
 

Szerzőink figyelmébe 

 

A szerkesztőség családtörténeti tárgyú cikkeket, könyvismertetéseket, illetve az egyesület életével és szak-

mai rendezvényekkel kapcsolatos beszámolókat vár az egyesület tagságától és az érdeklődő olvasóközön-

ségtől egyaránt. 

 

Kérjük, hogy: 

 

 a lehető legjobban ellenőrizzék állításaikat, szakirodalmi, levéltári hivatkozással, példával támasszák 

alá; arról írjanak, amit jól ismernek. 

 a cikkeknek a hiánytalan, végleges, „nyomdakész” változatát adják le, leadás után nincs már mód a 

változtatásra! 

 az átírásokhoz az eredeti irat olvasható minőségű (de nem több MB-os terjedelmű) fényképét a lekto-

rok számára mellékeljék, még akkor is, ha nem lesznek a cikkbe beillesztve. 

 a cikkbe beillesztésre kerülő képek lehetőleg legyenek jó felbontásúak, de egyenként ne haladják 

meg az 500 kB-ot. 

 a cikkbe beillesztésre kerülő képek helyét és az esetleges képaláírást adják meg a szövegben, a ké-

peket ne illesszék be a cikkbe, hanem küldjék mellékletben. 

 ügyeljenek a helyes gépelésre, futtassanak helyesírás-ellenőrzést leadás előtt. 

 ügyeljenek az iratátírás, forrásközlés pontosságára. 

 az évszázadokat arab számmal, a dátumokat a következő formában tüntessék fel: „1632. július 23.” 

(„1632.07.23.” és hasonló formátumok kerülendők!) Lábjegyzetben az „1632. júl. 23.” is megfelelő. 

 a felhasznált műveket és levéltári anyagot lábjegyzet formájában hivatkozzák, külön irodalomjegyzé-

ket nem szükséges készíteni. 

 idézeteknél mindig adják meg a forrást. 

 a felhasznált szakirodalmat/iratokat egységesen a következő szabványos formában adják meg:  

 

 

 

 

 



 

Könyv: 

Kovács István: A könyv. Bp., 2000. 50-55. 

További hivatkozások esetén: Kovács I.: i. m. 62-64. 

Ugyanarra a műre történő egymást követő hivatkozások esetén: Uo. 75-77. 

 

Folyóiratcikk:  

(3 vagy több szerző: et al., annál kevesebb: név szerint): 

Darvas A., Kiss I., Jónás Á.: A folyóiratcikk címe. In: Élet és Irodalom 1.(2005.) 10-13. 

 

 

Elektronikus:  

Mint folyóiratcikk, és a részletes hivatkozásban fel kell tüntetni az URL-t és lehetőleg a letöltés dátumát: 

Darvas A.: A folyóiratcikk címe. Élet és Irodalom Online (2005. június 12.). 

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0637 (Letöltés dátuma: 2006. aug. 20.) 

 

Levéltári irat: 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL OL) P 2018 Tomcsányi (Tomcsini) család 

vásárosnaményi levéltára, 1. cs. 1. tétel Tomcsányi család évrendezett iratai, 1603. 

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL PML) IV. 3. c/2. Pest-Pilis-Solt várme-

gye nemesi közgyűlésének iratai, köz- és kisgyűlési iratok, nemességi iratok (acta nobilitaria) 1792. fasc. 2. 

nr. 1988. 

 

 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy válogasson a beadott cikkek közül, későbbi számra halasz-

sza megjelentetésüket, a terjedelmesebb írásokat több részre bontva közölje le. A szakirodalmi összefoglalá-

sokkal szemben előnyben részesülnek a primér források felhasználásával készült, egyéni kutatómunkán ala-

puló cikkek. 

 

Nem megfelelő színvonalú, a családfa-kutatáshoz vagy az egyesület tevékenységéhez nem kapcsolódó, ko-

rábban máshol már megjelent írásokat a szerkesztőség nem fogad el közlésre. 

 

A cikkeket MS Word formátumban a matrikula@macse.hu címre várjuk. 

 

Köszönjük leendő szerzőink munkáját, fáradozását! 

 

A szerkesztőség 

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0637
mailto:matrikula@macse.hu

