
Publikációs felhívás 

a Comitatus Önkormányzati Szemle 2022. évi „A területfejlesztési törvény 25 éve” c. 

tematikus lapszámába 

 

2021. december 10-én, Siófokon a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományok Bizottsága Területpolitikai 

Albizottság közös rendezésű konferencián emlékezett meg az 1996. év XXI. számú törvény 

megalkotásának negyedszázados jubileumáról. A konferencián egy a jelenben és a jövőben is 

hasznosítható tapasztalatokkal, tudásbázissal rendelkező szakmai, tudományos kör igazolta, 

hogy a magyarországi területfejlesztés elmúlt évtizedeinek dokumentálása aktuális és sürgető 

feladat egy ilyen jubileumi évben. Emellett a hazai területfejlesztés szerepének, céljainak, 

feladatának változó területpolitikai környezetben történő meghatározása, akár újradefiniálása is 

a szakmai diskurzusok, viták tárgyát kell, hogy képezzék. Ez az előzmény vezette arra a 

Comitatus Önkormányzati Szemle szerkesztőit és a konferencia szervezőit, hogy egy 2022-ben 

megjelenő Comitatus lapszám célzottan a magyarországi területfejlesztés múltjának, jelenének 

és jövőjének témáját járja körül. A tematikus lapszám megjelentetését 2022 második felében 

tervezzük.  

Jelen felhívásunkkal ösztönözni kívánjuk a területfejlesztéssel, területpolitikával foglalkozó 

szakmai, tudományos kör tagjait, a téma iránt érdeklődőket, hogy a tervezett lapszám sikeréhez 

járuljanak hozzá írásukkal.        

Az írások műfaja lehet tudományos értekezés, tanulmány, esszé, véleménycikk és interjú 

egyaránt. A munkák témája a tágan értelmezett területfejlesztés és területpolitika 

Magyarországon. A tanulmányok maximális terjedelme 40 ezer leütés. A kéziratokat a csatolt 

szerzői útmutatóban írtak figyelembevételével comitatus91@gmail.com címre várjuk 

2022. április 15-ig.   

Amennyiben a felhívással illetve a tervezett tematikus számmal kapcsolatban további kérdése 

merülne fel, forduljon bizalommal Agg Zoltán főszerkesztőhöz (comitatus91@gmail.com), 

vagy Fekete Károly rovatvezetőhöz, a tematikus szám társszerkesztőjéhez a 

karoly.fekete@balatonregion.hu címen.  

Jó egészséget és jó munkát kívánva,  

Zongor Gábor, a szerkesztőbizottság elnöke, 

Agg Zoltán, főszerkesztő  

Fekete Károly, társszerkesztő 
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COMITATUS SZERZŐI ÚTMUTATÓ 

 

Szerzőink figyelmébe! 

 

1. A kéziratokat számítógépen elkészítve, e-mailhez csatolt fájlként kérjük *doc, *docx vagy 

*rtf formátumban a szerkesztőség címére (comitatus91@gmail.com) kérjük beküldeni. 

2. Az írások ajánlott terjedelme tanulmányok esetén 20 000, kisebb cikkek (recenziók, 

megemlékezések stb.) esetében 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 kivételesen 

irodalomjegyzék is elfogadható.  

3. Fotókat korlátozott számban tudunk közölni. Az illusztrációkat (táblázatokat, ábrákat) be kell 

számozni, magyar és angol nyelvű aláírással ellátni – a bonyolult táblázatokat kerüljék, s ezek 

mennyiségében is önmérsékletet kérünk! A közleményhez egy külön ábra ill. képjegyzéket is 

kérünk csatolni. 

4. Hivatkozásnál a szerző teljes nevét kérjük megadni; a SZERZŐ családneve legyen minden 

esetben nagybetűvel kiemelve. 

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. – KEARNEY, Michael: Transnational Migration from 

Oaxaca, the Agrarian Question and the Politics of Indigenous Poeples. = Österreichische 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 13. Jg. Heft 4/2002. 7–21. Hivatkozás a 

későbbiekben: KEARNEY 2002. 16–17. 

– 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 magyar) nyelvű 

összefoglalót (Absract) kérünk a könyvészeti tárgyszavak (kulcsszavak) megjelölésével. 

A dolgozat VÉGÉN kéretik nagybetűvel aláírni a művet: pl OLÁH MIKLÓS, alatta a 

foglalkozást, beosztást ill. elérhetőséget: A szerző szociológus, kutatásvezető, Balatoni 

Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft Társadalomkutató csoportja, 

Balatonfüred (olahmiklos@balatonregion.hu) 
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