Tájékoztató szerzőknek az Open Journal Sistems (OJS) rendszerbe való feltöltéshez
A folyóirat 2019-től évente kétszer fog megjelenni: az első szám június-július, a második szám novemberdecember.
A beküldött tanulmányok megjelenése nem minden esetben beküldési sorrendben történik, részben a számok
tematikája részben a bírálattól időtartamától függően. Lehetnek olyan beküldött tanulmányok amelyeket a
bírálók változtatás nélkül elfogadnak, vagy olyanok amelyeken kisebb-nagyobb változtatásokat kell elvégezni,
nyilván ez időt igényel.
A beküldés után figyeljék az értesítéseket, illetve a honlapot, a bírálat állapotát és ha a bírálat kéri a
változtatást, akkor felülvizsgálati szakasz indul, ilyenkor a bírálat alapján kell elvégezni a változtatásokat,
majd a javított változatot feltölteni.
Mivel folyóiratunk az Open Journal Sistems rendszerében jelenik meg kérjük, hogy a kettős vak lektorálás
biztosítása érdeklében tanulmányuk feltöltését egy feltöltési fázisban, de két külön Word fájlban tegyék meg.
Az első fájl tartalmazza a teljes tanulmányt (szerzővel/szerzőkkel, adataikkal, a tanulmány szövegével a
jegyzetekkel és az irodalomjegyzékkel), az alább ismertetett formátumban (ahogy az elfogadás esetén meg fog
jelenni). Ennek a fájlnak a következő fájlneve kell hogy legyen: SzerzőCím.doc, pl.
KisKálmánÉvtizedeshatások.doc
A második fájl fog a bírálókhoz kerülni. Ez a tanulmányt tartalmazza, a szerző/szerzők neve és adatai nélkül,
vagyis csak a címmel kezdődjön. Ennek a fájlnak a következő fájlneve kell hogy legyen: Cím.doc, pl.
Évtizedeshatások.doc Ebben a Word fájlban törölni kell a szerző nevét nem csak a tanulmány és a fájl
címében, hanem a fájl adataiban is, ha a Wordben, illetve a Windowsban a szerző saját neve van beállítva
user-ként. Ilyenkor a mentés másként ablaknál alul a szerzők doboznál a szerző nevét törölni kell, be lehet írni
például a „no-name” usert.
A fájlokat egymásután töltsék fel, ugyanarra a helyre.
Ha a bírálók véleménye alapján a tanulmányt át kell dolgozni, akkor csak a szerző nevével ellátott teljes
változaton végezzék el a módosításokat és azt töltsék fel újra a megnyitott felülvizsgálati eljárásban a régi fájl
mellé, de a fájlnévbe írják be, hogy javított: JavSzerzőCím.doc, pl. – JavKisKálmánÉvtizedeshatások.doc

A feltöltésnél kérjük még az alábbiakat figyelembe venni:
Az 1. pont (kezdés) és a 2. pont (beküldendő anyag feltöltése) után a 3. pontban a metaadatokat kell beírni a
megfelelő részek kitöltésével.
Itt kérjük, hogy az alábbiakra ügyeljenek:
- Az Előtag dobozba ne írjanak semmit!
- A Cím dobozba a tanulmány teljes címét írják be magyarul, de a teljes címet ne nagybetűkkel,
hanem normális formában, a végén pont nélkül
- Az Alcím dobozba a teljes ANGOL NYELVŰ CÍMET írják be nagybetűkkel
- Az Absztrakt dobozba egymástól sorközzel elválasztva írják be a magyar és az angol nyelvű
absztraktokat
- A Kulcsszavak dobozba írják be a magyar és az angol nyelvű kulcsszavakat
A beírt Cím, Alcím, Absztrakt, Kulcsszavak fognak látszani a folyóirat OJS honlapján az adott
számnál a megjelenés után. Ezeket veszik figyelembe a különböző webes keresők is. Ezért fontos
mind a magyar mind az angol nyelvű pontos kitöltés

Kérjünk valamennyi leendő szerzőnket, hogy az alább ismertetésre kerülő FORMAI
KÖVETELMÉNYEK-et tartsák be. Az előírásoknak nem megfelelő tanulmányokat visszaküldjük a
szerzőnek.
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FORMAI KÖVETELMÉNYEK A KÖZTES EURÓPA FOLYÓIRATHOZ BEKÜLDÖTT
TANULMÁNYOKHOZ
1. A TANULMÁNYOK TERJEDELME
A tanulmányok terjedelme szöveggel, végjegyzetekkel, ábrákkal, térképekkel és felhasznált irodalommal
együtt minimum 10, maximum 15 A/4-es oldal, az alábbi paraméterekkel:
✓ Margó: körbe 2,5 cm
✓ Betű: 12-s Times New Roman
✓ Sorköz: Szimpla

