
KÖZLÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. A kéziratról általában: 

1.1. A kéziratot Microsoft Word formátumban kérjük a következő email-címre: 

tortenelmiszemle@btk.mta.hu. 

1.2. A kézirathoz mellékeljenek rezümét maximum 2500 n terjedelemben, magyar vagy angol 

nyelven.  

1.3. A szerzőlistához adják meg az aktuális állapot szerint a következő adatokat: tudományos 

fokozat, szakmai munkahely, munkahelyi beosztás. 

1.4. A képként beillesztendő mellékleteket (képek, vázlatrajzok, térképek) külön fájlban és 

nagy felbontásban (250-300 dpi) kérjük, leendő helyüket a kéziratban jelöljék meg. A 

táblázatokat elhelyezhetik a szövegben is. A mellékleteknek adjanak sorszámot és címet.  

1.5. A szöveg formázásánál elválasztást, behúzást, illetve tabulátort lehetőleg ne 

alkalmazzanak. 

1.6. Az idegen nyelvű idézeteknél, szakkifejezéseknél adják meg elsődlegesen a magyar 

változatot. 

1.7. A hivatkozásokat tegyék lábjegyzetbe.  

2. Hivatkozás nyomtatott műre: 

2.1. A szerzők, szerkesztők neve, valamint a címek esetében betű szerint kövessék a 

hivatkozott kiadványt.  

2.2. A keresztneveket ne rövidítsék sziglával, csak ha a kiadványon is így szerepel. (Ez 

esetben a rövidítést szögletes zárójelben fel lehet oldani.) 

2.3. Mindig adják meg az alcímet és a sorozatcímet is. 

2.4. A szerkesztői minőség feltüntetésénél kövessék a kiadványon szereplő megjelölést, az 

egyezményes rövidítésekkel (Szerk., S. a. r., Hrsg., Ed., Red. stb.).  



2.5. A kiadási adatok között adják meg a kiadót is (kivéve a magánkiadásokat és a 

reprinteket), vagy ha kiadó nem állapítható meg, akkor a nyomdát.  

2.6. Ha egy szerző más néven ismert, mint amely a hivatkozott kiadványon szerepel, vagy ha 

álnevet használt, lehetőleg tüntessék fel az ismertebb, illetve valódi nevet szögletes 

zárójelben, pl.:  

Janits [Borsa] Iván: 

Szentmiklósy Lajos [Molnár Erik]:  

2.6. A kiadványról hiányzó kiadási adatokat, ha azok ismertek, szögletes zárójelben 

tüntessék fel, ellenkező esetben alkalmazzák a „h. n.”, „é. n.” rövidítéseket (a kiadó helyett 

nem kell „k. n.”). 

2.7. A többkötetes műveknek lehetőleg az egészét vegyék fel. 

2.8. Példák szakirodalmi hivatkozásra: 

2.8.1. Könyv: 

Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. 2. kiad. Gondolat, Bp., 1979. 

(Magyar História) 34.  

Horváth Mihály: Magyarország történelme. 2. bőv. kiad. I–VIII. Heckenast–

Franklin, Pest–Bp., 1871–1873. III. 69. 

– ha reprintet használtak: 

Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly 

Róbert korában. Budavári Tudományos Társaság, Bp., 1921. (Reprint: Bp., 

2003.) 31. 

– szerkesztett mű: 

III. Béla emlékezete. Vál., ford., bev., jegyz. Kristó Gyula–Makk Ferenc–Marosi 

Ernő. M. Helikon, Bp., 1981. (Bibliotheca Historica) 82. 

2.8.2. Tanulmánykötetben megjelent tanulmány: 



Balázs Mihály: Ecsedi Báthory István és a jezsuiták. In: Művelődési törekvések 

a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs 

Mihály–Font Zsuzsa–Keserű Gizella–Ötvös Péter. JATE Régi Magyar 

Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged, 1997. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 

mozgalmaink történetéhez 35.) 3–7. 

