
Szerzői tudnivalók – Néprajzi Látóhatár  
 
Kérjük szerzőinket, hogy publikációjukat az alábbi instrukciók betartásával juttassák el a 
szerkesztőség email címére: 
 

• A beadványt korábban nem tették közzé, és nem is vizsgálják felül, illetve nem 
tekintik közzétettnek más folyóiratban. 

 
• A kézirat magyar nyelven írható. 

    
• Minden kéziratnak tartalmaznia kell egy címet, egy 200-250 szavas angol nyelvű 

absztraktot. 
 

• A kézirat nem haladhatja meg a 40 000 karaktert (beleértve a lábjegyzeteket, 
táblázatokat, ábrákat, grafikonokat és szóközöket). 

 
• A benyújtott fájl Microsoft Word-ben (.docx) küldhető el. 

 
• A sorköznek 1,5-nek kell lennie, és Time New Roman-t kell használni. 

 
• A kiemeléshez használjon dőlt betűt. 

 
• A digitális képeket 300 DPI felbontásban, tömörítetlen.TIFF vagy JPG formátumban 

kell küldeni. Adjon meg egy külön képlistát a sorozatszámmal, a pontos hellyel, 
ahová be kell illeszteni és a feliratot. 

 
Hivatkozások:  

A folyóirat a sorszámozott lábjegyzetelési formát támogatja.  

• A szerző emelje felső indexbe a jegyzetszámokat. Ügyeljen arra, hogy az tapadjon a 
vonatkozó szóra, kövesse a tagmondatot, valamint a mondatot záró írásjelet.  
 

• Internetes oldalra való hivatkozás esetében a lábjegyzetben szerepjen a hivatkozott 
link, az utolsó letöltési dátummal: 

http://apps.arcanum.hu/app/ethnografia/view/Ethnografia_1890_001/?pg=0&layout=s (A 
letöltés dátuma: 2019. 10. 14.)  

 
• Szakirodalmi hivatkozásnál a szerzők nevével, megjelenés évszámával és az 

oldalszámmal hivatkozunk. Például: Bartha 2005: 11; Ujváry 1992: 37. 
 

- Molnár 1996: 167. és Molnár–Szigeti 1988: 113, 120–125.  
- Molnár–Szigeti 1988; Nagy 1990: 387– 410.  
- Molnár kutatásai 1988, 1996a, 1996b.  
- Ugyanannak a szerzőnek különböző munkái: Dankó: 1985; 1988: 325–340.  
- Kettőnél több szerző esetén: Szilágyi et al. 2008.  
- Azonos vezetéknevű szerzők: Kovács D. 1998; Kovács É. 2005.  
- Szerkesztett kötet: Molnár (szerk.) 2013. 

 



Irodalomjegyzék 

• A hivatkozott műveket a szerzők nevének ABC sorrendjében kell feltüntetni az 
irodalomjegyzékben. 

• Internetes források esetén is szükséges a szerző és a cím megjelenítése. Emellett az 
internetes cím (URL) és a letöltés dátumának feltüntetése is nélkülözhetetlen. 

1. Önálló kötet esetében:  
VEZETÉKNÉV Keresztnév  
Évszám Kötetcím. Kiadási hely: Kiadó 
 

2. Tanulmánygyűjtemény esetében:  
VEZETÉKNÉV Keresztnév  
Évszám Cím. In Szerkesztő: Kötetcím. Oldalszám. Kiadási hely: Kiadó 

 
3. Folyóirat esetében:  

VEZETÉKNÉV Keresztnév  
Évszám Cím. Folyóiratcím Évfolyam. Szám. Oldalszám.  

 
 
 
A kézirat-beküldéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szerkesztőséghez a 
gyorffyneprajziegyesulet@gmail.com címen. 
 
 
 


