TISZTELT SZERZŐINK!
A Jogtörténeti Szemle Szerkesztőbizottsága a szerkesztés és a nyomdai előállítás
megkönnyítése érdekében kéri, hogy írásaikat e-mail-en a beliznai.kinga@ajk.elte.hu címre
küldjék el.
Kérjük, hogy nevük mellett közöljék jelenlegi beosztásuk és munkahelyük pontos és teljes
megnevezését is, annak érdekében, hogy hiteles adatokat tudjunk közölni!
A szerkesztőség legfeljebb 1 íves (= 40 000 n) tanulmányokat fogad el.
A tanulmányokhoz szükséges egy 1000–1500 karakter terjedelmű német nyelvű
összefoglaló csatolása.
A szerkesztőség kéri a következők szíves figyelembevételét:
▪ A szöveget Word programban, 12 pontos Times New Roman betűtípussal írva kérjük
megküldeni.
▪ A szövegben – az egyedi szerzői kiemeléseken túl – kérjük a mű-, valamint a
folyóiratcímek kurziválását, továbbá a nevek, intézmények teljes nevének kiírását. A
szövegben ezen túlmenően minden más formázás mellőzését kérjük.
▪ A jegyzeteket végjegyzet formájában kérjük elhelyezni.
▪ Az irodalomban említett szerző(k) teljes nevét és a mű pontos, teljes címét kérjük
feltüntetni az alábbi módon:
o Szerző(k) (vezetéknév kiskapitális), cím (kurziválva), alcím (ha van, kurziválva),
(ha van, fordító), kiadás helye, ideje, kiadó, az egész kötet vagy a hivatkozott idézet
oldalszáma, sorozatcím. Például KRIPPENDORFF, James prof.: Az új-guineai
shelmikedmuk élete. Ford. BARTOS Tibor. Budapest, 2002, Gondolat, 340. p.
o Folyóiratban megjelent tanulmány esetében: szerző, cím, a folyóirat címe
(kurziválva), kiadási év, hányadik szám (napilapoknál dátum), oldalszám. Például
FEJTŐ Ferenc: Négyszáz éve született Descartes. Jelenkor, 1993. 1. sz. 17–250. p.
o Ha gyűjteményes kötetben megjelent írásra utal: szerző, cím, „In” szócska
(kettőspont nélkül), a gyűjteményes kötet szerzője vagy szerkesztője, a
gyűjteményes kötet címe, illetve alcíme (kurziválva), kiadás helye, ideje, kiadó
neve, oldalszám, sorozatcím. Például KOMORÓCZY Géza: A babilóni fogság. In
KOVÁCS Géza (szerk.): Hagyományok ütközése. Budapest, 1998, Blanko, 56–99. p.
o A végjegyzetekben már szereplő műre történő rövidített hivatkozás: szerző
vezetékneve és a mű kiadásának évszáma, oldalszám. Például KOMORÓCZY 1998,
98. p.
▪ Az oldalszámot a magyar „o.” helyett „p.” (pagina) jelzéssel kérjük ellátni.
Kérjük a szerzőket, hogy a tanulmányokhoz szíveskedjenek illusztrációként képanyagot
küldeni. Nyomdatechnikai okokból csak fekete-fehér fotók vagy vonalas ábrák közlésére van
módunk. Az illusztrációkat digitalizált formában (min. 300 pixel/inch, 300 dpi felbontásban,
TIFF vagy JPEG formátumban) kérjük megküldeni.
Kérjük a szerzőket, hogy a kézirat benyújtásakor tegyenek nyilatkozatot arról, hogy
írásukat még nem ajánlották közlésre más kiadónak, és hogy az nem is jelent meg korábban
(lényegileg hasonló formában).
Ha a megküldött tanulmányok a fenti követelményeknek nem felelnek meg, úgy azt a
Szerzőhöz visszajuttatjuk.
Köszönettel
a Szerkesztőbizottság

