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KISEBBSÉGI SZEMLE 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

Tanulmány szövege 

Tanulmányok terjedelme: 1–1,5 szerzői ív, azaz 40 000–60 000 leütés (szóközökkel).  

Szövegtest: Times New Roman; 12 pontos betűméret; szimpla sorköz, 0 pt előtte, 6 pt utána; 

sorkizárt. Szövegtestben kiemelések csak dőlt betűvel.   

Lábjegyzet: Times New Roman; 10 pontos betűméret; szimpla sorköz, 0 pt előtte, 0 pt utána; 

sorkizárt. (Végjegyzet a szöveg végén nincs feltüntetve.) 

Szerző neve: tanulmány első sorában; nagybetű; 12 pontos betűméret; félkövér; dőlt. 

Tanulmány címe: tanulmány második sorában; nagybetű; 12 pontos betűméret; félkövér 

(utána egy sor kimarad). 

Fejezetcímek: 12 pontos betűméret; félkövér (előtte és utána egy-egy sor kimarad); 

fejezetszámozás nincsen. 

Alfejezetcímek: 12 pontos betűméret; dőlt (előtte utána egy-egy sor kimarad); 

fejezetszámozás nincsen. 

Táblázatok, térképek, ábrák: fekete-fehér, közvetlen a megjelenítés alatt külön sorszámozva, 

címmel ellátva (pl.: 1. ábra: Cím) a szövegben elhelyezve. 

A tanulmány szövege egy szerző esetében egyes szám első személyben írandó. A többes szám 

csak abban az esetben indokolt, ha a tanulmánynak több szerzője van vagy csoportban végzett 

kutatás eredményeit közli. (Az egyes szám első személy használata nem feltétlenül 

vonatkozik az angol nyelvű absztrakt szövegére, melynél az egyes szám harmadik személy is 

megfelelő. Pl.: „This paper provides a general overview…”)    

Rövidítéseket csak abban az esetben használjunk, ha az általános műveltség részét képező, 

mindenki számára érthető mozaikszavakról van szó (pl.: EU, UNESCO, APEH, GDP, áfa). 

Minden más esetben az idegen és magyar nyelvű rövidítéseket első előfordulásukkor kérjük 

feloldani. Pl.: Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) 

Számok feltüntetésénél a tizedes törtek egész és tört részét vesszővel választjuk el (pl.: 

15,5%); a 9999-nél nagyobb egész (legalább öt számjegyű) számokat ezer értékenkénti 

szóközzel írjuk ki (pl.: 10 000 000).  

A százalékokat számmal és százalékjellel jelenítjük meg, a hozzá tartozó ragot kiskötőjellel 

kötjük vele össze (pl. a lakosság 45%-a). 

Az idézeteket idézőjel között dőlt betűvel írjuk ki (pl.: „idézet”). 

Ügyeljünk a kiskötőjel ( - ) és a nagykötőjel vagy gondolatjel ( – ) megfelelő használatára. 

Valamettől valameddig terjedő viszony (pl.: 1998–2002; 3–5. oldal; XIX–XX. század), 

valamint a közbevetések (pl.: A formai követelményeket – természetesen – be kell tartani) 

jelölésére mindig használjunk nagykötőjelet! 

Absztrakt és „Számunk szerzői” rovatba írt ismertető  

Minden magyar nyelvű tanulmányhoz szükséges leadni egyrészt egy 10–15 soros angol 

nyelvű absztraktot (mely a tanulmány címét és összefoglalóját tartalmazza), másrészt a 

„Számunk szerzői” rovatba egy magyar nyelvű, a szerzőt bemutató 1–2 soros szöveget (teljes 

név, végzettség, jelenlegi státus vagy munkakör). 
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Hivatkozások 

A hivatkozás lábjegyzet formájában történik, a hivatkozott bibliográfiai művek teljes körű 

könyvészeti adatainak megadásával. Külön bibliográfia a szöveg végén nincs feltüntetve. 

Hivatkozásnál ügyeljünk az írásjelek pontos használatára! 

 

Könyv 

Szerző Neve: Könyv címe dőlt betűvel. Kiadó: Kiadás helye, évszáma. 

Pl.:  

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Gondolat Kiadó: Budapest, 1974. 

Külföldi szerzők vezeték- és keresztneve(i) közé vessző kerül. 

Pl.: 

Brubaker, Rogers: Nationalism reframed: nationhood and the national question in the 

New Europe. Cambridge University Press: Cambridge: 1996. 

Több szerző esetén a szerzők neveit abc sorrendben tüntetjük fel és nagykötőjellel választjuk 

el egymástól. 

Pl.:  

Brubaker, Rogers – Feischmidt Margit – Fox, Jon – Grancea, Liana: Nacionalista 

politika és hétköznapi etnicitás egy erdélyi városban. L’Harmattan: Budapest, 2011. 

Szerkesztett könyv esetében ugyanígy járunk el. A szerkesztők nevei után a „szerkesztette” 

kifejezés rövidítését zárójelben tüntetjük fel: magyar nyelvű könyv esetében (szerk.), míg 

idegen nyelvű könyv esetében, egy szerkesztőnél (ed.), több szerkesztőnél (eds.). 

Pl.: 

Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek – Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó: 

Budapest, 2004. 

Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Gondolat Kiadó – 

MTA, Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet: Budapest, 2005. 

Barth, Fredrik (ed.): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of 

Cultural Difference. Universitetsforlaget: Oslo, 1969.        

Swoboda, Hannes – Wiersma, Jan Marinus (eds.): Democracy, Populism and Minority 

Rights. Renner Institut: Brussels, 2008. 

