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Útmutató a Magyar Minőség folyóiratban megjelenő cikkek 
szerzőinek 

 
 
Tisztelt Szerző!  
 
Köszönjük, hogy megosztja Olvasóinkkal fontosnak tartott gondolatait.  
 
A Magyar Minőség egy elektronikusan megjelenő, tudományos (az MTA IV. Osztálya 
által A minősítésű) minőségügyi szakfolyóirat. Célja, hogy a minőségügyi szakmai 
képviselőivel, a minőségügy iránt érdeklődőkkel megismertesse a legújabb külföldi és 
magyar eredményeket, legyen az filozófia, módszertan, eszköz vagy legjobb gyakorlat. 
Emellett beszámol a témában tartott konferenciákról, lehetőség szerint cikk 
formájában is. Megjelenteti a lényeges hazai konferenciák programját. Közöl rövid 
érdekes híreket, fontos szakmai megemlékezéseket, könyvismertetéseket. A folyóirat 
nyitott arra, hogy közérdeklődésre számot tartó kérdésekről vitát rendezzen. 
 
Kérjük szerzőinket, hogy kövessék az alább leírtakat, mert ezzel nem csak a 
szerkesztőség munkáját könnyítik meg, hanem elkerülhetik „zaklatásunkat” egy angol 
cím, fotó vagy bármi más ismételt kérésével. 
 
 
Gyakran felmerül a kérdés, hogy milyen hosszú legyen a cikk? Elektronikus folyóirat 
vagyunk, ezért ebben a kérdésben a Tisztelt Szerzőre bízzuk, hogy milyen hosszan 
fejti ki gondolatait. Amennyiben a kézirat terjedelme meghaladja a 15 A/4-es oldalt, a 
Szerkesztőség mérlegeli, hogy egyben vagy több részletben jelentesse-e meg az 
írásművet, de minden esetben egyeztet a szerzővel.  
 
A cikk címe, rövid és lényegre törő legyen, a Szerkesztőbizottság nem zárkózik el a 
„figyelemfelkeltő (a jó ízlés határain belüli)” címadástól. 
 
Kérünk egy angol nyelvű címet is, mivel van egy angol nyelvű 
tartalomjegyzékünk is. 
 
A cikk/ismertető/vélemény (továbbiakban cikk) A4 formátumban, Arial 
betűtípussal íródjon, 12-es betűnagysággal, térköz használata nélkül, 
sorkizárással, lehetőleg alkalmazzanak oldalszámot is, hogy az újságban 
elfoglalt helyet becsülni tudjuk.  
 
A cikk elején ne mutassuk be részletesen a vállalatot/intézményt, csupán egypár 
mondat – esetleg fénykép vagy más ábra – szóljon arról, hogy mit és hol állít elő, mivel 
foglalkozik, de legyen egy hivatkozás – lehetőleg magyar nyelvű link – ahol az 
érdeklődő többet is megtudhat a vállalkozásról. Ennek egyéb figyelemfelkeltő hatása 
is lehet a cég számára. 
 
A cikkeket simán, folyamatosan írják, nincs szükség hasábokra, és egyéb extrákra, a 
képeknél és ábráknál kövessék a későbbiekben leírtakat. Ezzel segítik a 
Szerkesztőség munkáját. 
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Örömmel vesszük, ha a szerzők mondanivalójukat ábrákkal, képekkel, táblázatokkal 
támasztják alá. Ekkor kérjük, hogy a szövegben jelöljék, hogy a leírt gondolathoz 
melyik ábra tartozik („ezt láthatjuk az 1. ábrán”) és a beillesztett ábrát is számozzák, 
és lássák el rövid magyarázó szöveggel („1. ábra: a mért adatok időbelisége”). 
 
A Szerkesztőségnek nem áll módjában, hogy kitalálja, mit, kit, mikor és hogyan ábrázol 
a kép, miről szól az adott ábra vagy táblázat. 
 