Kérjük, hogy csak Word formátumokat küldjenek, PDF formátumot nem fogadunk el.
2. A TANULMÁNY CÍMOLDALÁNAK KÖTELEZŐ ELEMEI
A SZERZŐ Neve (14-es betűvel) középre igazítva. A családnevet nyomatott NAGY BETŰVEL, a
keresztnévnél csak az első betű NAGY BETŰ.
Lábjegyzet a szerző nevéhez:
A szerző tudományos fokozata, ha doktorjelölt, vagy PhD hallgató, akkor azt írja be magyarul és
angolul. (Több szerző esetén természetesen külön-külön lábjegyzetben)
A szerző emailcíme, a tudományos fokozat után
A térköz utána 12 p
A SZERZŐ/SZERZŐK INTÉZMÉNYE (12-es betűméret) a szerző neve alá, magyarul és alatta angolul,
középre igazítva. Több szerző esetében, ha különböző intézményekről van szó, akkor felső index jelölje a
neveknél, mind a magyar, mind az angol felsorolásban. Ha nappalis vagy levelezős PhD-hallgató a doktori
iskolájának teljes neve, a doktori iskola székhelye.
Utána 24 p térköz
A TANULMÁNY CÍME MAGYARUL (14-es betű) nagy nyomtatott betűkkel, kiemelt (Bold) középre
igazítva.
Utána 12 pontos helykihagyás.
A TANULMÁNY CÍME ANGOLUL (12-es betű) nagy nyomtatott betűkkel középre igazítva.
Utána 24 pontos helykihagyás.
ABSTRACT felirat 12-es betűvel, középre igazítva.
Utána 12 pontos helykihagyás.
angol nyelvű összefoglaló (11-es betűméret)
A SCOPUS rendszer követelményeinek való megfelelés érdekében kérjük, hogy az összefoglaló
legalább 15 sorból álljon (hosszabb lehet, de rövidebb nem).
A tanulmány és az abstract tartalmi koherenciájának érdekében az angol nyelvű összefoglalót a
szerzőnek kell elkészítenie. Abstract nélküli kéziratot nem áll módunkban elfogadni.
12 pontos helykihagyás
Kulcsszavak: legalább 5 db-ot kérünk megadni, balra igazítva.
Utána 12 pontos helykihagyás
Keynotes: legalább 5 db-ot kérünk megadni, balra igazítva.
Utána 24 pontos helykihagyás
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A TANULMÁNY SZÖVEGE
A szöveg Times New Román 12-es betűkkel és szimpla sorközzel készüljön.
A szövegben a fejezetcímeken kívül semmiféle kiemelés (bold, illetve kurzív betűk) ne kerüljön!
Kérjük ne alkalmazzanak behúzást a bekezdéseknél, fejezet címeknél, az ábra és táblázat címeknél.
Szintén kérjük, hogy automatikus számozást a szövegben sehol se alkalmazzanak, a fejezet címekben, a
táblázat és ábra címekben sem!
A fejezet és alfejezet címeket balra a margóig húzva (behúzás nélkül) kérjük, kiemeléssel (bold), felül
18, alul 12 pontos térközzel
DECEMÁLIS SZÁMOZÁS
A tanulmányon belül kérjük, használjon decimális számozást.
A tanulmány első decimális számozásának elkezdése, mindig az alábbi módon és címmel:
példa a számozásra
1. Benes élete
1.1. A politikai pálya első szakasza
1.1.1. Az első szakasz főbb jellemzői
SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS
A szöveghez szánt megjegyzéseket és az irodalmakra való hivatkozásokat végjegyzetekben kell megtenni,
amelyek jelölése a szöveg adott helyén felsőindex-szel történjék. Ezek feloldása a szöveg végén (lásd később)
JEGYZETEK/NOTES címszó alatt legyen feloldva. Természetesen a megjegyzéseknél egy irodalom többször is
előkerülhet, ezért az irodalmi hivatkozások esetében az adott könyv, tanulmány első említésénél a teljes
bibliográfiai leírás szükséges, minden további említésnél elegendő az egyszerű név(év) oldal formula pl.
Romsics (1998) p. 124
példa a hivatkozásra
A koszovói kérdés lényegében 1913. március 26. óta megoldatlan, amikor a nagyhatalmak londoni nagyköveti
konferenciája meghúzta az akkor megszülető Albánia határait, mégpedig úgy, hogy jelentős albán lakta
területeket hozzácsatolt más szomszédos államokhoz, ennek során a Szerb Királyság megkapta Koszovót.1
JEGYZETEK/NOTES
1.
Kaproncay Péter (1999): A koszovói konfliktus történelmi és kulturális háttere. In. Krausz Tamás (szerk.): A
Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Napvilág Kiadó. Budapest. pp23-36.
ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK ÉS TÉRKÉPEK
A nyomtatott változatban fekete-fehér ábrákat és térképeket tudunk megjelentetni. Ezért kérjük a szerzőket,
hogy csak olyan ábrákat és térképeket használjanak tanulmányukhoz, amelyek fekete-fehér kivitelezés esetén is
értelmezhetőek.
Az ábrákat, táblázatokat és térképeket nem áll módunkban újrarajzoltatni, ezért kérjük a szerzőket, hogy olyan
minőségű ábrákat és térképeket illesszenek be, melyek kifejezetten jó minőségűek. A nem megfelelő minőségű
ábrákat és térképeket újrarajzolásra visszaküldjük a szerzőknek.
Valamennyi ábrát, táblázatot és térképet sorszámmal, továbbá magyar és angol nyelvű címmel kérünk ellátni. A
sorszám és a cím a táblázatoknál azok felett, az ábráknál és térképeknél azok alatt szerepeljen. Lásd a példát!
Az ábrák, táblázatok és térképek esetében kérjük feltüntetni forrásukat. Ha az adat átvett, de az ábra, táblázat
saját szerkesztés akkor az adatok forrását meg kell nevezni. A forrás mind az ábráknál, mind a táblázatoknál
azok alatt szerepeljen. Lásd a példát!
példa az ábrák, táblázatok és térképek címének és forrásának megadására
1. táblázat. Lengyelország 1918-ban
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Table 1. Statistical data for Poland in 1918

