Továbbra is várjuk az írásokat a 2022/1-es számba hittudományi-,
jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában
Ismételt felhívás!
Szeretettel felhívjuk minden volt és leendő Szerzőnk ﬁgyelmét, hogy szerkesztőségünk
továbbra is nagy örömmel várja a 2022/1-es számba készülő írásokat hittudományi-,
jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában.
Beküldési határidő: 2022. március 23. éjfél.
A munka során kérjük, hogy a következő linken elérhető stíluslapot használják! A
szerkesztőség ez alapján fogja elvégezni a formai áttekintést.
Stíluslap: https://btk.kre.hu/images/doc/stiluslap2021.pdf
A stíluslaptól eltérően kérjük a tanulmányokat magyar cím mellett angollal is ellátni, illetve a
tanulmány elején szerepeljen magyar- és angol nyelvű absztrakt kulcsszavakkal ellátva.
Az absztraktok esetében kérjük a következő formai dolgokat betartani: az absztrakt
terjedelme 10-15 sor legyen, szerepeljen benne a tanulmány tartalmának rövid ismertetése,
a használt módszertan, a felállított koncepció, illetve hipotézis, valamint egy konklúzió.
A tanulmányokat minden esetben szükséges jegyzetapparátussal és bibliográﬁával ellátni.
A terjedelmi követelmények a tanulmányok és recenziók esetében a következők:
Tanulmányoknál: 10.000-től 60.000 karakter szóközökkel. Ebbe a terjedelembe beleértendők
a címek, az absztraktok és a kulcsszavak, a törzsszöveg, a jegyzetapparátus, valamint a
bibliográﬁa.
Recenzióknál: 5.000-től 15.000 karakter szóközökkel.
Tanulmányok, recenziók és fordítások, mellett folyóiratunkba már forrásközlő munkák is
beküldhetők.
Magyar mellett angol-, illetve német nyelvű írásokat is várunk. Ebben az esetben azonban
kérjük tisztelt Szerzőinket, hogy a beküldés során csatolt lektori vélemény tartalmazza a

nyelvi ellenőrzést is. Emellett angol vagy német nyelvű tanulmány esetén az angol/német
nyelvű cím, absztrakt és kulcsszavak mellett szükséges magyar nyelvű cím, absztrakt és
kulcsszavak megadása.
Felhívjuk szerzőink ﬁgyelmét, hogy amennyiben a történelemtudományi rovatba olyan
tanulmányt terveznek beküldeni, amely kívül esik a XVIII-XX. századot felölő időszakon, úgy
érdemes azt a beküldési határidő lejárta előtt jelezni a számunkra, hogy fel tudjuk kérni a
megfelelő lektort a munka elbírálására. A beküldési határidő természetesen ebben az
esetben is március 23. éjfél.
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Mindannyiuknak jó munkát kívánunk!
Üdvözlettel,
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