 

Könyv fejezet 

Fejezet Szerzőjének Neve: Fejezet címe. In: Könyv Szerzőjének/Szerkesztőjének Neve: 

Könyv címe dőlt betűvel. Kiadó: Kiadás helye, évszáma. Fejezet első és utolsó oldalszámai 

nagykötőjellel elválasztva, itt: idézett oldal(ak) száma nagykötőjellel elválasztva. 

Pl.: 

Smith, Anthony D.: A nacionalizmus és a történészek. In: Kántor Zoltán (szerk.): 

Nacionalizmuselméletek – Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó: Budapest, 2004. 21–42, 

itt: 22–23. 
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Folyóiratban megjelent cikk/tanulmány 

Szerző Neve: Cikk címe. Folyóirat címe dőlt betűvel, megjelenés éve. Évfolyam (Lapszám). 

Cikk első és utolsó oldalszámai nagykötőjellel elválasztva, itt: idézett oldal(ak) száma 

nagykötőjellel elválasztva.  

Pl.: 

Gazsó Dániel: Egy definíció a diaszpórakutatás margójára. Kisebbségkutatás, 2015. 24 

(2). 7–33, itt: 7. 

 

Internetes hivatkozás 

Ha valamely hivatkozott művet az internetről értünk el, akkor a fenti módon megadott 

hivatkozási formákon túl a hivatkozás végére írjuk be a letöltés helyét és időpontját 

pontosvesszővel elválasztva. (Az évszám, hónap, nap között pont és szóköz is van!) 

Pl.: 

Boglár Lajos: Énem brazil búvópatakjai. Napút Online kulturális folyóirat, 1999. 1 

(4). Letöltés helye: www.napkut.hu; letöltés ideje: 2016. 09. 01. 

Internetes hivatkozás esetében, ha a hivatkozott forrásnak – az eddigi példákkal ellentétben –

nincs teljes körű bibliográfiai adata (cikk/tanulmány szerzője, forrásanyag évfolyama, száma 

nincs feltüntetve), akkor értelemszerűen csak a meglévő adatokat írjuk ki. A letöltés helyénél 

csak a weboldalt jelenítjük meg, kerülve a hivatkozás hosszabb, esetlegesen több soros URL 

címének kiírását és a hiperlink megjelenését.  

Pl.: 

Lemondott Saša Radulović gazdasági miniszter. Vajdaság Ma, 2014. január 25. 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19931/Lemondott-Sasa-Radulovic-gazdasagi-

miniszter.html; letöltve: 2014. január 25.   

Helyett: 

Lemondott Saša Radulović gazdasági miniszter. Vajdaság Ma, 2014. január 25. 

Letöltés helye: www.vajma.info; letöltés ideje: 2016. 09. 01. 

 

Egyéb hivatkozási szempontok, rövidítések 

Az egyszer már hivatkozott műre való ismételt hivatkozás esetében a következőket tüntetjük 

fel: Szerző Vezetékneve, kiadás éve. Kötet/fejezet/cikk/tanulmány rövidített címe, i.m. 

oldalszám. 

Pl.: 

Brubaker, 1996. Nationalism reframed, i.m. 10. 

 

Amennyiben ugyanarra a műre egymást követő lábjegyzetben hivatkozunk, az „Ugyanott” 

kifejezés rövidítését (Uo.) és az idézett oldal(ak) számát tüntetjük fel. 

Pl.: 

1.
 Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Gondolat Kiadó: Budapest, 1974. 30–31. 

2.
 Uo. 33–34. 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19931/Lemondott-Sasa-Radulovic-gazdasagi-miniszter.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19931/Lemondott-Sasa-Radulovic-gazdasagi-miniszter.html
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Több mű egy lábjegyzetben történő felsorolásakor az oldalszámot követő pont után 

pontosvesszőt használunk. Minden lábjegyzet ponttal végződik. 

Pl.: 

Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Gondolat Kiadó: Budapest, 1974.; Brubaker, 

Rogers: Nationalism reframed: nationhood and the national question in the New 

Europe. Cambridge University Press: Cambridge, 1996. 

 

Amennyiben a hivatkozott fejezet/cikk/tanulmány a szerző saját vagy szerkesztett 

tanulmánykötetében található, valamint ha ugyanattól a szerzőtől egynél több művet 

hivatkozunk egymás után, a név ismétlését kerüljük, de utalunk rá az „Ugyanő” szóval. 

Pl.: 

Kántor Zoltán: Előszó. In: Ugyanő (szerk.): Nacionalizmuselméletek – 

Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó: Budapest, 2004. 7–17. 

Ács Tivadar: Akik elvándoroltak. Kapisztrán Nyomda: Budapest, 1940.; Ugyanő: 

Magyarok Latin-Amerikában. Officina: Budapest, 1944.; Ugyanő: Magyarok az észak-

amerikai polgárháborúban 1861–1865. Pannonia: Budapest, 1964. 

 

Amennyiben egy hivatkozást egy másik hivatkozással kívánunk összevetetni, a „vesd össze” 

kifejezés rövidítésével (Vö) jelöljük azt. 

Pl.: 

Papp Z. Attila: A nyugati magyar diaszpóra és szervezeti élete néhány demográfiai, 

társadalmi jellemzője. Kisebbségkutatás, 2010. 19 (4). 621–638, itt 623.; Vö: Puskás 

Julianna: Migráció Kelet-Közép-Európában 19. és 20. században. Regio – 

Kisebbségtudományi Szemle, 1991. 2 (4). 22–48, itt 106–108. 

Geertz, Clifford: A sokféleség édes haszna. In: Ugyanő: Az értelmezés hatalma. 

Antropológiai írások. Századvég Kiadó: Budapest, 1994. 332–351, itt: 350–351.; Vö: 

Ugyanő: The Uses of Diversity. The Tanner Lectures on Human Values, 1985. 7. 253–

275, itt: 273–274. 

 

 

 


