
 

 

 

INTERDISZCIPLINÁRIS DROGSZEMLE 

Közlési feltételek / Szerzői útmutató 

 

Általános közlési feltételek, alapelvek 

 

Célunk, hogy folyamatosan frissülő, tudományos igényű szakmai anyagok létrehozásával 

hiteles információkat közvetítsünk a drogfogyasztást érintő legrelevánsabb témákkal 

kapcsolatban. Tanulmányainkkal és empirikus kutatásainkkal szeretnénk felhívni a figyelmet 

az illegális tudatmódosító szerek használatával járó társadalmi és egyéni szintű problémákra. 

Fő témáink közé tartozik az illegális droghasználat kérdése pszichológiai, jogi, valamint 

szociológiai és kriminológiai szempontból. Kutatási területünk valamennyi illegális 

pszichoaktív szer használatára kiterjed, különös tekintettel egyes speciális csoportok helyzetére. 

Foglalkozunk a pszichoaktív szerhasználat társadalmi megítélésével, a stigmatizációval, 

valamint az ehhez kapcsolódó motivációs tényezőkkel is. Fókuszba helyezzük az 

ártalomcsökkentést, illetve egyéb prevenciós tevékenységeket, hiszen a megelőzés egy 

alappillére az addikció elkerülésének. Ebben fontos szerepet játszik a környezet megfelelő 

attitűdje és a család támogatása, mely szintén kutatásaink egyik központi témáját képezi. 

 

Közlésre szánt kéziratok szerkesztése 

 

A kéziratokat Word szövegszerkesztővel kérjük készíteni, Word dokumentumként (.doc; .docx 

kiterjesztéssel) menteni és továbbítani. Kérjük, hogy a kéziratok szövegszerkesztése során 

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sortávolsággal, sorkizárással, 

oldalszámozás nélkül dolgozzanak. Kérjük kerülni továbbá a rendhagyó formázásokat, illetve 

az „egyéni” beállításokat mind a főszöveg, mind a lábjegyzetek tekintetében, ne használjanak 

tabulátort, semmilyen élőfejet vagy élőlábat, az új bekezdés mindig enterrel kezdődjék! 

A kiemeléshez kérünk csak kurziválást használni; ne legyen aláhúzás, félkövér betűtípus, sem 

kiskapitális. A kéziratok alcímekre tagolása esetén az alcímek számozás nélkül, félkövér 

kiemeléssel, balra helyezve szerepeljenek. 

 

Kéziratok terjedelme 

 

A befogadásra szánt kéziratok terjedelme általában fél és egy szerzői ív közé esik (20.000 – 

40.000 karakter, beleértve a szóközöket is). Recenziók, rövid beszámolók esetében az 

elfogadható terjedelem 5.000 – 15.000 leütés. 

 

Absztrakt 

 

Minden kézirathoz kérünk készíteni rövid összefoglalót magyar és angol nyelven. A magyar és 

az angol nyelvű absztrakt egyaránt a főszöveg elején kerüljön elhelyezésre, azok elfogadható 

terjedelme legfeljebb 800-800 karakter. 

Az absztraktok végére magyar és angol nyelven legalább három, legfeljebb öt darab kulcsszót 

kérünk megjelölni. 

Ábrák, táblázatok, diagrammok alkalmazása 

 

A kéziratok a szöveg megértését segítő, a témához szorosan kapcsolódó ábrákat, táblázatokat, 

diagrammokat tartalmazhat. Fotók esetében, a megfelelő képminőséghez legalább 1400 pixel 

képszélességre van szükség. 



 

 

Kérjük, hogy a Word-ben szerkesztett táblázat, grafikonok, ábrák maradjanak 

szerkeszthető formában, ne kerüljenek képként lementésre. A másfajta 

szerkesztőben (pl. Excel) készített diagrammok, ábrák, grafikonok esetében a 

forrásfájlt (az ábrákat tartalmazó .xls dokumentumot) is kérjük a kézirattal együtt 

megküldeni. 

Az ábrák, táblázatok, diagrammok stb. mindegyikénél kérjük feltüntetni azok 

címét és forrását. Saját készítés esetén a „szerző(k) saját szerkesztése” megjegyzést kérjük 

forrásként feltüntetni. 