Forrás: European Historical Database

példa az ábrák és térképek címének és forrásának megadására

Maga a térkép/ábra (mindig legyen kerete)
1. térkép. Lengyelország újjászületése 1918-ban
Map 1. Reborn of Poland at 1918
Forrás: Romsics Ignác (1998): Nemzet, nemzetiség és állam. Napvilág Kiadó. p. 124.
SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁSOK
A hivatkozásokat végjegyzetekben kell megtenni, amelyek betűnagysága 11-es legyen. Ezek lehetnek
megjegyzések, illetve irodalmakra való hivatkozások. Ez utóbbiak esetében az adott könyv, tanulmány első
említésénél a fenti teljes bibliográfiai leírás szükséges, minden további említésnél elegendő az alábbi formula:
Romsics (1998) p. 124
7. A TANULMÁNY KÖTELEZŐ BEFEJEZŐ ELEMEI
A tanulmány szövegének befejeződése után két kötelező elemet kérünk:
JEGYZETEK/NOTES (mind magyarul, mind angolul kérjük feltüntetni) címszó alatt.
A JEGYZETEK/NOTES résznél kérjük feloldani a szövegben felsőindex-szel hivatkozott forrásokat,
illetve itt lehet szerzői megjegyzéseket, kiegészítéseket tenni.
Ez után következzen:
FELHASZNÁLT IRODALOM/REFERENCES mind magyarul, mind angolul kérjük ezt a címet
feltüntetni. A címszó alatt kérjük felsorolni a felhasznált forrásokat, alfabetikus sorrendben. Ezen rész
betűnagysága 11-es legyen.
Mind a JEGYEZETEK/NOTES, mind a FELHASZNÁLT IRODALOM/REFERENCES résznél az alábbi
formákat kérjük betartani:
A szerzők esetében indokolt esetben elfogadott a keresztnév (first name) esetében csak a kezdőbetű
feltüntetése is. pl. Kovács Péter vagy Kovács P. ; Taylor, Peter vagy Taylor, P.
Kérjük, hogy az irodalomjegyzékben az irodalmaknál tüntessék fel köteteknél a teljes (p. 342),
tanulmányoknál és folyóiratoknál a tól-ig (pp. 23-48.) oldalszámot
Önálló könyvre történő hivatkozásnál:
Romsics Ignác (1998): Nemzet, nemzetiség és állam. Napvilág Kiadó. Budapest. p. 124
Gyűjteményes kötetre történő hivatkozásnál:
Kaproncay Péter (1999): A koszovói konfliktus történelmi és kulturális háttere. In. Krausz Tamás
(szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Napvilág Kiadó. Budapest. pp.23-36.
Folyóirat cikkre történő hivatkozásnál:
Gulyás László (2008): Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a posztkommunista
Szlovákiában, 1989-1998. Tér és Társadalom. 2008/4. szám. pp. 205-221.
Az egyes irodalmak utolsó sorában alul 6 pontos térköz legyen
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