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Publikálási szabályzat  
  

A RussianStudiesHu 2021-től kezdődően évi két számmal megjelenő, az év folyamán állandóan 

bővülő peer reviewed történeti ruszisztikai tudományos online folyóirat, amelynek anyagai 

nyomtatott verzióban is megjelennek minden év júniusában, illetve decemberében. A cikkek - a 

Scopus ajánlásának megfelelően – befogadás után azonnal nyilvánosságra kerülnek az online 

felületen, addig is, amíg a tördelt korrektúra vagy végleges változat el nem készül. Ez a 

lehetőség előnyös a szerzőknek, mivel munkájuk a lehető leghamarabb megjelenik az  

interneten, és növeli az olvasottságot, illetve idézettséget, de a folyóirat számára is előnyös, mert 

segít megtartani az előre meghatározott publikációs dátumot.  

Az online és a nyomtatott verzió terjedelmi okokból esetenként eltérhet egymástól. A 

nyomtatásban megjelent számokban nem minden referenciát, kép- és egyéb mellékletet 

közlünk.  

  

Általános irányelvek  
  

Publikációkat angol, orosz vagy magyar nyelven fogadunk, feltétel az első megjelenés. A 

kéziratok kívánatos terjedelme 15 – 60 ezer leütés (szóközökkel és jegyzetekkel együtt 

számolva), és az online változatban a témához kapcsolódó, indokolt mennyiségű illusztrációs 

anyag.  

Minden szerzőt szívesen látunk, aki a keleti szláv, oroszországi és szovjet történelem bármely 

problémájának (beleértve a magyar és kelet-európai vonatkozásokat) történettudományos vagy 

más rokondiszciplína általi feldolgozását adja, és elfogadja a publikálási szabályainkat.  

A RussianStudiesHu nem részesít előnyben semmilyen történetírói „műfajt”, módszer vagy 

irányzatot – függetlenül attól, hogy alapítóinak tudományos érdeklődése saját munkásságukban 

leginkább a historiográfiára összpontosul.  

  

Útmutató a szerzőknek  
  

Információk a szerzőről. Minden feltöltött (online formában megjelenő) tanulmány 

tartalmazza a következő, a szerzőre vonatkozó információkat: teljes név, tudományos 

fokozat(ok), beosztás(ok), intézmény(ek), e-mail cím.  
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Továbbá minden tanulmány tartalmazzon egy minimum 1500 – maximum 2000 leütés 

terjedelmű angol nyelvű rezümét (a címet, a szóközöket és a jegyzeteket is beleszámítva), 

valamint 5-7 (szintén angol nyelvű) kulcsszavat. A rezümé tartalmazzon bevezetést, a 

módszerek és kutatási eredmények rövid bemutatását, és a tanulmány újdonságának kiemelését.   

A szöveg megszerkesztése. A publikálásra benyújtott tanulmányokat a Microsoft Word 

legalább 2007-es (vagy újabb) változatában kell elkészíteni, .docx fájlformátumban. Végig 

másfeles szóközöket kell alkalmazni (ideértve a hivatkozásokat és a lábjegyzeteket is). 

Alkalmazandó betűtípus: Times New Roman, elvárt betűméret: 12 (a hivatkozások és a 

lábjegyzetek esetén: 10). Minden bekezdést sorkizárttal kell szedni. Kérjük a szerzőket, hogy a 

szavakat sehol ne húzzák alá a szövegben, illetve az oldalszámokat mindig a jobb alsó sarokba 

illesszék.  

  
A lábjegyzetek és a hivatkozások készítésére vonatkozó szabályok. A szakirodalom 

forrására, nem pedig annak szerzőjére vagy a megjelenés (közlés) dátumára kell hivatkozni. 

Minden hivatkozás kövesse a citált irodalom nyelvét (pl.: ed., eds., ред.). Kérjük, ellenőrizzék, 

hogy megadták-e a következőket: a citált irodalom kiadásának (megjelenésének) helye, a kiadó 

neve, a kiadás (megjelenés) dátuma. (A fentiek alól kivételt képeznek az 1917 előtti kiadványok, 

ugyanis esetükben csak a kiadás/megjelenés helyét, illetve dátumát szükséges megadni.  

  

Kérjük továbbá, hogy cikkeiket a folyóiratban közölt feltételek mellett a szöveg végén egy angol 

átírásban (és angol fordításban is) elkészített Hivatkozások (References) listával is lássák el, 

illetve a lábjegyzetekben és a tanulmány végi hivatkozási listában tüntessék fel a hivatkozott 

szakirodalom DOI-számát (ha van olyan). Minden típusú kiadvány DOI-ja megtalálható a 

Crossref metaadatkeresőjében.  

  

A listán az orosz szavak átírása az ALA-LC szabvány szerint készüljön, amelyben a betűk feletti 
szimbólumok elhagyandók (https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/russian.pdf ).  

  
  
  

  
  
  
 
 
  

https://doi.crossref.org/simpleTextQuery
https://doi.crossref.org/simpleTextQuery
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Példák a publikálási szabályok következetes alkalmazására  
  

Könyvek, monográfiák  

Első citálás: CHESTER S. L. DUNNING, Russia’s First Civil War: The Time of Troubles and the  

Founding of the Romanov Dynasty (University Park, PA: The Pennsylvania State University, 

2001), 2–12, 15–17, 20–45, 106–09, 120–4.  

