
Útmutató a Szerzőknek 

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara idén is biztosítja, hogy új kutatási 

eredményeiket publikálják a European Integration Studies (EIS) című folyóiratban. 

Folyóiratunk honlapja: https://eis.uni-miskolc.hu/ 

 

A EIS egy lektorált folyóirat, amely évente kétszer jelenik meg. A folyóirat célja, hogy az 

európai integrációs folyamat jogi, gazdasági, politikai és kulturális oldalaival foglalkozó 

cikkeket közöljön. 

 

A Szerkesztőbizottság arra kéri a szerzőket, hogy a EIS-nak közlésre ajánlott kéziratokat 

elektronikus formátumban az alábbi címre: editor.eis@uni-miskolc.hu nyújtsák be. 

 

A folyóiratba szánt kéziratok leadási határideje minden évben június 15. és október 31. 

 

A tanulmányokat két szakmai lektor bírálja el. A lektorálás anonim, ezért a 

Szerkesztőbizottság tisztelettel kéri a Szerzőket, hogy külön oldalon (külön file-ban) tüntessék 

fel az alábbi adatokat: 

 a szakcikk teljes címe 

 szakcikk típusa (nem kötelező) 

 szerző neve, tudományos fokozata/címe 

 intézményi hovatartozás (ahogy a szerző a folyóiratban szeretné feltüntetni) 

 a szerző következő elérhetőségi adatai: ORCID, e-mail cím, weboldala 

 angol nyelvű absztrakt és legalább három kulcsszó megjelölése 

 doktorandusz szerző esetén a tudományos vezető ajánlását is mellékelni kell szkennelt 

formában. Graduális képzésben résztvevő joghallgató esetén pedig egy tudományosan 

minősített oktató ajánlólevelét kell szkennelt formában mellékelni. 

 

A EIS szakmai lektorai a kéziratok anonimizált változatáról nyilvánítanak véleményt. Ezért a 

szerzők a nevüket és intézményi hovatartozásukat a fenti külön lapon jelölik csak meg. Az 

önazonosító idézetek és hivatkozások helyét üresen kell hagyni a kézirat első benyújtásakor. 

A szerzők felelőssége, hogy az önazonosító idézeteket és hivatkozásokat a kézirat végső 

változatának elkészítésekor helyezzék vissza a szövegbe. 

 

A Szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy a kézirat benyújtásakor tegyenek nyilatkozatot 

arról, hogy az érintett írást még nem ajánlották közlésre más kiadónak, és hogy az nem is jelent 

meg korábban (lényegileg hasonló formában). A EIS nem fogad be olyan kéziratokat, amelyek 

nem felelnek meg ennek a feltételnek. 

 

A Szerkesztőbizottság a szakmai lektori véleményekről (ugyancsak anonimizált formában), a 

befogadásról vagy annak elutasításáról szóló értesítéssel egyidejűleg, tájékoztatást ad a 

szerzőknek. 

 

Formai követelmények:  

 Az angol nyelvű tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12-es 

betűnagysággal, 1-es sorközzel kérjük, a szöveg 7–20 oldal (max. 1,5 szerzői ív) 

https://eis.uni-miskolc.hu/
mailto:editor.eis@uni-miskolc.hu


terjedelmű lehet. A szövegekhez külön irodalomjegyzéket kérünk csatolni. A 

tanulmány terjedelmébe a felhasznált irodalomjegyzék nem számít bele. 

 A tanulmány szövegezése, tagolása a fejezeteken, alfejezeteken belül (!) folyamatos 

legyen (a térköz a bekezdés előtt és utána is 0 legyen), tehát bekezdésekre tagolódjon, 

és ne sorkihagyásokkal tagoljunk.  

 A szövegeken belüli fejezet- és alfejezetcímek egységesítése érdekében kérjük a 

szerzőket, hogy arab számozást használjanak. 

 A negyven szónál hosszabb idézeteket kérjük kiemelni - vagy a margók behúzásával, 

vagy kisebb betűméret alkalmazásával.  

 Kérjük, használjanak kettős idézőjelet a közvetlen idézeteknél, és egyes idézőjelet az 

idézetekben szereplő idézeteknél, valamint a sajátos értelemben szereplő szavaknál és 

kifejezéseknél. 

 Kérjük a szerzőket, hogy lábjegyzeteket, ne pedig végjegyzeteket használjanak. A 

jegyzeteket sorba rendezett arab számokkal kell jelezni a szövegben. A szöveg 

eredetére utaló hivatkozást csillaggal jelölve, a cím mellett kérjük megadni. Ugyanitt 

kérjük feltüntetni a személyeknek és ösztöndíjalapoknak címzett 

köszönetnyilvánításokat. Ezt a jegyzetet az első oldal alján kérjük elhelyezni.  

 A szakirodalom idézésének módjáról és egyéb szerkesztési szempontjairól lásd: 

Harvard Reference Style Guide. 