Amennyiben nem magyar nyelvű ábrát, táblázatot használ a szerző, akkor 
szükségesnek látjuk egy magyar nyelvű magyarázat hozzácsatolását is. 
 
A cikkben felhasználandó fotók .jpg vagy .png formátumban készüljenek, legalább 
150DPI felbontással, de mellőzzük a 2-3 MB terjedelmű képeket. 
 
A felhasznált fényképek szorosan kapcsolódjanak a témához, az internetről letöltött 
fotókkal nem igazán tudunk mit kezdeni.  
 
Amennyiben a mondanivaló illusztrálásához az internetről letöltött fotót vagy ábrát 
használnak, minden esetben győződjenek meg a forrás felhasználásának 
jogszerűségéről. Amennyiben a forrás szabad felhasználású, az irodalomjegyzékben 
akkor is jelezzék annak elérhetőségét (link). 
 
A táblázatokat word vagy excel formátumban kérjük elkészíteni, továbbá vegyék 
figyelembe az újság kéthasábos szerkezetét, egy esetleges kicsinyítés a tartalmi 
láthatóság rovására mehet. 
 
Amennyiben a cikkben más szerzők vélemények idézésére is sor kerül (és ez általában 
így van), a forrást teljesen azonosíthatóan kell megjelölni, legyen az könyv, 
folyóiratcikk vagy internetes elérhetőség. A szerkesztőség alkalomszerűen 
ellenőrizheti az idézett forrás valódiságát. 
 
Honlapokra történő hivatkozás esetén kérjük megadni a letöltés vagy megtekintés 
időpontját is. (Mivel több esetben előfordul, hogy az adott hivatkozás tartalma 
időközben megváltozik, vagy a cikk megjelenésének időpontjában már nem elérhető.)  
 
Sem a Szerkesztőség, sem a Kiadó nem tartozik felelősséggel, ha a cikk írója nem 
tartotta be a forrás azonosíthatóságára vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. 
 
A hivatkozáshoz vagy a szövegközi magyarázathoz egyaránt használható a lábjegyzet 
és a végjegyzet formátum. A Szerkesztőség a végjegyzetet preferálja. 
 
Amennyiben a szövegben magyar vagy idegennyelvű rövidítés, betűszó szerepel, 
kérjük megadni annak a magyar megfelelőjét. 
 
Amennyiben a cikk terjedelme (képek és ábrák nélkül) meghaladja a 2 A/4-es oldalt, 
kérünk egy rövid és személytelen összefoglalót, mondjuk maximum 70 szóban, ami 
rögtön a cím után következzen. 
 
A szerző bemutatása a cikk végén történik meg, egy fénykép és magyarázó szöveg 
segítségével. A fénykép színes és legalább 600x800 pixel méretű legyen. A 
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magyarázó szöveg harmadik személyben írt szakmai bemutatkozás legyen, 
amelynek hosszúsága ne legyen több 500 leütésnél. 

 
 

A másodközlésről!  
 
Definíció: Ugyanannak a dolgozatnak ugyanazon/vagy különböző nyelven való 
többszöri közlése (teljes terjedelemben) némi adat- vagy szerkezeti módosítással. Egy 
munka részekre szedése, s adott szöveg és bibliográfiai azonosság mellett vagy más 
cím alatti ismételt közlése. Az elmondottak autoplagium-nak minősülnek. Ez ma nem 
számít etikus magatartásnak, és elsősorban a szerzőkre vet rossz fényt. Ezért a 
Szerkesztőség felhívja a tisztelt Szerzők figyelmét ezen etikai szabály betartására. Az 
ilyen esetekre a Szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal. Természetesen 
adódhatnak kivételes esetek – például internetes portálon megjelent írás közlése – 
ezekben a szerző, az első közlő(k) és az MM Szerkesztőbizottság közös döntése az 
irányadó. 
 
 
Előre is köszönjük, hogy a fenti irányelvek követésével segíti munkánkat! 
Jó munkát kívánunk! 
 
Budapest, 2021. május 15. 
 

Magyar Minőség Szerkesztőbizottsága 
 


