SZERZŐINK FIGYELMÉBE
A Fizikai Szemle hangsúlyozottan szakmai tudományos ismeretterjesztő folyóirat, amelyben
egy fizikus vagy fizikatanár számára érthető módon kapnak helyet a fizika és a rokon
tudományok legújabb eredményei, valamint a fizikatörténettel és a fizika tanításával foglalkozó
értékes írások. A Szemle beszámol továbbá a fizikusok és fizikatanárok számára érdekes hazai
és külföldi hírekről, eseményekről és könyvújdonságokról is. A fenti cél érdekében tesszük
közzé szerzőinknek tartalmi és formai követelményeinket.
Tartalmi követelmények
A folyóirat új, eredeti tudományos munkákat nem közöl. A leadott írások ne vesszenek el a
tárgyalt témakör részleteiben, az általános színvonal legyen érthető. A kéziratokban kerüljék az
idegen szakkifejezéseket, szerzőink inkább azok magyar megfelelőjét használják. Kérjük
továbbá szerzőinket, hogy a matematikai levezetések közlésétől tekintsenek el, az ilyen
részletek és a cikk hosszabb változata felkerülhetnek a folyóirat honlapjára
(www.fizikaiszemle.hu), és a nyomtatott változatban a szerzők szándékuk szerint
természetesen hivatkozhatnak erre. A tanulmányokban a szerzők legfeljebb néhány, lehetőleg
magyar nyelvű irodalomra hivatkozzanak, de inkább várjuk a téma továbbgondolását szolgáló
honlapcímeket.
A tudományos ismeretterjesztő cikkeken kívül ismertetőket közlünk a fizikával kapcsolatos
eseményekről (pl. hazai kutatók kiemelkedő érdeklődésre számot tartó eredményeiről, a
társulati és az akadémiai élet híreiről, beszámolók ankétokról stb.), várjuk az ehhez kapcsolódó
írásokat is. Tudósítunk fizikával kapcsolatos pályázatokról, ha időben értesítik a
szerkesztőséget. Beszámolunk érdekes előadásokról, konferenciákról, előadás-sorozatokról.
A fizika tanításával kapcsolatban közlünk általános érdeklődésre számot tartó, módszertani
újítást tartalmazó dolgozatokat, ismertetjük a különböző versenyek érdekesebb feladatainak
megoldását.
Továbbra is figyelemmel kísérjük az olvasóink érdeklődési körébe eső könyveket, az ezekről
szóló ajánlásokkal segítjük a tájékozódást.
Másutt már megjelent dolgozatot azonos formában nem közlünk.
Formai követelmények
Csak Word vagy LaTeX szövegszerkesztővel készített és elektronikusan
(szerkesztok@fizikaiszemle.hu) beküldött dolgozatokat fogadunk el. A szerkesztők munkáját
elősegíti, ha PDF-formátumban is benyújtják a kéziratot. A szerkesztőkkel való kapcsolattartás
megkönnyítésére kérjük, hogy a kéziraton a szerző tüntesse fel elektronikus, telefonos és postai
elérhetőségét is.
A kézirat optimális terjedelme ábra nélküli cikkek esetén négy Szemle-oldal (kb.
20-21 ezer leütés), ábrákat is tartalmazó cikk esetén öt oldal.
A szerzők minden esetben tüntessék fel teljes nevüket, valamint munkahelyüket, ennek
hiányában lakóhelyük nevét.
A szerzők bemutatásához kérünk egy legalább 600x800 pixel méretű, színes fényképet és egy
rövid (maximum 500 leütés), harmadik személyben írt szakmai bemutatkozást.

A kéziraton jól felismerhetően kijelölendők az alcímek, azok egymáshoz való viszonya
(betűmérettel, kövér, dőlt, aláhúzott stb. módon). Az alcímeknél decimális
megkülönböztetés nem alkalmazható.
A táblázatok sorrendjét arab szám jelöli, a táblázatokat azok tartalmára utaló fejszöveggel kell
ellátni.
Az ábrák jelölése arab számmal történik, az ábrákhoz magyarázó ábraaláírás szükséges.
Az ábrákban levő szövegek magyar nyelvűek legyenek, vagy fordítását mellékeljék a szerzők.
Ügyeljenek arra, hogy megadják a grafikontengelyek jelentését. Kérjük, hogy ügyeljenek az
ábrák jogtisztaságára, a lehetőség szerinti legjobb minőségű forrást kérjük szerzőinktől,
vonalas ábra esetén az eredeti vektorgrafika nagymértékben segíti a színvonalas megjelenést
(ha az valamilyen formában a szerző rendelkezésére áll – pl. pdf, eps, ai, ps, cdr –, kérjük,
csatolja). Megköszönjük, ha érdekes és jó minőségű képpel, ábrával segítik a címlap
elkészítését.
A kéziratban szereplő neveket első előforduláskor, a műcímeket, az előadási címeket, a
folyóiratneveket kurzív (dőlt) szedéssel kérjük jelölni. Az idézeteket idézőjelek közé téve
álló kurrens betűvel kérjük megadni, a fontosnak ítélt szövegrészek kurzív (dőlt)
betűtípussal emelendők ki.
A hivatkozást a szövegen belül szögletes zárójelben lévő arab számmal, több hivatkozás
esetén tól-ig jelöléssel szerepeltessék. A szöveg végi irodalomjegyzék címe Irodalom, az
egyes tételek arab számmal és azt követő ponttal jelölendők. Ezt követően a szerző(k) neve
egymástól vesszővel legyen elválasztva, keresztnevek csak betűvel jelölendők. Ezt követi a
hivatkozott mű címe, a folyóirat neve, kötetszáma, évszáma, oldalszáma, könyv esetén a kiadó
neve, a kiadás helye és ideje.
A kézirathoz – lehetőség szerint – kérjük, csatoljanak tömör, néhány soros összefoglalót. A
Fizikai Szemle honlapján a nem teljes terjedelemben megjelenő írásokra ennek segítségével
hívjuk fel a figyelmet.
A lapba szánt írásokat a szerkesztok@fizikaiszemle.hu címre kérjük.

