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Közlési feltételek a Veszprémi Szemlében

SZERZŐINK FIGYELMÉBE

Közlési feltételek
a VESZPRÉMI SZEMLE várostörténeti folyóiratban

1. A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat lehetőséget biztosít a szerzőknek
Veszprém város történetéhez kapcsolódó kutatási eredményeket bemutató írások meg-
jelentetésére. 

2. A tanulmányok terjedelme – lábjegyzetekkel, irodalmi hivatkozásokkal és szóközökkel
– legfeljebb 1 ív = 40 000 karakter (~ 20 A4 gépelt oldal) lehet. Az ettől nagyobb terje-
delmű írásokat a szerzővel történt egyeztetés után folytatásban közöljük. Fényképek,
ábrák, táblázatok hasznosak, azonban azok csökkentik a közölhető szöveg terjedelmét.
A hírek, jegyzetek, recenziók, tudósítások stb. mérete maximum 8 000 karakter legyen. 

3. A szerzők a kéziratot MS Word formátumban, A4-es lapméretben, másfeles sortávol-
sággal, Times New Roman 12 pontos betűkkel készítsék el, beleértve a címeket, alcí-
meket is. Természetesen hagyományos módon, írógéppel és kézírással készített kézira-
tokat is elfogadunk, azt a szerkesztőség gondozza. Fotókat, ábrákat, csak korlátozott
számban tud a lap közölni. Az előzőek szerinti illusztrációk szürkeárnyalatosan jelen-
nek meg. Kivételt képezhetnek az olyan jól értelmezhető színes illusztrációk, amelyek
alkalmasak a borító 1–4 oldalakon történő megjelenítésre. Az illusztrációkat ne illesz-
szék be a szövegbe (csak a helyüket jelöljék), azokat külön csatolva küldjék el jpg-,
bmp- vagy tiff-formátumban, melyek mérete min. 300 dpi. Az íráshoz csatoljanak
magyar nyelvű ábraszöveget, melyben az ábra címe mellett tüntessék fel annak
készítőjét, forrását, internetes hivatkozásnál a letöltés idejét. 

4. Szövegközi kiemeléseket ne alkalmazzanak, a szerkesztés során ezeket átalakítjuk.
Idézetek esetén az útmutatást lásd: A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás). Hivat-
kozások (Felhasznált irodalom, Bibliográfia) esetében a választott jegyzetelési módszer
legyen formailag egységes és következetes, tartalmilag pontos. A szövegszerkesztő által
automatikusan számozott lábjegyzetekbe értelmező, magya rázó, kiegészítő információ-
kat írjanak. Formai követelményektől – a szerző kifejezet kérésére – a szerkesztőség
indokolt esetben eltérhet.

5. Az irodalmi hivatkozások teljes bibliográfiai adatai a szöveg végén (könyv, könyvrész-
let, folyóirat, internetes hivatkozás) ábécérendben jelenjenek meg. Különösen ügyelje-
nek a bibliográfiai adatoknak a lábjegyzetben és az irodalomjegyzékben való egyezte-
tésére!

6. Könyv, monográfia hivatkozásának formai követelménye: SZERZŐ Neve (kiadás éve):
Cím. Kiadás helye, Kiadó. Pl. GUTHEIL Jenő (1977): Az Árpád-kori Veszprém. Veszp-
rém. k. n.1 Hivatkozás a szövegben kerek zárójelben, vagy lábjegyzetben zárójel nélkül:

1 Rövidítések: k. n. – kiadó nélkül, h. n. – helymegjelölés nélkül, é. n. – évszám nélkül, N.
N. – nomen nescio (szerző neve nem ismert).
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GUTHEIL 1977. Ugyanazon szerző egy évben megjelent különböző tanulmányait azok
címének ábécé sorrendje szerint, szóköz nélkül tett a, b, c, stb. betűkkel különböztetjük
meg.

