Útmutató a Minőség és Megbízhatóság szerzői számára
A Minőség és Megbízhatóság a minőségügy elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó – a hazai és külföldi szakértők tollából származó elemzések, tanulmányok, módszerek, technikák, valamint esetleírások
és más gyakorlati tapasztalatok közzétételének szakfolyóirata.
Szerkesztőség:
EOQ MNB Egyesület, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b;
Postacím: 1530 Budapest, Pf: 21
A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Molnár Pál,
tel: 06 1 2128863 és 06 1 2251250; e-mail: info@eoq.hu
Kérjük, hogy a kézirat elkészítésénél a következőket vegyék figyelembe:
Cím:
A cím legyen lehetőleg rövid és tükrözze a cikk tartalmát. A cím angol megfelelőjét is kérjük megadni.
Összefoglaló:
A kézirat elején szerepeljen egy összefoglaló (maximum 1000 leütés). Ezt személytelen stílusban
célszerű megírni, mint pl. „bemutatásra kerül…”,
„a cikk elemzi a feltárt összefüggéseket…”
Formai követelmények:
A közlésre szánt kéziratokat a szerkesztőség részére Word formátumban elektronikusan kérjük
elküldeni.
A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20
oldalt (ez kivételes esetben túlléphető).
– Betűtípus és nagyság: Times New Roman 12
– Sortávolság: 1,5
– Szerző neve, munkahelye és e-mail címe
– Főcím
– Összefoglaló
Hivatkozás a szövegen belül:
– A szövegen belüli hivatkozásnál hivatkozás
sorszámát kérjük feltüntetni szögletes zárójelben: [1]… [4]…stb.
Idézés:
– Az idézeteket kérjük idézőjelbe tenni.
Hivatkozás az irodalomjegyzékben (a cikk végén):
– Az összes felhasznált mű megadása a kézirat
végén szerepeljen a szövegben megadott sorrendben.
– Az irodalomjegyzék (Irodalom) csak azokat
a szerzőket tartalmazza, akikre a szövegben
utalás történt szögletes zárójel [1], [2] stb. se-

gítségével, használva a következő példákban
szereplő formátumot:
Könyvek:
1. Cabré, M. T. 1998. Terminology. Theory,
Methods and Applications. (Terminology and
Lexicography Research and Practice 1) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
2. Domány G. (szerk.) 2007. A kohászat modernizációja. A XVII. SIDER Kongresszus előadásai.
Budapest. 2006. április 24-26. (A SIDER Kongresszusok előadásai 3.) Vol 1-3
Folyóiratcikkek:
1. Balogh A. 2008. Minősítéses mintavételi eljárások Minőség és Megbízhatóság. 42 (2), 99-110
2. Dougles P. Mader 2008. Lean Six Sigma’s
Evolution Quality Progress. (1) 40-49
Honlapok:
– Honlapokra való hivatkozás esetén a honlap
elérhetősége mellett a hivatkozás időpontját is
kérjük megadni.
Ábrák, táblázatok:
– Az ábrákat és táblázatokat folyamatosan kérjük számozni (1. ábra, 1. táblázat), és mindegyiket lássák el önálló címmel. A címet és a
számot az ábra alatt, illetve a táblázat fölött
középen helyezzék el.
Képek, grafikonok, diagramok:
– A képek és ábrák csak fekete-fehér, vagy szürkeárnyalatos formában adhatók meg.
– Az ábrákat kérjük a cikkbe beszúrni, de mindenképpen csatolni kell az eredeti fájlt is.
– A folyamatábrákat vagy diagramokat Excel ill.
PowerPoint formátumban kérjük megküldeni,
ha más programban készültek akkor Windows
Metafájl vagy vektoros „eps” formátumban
kérjük.
– Fényképeket min. 300 dpi felbontású jpg fájlban mellékeljék.
Kérjük még az első helyen szereplő szerző
fényképét, valamint rövid (3-5 soros) szakmai
önéletrajzát és e-mail címét, amelyeket a cikk
végén tervezünk elhelyezni.

