
Tisztelt Szerzőink! 
 
A Pro Minoritate negyedéves kisebbségpolitikai folyóirat szerkesztősége az alábbi formában 
fogad el kéziratokat: 

 Word formátum 
 12-es betűnagyság 
 2,5-es margók 
 1,5-es sortáv 
 a tanulmány terjedelem szóközökkel együtt 20-65 ezer karakter (ettől mindössze 

kivételes esetben lehet eltérni) 
 recenzió esetén a terjedelem maximum 10-15 ezer karakter. 

 
Ábrák, grafikon, táblázatok: 
A cikkhez tartozó ábrákat, táblázatokat címmel és sorszámmal ellátva kérjük, illetve 
hivatkozni a szövegben rájuk. Diagramok esetében az Excelben készült változatot és a hozzá 
tartozó munkalapot is csatolni szükséges. Ha fotót is tartalmaz a cikk, az eredetit kell csatolni, 
a forrás feltüntetésével, és a kép minősége legalább 300 dpi-s felbontású legyen.  
Kérjük, hogy minden ábra, fotó, grafikon, táblázat fekete-fehérben készüljön, mert a lapba így 
kerül be, a tördelés folyamán pedig így nem okoz problémát a szürke árnyalatainak 
felismerése. 
 
A kéziraton szerepeljen a szerző neve, szakterülete, intézménye-munkahelye. 
 
A szövegközi idézeteket idézőjelben, nem kurzív formában – természetesen a forrás 
megjelölésével – kérjük betoldani, a hivatkozásokat oldalszám megjelölésével kell megadni a 
jegyzetben.  
 
A tanulmányban szereplő hivatkozásokat a lap alján kérjük megjelentetni a következő 
formában: 

1. önálló monográfia esetén: BÍRÓ (kiskapitális forma) Gáspár: Az identitásválasztás 
szabadsága, Századvég, Budapest, 1995, 120. p. 

2. tanulmánykötetben közölt cikk esetén: SZÉKELY István: Értelmezési keret az erdélyi 
magyar egyetem kérdéséhez, különös tekintettel annak demográfiai összetevőre, In: 
Kisebbségi alternatívák, Jakabffy Elemér Alapítvány, Sepsiszentgyörgy, 2002, 136-
143. p.  

3. folyóiratcikk esetén: KISS Tamás: Az RMDSZ és az erdélyi magyar választók, Pro 
Minoritate, 2009/Tavasz, 34-57. p. 

4. nem magyar szerzők esetén a fentiek szerint azzal a különbséggel, hogy a szerző 
nevét magyar írásmód szerinti sorrendben, vesszővel kell feltüntetni: KYMLICKA, Will. 

5. kormányzati dokumentum esetén: Implementation of the Law on the Use of 
Languages by Kosovo Municipalities, OSCE, 2008. 

6. Internetes forrás esetén: KALI Kinga: Vasárnapi örmények, Látó, 
<http://www.lato.ro/article.php/Vas%C3%A1rnapi-%C3%B6rm%C3%A9nyek/821/> 
(letöltve 2009. 02. 02.). 

 
Közvetlenül egymást követő hivatkozásnál ugyanarra a forrásra, akkor a másodiktól: Uo., 

110. p. 
 
Ha nem közvetlenül egymást követi a két hivatkozás, de azonos műre vonatkozik, akkor a 

másodiktól: BÍRÓ: i.m., 111. p. 



 
Azonos szerzőtől egynél több mű szerepel hivatkozásként, akkor a szerző neve mellett a mű 
rövid címe is szükséges, pl.: KOZÁK Gyula: Megosztott integráció, 143. p. 
 
Lásd vagy ld. minden esetben L.  
XX., huszadik század minden esetben 20. század. 
A szövegben és hivatkozásokban a megszokott rövidítések használatosak (pl., Vö., stb.). 
 
A szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek 
egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.  
 
A publikálásra átadott kéziratokról a szerkesztőbizottság dönt, azokat anonimizált formában 
legalább két szakértő véleményezi a megjelenésről szóló döntés előtt. Az el ne fogadott 
kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni, és nem őrizzük meg azokat.  
 


