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Tájékoztató a 

Studies in Political Science 

sorozatba szánt művekkel kapcsolatban 

 

 

A publikálás elvei 

 

A Studies in Political Science/ Politikatudományi Tanulmányok az MTA TK 

Politikatudományi Intézetének elektronikus publikációs sorozata. A sorozatban megjelenő 

kötetek saját ISBN számot kapnak, tehát önálló publikációnak minősülnek. Az egyes kötetek 

a sorozat borítójával, az Intézet honlapján kerülnek publikálásra. A sorozatért és az egyes 

kötetekért az MTA TK Politikatudományi Intézet igazgatója felel. 

 

Követelmények, a kötet szerzőjének / szerkesztőjének feladatai 

 

Az SPS sorozatban megjelentetni kívánt kötettel szemben az alábbi követelmények 

érvényesek. 

 

1.) Máshol nem, vagy csak részben publikált, tudományos igényű, publikálásra előkészített 

szöveget lehet benyújtani.  

i.) Abban az esetben, ha egy korábban már megjelent kötetet, vagy egy későbbiekben 

megjelentetni kívánt, publikálásra elfogadott kötetet kíván a szerző megjelentetni az intézeti 

sorozatban (is), a kettő között legalább 30 százaléknyi eltérésnek kell lennie (tartalmi és/ vagy 

terjedelmi szempontból). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a később megjelenő kiadvány 

legyen hosszabb, vagy legalább 30%-a legyen átdolgozva a korábban megjelenthez képest. 

ii.) Abban az esetben, ha valaki korábbi tanulmányait akarja megjelentetni egy 

kötetben az intézeti sorozatban, publikálatlan tanulmányok esetén nincs egyéb tennivaló, ha 

azonban a tanulmányok közül van olyan, ami már megjelent korábban, vagy a szerző további 

közlését is tervezi, akkor a szerzőnek az adott kiadvány kiadójával kell egyeztetni a 

másodközlésről. 

 

2.) Terjedelem: minimum 3 szerzői ív, vagyis 120.000 leütés (törzsszöveg, szóközökkel). 

 

3.) A kötet lehet magyar vagy idegen nyelvű, de egy kiadványon belül az esetleges részeknek, 

fejezeteknek azonos nyelvűnek kell lenniük. 

 

4.) A hivatkozásokat a szövegtestben zárójelbe szedve, és a kötet vagy az egyes tanulmányok 

végén, irodalomjegyzékben összegyűjtve kell szerepeltetni. A közvetlen hivatkozásokat a 

szövegtörzs tartalmazza. Minden idézetet, hivatkozást igénylő állítást vagy kifejezést 

követően zárójelben tüntessék fel a szerző vezetéknevét, az idézett vagy hivatkozott mű 

publikálásának évszámát és – ha szükséges – az idézett oldalakat a következő formában: 

(Sartori, 1999: 20.) vagy (Sartori, 1999: 20 - 25). 

 

5.) A hivatkozási jegyzéket az alábbi módon várjuk:  

 

Könyvek esetében: 

Voigt Vilmos – Balázs Géza (2003): A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika 

olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest.  

http://www.mtapti.hu/uploaded_files/4375_Publikalas_elvei.pdf#page=1
http://www.mtapti.hu/uploaded_files/4375_Publikalas_elvei.pdf#page=1
http://www.mtapti.hu/uploaded_files/4375_Publikalas_elvei.pdf#page=2
http://www.mtapti.hu/uploaded_files/4375_Publikalas_elvei.pdf#page=2
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White, Hayden (1973): Metahistory. The Historical Imagination in 19th-Century Europe. 

Johns Hopkins University Press, Baltimore.  

 

Szerkesztett kötet esetében:  

 

Heller Mária – Némedi Dénes – Rényi Ágnes (1990): Népesedési viták Magyarországon, 

1960-1986, In: Népesedési viták Magyarországon, 1960-1986, A KSH Népességtudományi 

Kutató Intézet tudományos vitaülése, KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, pp. 

13- 125. 

 

Folyóiratcikkek esetében:  

 

Opsahl, Tore - Panzarasa, Pietro (2009): Clustering in weighted networks. Social Networks, 

Vol. 31. No. 2. pp. 155-163. 

 

Szabó Márton (1993): A rendszerváltás szemantikája. Politikatudományi Szemle. 2. évf. 4. 

szám. pp. 167-182. 

 

Interneten elérhető források esetében:  

 

British Lawnmower Museum (2000): Lawnmowers of the Rich and Famous [Online] 

Southport, British Lawnmower Museum. Elérhető: 

http://www.lawnmowerworld.co.uk/Rich.htm [Leöltés időpontja: 2004. március 10.] 

 

Konferenciakiadványok esetében:  

 

Balakrishnan, Robert (2006): Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever? IEEE 

Symposium on 3D User Interfaces. doi:10.1109/VR.2006.148 Elérhető: 

http://www.lawnmowerworld.co.uk/Rich.htm [Leöltés időpontja: 2004. március 10.]  

 

6.) A kéziratban felhasznált egyéb források és dokumentumok listáját a szakirodalmi 

hivatkozásoktól külön kérjük feltüntetni.  

 

Például:  

MTI Adatbázis (http://mti.hu/mti/Default.aspx)  

OS Adatbázis (http://mti.hu/mti/Default.aspx)  

Országgyűlési Napló (http://www.parlament.hu/orszaggyulesi-naplo-elozo-ciklusbeli-adatai) 

 

7.) Médiában megjelent forrásokra kérjük lábjegyzetben hivatkozzanak, így: Gombokért adják 

az Opelt a Peugeot-nak, Index.hu, 2017. március 6. 

 

8.) A szerzőnek a sorozatba szánt kötetet a sorozatszerkesztőkhöz (ld. lent) kell eljuttatni, a 

következőkkel együtt: 

i.) tartalomjegyzék 

ii.) tárgyszavak / kulcsszavak (4-5) a kötet nyelvén és magyarul  

iii.) rövid összefoglaló magyar és idegen nyelven (magyar nyelvű kötet esetén angolul) 

iv.) a szerző / szerkesztő rövid szakmai önéletrajza 

 

 

http://mti.hu/mti/Default.aspx
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A sorozat szerkesztői 

 

Szabó Gabriella (szabo.gabriella@tk.mta.hu) és Oross Dániel (oross.daniel@tk.mta.hu) 

Angol nyelvű kiadványok esetében: Makszin Krisztin (makszin.krisztin@tk.mta.hu) 

 

Náluk kell jelentkezni a kiadásra szánt művel. A lektorálást magyar nyelvű kötet esetén a 

sorozat szerkesztői, vagy az általuk felkért szakértő végzi. Idegen nyelvű kötet esetén a 

sorozatszerkesztők a kötet szerzőjével együttműködve keresnek idegen nyelvi lektort.  

 

 

mailto:szabo.gabriella@tk.mta.hu
mailto:oross.daniel@tk.mta.hu
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