7. Könyvrészlet jelzete: SZERZŐ neve (Kiadás éve): Tanulmány címe. In: Könyv
SZERKESZTŐJÉNEK Neve (Szerk.): Könyv címe. Kiadás helye, Kiadó. Oldalszám:
tól–ig. Pl. LICHTNECKERT András (1984): Veszprém társadalma és önkormányzati
testületei a XIX. század közepén. In: MADARÁSZ Lajos (Szerk.): Tanulmányok
Veszprém megye múltjából. Veszprém, Veszprém Megyei Levéltár. 313–336.
Hivatkozás a szövegben kerek zárójelben, vagy lábjegyzetben zárójel nélkül: LICHT-
NECKERT 1984.

8. A napi- hetilapok cikkeinek, közleményeinek jelzete: A lap címe, a vonatkozó lapszám
kelte (évszám, hónap, nap – arab számmal, a hónap, nap két karakterrel írva). SZERZŐ
Neve (ha van): a cikk címe. oldalszámtól–oldalszámig. Pl. Veszprémi Hírlap, 1919. 02.
04. A városi képviselőtestületek átalakítása. 1. vagy Veszprémi Hírlap, 1919. 01. 12.
RUPERT Rezső: Kasper József. 1.

9. Folyóiratcikk esetében: SZERZŐ Neve (kiadás éve): Cím.  Folyóirat címe, év/szám
vagy évf. szám. oldalszámtól–oldalszámig. Pl. KRUDY Gyula (1957): Veszprémi han-
gulat. Veszprémi Szemle, 1957/1. 36. Hivatkozás a szövegben kerek zárójelben, vagy
lábjegyzetben zárójel nélkül: KRUDY 1957.

10. Levéltári és egyéb kéziratos források esetében a közgyűjtemény nevére a lábjegyzetben
ismét csak sziglával hivatkozunk, míg a bibliográfiában teljes egészében.

11. Internetes tartalom: SZERZŐ Neve (megjelenés éve): Cím. Forrás: webcím (letöltés
ideje) Pl. SZABÓ Máté (é. n.): Globális civil tiltakozások. Forrás: www.mtb.hu ((2018.
09. 13.) – minden esetben arab számmal, a hónap, nap két karakterrel írva)) Hivatkozás
a szövegben kerek zárójelben, vagy lábjegyzetben zárójel nélkül: SZABÓ é. n.

12. A kézirat legvégén kérjük – laptöréssel külön lapon – a szerző(k) nevét, foglalkozását
(beosztását), és ha annak közléséhez hozzájárul, e-mail (ha van) címét megadni. A tör-
vénynek való megfelelés érdekében tájékoztatjuk szerzőinket arról, hogy személyes
adatait (e-mail címét, nevét) kizárólag elektronikus meghívók és az Alapítványt érintő
hírek küldése céljából használjuk. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és sem-
milyen harmadik féllel nem osztjuk meg!

13. A kéziratot a főszerkesztő dr. Földesi Ferenc (foldfefe@gmail.com) e-mail címére kér-
jük elküldeni. Megérkezéséről azonnal visszaigazolást küldünk. Emellett lehetőség van
kinyomtatott vagy legépelt kézirat leadására is.

14. A kéziratokat a Szerkesztőség veszi kezelésbe. Lektorálás után vagy érdemi változtatás
nélkül elfogadja azt, vagy korrekciót, átdolgozást kér, illetőleg – köszönettel és rövid
indoklással – visszaküldi a szerzőnek.  A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok –
a magyar helyesírás szabályainak megfelelő – stilizálására, korrigálására és tipografi-
zálására, amit a szerzővel mindenkor egyeztet.

15. Másodközlésre csak indokolt esetben kerülhet sor. Kérjük ezt az igényt és az indokot a
beküldő e-mailben jelezzék. Erről a Szerkesztőség a szerzővel konzultálni fog.

16. A betördelt kéziratot a szerkesztő e-mailben még visszaküldi a szerzőnek gyors átné-
zésre. Ha három napon belül nem kapunk észrevételt, a tördelt formát elfogadottnak
tekintjük.
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