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Útmutató a szerzőkhöz 
 

A lap irányultsága 
 
A KITAIBELIA botanikai-természetvédelmi folyóirat florisztikai, növényföldrajzi, taxonómiai, nevezék-
tani, társulástani, ökológiai, természetvédelmi botanikai, tudománytörténeti témájú eredeti dolgozato-
kat közöl. A terjedelmesebb cikkek a Lektorált közlemények sorában, a rövidebbek az Apró közlemények 
című rovatban jelennek meg. 
 

Közlemények benyújtása és megjelenése 
 
A kéziratokat a szerkesztő címére (kitaibelia@unideb.hu), elektronikus formában kérjük benyújtani. A 
szerkesztő a formai vagy tartalmi elvárásoknak nem megfelelő kéziratokat visszautasíthatja vagy javí-
tásra visszaküldheti. Az elvárásoknak megfelelő kéziratokat két lektor tekinti át. A lektorok személyére 
a szerzők javaslatot tehetnek. A kézirat javítását a lektori vélemény útmutatásai szerint a szerzők 
végzik. A szükséges javításokat és pótlásokat követően a szerzők újraküldik a dolgozatot a szerkesztő-
nek, aki (esetleg a lektorok véleményének ismételt kikérésével) dönt a dolgozat befogadásáról. Elfoga-
dást követően a szerkesztett és nyelvileg ellenőrzött kéziratot a szerzők megjelenés előtt kézhez kapják 
jóváhagyásra. A kötetek tartalma a 20. évfolyamtól kezdve a nyomdába adással egyidejűleg elérhetővé 
válik honlapunkon (http://kitaibelia.unideb.hu/). Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy terjedelmesebb 
anyagok (ábrák, táblázatok, cönológiai felvételek, stb.) megjelenítésére online-melléklet formájában is 
lehetőség van. 
 

Formai követelmények 
 
A kéziratokat ’.doc. formátumban várjuk. A szöveg Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel 
készüljön. A taxonnevek dőlt, az irodalmi hivatkozásokban szereplő szerzői nevek KISKAPITÁLIS, az 
auktornevek, herbáriumi gyűjtők és szüntaxonok nevei szabályos, a fejezetcímek félkövér (bold) 
szedésűek legyenek. A benyújtott kéziratnak tartalmaznia kell a következőket: a cikk címe, a cikk címe 
idegen nyelven; szerző(k) neve, munkahelyi vagy postacíme; a kapcsolattartó szerző e-mail címe; 
magyar és idegen nyelvű összefoglaló max. 200–200 szó terjedelemben; kulcsszavak; a cikk szövege, 
ábrák és táblázatok feliratai (magyarul és angolul vagy németül). A dolgozatok ajánlott tagolása: 
Bevezetés és célkitűzés, Anyag és módszer, Eredmények, Eredmények értékelése, Összefoglalás, 
Köszönetnyilvánítás, Irodalomjegyzék, Hivatkozott világháló oldalak. Ettől a tagolástól indokolt esetben 
eltérhet a dolgozat. Magyar nyelvű dolgozatoknál kötelező a max. 200 szavas idegen nyelvű 
összefoglalás, amely angol vagy német lehet. Angol vagy német nyelvű dolgozat esetén kötelező a 
legfeljebb 200 szavas magyar összefoglaló.  

Nyomtatásban fekete-fehér, míg az online közzétett dokumentumokban színes ábrák megjeleníté-
sére (is) van lehetőség. Az ábrákat ’.jpg kiterjesztéssel elektronikus formában kérjük. Számozásuk 
szövegbeli megjelenésük sorrendjében, arab számokkal történjen. A növényábrák (rajz, herbáriumi 
példány) mellett tüntessék fel a méretvonalakat. 

A tudományos nevek első cikkbeli említésekor fel kell tüntetni az auktort is (kivétel: társulástani 
tabellákban, lelőhelyek fajlistáiban szereplő fajnevek). Az auktornevek, faj- és szüntaxon-nevek hasz-
nálatát illetően valamely széles körben használt forrást (taxonnevek esetében például: www.ipni.org) 
ajánlott követni, e műveket a kéziratban fel kell tüntetni. 

