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Politikai Spektrum Alapítvány
Külügyi Műhely
SZERZŐI ÚTMUTATÓ

A Politikai Spektrum Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) online felülete lehetőséget
biztosít tanulmányok első közléséhez. A tartalomnak igazodni kell az Alapítvány
munkásságához,

továbbá

az

alábbiakban

olvasható

tudományos

kritériumok

megtartása feltétele a közlésnek.
1. PUBLIKÁLÁS MENETE
-

Az elkészült kéziratot a kapcsolat@politikaispektrum.hu e-mail címre szükséges
megküldeni.

-

A kézirat formai és tartalmi lektorálását a Politikai Spektrum Alapítvány
munkatársai végzik el.

-

A lektorálást követően a kézirat megküldésre kerül a szerzőnek, majd a szerző
jóváhagyásával publikálásra kerül.

2. SZERKESZTÉSI SEGÉDLET
-

A tanulmányok nyelve kizárólag magyar lehet.

-

A

tanulmányok

terjedelme

15.000-30.000

karakter

(szóközökkel

és

lábjegyzetekkel együtt), amelybe az absztrakt, illetve a kulcsszavak nem
számítanak bele.
-

Kérjük, hogy a tanulmányok az alábbi felépítést kövessék:

Tanulmány
felépítése

Szerkezeti elem

Megjegyzés
A lábjegyzetben kérjük feltüntetni a

Szerző neve
Tanulmány kezdete

foglalkozást, munkahelyet / felsőoktatási
intézményt, illetve az e-mail címet

Tanulmány címe

Magyar és angol nyelven egyaránt.

Absztrakt és

Magyar és angol nyelven egyaránt.

kulcsszavak
A feldolgozott téma, a módszertan, a
Bevezetés

hipotézis(ek), valamint a tanulmány
felépítésének ismertetése.

Tartalmi rész

Fejezetek
Összegzés/konklúzió

Tanulmány zárása

Irodalomjegyzék

A karakterszámot tekintve 3-4 főfejezetnél
több nem javasolt.
A tanulmányban tett megállapítások
összefoglalása, kitekintés.
A formai követelményeket lásd 3.
Hivatkozások pontban.
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3. HIVATKOZÁSOK
-

A szövegben elhelyezett hivatkozásokat a lábjegyzetben szükséges jelölni
(Wordben Hivatkozások menüpont, Lábjegyzet Beszúrása) az alábbi példák
szerint:

Hivatkozott mű
Könyv

Lábjegyzetben

Irodalomjegyzékben hivatkozás minta

hivatkozás minta
Kissinger, 2015.

Kissinger, Henry (2015): Világrend, Antall

90.o

József Tudásközpont, Budapest
Luciani, Giacomo (1988): The Economic

Folyóiratcikk

Luciani, 1988. 188.o

Content of Security, Journal of Public Policy,
Cambridge University Press, Vol.8. No.2.
Magyarics Tamás (2017): A különleges

Újság (nyomtatott)

Magyarics, 2017.

intézmény – Az amerikai rabszolgaság
története, Rubicon, 11. szám
Ghantous, Ghaida (2018): Qatar national
Bank seeks growth in Southeast Asia,

Újság (elektronikus)

Ghantous, 2018.

Reuters. Forrás:
https://www.reuters.com/article/us-qatarqnb-sea/qatar-national-bank-seeks-growthin-southeast-asia-idUSKCN1HB0W1

OCHA Annual
Jelentések

Report, 2014. 4.o.

OCHA Annual Report (2014), United Nations.
Forrás:
http://interactive.unocha.org/publication/20
14_annualreport/mobile/index.html#p=1

CIA World

Honlapok

-

A

Factbook, 2018.

tanulmány

CIA World Factbook (2018). Forrás:
https://www.cia.gov/library/publications/the
-world-factbook/

irodalomjegyzékében

csak

olyan

hivatkozások

kerülhetnek

feltüntetésre, amelyek a szövegben is megjelennek.
4. PUBLIKÁLÁS
-

A publikált tanulmány a szerző(k) kizárólagos szellemi tulajdona.

-

Az Alapítvány a tanulmányok közléséért honoráriumot nem fizet.

-

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kézirat nem teljesíti a
szükséges szakmai és formai kritériumokat, elálljon a publikálástól.
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