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AZ URBS MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV SZERZŐINEK  
 
 
 
1. A kéziratot számítógépen (lehetőleg Ms. Word) elkészítve, e-mailen (vagy lemezen) kérjük 
eljuttatni Budapest Főváros Levéltárához. A szöveget az alábbi formátumban kérjük:  
- Times New Roman (CE),  
- 12 pont, sorkizárt, 1,5 cm behúzás, 1,5 sorköz 
- tabulátor jel alkalmazása kerülendő 
- valamennyi táblázatnak és/vagy mellékletnek kell sorszámot és címet adni 
A képeket lehetőleg JPEG formátumban kérjük mellékelni. Az Urbs fekete-fehér, ezt az 
ábrák, táblázatok készítésénél kérjük figyelembe venni. Az ábrák, táblázatok, képek helyét 
kérjük a szövegben pontosan megjelölni, forrásukat pedig pontosan megadni. 
 
2. A kézirattal együtt kérjük leadni a szerző elérhetőségét (telefon és e-mail-cím; cím, ahová a 
tiszteletpéldányt kéri; munkahely és foglalkozás [ahogyan a szerzők felsorolásában szeretne 
megjelenni) és a kézirat 2500 karakternél (szóközzel együtt) nem nagyobb terjedelmű tartalmi 
kivonatát. (Az esetlegesen rendelkezésre álló angol és német nyelvű változatra is számítunk.) 
 
3. A lábjegyzetek folyamatos, arab számozással a lap aljára legyenek tördelve. 
 
4. A kéziratban az évszázadokat – idézetek, tanulmány- és könyvcímek stb. eredeti 
előfordulásának kivételével – arab számmal tüntessék fel. A tól–ig időtartamot a közép-
hosszú kötőjellel (ctrl+NumLock -) kérjük írni. 
 
5. A forrás megjelölésénél pontos levéltári, kézirattári, ill. bibliográfiai adatokat kérünk. A 
levéltári jelzetek és egyéb rövidítések feloldását az első előfordulásnál kérjük megadni. 
 
6. A szakirodalmi hivatkozásokat az alábbiak szerint kérjük elkészíteni: 
 
A szövegekben hivatkozott valamennyi tétel (a napi illetve heti sajtóban megjelent, forrásként 
használt újságcikkek kivételével, ezeket elegendő a lábjegyzetben feltüntetni) teljes leírását 
bibliográfiaként, „Hivatkozott irodalom” címmel a tanulmány végén kérjük összeállítani. A 
főszöveg lábjegyzeteiben ezekre az alábbiak szerint kell hivatkozni (kérjük, ügyeljenek rá, 
hogy a neveket ne csupa nagybetűvel, hanem kiskapitálissal írják): 
 
SZERZŐ(K) VEZETÉKNEVE  évszám  oldalszám 
 
GYIMESI 1975. 11. p. 
 
A nem szerzősíthető művek esetében 
 
Cím (rövidítve) oldalszám 
 
Monumenta Zagrabiae 
 
Azonos vezetéknevű szerzőket keresztnevük kezdőbetűjével különböztessük meg. Több 
szerzőt ebben az esetben szóköz nélküli közép-hosszú kötőjellel kapcsoljunk össze: 
 
BÁCSKAI–NAGY 1984. 11. p. 
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A szerzői és cím betűrend, azon belül évrend szerkezetű irodalomjegyzékben a rövid 
hivatkozás után – annak feloldásaként – az egyes művek teljes bibliográfiai leírását kérjük 
megadni az alábbiak szerint. Azokat a hivatkozott műveket, amelyeket nem lehet vagy nem 
érdemes „szerzősíteni” (az alábbi I.b pont alatt szereplő tanulmánykötetek mellett 
helységnévtárak, tiszti címtárak, statisztikai évkönyvek, Magyar törvénytár, Ratio Educationis 
stb.) a cím első szava szerint soroljuk be az irodalomjegyzék betűrendjébe. 
Az egy szerzőtől azonos évben megjelent műveket betűvel kérjük elkülöníteni (pl. KUBINYI  
1975a.) 
  
I. Hivatkozás a kiadvány egészére: 
 
a) SZERZŐ(-K) NEVE: Cím. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve Kiadó.* (Sorozat 
címe kötet száma.) 
 
GYIMESI 1975. 
GYIMESI SÁNDOR: A városok a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. 
Funkcionális és strukturális változások Nyugat- és Közép-Kelet-Európa városhálózatában, 
különös tekintettel Magyarországra. Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. (Gazdaságtörténeti 
értekezések 7.) 
 
BÁCSKAI–NAGY 1984. 
BÁCSKAI VERA – NAGY LAJOS: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 
1828-ban. Budapest, 1984. Akadémiai Kiadó. 
 
 
b) Tanulmánykötetnél, ill. több mint három szerző által írt műnél: 
Cím. Szerk./Hrsg./Ed./Eds. NEVE. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. Kiadó.* 
(Sorozat címe kötet száma.) 
 
