Szerkesztői rovat

Útmutató szerzőink számára

ÚTMUTATÓ SZERZŐINK SZÁMÁRA
A Biokémia folyóirat olvasótábora a Magyar Biokémiai Egyesület tagsága, a
hazai biokémiai kutatás, az ipari és tudományos élet szereplői, valamint a
gazdaság különböző területein dolgozó biokémikusok.A lap egyes rovataiban
egyaránt szerepeltet tudományos közleményeket, szakmai publicisztikai írásokat,
cégszerű, intézményi vagy egyéni hirdetéseket, az egyesület aktuális híreit,
valamint konferencia- és rendezvényfelhívásokat. A Biokémia folyóirat egyes
számai megtekinthetők a http://www.mbkegy.hu honlapon.
A tartalmi és formai újításokat tartalmazó elektronikus folyóirat
szerkesztőbizottsága nagy hangsúlyt helyez arra, hogy aktuális, friss híreket,
információkat szolgáltasson a biokémikus társadalomnak és az egyesület tagjai
jobban megismerjék egymást az internet adta lehetőségeket kihasználva. Ennek
megfelelően az egyes lapszámokban szereplő rovatok ﬂexibilisen változni fognak
a megjelenő anyagok függvényében. A megjelenés formátuma ugyancsak
kötetlenebb lesz, igazodik a tartalomhoz és a NET által nyújtott lehetőségekhez.
Várjuk Tagtársaink híradásait minden - az MBKE tagjaival kapcsolatos - közérdekű
információról, kitüntetésekről, díjakról, évfordulókról, szervezeti változásokról,
pályázati lehetőségekről és várjuk a szakmai rendezvényekkel kapcsolatos
felhívásokat, beszámolókat. Ugyancsak lehetőséget nyújtunk a Tagtársak
művészi, kulturális alkotásainak megjelentetésére akár szöveges, akár képi
formában.
A díjazottak, tudományos műhelyek, nagy elődeink bemutatását magyar
nyelven, Verdana 12 betűtípussal, 1,5-ös sorközzel, 2,5 cm margóval MS Word
dokumentumként kérjük beküldeni tagolás nélkül, az esetleges Irodalomjegyzék
szekció külön megjelölésével. Az írás címe általában vastagon szedett nagybetűs,
Verdana 14 betűtípussal készüljön, és középen legyen. Az oldalakat nem kell
számozni. A paragrafusok bekezdés nélkül kezdődjenek, az egyes paragrafusok
között 1,5 sorköz szünettel. A képeket lehetőség szerint legalább 300 dpi-s
felbontású jpeg ﬁle-ként várjuk. A cikkben szereplő személyekről fényképet kérünk,
egyéni képek esetében 4 x 3 cm (igazolványkép), csoportkép esetében 13 x 9 cm
nagyságban. A szerzők nevét, munkahelyét, beosztását és elérhetőségét (e-mail
cím és/vagy telefonszám) az írások alján dőlt betűkkel, 1-es sorközzel kérjük
feltüntetni, kivéve a tudományos közleményeknél, l. következő bekezdés.
Tudományos közlemény a korábbiakban megszokott formátumban kerül
közlésre. Tudományos közleményként szerepelhet áttekintő (review) tanulmány
vagy kísérleti eredményeket leíró szakcikk. A folyóirat elsősorban magyar nyelvű
közleményeket szerepeltet, de indokolt esetben a közlemény angol nyelven is
megjelenhet.
A kéziratok szerkezete az alábbi legyen:
Cím (legfeljebb 100 karakter, Verdana bold 14-es nagybetűvel centrálva)
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Szerző(k): Verdana bold 12-es dőltbetű centrálva
Szerző(k) munka- illetve kutatóhelye(i): Verdana bold 12-es dőltbetű
centrálva
A leíró szakcikkek elején rövid, legfeljebb 200 szavas Összefoglalás szerepeljen. A
továbbiakban a kézirat lehetőség szerint a Bevezetés – Módszerek – Eredmények
–Eredmények megbeszélése– Irodalomjegyzék tagolást kövesse. Áttekintő
közleményekben a fenti tagolástól a szerző(k) szabadon eltérhet(nek). Az
ábraaláírásokat 1-es sorközzel, dőlt betűkkel kérjük. Az irodalmi hivatkozások
folyamatos sorszámozással, szögletes zárójelben szerepeljenek a szövegben.
Kérjük szerzőinket, hogy teljes szakcikkek esetében lehetőleg 30 (de legfeljebb 50),
rövid közleményekben 20 (de legfeljebb 30) irodalmi hivatkozásra szorítkozzanak
Az Irodalomjegyzék szekcióban az egyes hivatkozások tartalmazzák valamennyi
szerző nevét (az és mtsai. vagy et al. rövidítést kérjük kerülni) az alábbiak
szerint:
[1] Szent-Györgyi, A., Együd, L.G., McLaughlin, J.A. (1967) Keto-aldehydes and cell
division. Science, 155: 539-541.
[2] Smithrud, D.B., Benkovic, S.J. (1994) Macrocycles and antibodies as catalysts.
In: The Lock-and-Key Principle. (Behr, J.-P., Ed.), (John Wiley & Sons Ltd., New
York) pp. 149-172.

A tudományos közlemények mellett szerepeltetünk egy, a közlemény szerzőit
bemutató, rövid szekciót. Ehhez kérünk a szerzőkről külön-külön, fejenként
legfeljebb 4-5 mondatos ismertetőt vagy a kutatócsoportot együttesen bemutató,
legfeljebb 8-10 mondatos leírást a szerző(k) szerinti megfogalmazásban. Emellett
fényképet is várunk a szerzőkről vagy a kutatócsoportról, egyéni képek esetében
4 x 3 cm (igazolványkép), csoportkép esetében 13 x 9 cm nagyságban, fénykép
vagy graﬁkus ﬁle formátumban.
A kéziratokat e-mail útján, csatolt ﬁle alakban kérjük a főszerkesztőnek beküldeni.
További információkkal szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Dr. Szűcs Mária
főszerkesztő
a biológiai tudomány doktora
tudományos tanácsadó
MTA Szegedi Biológia Központ
Biokémiai Intézet
6701 Szeged
Pf. 521.
Telefon: 06-62-599-636
Fax: 06-62-433-506
e-mail: szucsm@brc.hu
www.brc.hu
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