2.8.3. Folyóiratban, illetve évkönyvben megjelent tanulmány: 

Soós István: Esterházy Pál nádor és a Neoacquistica Commissio. Századok 143. 

(2009) 818.: 69. jegyz. 

Standeisky Éva: Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban. Zsigmond 

Gyula, Püski Sándor és társaik pere (Esettanulmány). Évkönyv. 1956-os 

Intézet 10. (2002) 169–190. 

– nem folytatólagos oldalszámozás az évfolyamon belül: 

Zsoldos Attila: A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez. Levéltári 

Szemle 38. (1988) 4. sz. 12–19. 

– több közlemény: 

Gernot Heiß: Die ungarischen, böhmischen und österreichischen Besitzungen 

der Königin Maria (1505–1558) und ihre Verwaltung. I-II. Mitteilungen des 

Österreichischen Staatsarchivs 27. (1974), 29. (1976) I. 61. 

2.8.4. Hírlapi cikk: 

Nagy Tibor: Az egyetlen út – 1848. Kis Újság 1948. márc. 14. 1. 

2.9. Ismételt hivatkozás: 

2.9.1. Az „uo.” rövidítést ne alkalmazzák teljes lábjegyzetre, ha annak csak az utolsó 

hivatkozására vonatkozik.  

2.9.2. A jelentősebb forráskiadványok, adattárak esetén használják a 

szakirodalomban bevett rövidítést. Ilyenkor az első hivatkozásnál erre utalni kell, pl.:  

Árpádkori új okmánytár. I–XII. Közzéteszi Wenzel Gusztáv. MTA, Pest–Bp., 

1860–1874. (= ÁÚO)  



2.9.3. Egyéb esetekben: 

– ha van szerző:  

Péter K.: i. m. 34. 

Heiß, G.: i. m. I. 61. 

– ill. ha az adott szerzőnek már több művére történt hivatkozás, akkor a cím 

első szavaival (vagy jellemző részletével) kiegészítve: 

Péter K.: A magyar romlásnak i. m. 34. 

– szerkesztett műveknél: 

Művelődési törekvések i. m.  

3. Hivatkozás kéziratos forrásra: 

3.1. A kézirathivatkozások formája:  

Magyar Országos Levéltár (Budapest), F 1 Gyulafehérvári Káptalan Országos 

Levéltára, Libri regii  

3.2. Tehát adják meg az őrző intézmény székhelyét is (ha a településnek van magyar neve, 

akkor magyarul), és az őrző intézményen belüli irategységeket névvel tüntessék fel, ne csak 

kóddal.  

3.3. A különböző irategységek nevét az aktuális hivatalos formában tüntessék fel. A nem 

hivatalos nevet vagy a név fordítását a hivatalos mellett adhatják meg, pl.: 

Österreichisches Staatsarchiv (Bécs), Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarische Akten 

(Hungarica) 

3.4. Az irategységek között a fondképző szintje feltétlenül szerepeljen (a 3.1. alatti példában: 

Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára).  

3.7. Ismételt hivatkozásnál használjanak rövidítéseket: 

Magyar Országos Levéltár (Budapest; = MOL) 



3.7.1. Ha az irategység kódját használják rövidítésnek (a 3.1. alatti példában: F 1), 

akkor az első hivatkozásnál nem kell erre mint rövidítésre külön utalni. 

3.8. Speciális levéltári hivatkozások: 

3.8.1. A Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltára, illetve hasonlóképp a 

Diplomatikai Fényképgyűjtemény esetében:  

Magyar Országos Levéltár (Budapest), Diplomatikai Levéltár (= DL) 84 585.  

3.8.2. Jelenkori levéltári forrásoknál meg kell adni az irat címét is a jelzet után, pl.:  

MOL K 64 Külügyminisztérium, Külügyi reservált iratok 1941/24. t., 116/1941 

res. sz. Werth Henrik átirata Csáky Istvánnak. Budapest, 1941. márc. 3. 

4. Hivatkozás weboldalra:  

http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zilinska%20synoda/bibliografie.doc (a letöltés 

ideje: 2010. szept. 15.) 