A szövegbeli irodalmi utalásokat és az irodalomjegyzéket a 19. évfolyamban megjelent példák 
szerint kérjük megadni. Folyóiratok címét rövidítés nélkül kérjük feltüntetni.  
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Ajánlások florisztikai cikkek esetében 

 
Az enumerációban alfabetikus sorrend helyett ajánlott valamely, a hazai flórát tárgyaló mű sorszámait 
követni [például: Új magyar füvészkönyv). Az enumerációban az egyes lelőhelyekkel együtt ajánlott 
megadni a közép-európai flóratérképezés (CEU/KEF) rácsháló-egységeinek kódjait [XXXX.Y] 
formátumban. Az enumeráció szerkezetére kérjük a 19. évfolyamban megjelent példákat vegyék alapul! 
A florisztikai adatok közül legalább a jelentősebbeket ajánlott valamely nagyobb hazai közgyűj-
teményben (például MTM Növénytár, Carpato-Pannonicum gyűjtemény; DE Növénytani Tanszék, Soó 
Rezső Herbárium) elhelyezett herbáriumi példánnyal hitelesen dokumentálni. 
 

Guide for authors 
 

Aims and scope 
 
Kitaibelia is a peer-reviewed scientific journal publishing original research papers on plant 
systematics, morphology, phytogeography, conservation, ecology and vegetation science, with a 
geographical focus on Pannonian Ecoregion (central Europe). Papers are published in English (with a 
summary in Hungarian) or in Hungarian (with an English or German abstract). The journal was 
founded in 1996 and named in honour of Pál Kitaibel (1757–1817), outstanding Hungarian botanist. 
 

Instructions to the authors  
 

Manuscripts intended for publication should be sent to Editor (kitaibelia@unideb.hu).  The manuscript 
must be headed by a concise and informative title and the full name(s) of the author(s) and their 
address(es); if there is more than one author, identify the author for correspondence. An abstract of up 
to 200 words and 5 – 7 additional key words, supplementing (but not repeating) words in the title, 
precede the main text. The main text should be followed by acknowledgements, references and 
captions for the figures and tables. Manuscripts are submitted electronically as a single MS-Word doc 
file. For details on format, authors should consult a recent issue of Kitaibelia. Nomenclature: Cite flora 
or check-list which may be consulted for authorities. Scientific names of plants should be written in 
italics, authors of cited literature sources should be written in small capitals. Tables and figures should 
be numbered according to their sequence in the text and placed at the end of the manuscript. Make the 
titles for tables and captions for figures as self-explanatory as possible.  

Bibliographical references in the text are cited in the following form: SOÓ (1920) or (SOÓ 1920), if 
the page number is stated, SOÓ (1920: 12.); in case of two authors: (HARGITAI & SOÓ 1940), or HARGITAI & 
SOÓ (1940); or, if there are more than two authors, SOÓ et al. (2002). All bibliographical references 
quoted in the text, and only those quoted, are listed at the end of the manuscript, under the heading 
References, in a format strictly analogous to that of the examples below: 
 
Book: 
BASKIN, C. C. & BASKIN, J. M. (2001): Seeds: Ecology, biogeography, and evolution of dormancy and 

germination. – Academic Press, San Diego, California, 666 pp. 
 

Book-chapter: 
ŽUKOWSKI, W.  (2001): Caldesia parnassifolia (L.) Parl. – In: KAZMIERCZAKOWA, R. & ZARZYCKY, K. (eds.), 

Polska Czerwona Ksiega Roslin [Polish Red Data Book of Plants]. Instytut Botaniki im W. Szafera, 
Polska Akademia Nauk, Kraków, pp. 397–398. 

 

Scientific paper: 
BARTÓK, A., NEGREAN, G. & SOMLYAY L. (2014): Lectotypification of Thesium kernerianum Simonk. – 

Kitaibelia 19: 69–74. 
 

Web page: 
[1] THIERS, B. M. (2014): Index Herbariorum. http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp 
      (accessed: October 27, 2014) 


