Szerzői tájékoztató – Demográfia folyóirat
(1) Gyors vagy hagyományos bírálati eljárás?
A Demográfia folyóiratban 2019 óta két bírálati eljárásrend működik. A lenti táblázat ezek különbségeit
mutatja be, hogy a szerzőt segítse a számára ideális bírálati rend kiválasztásában.
Hagyományos bírálati rend
▼ a cikkek átfutási ideje a megjelentetésig
átlagosan 6 hónap
▲ a szerzői jogok a szerzőnél maradnak (kötetben,
más nyelven publikálásnál, átdolgozáshoz, stb. nem
kell engedélyt kérni)
▲ a formai kritériumoknak (pl. hivatkozási
formátum) megfelelőre ráér átalakítani a kéziratot
ez elfogadó döntést követően
▲ hagyományos, lassú, de részletes és támogató
lektorálási folyamat, esetleges átdolgozási igény
esetén, részletes támogató jellegű szaklektori
megjegyzésekkel
▲ angol / német nyelvű kézirat is leadható, ekkor a
bírálati folyamatot az adott nyelven folytatjuk le, és
az esetleges pozitív döntést követően a kéziratot
magyarra fordíttatjuk
▲ a szerzőt 5 (társszerzők esetén társszerzőnkként
3‐3) nyomtatott tiszteletpéldány illeti meg

Gyors bírálati rend
▲ ha a szerző együttműködik és gyorsan reagál a
cikk a leadást követően két hónapon belül (online
formában) publikálásra kerül
♦ a szerző felhasználói szerződésben lemond a
szerzői jogokról, de tiszteletdíjat kap (100 ezer
forint / cikk)
▼ csak a formai előírásoknak mindenben szigorúan
megfelelő kézirat esetén választható
▼ a lektorálási kör során csak elfogadás, minor
revízió (kis átdolgozás), vagy elutasító döntés
hozható, tehát az elutasítás esélye jóval nagyobb
▼ idegen nyelvi nyelvhelyességi ellenőrzés (pl. az
absztrakt esetén) a szerző felelőssége

▼ a szerző nem kap ingyenes print (nyomtatott)
tiszteletpéldányokat. (De természetesen vehet.)

(2) Formai ellenőrző lista
Ahhoz, hogy a kéziratot a gyors bírálati eljárás keretében be tudjuk fogadni a következő formai
elvárásoknak egyértelműen meg kell felelnie:
 .docx formátumban benyújtott magyar nyelvű kézirat,
 Terjedelem: minimum 30 ezer, maximum 80 ezer karakter hosszú (szóközökkel, absztrakttal,
irodalomjegyzékkel, stb. együtt)
 Kézirathoz mellékelt angol nyelvű absztrakt, amelynek terjedelme minimum 700, maximum 1500
karakter (szóközökkel)
 ábrák, táblák külön excell filében is mellékelve, munkalaponként egy ábra/tábla, a szükséges
háttér‐adatokkal
 Az Demográfia folyóirat (APA hivatkozási stílusra alapozó) hivatkozási stílusának pontos
használata (leírása letölthető a folyóirat honlapjáról), vagy szoftveres hivatkozáskezelő (
EndNote, Zotero stb.) használata esetén APA (hatodik kiadás) hivatkozási stílus pontos
használata.

(3) Felelős szerkesztő és szerkesztőségi titkár
A Demográfiai folyóiratnál minden kéziratot anonimizálunk, és két független szaklektorral bíráltatunk
el. Azonban amellett folyóiratnál minden befogadott kéziratnak van egy felelős szerkesztője és a egy
szerkesztőségi titkára. Ők – a bírálókkal szemben nem ’névtelenek’ s szerző számára. A feladatuk a
kézirat végigkísérése a publikációs folyamaton. (ld. az ábrát a következő oldalon.) A szerző velük
egyeztethet, hozzájuk bármikor fordulhat gondjaival, ötleteivel.

(4) A publikációs folyamat áttekintő ábrája

(5) Nem kötelező formai elvárás, de az olvasószerkesztő munkáját megkönnyíti, ha
szerzőként ügyel a következőkre:
 A tanulmány címe ne legyen túl hosszú, a főcím és alcím között legyen kettőspont
 A támogatók, a köszönetnyilvánítás, a tanulmány korábbi megjelenése stb. a tanulmány címének
végére tett számozott lábjegyzetbe kerül (ez lesz az 1‐es lábjegyzet)
 Szakaszokra tagolásakor legfeljebb 3 szintet használjunk, a szakaszokat nem számozzuk
 A szövegben használt rövidítéseket, mozaikszavakat az első előforduláskor zárójelben fel kell
oldani.
 A folyó szövegben a minimálisra csökkentsük a kurzivált kiemeléseket (pl. szakkifejezések első
használata). Boldot kiemelési céllal nem használunk.
 Internetes linkek és email címek ne legyenek aláhúzva és kék betűvel (de maga a hivatkozás
maradhat).
 Szövegben a táblázat, ábra stb. számára történő utalás dőlt betűs: (1. táblázat), az irodalmi
hivatkozás nem.
 A mondat végére tett zárójeles hivatkozás megelőzi a mondatvégi pontot.
 A táblázatok, ábrák, térképek stb. alatt mindig szerepel a Forrás(ok) megjelölése, és kerülhet oda
Megjegyzés(ek) is. Más információ csak kivételes esetben szerepel az ábrák, táblázatok alatt.
 A táblázatok, ábrák, térképek stb. forrásmegjelölése is bibliográfiai hivatkozásnak számít, tehát
nem kell minden adatot kiírni, csak hivatkozni rá, és az irodalmak vagy a források között feloldani.
 A táblázatok férjenek ki egy, legfeljebb két nyomtatott oldalra, és lehetőleg kerüljük a fektetett
táblákat.
 Több oldalas táblázat esetén nem kell minden oldal aljára kitenni a forrásmegjelölést és a
megjegyzéseket, elég csak a táblázat végére.
 A százalékos értékek esetén nem írjuk ki, hogy „százalék”, vagyis „5,6 százalék” helyett „5,6%”
szerepel, és a % tapad a számhoz.
 A számokban az ezresek elválasztása szóközzel, tizedespont helyett ‐vessző.
 Évszámoknál mindig kiírjuk mind a 4 számjegyet: 1980–89 helyett 1980–1989, 2000–4 helyett
2000–2004, 60‐as évek helyett 1960‐as évek.
 Számok, évszámok, oldalszámok stb. közé kötőjelet rakjunk (–), nem pedig elválasztójelet (‐).