Mezőváros – kisváros 
Mezőváros – kisváros. Szerk. MIKÓ ZSUZSA. Debrecen, 1995. Csokonai. (Rendi társadalom – 
polgári társadalom 4.) 
 
II. Hivatkozás a kiadvány egy részére: 
 
a) A TANULMÁNY SZERZŐJE (SZERZŐI): A tanulmány címe. In: A TANULMÁNYKÖTET 

SZERZŐJE: A tanulmánykötet címe. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. Kiadó.* 
(Sorozat címe kötet száma.) Oldalszám. 
 
H. BALÁZS 2005. 
H. BALÁZS ÉVA : A francia–magyar kapcsolatok egy rendhagyó fejezete. A fiziokrata tanok 
útja Magyarországra. In: H. BALÁZS ÉVA : Életek és korok. Válogatott írások. Budapest, 2005. 
MTA Történettudományi Intézet. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 37.) 129–
139. p. 
 
b) A TANULMÁNY SZERZŐJE (SZERZŐI) Megjelenés éve.  

                                                 
*  Nem kötelező elem: egységesen megadandó, vagy pedig egységesen elhagyandó. 
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A TANULMÁNY SZERZŐJE (SZERZŐI): A tanulmány címe. In: A tanulmánykötet címe. 
Szerk./Hrsg./Ed./Eds. NEVE. Kiad. száma. Köt. száma. Megjelenés helye, éve. Kiadó.* 
(Sorozat címe kötet száma.) Oldalszám. 
 
DOBROSSY 1989. 
DOBROSSY ISTVÁN: A 18–19. századi miskolci műhelyek helye az északkelet-magyarországi 
serfőzés történetében. In: Manufaktúratörténeti konferencia. Szerk. NÉMETH GYÖRGYI. 
Miskolc, 1989. Hermann Ottó Múzeum. (Manufaktúrák Magyarországon 1.) 15–171. p. 
 
c) FOLYÓIRATCIKK SZERZŐJE: A cikk címe. A folyóirat címe, Évfolyam arab számmal. (Év 
zárójelben), sz. [= szám, csak akkor kötelező, ha a periodika számonként újrakezdődő 
oldalszámozást használ!] Hivatkozott hely p. (vagy terjedelem tól–ig p.) 
 
CSEKŐ 2003. 
CSEKŐ ERNŐ: Községek, városok helye és szerepe a polgári kori adóigazgatásban. Levéltári 
Szemle, 53 (2003) 2. sz. 28–42. p. 
 
Olyan szövegek esetében, ahol ötnél nem több műre történik hivatkozás, illetve a 
recenzióknál nem készül szöveg végi bibliográfia: az első hivatkozáskor kell megadni a teljes 
bibliográfiai leírást a fenti módon. Ismételt hivatkozásuknál pedig a fenti módon (SZERZŐ 

VEZETÉKNEVE évszám) járunk el, amit a teljes leírásnál zárójelben és a „továbbiakban” szóval 
jelzünk. 
 
Fontos: 
 
1) *-al jelzett adatok megadása nem kötelező! 
 
2) A szerzőségre utaló adatok (szerzők, szerkesztők) a lábjegyzetben és a bibliográfiában is 
KISKAPITÁLISSAL írandók! Több szerző esetén a neveket a közép-hosszú kötőjellel 
(ctrl+NumLock -) kérjük összekapcsolni, előtte-utána szóközt hagyva (BÁCSKAI VERA – 

NAGY LAJOS). 
 
3) Hivatkozott oldalszámoknál kérjük a p. [pagina] használatát! A tól–ig oldalterjedelmet a 
közép-hosszú kötőjellel (ctrl+NumLock -) kérjük írni. 
 
4) A nem önálló formában, tanulmánykötetekben, évkönyvekben megjelent mű esetén In: 
használata kötelező! 
 
5) Ügyeljünk a hosszú kötőjel használatára: számok között (tól–ig), népnevek között 
(magyar–francia, osztrák–magyar), helynevek közötti kapcsolat (Budapest–Bécs), 
szerzőtársak között (Hóman–Szekfű) stb. 
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A jegyzetekben alkalmazott rövidítések: 
 
bővített, javított, átdolgozott kiadás = bőv., jav., átdolg. kiad. 
évmegjelölés nélkül  = é. n. 
folio = fol.  
helymegjelölés nélkül = h. n. 
jegyzet = j. vagy jegyz.  
kötet = köt. 
lásd = ld. 
pagina = p.  
sajtó alá rendezte =  s. a. r. 
folyóirat egyes számai = sz. 
ugyanott = uo 
Ugyanő [ugyanaz a szerző] = Uő [pont nélkül!] 
vesd össze = vö. 
 


