
KÉRELEM A SOPRONI SZEMLE SZERZŐIHEZ

KÉZIRAT LEADÁSA
• A kéziratot számítógépen elkészítve szövegfájlban (lehetőleg Word formátumban) kérjük benyújtani. 

• A leadásra szánt anyag tartalmazza a szövegfájlt, a képfájlokat megfelelő sorrendben számozva képjegyzékkel, valamint 
az illusztrációkat is magába foglaló szövegváltozatot Word vagy PDF formátumban.
• A szöveget illetve a címeket ne tipografizálják, valamint ne használják a technikai kellékeket (pl. élőfej, oldalszám, 
könyvjelző stb.). A technikai szerkesztőnek szóló megjegyzéseket a kísérőlevélben vagy az illusztrált szövegfájlban kérjük 
feltüntetni.
• A kéziratban az évszázadokat – idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti előfordulásának kivételével – arab 
számmal tüntessék fel.
• A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk. 
• A szerkesztői felkérés vagy egyeztetés nélkül leadott kéziratok megjelentetésére a szerkesztőség nem vállal 
kötelezettséget.
• A folyóiratban megjelenő anyagok két lektor szakvéleménye alapján kerülhetnek közlésre. 
A szerkesztőség fenntartja a szöveggondozás jogát.

ILLUSZTRÁCIÓK
• A fotók és rajzok tónusosak, jól láthatóak legyenek. Elektronikus formátum esetén JPG vagy TIFF fájlokat kérünk, 
legalább 300 DPI felbontásban. A Word szövegfájlba illesztett 
illusztrációk nem alkalmasak a technikai szerkesztésre.
• A sorszámmal ellátott illusztrációkhoz, kérjük, egy külön fájlban mellékeljék a képjegyzéket.

HIVATKOZÁSOK ELKÉSZÍTÉSE
Hivatkozás a kiadvány egészére: 
• Szerző (-k): Cím. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe, kötet száma)
• A háromnál több szerző által írt mű címe. Szerk.: Neve. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat 
címe, kötet száma)
• A szerzők nevét dőlt betűvel kérjük feltüntetni

Hivatkozás a kiadvány egy részére: 
• A tanulmány szerzője (szerzői): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet szerzője: 
• A tanulmánykötet címe. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (sorozat címe, kötet száma)
• A tanulmány szerzője (szerzői): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet címe. Szerk.: Neve. Kiad. száma. Köt. száma. 
Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe kötet száma)
• A folyóiratcikk szerzője: A cikk címe, Évfolyam arab számmal. (Év) sz.[=szám] Hivatkozott hely p. (vagy terjedelem -tól 
-ig p.)
• A jegyzetekben alkalmazott rövidítések: Bp., köt., bőv., jav., átdolg., kiad., s. a. r., vö., uő., uo., i. m.., l. [=lásd], jz. vagy 
jegyz.

SZERZÕI TISZTELETPÉLDÁNY
• Minden szerző cikkenként tiszteletpéldányt kap.
• Különnyomatok készíttetését a Szerkesztőség nem tudja vállalni, hanem PDF fájlt küld a megjelent közleményről.
• A honorárium kifizetése miatt kérjük, szíveskedjenek megadni a pontos címet, bankszámlaszámot, a kezelő 
pénzintézet pontos címét és pénzforgalmi jelzőszámát.
• Sajnálattal közöljük, hogy 5000 Ft alatt honoráriumot fizetni nem tudunk, helyette plusz tiszteletpéldányt küldünk.