 

Hivatkozás 

 

Az Interdiszciplináris Drogszemle az APA (American Psychological Association) hivatkozási 

rendszert alkalmazza. Forrásra történő hivatkozás a szövegben történik zárójeles 

forrásmegjelöléssel. A hivatkozások alkalmával szükséges feltüntetni a szerző nevét és a 

szerzett műhöz tartozó évszámot vesszővel elválasztva (Gabel, 1977), szószerinti idézés esetén 

pedig az oldalszámot is (Gabel, 1998, 65). Kétszerzős művek esetében kérjük az “and” jelet 

(&) használni (Wu & Philips, 2001). Három vagy annál több szerzős műveknél pedig az “et al.” 

rövidítés alkalmazandó (Green et al., 2009). 

Mondatközi hivatkozások alkalmával a szerző(k) neve zárójel nélkül (több szerző esetén az 

“és” szó vagy az “et al.” használatával) a kiadás éve zárójelben kerüljön feltüntetésre [Gabel et 

al. (1999); Wu és Philips (2001)]. 

Ha azonos szerzőtől egyazon évben több tanulmányra történik hivatkozás, akkor a 

közleményeket az évszám után írt betűkkel (a, b, c). jelekkel kérjük megkülönböztetni a 

szövegközi hivatkozásban és a felhasznált irodalomban egyaránt. 

 

Hivatkozási minták 

 

Könyv esetében: a cím dőlt betűvel 

Zuckerman, Marvin (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. 

Cambridge Press, New York 

 

Folyóirat esetében: a folyóirat neve dőlt betűvel; évfolyam, lapszám zárójelben  

 

Werch, Chudley E. – Owen, Deborah M. (2002) Latrogenic effects of alcohol and drug 

prevention programs. Journal of Studies on Alcohol 63(5), 581-590. 

 

Könyvfejezet esetében: A szerkesztett könyv címe dőlt betűvel: 

 

Tegyey Andrea Cecília (2019) Az egyes generációk motiválhatóságának kérdései. In. Marton 

Zsuzsanna – Németh Kornél – Péter Erzsébet (szerk.) III. Turizmus és Biztonság Nemzetközi 

Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet (pp. 25-32). Pannon Egyetem, Nagykanizsa 

Seligman, Martin E. P. (1989) Explanatory style: Predicting depression, achievement, and 

health. In Yapko, Michael D. (Eds.) Brief Therapy to Treating Anxiety and Depression (pp. 5-

32), Brunner/Mazel, Inc., New York 

 

Újságcikk esetében: az újság neve dőlt betűvel 

 



 

 

Sun, Lena H. (2021, March 3) CDC: States should prioritize people with 

disabilities as they broaden vaccine access. The Washington Post, 

https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/02/cdc-vaccine-guidance-

people-with-disabilities/  

 

Internetes hivatkozás esetében: Az internetes hivatkozásokat a szövegben 

(URL1), (URL2), (URL3), (URL4) stb. módon kérjük jelölni. Az URL források az 

irodalom jegyzék végén, a szövegben szereplő sorrendjük szerint kerüljenek feltüntetésre. 

URL1: Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction. 

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/soa.pdf  

 

Irodalomjegyzék 

 

Az irodalomjegyzéket a közlemény végén sorszámozás nélkül, a hivatkozott szerzők neve 

szerinti abc-sorrendben kérjük elhelyezni. 

A szövegben jelzett források mindegyikét tartalmazza az irodalomjegyzék, és fordítva, vagyis 

az irodalomjegyzék valamennyi pontja jelenjen meg a tárgyalás során. 

Az internetes hivatkozásokat (URL) minden esetben az irodalom jegyzék legvégén, “Internetes 

hivatkozások” alcím alatt kérjük felsorolni a szövegben történő szereplés sorrendjében. 

 

Kéziratok benyújtása 

 

A közlésre szánt kéziratokat kizárólag elektronikus formában (.doc, .docx kiterjesztéssel) a 

drogszemle@drogkutato.hu  címre kérjük megküldeni. 
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