Színes hírek és publikációk az Magyar Alagútépítı Egyesület honlapján

Kérjük a Tisztelt Tagságot, hogy a megújult Egyesületi honlapon aktuális vagy múltbeli
munkáikról, tudományos tevékenységükrıl és minden egyéb (köz)érdeklıdésre számot tartó
szakmai információról rövid cikket, beszámolót, publikációt (továbbiakban: cikk)
jelentessenek meg. Ezek a cikkek a „Hírek” és a „Publikációk” rovatban jelennek meg.

1.

A megjelentett információ lehet:
a. beszámolás aktuálisan futó projektekrıl, érdekességeirıl
b. korábbi projektek, eddig csak szőkebb körben ismert érdekességeirıl
c. tudományos kutatások eredményeirıl
d. egyéb szőkebb értelemben vett szakmai információ

2.

A cikkek tartalmi követelményei:
a. a cikk nem fejthet ki nyílt reklámtevékenységet (az külön egyeztetés tárgya)
b. jó erkölcsbe és mérnöki etikába ne ütközzön
c. hatályos törvényt ne sértsen

3.

A cikkek formai követelményei:
a. nyelv: magyar, de angol nyelvő is lehet, illetve angol fordításban is
megjelenhet az angol oldalon,
b. amennyiben nem magyar nyelvő a cikk, tartalmazzon magyar összefoglalót
c. terjedelem: maximum 400 szó
d. grafikus terjedelem: 4 db. maximum 640×480 pixel mérető digitális kép (ebbe
az esetleges céges logó is beleértendı)
e. a cikk címének hossza maximum 60 karakter lehet
f. minden megjelenı cikknek egyértelmően meghatározott szerzıvel vagy
szerzıkkel kell rendelkeznie (hirdetés jellegő céges ismertetı kiadványt is
természetes személy „jegyezze”! ,(lásd, mint 2./a.)
g. a cikk tartalmazza a szerzı(k), valamint a cég(ek) egyértelmő elérhetıségét
h. a cikk tartalmazhat hyperlinket (amely nem reklámtevékenységet fejt ki, illetve
lásd mint 2./a.)

4.

Cikkek megjelentetésének folyamata:
a. Az elkészült cikkeket szerkeszthetı – lehetöleg doc kiterjesztéses formában -,
elektronikus formátumban az Egyesület által a honlap híreinek gondozására
kijelölt személyhez kell eljuttatni.

b. A megjelenés elıtt az Egyesület Elnöke, illetve az Elnöksége, vagy az általuk
felkért Tagok lektorálják. Az esetleges grammatikai hibák javítása és/vagy
értelemzavaró fogalmazás esetén a cikk szerzıje javításra visszakapja
munkáját. Mivel a cikkért a szerzı felelıs a lektori észrevételeket nem köteles
elfogadni.
c. Az Egyesület Elnöke járul hozzá a cikk honlapon történı megjelenéséhez.
Ugyanı dönt az esetleges elutasításról is, melyet nem köteles indokolni.
5.

Egyéb rendelkezések:
a. A megjelenı cikkek minden esetben kizárólag a szerzı véleményét tükrözik,
így annak tartalmáért a szerzı a felelıs.
b. A honlapra felkerült cikkekkel kapcsolatos késıbbi külsı vagy belsı észrevétel
esetén az Egyesület Elnöke, illetve Elnöksége törekszik a vitás kérdések
rendezésére. Sikertelenség esetén a kérdéses cikk a honlapról eltávolításra
kerül.
c. Az Egyesület Elnöke, a honlap gondozására kijelölt személy vagy a webmester
a cikk elévülése esetén a szerzı(k) külön tájékoztatása nélkül a cikket a
honlapról leveheti, illetve levételét kezdeményezheti. Az elévülési idı
legfeljebb egy év, az aktualitása és a honlapon rendelkezésre álló hely alapján
szabja meg, aki ebben határoz.
d. Az Egyesület csak elektronikus fájlokban fogadja a cikkeket, a hozzá
beérkezett kéziratokat nem ırzi meg, vissza nem küldi.
e. A nem részletezett kérdésekben a Polgári Tvk. elıírásai a mértékadók.
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