
Publikációs követelmények - 

 

Röplabda edzők számára 

 

 

A követelményeket azon röplabda edzők számára állítottuk össze, akik élni kívánnak a Magyar 

Röplabda Szövetség hivatalos honlapján (hunvolley.hu)  biztosított publikálási lehetőséggel, s akik az 

alábbi követelmények teljesítése mellett, közérthető és szakmailag megalapozott formában szeretnék 

töprengéseiket a nyilvánossággal megosztani.  

 

Az írásos publikációk, fordítások megjelentethetők a Szakmai Kollégium és az Utánpótlás – Ifjúsági 

Bizottság jóváhagyását követően a Szövetség honlapján, vagy más médiumokban is, utóbbi esetben a 

megjelent írás másolatát a Szövetségben be kell mutatni. A felhasznált, vagy a fordítás alapjául 

szolgáló irodalmat szakszerűen meg kell jelölni. Az előadások írásos változatát szintén be kell 

mutatni. A Szövetség honlapján publikálni kívánt írásokat egységes formátumban (sorkizárt, Times 

New Roman 12-es betűtípus, 2,5-ös margók) elektronikusan kell feltölteni 

( http://mkoszedzo13.innospectrum.hu ).  

 

A kreditpontok az alábbi tevékenységekkel szerezhetők meg:  

 

Publikáció, fordítás   

 

·      min. 3000 karakter szóközökkel (kb. 1 gépelt oldal): 1 pont  

 

·      3000 – 5000 karakter: 2 pont  

 

·      5000 karakter fölött: 3 pont  

 

A cikkek nyelve magyar 

 

A szerkesztőség (melyet az MRSZ Szakmai Kollégiuma és az Utánpótlás- Ifjúsági Bizottsága kér föl) 

az alábbi rovatoknak megfelelő témákban várja a cikkeket:  

 

1.     Aktuális: A szerkesztőség tesz javaslatot az aktuális témákra. Nincs tehát egy kiemelt téma, 

ebbe a rovatba a megnevezett kérdésekkel kapcsolatban lehet cikkeket küldeni. A szerkesztőség teret 

ad eltérő nézőpontok megjelenítésére is, lehetőség van tehát a szakmai érvek mentén folytatott vitára. 

A szerkesztőség nyitott a megnevezett témáktól eltérő tárgyú írások közlésére is.  

 

2.     Alaptechnika és utánpótlás röplabdázásban  

 

3.     Támadás  

 

4.     Védekezés  

 

5.     Taktika  

 

6.     Edzői filozófia, stílus, vezetés és menedzsment  

 

7.     Szabályok és játékvezetés  

 



8.     Módszertan  

 

9.     Képességfejlesztés  

 

10.  Sporttudomány  

 

11.  Edzéseszközök és Módszertan  

 

12.  Edzői eszközök  

 

   

A kéziratok terjedelme:  

 

Az előírt (3000-5000) terjedelemtől +/- kb. 100-150 karakterrel lehet eltérni. A terjedelembe, ami 

szóközökkel együtt értendő, beletartozik a cikk címe, a lead és az irodalomjegyzék is! A cikkek 

maximális hossza kb. 15 000 karakter lehet. Képpel együtt ez természetesen csökken.  

 

A kéziratot el kell küldeni:  hunvolley@hunvolley.hu, vagy a nemlala@tf.hu címre  

 

A kéziratokat – kizárólag - Word.doc formátumban kérjük elküldeni.  

 

Javasoljuk, hogy a szerzők mellékeljenek képet, ábrát, esetleg táblázatot az írásaikhoz, természetesen 

a szerzői jogok figyelembevételével!  

 

A kéziratok formázásával kapcsolatban a következőkre figyeljenek a szerzők.  

 

-       Igazítás: sorkizárt  

 

-       Bekezdés: első sor (1 cm)  

 

-       Térköz: 0 pt  

 

-       Sorköz: 1,0 sor  

 

-       Betűtípus: Times New Roman, Normál, 12 pt  

 

A kéziratban az esetleges kiemelések dőlttel jelölhetők.  

 

A kéziratok láb/végjegyzeteket nem tartalmazhatnak. Hivatkozások a törzsszövegben helyezhetők el. 

A szerző, ebben az esetben, zárójelben adja meg a hivatkozott szerző vezetéknevét, a hivatkozott mű 

megjelenési évét és a hivatkozott oldalakat Pédául: (Garamvölgyi, 2003: 22-23).  

 

Együttműködésüket köszönjük!  

 

A szerkesztőség  

 

Segítség az írás megkezdése előtt  

 

Az alábbiakban egy példa publikáció látható. Ez alapján egységesíthetőek a beküldött írások és így 

közölhetőbb formában kerülhetnek föl a honlapra.  
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A szerző(k) neve: Szerző István, és társai  

 

Email: szerzo@hunbasket.org  

 

A dolgozat címe: Hogyan játsszuk a játékot?  

 

Levelezési cím: Szerző István, Budapest Példa utca 1.  

 

Rovat: például Edzői filozófia, stílus, vezetés és menedzsment  

 

Összefoglaló  

 

Az összefoglaló a célkitűzést, az eredményeket és a következtetéseket tartalmazza maximum öt 

sorban  

 

Bevezetés 

 

 

 

Ez szóljon – például - az írás aktualitásáról, előzményeiről, fontosságáról, hasznáról. Saját 

benyomásokról, stb. Legyen tömör.  

 

Főrész (1-1,5 oldal)  

 

Ide kerülhetnek, rajzok, vélemények, gyakorlatok, saját gondolatok, idézetek, fényképek, módszerek 

leírása, módszertani útmutatók, stb.  

 

Következtetések  

 

Az írás rövid lezárására itt kerülhet sor. Tartalmazhat indoklást, érvelést, bizonyítást, stb, amely 

összefüggésben áll fent leírtakkal.  

 

A cikk után két sor kihagyással, balra igazítva, az alábbi formában (betűméret: 10 pt!) kérjük a 

„Felhasznált irodalom” jegyzékének közlését. A megadott terjedelembe az irodalomjegyzék is 

beleszámít!  

 

Internetes hivatkozás esetén a teljes linket és a letöltési időt is kérjük megadni. Internetes hivatkozás 

a törzsszövegben nem helyezhető el!  

 


