ÚTMUTATÓ
az Acta Academiae Beregsasiensis c. tudományos folyóirat
és a Limes c. tudományos évkönyv
szerzői számára

***
Az Acta Academiae Beregsasiensis című tudományos folyóirat eddig nem publikált, eredeti,
új tudományos eredményeket tartalmazó tanulmányokat, tudománytörténeti munkákat és csak
ritka esetben ismeretterjesztő anyagokat fogad el.
Az Acta elsősorban kárpátaljai kutatók és tudósok Kárpátaljával foglalkozó, vagy e régióhoz
kapcsolódó tudományos munkák megjelentetését vállalja, de ugyanúgy publikálási
lehetőséget biztosít mindazon ismert kutatók és tudósok számára, akik bármiféle egyéb
vonatkozású és témájú új anyagaik közzétételéhez ezt az orgánumot választják.
A tudományos folyóirat magyar, ukrán, orosz, angol és német nyelven jelentet meg
tanulmányokat, amelyekhez három nyelvű – magyar, ukrán és angol – rezümét
(kulcsszavakkal), bemutatkozást (e-mail címmel) és az adott tanulmánycímet szükséges
csatolni. Orosz és német nyelvű anyag esetén az adott tanulmány nyelve – tehát az orosz vagy
a német – kiváltja az angol rezümét, bemutatkozást és tanulmány-címet.
A rövid bemutatkozás erre a mintára készüljön: Kis János, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Angol Tanszéki Csoport, docens, kis_janos@gmail.com
A rezümé nem túl hosszú, mindössze öt-hat mondatos legyen. Az egyes tanulmányok
rezüméjét, a bemutatkozást és a tanulmány-címet csupa nagybetűsen – például: ACTA
AKADEMIAE BEREGSASIENSIS – nem áll módunkban elfogadni.
A tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel
szerkesszék. A dolgozatok maximális terjedelme 20 A4-es oldal. Hallgatók esetében a
terjedelem maximum 10 oldal, amelyhez kötelező mellékelni egy ajánlást fokozattal
rendelkező, ismert tudóstól, aki ajánlásával egyben felelősséget vállal a dolgozat
eredetiségéért, valamennyi állításáért, tudományos és tárgyi hitelességéért.
Amennyiben a dolgozat tartalmaz:
1. Diagramot – kérjük mellékelni az eredeti Excel-fájlt is.
2. Képet – kérjük mellékelni az eredeti jpg-fájlt is.
Külön kérjük, hogy a tanulmányokban előforduló diagramok számára csakis egyazon stílust
válasszanak. A diagram színeinek kiválasztásánál legyenek tekintettel arra, hogy azok fekete-

fehérben fognak megjelenni, tehát válasszanak egymástól jól elkülönülő színeket, illetve
mintázatokat.
Az irodalomjegyzéket az alábbi példák alapján kérjük összeállítani:
RÓHEIM GÉZA: A csurunga népe. Budapest, 1932, Leblang.
ORTUTAY GYULA (SZERK.): Magyar népdalok. 1–2. köt. 2. kiad. Budapest, 1975,
Szépirodalmi Könyvkiadó.
Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírása:
HAJNAL ISTVÁN: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. In Ring Éva (szerk.):
Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. 1. köt. Budapest,
1986, Magvető, 624–645. p.
Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírása:
BÖRÖCZ JÓZSEF: Színlelt nagy átalakulás. Politikatudományi Szemle, 1955. 3. sz. 19–40. p.
KAPOOR, MICHAEL: The Dead Hand of State. Business Central Europe, 1996. no. 29. 9–11. p.
Azon tanulmányokat, amelyek nem tartják be a fenti igényeket, sajnos nem áll
módunkban közölni!

***
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Limes című tudományos évkönyve eddig
nem publikált, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó tanulmányokat,
ismeretterjesztő anyagokat, tudománytörténeti munkákat vállal megjelentetni.
Alapkövetelmény a tömör, lényegre törő fogalmazás, és az állítások adatokkal való
alátámasztása.
Fő cél a Kárpátaljával foglalkozó vagy ahhoz kapcsolódó tudományos munkák
megjelentetése, illetve publikálási lehetőség biztosítása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola munkatársai és hallgatói számára. A szerkesztőbizottság elfogadhat más
jellegű tanulmányokat is, amennyiben ezt indokoltnak találja.
A tudományos évkönyv magyar, ukrán, orosz, angol és német nyelven jelentet meg
tanulmányokat, amelyekhez szükséges két nyelvű – magyar és ukrán – rezümét
(kulcsszavakkal) csatolni. Az orosz, angol és német tanulmányok esetében az adott tanulmány
nyelve – tehát az orosz, angol és német – kiváltja az ukrán nyelvű rezümét.
A rezümé nem túl hosszú, mindössze öt-hat mondatos legyen. Az egyes tanulmányok
rezüméjét, a bemutatkozást és a tanulmány-címet csupa nagybetűsen – például: LIMES – nem
áll módunkban elfogadni.

A tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel
szerkesszék. A dolgozatok maximális terjedelme 20 A4-es oldal. Hallgatók esetében a
terjedelem maximum 10 oldal, amelyhez kötelező mellékelni egy ajánlást fokozattal
rendelkező egyéntől, aki ajánlásával egyben felelősséget vállal a dolgozat valamennyi
állításáért: tudományos és tárgyi hitelességéért.
Minden szerzőtől kérünk egy rövid bemutatkozást (például: Kis János, II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Angol Tanszéki Csoport, docens) és e-mail
címet (pl.: kis_janos@gmail.com).
Amennyiben a dolgozat tartalmaz:
1. Diagramot – kérjük mellékelni az eredeti Excel-fájlt is.
2. Képet – kérjük mellékelni az eredeti jpg-fájlt is.
Külön kérjük, hogy a tanulmányokban előforduló diagramok számára csakis egyazon stílust
válasszanak. A diagram színeinek kiválasztásánál legyenek tekintettel arra, hogy azok feketefehérben fognak megjelenni, tehát válasszanak egymástól jól elkülönülő színeket, illetve
mintázatokat.
Az irodalomjegyzéket az alábbi példák alapján kérjük összeállítani:
RÓHEIM GÉZA: A csurunga népe. Budapest, 1932, Leblang.
ORTUTAY GYULA (SZERK.): Magyar népdalok. 1–2. köt. 2. kiad. Budapest, 1975,
Szépirodalmi Könyvkiadó.
Gyűjteményes kötetek tanulmányainak bibliográfiai leírása:
HAJNAL ISTVÁN: A kis nemzetek történetírásának munkaközösségéről. In Ring Éva (szerk.):
Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a 20. századi Magyarországon. 1. köt. Budapest,
1986, Magvető, 624–645. p.
Periodikumok cikkeinek bibliográfiai leírása:
BÖRÖCZ JÓZSEF: Színlelt nagy átalakulás. Politikatudományi Szemle, 1955. 3. sz. 19–40. p.
KAPOOR, MICHAEL: The Dead Hand of State. Business Central Europe, 1996. no. 29. 9–11. p.

Azon tanulmányokat, amelyek nem tartalmaznak rezüméket és bemutatkozást, sajnos
nem áll módunkban közölni!

