
 
 

KÉRELEM A SOPRONI SZEMLE SZERZÕIHEZ 
 

KÉZIRAT LEADÁSA 
· A kéziratot számítógépen (PC, lehetõleg Word 6.0-ás verzióban) elkészítve, lemezen 

kérjük benyújtani, mellékelve egy példányban a kinyomtatott kéziratot is. 
· A leadott lemez lehetõleg ne tartalmazzon más file-okat is, valamint (több file esetén)  
· a file-ok a cikknek megfelelõ sorrendben következzenek egymás után. 
· A szöveget illetve a címeket ne tipografizálják, valamint ne használják a technikai 

kellékeket (pl. élõfej, oldalszám, könyvjelzõ stb.). A technikai szerkesztõnek szóló 
megjegyzéseket a kézirat nyomtatott változatán kérjük feltüntetni. 

· A kéziratban az évszázadokat – idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti 
elõfordulásának kivételével – arab számmal tüntessék fel. 

· A forrásmegjelölésnél pontos levéltári, kézirattári és bibliográfiai adatokat kérünk.  
· A szerkesztõi felkérés vagy egyeztetés nélkül leadott kéziratok megjelentetésére a 

szerkesztõség nem vállal kötelezettséget. 
 
ILLUSZTRÁCIÓK 
· A fotók és rajzok tónusosak, jól láthatóak legyenek. 
· Az illusztrációkat kérjük beszámozni, s egy külön lapon képjegyzéket mellékelni a 

cikkhez. Kérjük, hogy a szövegben is szíveskedjenek jelezni az illusztráció helyét. 
 
HIVATKOZÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 
Hivatkozás a kiadvány egészére:  
· Szerzõ (-k): Cím. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe, kötet 

száma) 
· A háromnál több szerzõ által írt mû címe. Szerk.: Neve. Kiad. száma. Köt. száma. Meg-

jelenés helye, éve. (Sorozat címe, kötet száma) 
 
Hivatkozás a kiadvány egy részére:  
· A tanulmány szerzõje (szerzõi): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet szerzõje:  
· A tanulmánykötet címe. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (sorozat 

címe, kötet száma) 
· A tanulmány szerzõje (szerzõi): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet címe. Szerk.: 

Neve. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. (Sorozat címe kötet száma) 
· A folyóiratcikk szerzõje: A cikk címe, Évfolyam arab számmal. (Év) sz.[=szám] Hivat-

kozott hely (vagy terjedelem -tól -ig) 
· A jegyzetekben alkalmazott rövidítések: Bp., köt., bõv., jav., átdolg., kiad., s. a. r., vö., 

uõ., uo., i. m.., l. [=lásd], jz. vagy jegyz. 
· A Soproni Szemlét SSz. rövidítéssel kérjük jelezni. 
 
SZERZÕI TISZTELETPÉLDÁNY 
· Minden szerzõ cikkenként tiszteletpéldányt kap. 
· Különnyomatok készíttetését a Szerkesztõség nem tudja vállalni. 
· A honorárium kifizetése miatt kérjük, szíveskedjenek megadni a pontos címet, illetve 

az átutalási betét számát, a kezelõ pénzintézet pontos címét és pénzforgalmi 
jelzõszámát. 

· Sajnálattal közöljük, hogy 3000 Ft alatt honoráriumot fizetni nem tudunk, helyette 
plusz tiszteletpéldányt küldünk. 