További citálások: DUNNING, Russia’s First Civil War, 15.  
Első citálás: О. Д. ВОЛКОГОНОВА, Н. А. Бердяев. Интеллектуальная биография (Москва:  

Издательство Московского университета, 2001), 6–7.  
További citálások: ВОЛКОГОНОВА, Н. А. Бердяев, 6–7.  

Első citálás: PALOTÁS EMIL, Kelet-Európa története a 20. század első felében (Budapest: 

Osiris Kiadó, 2003), 70–76.  

További citálások: PALOTÁS, Kelet-Európa története a 20. század első felében, 85.  
   

Tanulmánykötetek, többszerzős kiadványok  

Első citálás: CHESTER DUNNING, RUSSELL MARTIN, DANIEL ROWLAND (eds.), Rude & 

Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honor of Robert O.  

Crummey (Bloomington: Slavica Publishers, 2008), 344–356.  

További citálások: DUNNING, MARTIN, ROWLAND, Rude and Barbarous Kingdom, 345.  
  

Első citálás: Э. АКТОН, У. Г. РОЗЕНБЕРГ, В. Ю. ЧЕРНЯЕВ (ред.), Критический словарь 

Русской революции 1914–1921 (Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014), 48.  

További citálások: АКТОН, РОЗЕНБЕРГ, ЧЕРНЯЕВ, Критический словарь, 48.  

Első citálás: KRAUSZ TAMÁS, SZVÁK GYULA (szerk.), Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok 

Niederhauser Emil 80. születésnapjára (Budapest: Pannonica Kiadó, 2003), 154–160.  

További citálások: KRAUSZ, SZVÁK, Életünk Kelet-Európa, 155.  
  
  

Folyóiratcikkek  

Első citálás: CHESTER DUNNING, “Tsar Dmitrii’s Bellicose Letter to King Karl IX of Sweden”,  

The Slavonic and East European Review 87, no. 2 (April 2009): 322–36.  

További citálások: DUNNING, “Tsar Dmitrii’s Bellicose Letter”, 328.  

Első citálás: В. П. БУЛДАКОВ, «Модернизация и Россия. Между прогрессом и застоем?»,  

Вопросы философии, no. 12 (2015): 15–26.  

További citálások: БУЛДАКОВ, «Модернизация и Россия», 16.  
Első citálás: ALEKSZANDR LATISEV, „Lenin és Inessza”, Eszmélet 42. (1999 nyár): 67–95.  

További citálások: LATISEV, „Lenin és Inessza”, 78.  
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Tanulmánykötetek, többszerzős kiadványok egyes fejezetei vagy egyéb részei  

Első citálás: CHESTER DUNNING, “The Richest Place in the World: An Early Seventeenth  
Century English Description and Military Assessment of Solovetskii Monastery”, in Rude &  

Barbarous Kingdom Revisited: Essays in Russian History and Culture in Honor of Robert O.  

Crummey, ed. CHESTER DUNNING, RUSSELL MARTIN, DANIEL ROWLAND (Bloomington:  

Slavica Publishers, 2008), 309–25.  

További citálások: DUNNING, “The Richest Place in the World”, 320.  
Első citálás: A. НЕФЕДОВ, ЧЕСТЕР ДАННИНГ, «K новой интерпретации социально- 

экономических предпосылок Смутного времени», в Социальные трансформации в 

российской истории, ред. В.А. ВИНОГРАДОВ (Екатеринбург: Издательство Академкнига,  

2004), 298–317.  

További citálások: НЕФЕДОВ, ДАННИНГ, «K новой интерпретации», 308.  

Első citálás: BODNÁR ERZSÉBET, „A keleti kérdés és az orosz Balkán-politika 1815-ig”, in 

Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára, szerk. KRAUSZ  

TAMÁS, SZVÁK GYULA (Budapest: Pannonica Kiadó, 2003), 47–51.  

További citálások: BODNÁR, „A keleti kérdés és az orosz Balkán-politika 1815-ig”, 50.  
  

Online tartalmak, publikációk  

Első citálás: “Privacy Policy”, Privacy & Terms, Google, last modified April 17, 2017, 

https://www.google.com/policies/privacy/ (Accessed March 18, 2018).  

További citálások: “Privacy Policy”.  

Első citálás: «Заседание межрегионального форума ОНФ», Президент России, 25 января 

2016 года, http://kremlin.ru/events/president/news/51206 (Дата обращения: 18 мартa 2018 г.)  

További citálások: «Заседание межрегионального форума ОНФ».  

Első citálás: Berija végzetes reformjai. Harc a „ruszifikáció” ellen, Oroszvilag.hu, utoljára 

módosítva: 2010. február 12., https://www.oroszvilag.hu/?t1=tortenelem&hid=59 (Hozzáférés:  

2018. március 18.)  

További citálások: „Berija végzetes reformjai”.  
  
  

A RussianStudiesHu fenntartja magának a jogot a szövegek – szerzővel egyeztetett – 

szerkesztésére, ami nem jelenti azt, hogy a publikált szövegek minden esetben egyeznének a 

Szerkesztőség szakmai felfogásával.  
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A Szerkesztőség nem őriz meg és nem küld vissza kéziratokat, de az esetleges elutasítás esetén 

írásos indoklást küld a szerzőnek.  
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