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Gratulálunk a 70 éves prof Szilágyi Istvánnak,
akinek ez alkalommal a geopolitikáról szóló
legújabb írásának első részét is közöljük!

Önkormányzati
COMITATUS Társadalomkutató
Szemle AEgyesület
tudományos folyóirata

CO M ITAT U S

A veszprémi vármegyeháza,
Györgydeák György (1958-2008) rajza
dr. Zongor Gábornak a 2019-es megyegyűlési választásokat
elemző tanulmányához kapcsolódik.
Címlapunkon: dr. Albert József (1944-2019) szociológus
(fotó: Zachár Zsolt),
akiről e számunkban több cikkel is megemlékezünk.
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Szerzőink figyelmébe!
1. A kéziratokat számítógépen elkészítve, e-mailhez csatolt fájlként kérjük *doc, *docx vagy
*rtf formátumban a szerkesztőség címére (comitatus91@gmail.com és/vagy zongor53@gmail)
beküldeni.
2. Az írások ajánlott terjedelme tanulmányok esetén 15-20 000, kisebb cikkek (recenziók,
megemlékezések stb.) esetében 5-10 000, de a leghosszabb írás terjedelme se haladja meg az egy
ívet (40 000 karaktert).
2. A szöveget balra zárva, formázás és tipografizálás nélkül, végjegyzetekkel ellátva készítsék el. Tudományos közlemény esetén hivatkozások készítendők; hivatkozások helyett lehet
irodalomjegyzék is.
3. Fotókat és illusztrációkat csak korlátozott számban tudunk közölni. Az illusztrációkat
(fekete-fehér táblázatokat, ábrákat) be kell számozni, aláírással ellátni – a bonyolult táblázatokat
kerüljék, s ezek mennyiségében is önmérsékletet kérünk! A közleményhez ábra ill. képjegyzéket
is kérünk csatolni.
4. Hivatkozásnál a SZERZŐ teljes nevét kell megadni; családneve legyen nagybetűvel kiemelve. (AGG Ida)
5. Tudományos közlemények esetében a hivatkozás formai szabályai a következők:
– Egy szerző esetén: SZERZŐ: Cím. (Kiadás). Kötetjelzés. A megjelenés helye, éve. (Sorozatcím, sorozati szám.) Oldalszám. Példa: CSIZMADIA Andor: A magyar közigazgatás fejlődése
a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Budapest, 1976. 20–29. – Későbbi hivatkozás:
CSIZMADIA 1976. 20–21.
–Több szerző esetén: A mű címe. Szerkesztő neve. (Kiadás). Kötetjelzés. A megjelenés helye,
éve. (Sorozatcím, sorozati szám.) Oldalszám. Tanulmányok Pápa város történetéből a kezdetektől
1970-ig. Főszerk. Kubinyi András. I. Pápa, 1994. 207–211.
– Tanulmány esetén: SZERZŐ(K): Cím. = A tanulmánykötet címe. Szerkesztő neve. (Kiadás).
Kötetjelzés. A megjelenés helye, éve. (Sorozatcím, sorozati szám.) Oldalszám. Példa: FARAGÓ
Tamás: A történeti Magyarország felekezeti adatai az első világháború előtt. = Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18–19. században. Szerk. Gáborjáni Szabó Botond.
Debrecen, 2016. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai) 17–56. Hivatkozás a későbbi lábjegyzetekben: FARAGÓ 2016. 20–27., vagy: FARAGÓ: i. m. 20–27.
– Folyóiratcikk esetén: SZERZŐ: Cím. = A folyóirat címe, évfolyama (éve), száma, oldalszám
tól-ig. Példa: NEMES NAGY József: Régiók, polarizálódás, centralizáció. = Comitatus 25 (2017)
tavasz (222. sz.) 3–13. Hivatkozás a későbbi lábjegyzetekben: NEMES NAGY 2017. 10. vagy:
NEMES NAGY: i. m. 10.
– Napilap esetén: KELEMEN Gábor: Legféltettebb kincseink óvója. = Napló (Veszprém
megye napilapja) 2018. január 3. 11. Hivatkozás a későbbi lábjegyzetekben: KELEMEN 2018.
vagy: KELEMEN: i. m. (több oldalas cikknél megfelelő oldalszám).
4. Tanulmányokhoz, hosszabb cikkekhez egy maximum 10 soros angol (és szükség esetén
magyar) nyelvű összefoglalót (Abstract) kérünk a könyvészeti tárgyszavak (kulcsszavak, 3-5
kifejezés) megjelölésével.
5. A dolgozat VÉGÉN kéretik nagybetűvel aláírni a művet: pl. OLÁH MIKLÓS, alatta a
foglalkozást, (esetleg a beosztást és munkahelyet is, ha a szerzőnek ez fontos) ill. elérhetőséget:
A szerző szociológus, kutatásvezető, Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft Társadalomkutató csoportja, Balatonfüred (olahm.balaton@gmail.com), vagy csak
röviden: ALABÁN PÉTER történész, Ózd.
6. A legvégén lehet feltüntetni, hogy a tanulmány milyen projekt keretében készült. Pl.
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció/kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 számú,
„Ilyen és ilyen” című projekt keretében jött létre.

