A HUNGEO 2012 konferenciakötetbe szánt cikkek formai és tartalmi követelményei

1. Microsoft Word dokumentum, B/5-ös formátum, 2,5 cm margó, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz.
Ez a dokumentum B/5-ös formátumú. Az alábbi formázott elemek formátummásolóval másolhatók.

2. Szöveggel, illusztrációkkal és irodalomjegyzékkel együtt maximum 6 oldalas terjedelem.

3. Cím: 12-es betűméret, nagybetűs, félkövér betűtípus, előtte és utána 10 pt térköz, középre igazítva.
CÍM
SZERZŐ NEVE
Alatta: szerző neve nem félkövér, nagybetűs 10-es betűméret, előtte és utána 12 pt térköz, középre igazítva.
Alatta az angol cím nagybetűvel nem félkövér betűtípus 10-es betűméret előtte és utána 12 pt térköz, középre igazítva.
ANGOL CÍM
Alatta Abstract felirat 10-es betűméret félkövér betűtípus előtte és utána 12 pt térköz, középre igazítva.
Abstract
Alatta legfeljebb 250 szavas angol nyelvű összefoglaló 10-es betűméret, előtte és utána 12 pt térköz, sorkizárt igazítás
Alatta: kulcsszavak (magyar nyelven), keywords (angol nyelven), 6 db, 10-es betűméret.

4. A cikkben szereplő alcímek félkövér betűvel, 12-es betűmérettel, előtte és utána 12 pt térköz, középre igazítva,
Alcímek
5. 
A szöveg bekezdései nem behúzással, hanem térközzel jelölve; előtte és utána 6 pt térköz, sorkizárt igazítás. 
6. A cikkek fekete-fehér nyomtatásban is jól értelmezhető táblázatokat, vonalas ábrákat, fényképeket tartalmazzanak. 
A fényképek és az ábrák mérete legalább 1800 x 1300 képpont, felbontása 300 dpi legyen. 
A fényképek tif. vagy jpg. kiterjesztésűek legyenek.
A táblázatokra, vonalas ábrákra, fényképekre a szövegben is hivatkozzanak (pl. 1.ábra, 1. táblázat).
A táblázatokat, vonalas ábrákat, fényképeket illesszék be a szövegbe és külön mellékletként is csatolják a dokumentumhoz.
A táblázatok, vonalas ábrák, fényképek címe 10-es betűméret középre igazítva (Pl.: 1. ábra: Az ábra címe..), alatta angol nyelven is (Figure 1. The Title of the …), előtte és utána 6 pt. térköz
1. ábra: Az ábra címe
Figure 1. The Title of the …

7. A szövegközti hivatkozás irodalomra zárójelben, Times New Roman kiskapitális betűtípussal, teljes vezetéknév és a keresztnév első betűje, valamint a publikáció évszáma (Kocsis K. 2005).
A szövegközti hivatkozás illusztrációra zárójelben, Times New Roman dőlt betűtípussal. Külön számozva a táblázatokat és az ábrákat.
Az adatok a táblázatban Times New Roman betűtípussal, 10-es betűmérettel szerepeljenek.

8. Kérjük, hogy lábjegyzetet ne alkalmazzanak!

9. Irodalomjegyzék: A cikk végén, szerzők szerint alfabetikus sorrendben, Times New Roman betűtípus, 10-es betűmérettel 0,5 cm-es függő behúzással. A szerző teljes vezetékneve és a keresztnév első betűje kiskapitalis betűtípussal, majd normál betűtípussal évszám, cím, kiadó, kiadás helye, terjedelem. 
Irodalomjegyzék
Kocsis K. 2002. A kárpát-medencei magyar kisebbségek jelenlegi települési és társadalmi szerkezete [Present-day ethnic area and social structure of the Hungarian minorities in the Carpatho-Pannonian region], In: Magyarország és a magyar kisebbségek, ed. by F. GLATZ, MTA, Budapest, 31-46.
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