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A Napi Történelmi Forrás publikációs 
feltételei 
 

A Napi Történelmi Forrás Egyesület (NTF Egyesület) több, egymástól részben vagy egészében 

különböző felülettel rendelkezik, tudományos alapelvünkből egyik felületen sem engedhetünk: csak 

önálló kutatási eredmény vagy szintézis közlését vállaljuk. Kiállításokról, könyvbemutatókról szóló 

tudósításokat, könyvismertetőket a nem tudományos „Kult” rovatban jelentetünk meg. Egyesületünk 

és online felületünk nevéhez hűen szakcikkek esetében csak azok megjelentetését vállaljuk, ahol 

legalább egy primer forrást közlünk/ismertetünk.  

I. Online publikációs felületünk: www.ntf.hu 
Főszerkesztők: Kanyó Ferenc, Miklós Dániel 

Publikációk típusa:  1. Tudományos szakcikk, recenzió, forrásközlés 

   10000 karakter (negyed ív) +- 20% 

2. Ismeretterjesztő szakcikk, könyvajánló, rövid forrásismertetés, 

konferencia beszámoló, stb. 

5000 karakter (nyolcad ív) +- 20% 

3. Rövid forrásismertetés (más néven mikroposzt)1 

3000-4000 karakter 

Akkreditált az MTMT-ben: igen, jelenleg közérdekű besorolással 

Jegyzetelés: végjegyzet pl.:  

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Corvina, Budapest, 1998. (Továbbiakban: UNGVÁRY, 

1998): p. 230. 

Barkóczi Janka: Hírek múlt időben. Emlékezetpolitika a Magyar Világhíradókban. In: (Korall, 

65. sz. 2016. (Továbbiakban: BARKÓCZI, 2016): p. 5. 

Szabad Nép, 11. évf., 1. sz. 1953. január 1. p. 1. 

1949. évi október 7-ei ülés jegyzőkönyve. HU BFL XXXV. 136. 1. doboz. 

Kép, nem szöveges tartalom: 

Minden írásnak minimum 3 darab jogtiszta nem szöveges elemet kell tartalmaznia. Legalább 

1-3 (fény)képet és opcionálisan kettő egyéb más elemet: videót, térképet, grafikont, stb. 

                                                           

1 MEGJEGYZÉS: Ez jelentheti egyetlen fénykép, metszet, filmhíradó ismertetését, vagy egy 

szövegrészlet közlését rövid formában. MTMT-ben nem elszámolható 

http://www.ntf.hu/
mailto:szerkesztoseg@ntf.hu
http://www.ntf.hu/
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Blogokról, honlapokról (hivatalos, városi, stb. honlapokról sem!)2 belinkelt képek nem lehetnek! Mi 

marad: közgyűjtemények adatbázisai, magángyűjtemények képei (a tulajdonos engedélyével), 

nyilvános gyűjtemények képei (pl. Fortepan). 

A (fény)kép lehet forrásértékű és illusztráció is, de csak hivatkozással ellátott, jogtiszta képeket 

tudunk közölni. 

 

Kihallgatás egy rendőrségen, háttérben a Szovjetuniót és Sztálint dicsőítő propaganda, 1950. 

Magyar Rendőr / Fortepan 

 

                                                           

2  A képek hivatkozásának szabályaival a legtöbb feltöltő nincs tisztában, a városi, megyei, céges, stb. 

honlapokon szereplő képek zömmel nem jogtiszták, vagy nem tisztázott a jogállásuk, ezért mellőzük 

használatukat. 

http://www.ntf.hu/
mailto:szerkesztoseg@ntf.hu
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Horthy Miklós híd (ma Petőfi híd). Jobbra az Elevátor ház, elől a Boráros tér, 1940 k. 

Wikimedia Commons 

Wikipediás kép esetében mindenképpen a kép adatlapját szúrjuk be, ne a képet magát, lásd a linket! 

Több esetben különböző méretben vannak feltöltve a képek, erre ügyeljünk. A nyitókép legalább 720 

p széles legyen. 

 

Népszava, 111. évf., 147. sz. 1983. június 23. p. 1. Arcanum Digitális Tudománytár3

 

A Balaklava-kikötőben összezsúfolt hajók nem messze Szevasztopoltól, 1854-1856. Imperial War 

Museum, Q 69786 

Videó esetében az anyagot vagy a Youtube csatornánkra lehet feltölteni jogtiszta tartalom esetében, 

vagy beágyazhatjuk. 

 

                                                           

3 Ez az Arcanum külön kérése abban az esetben, ha a kép tőlük van. 

http://www.ntf.hu/
mailto:szerkesztoseg@ntf.hu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horthy_Miklós_híd.jpg
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
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Segítség a képválasztáshoz:  

http://ntf.hu/wp-content/uploads/2017/10/20180210_Foto_oldalak.pdf 

Formai követelmények: 

Lead: félkövér 2-5 sor 

Forrásidézet: Bekezdés után, „maroon” betűszín. 

Törzsszöveg után: vízszintes vonal, borítóképre szánt fénykép leírása és hivatkozása, jegyzetek. 

II. Indexen megjelenő írásaink 
Felelős szerkesztő: György Sándor 

A cikket a szerző Wordben küldje el a napitortenelmiforras@gmail.com címre 

Publikációk típusa: Tudományos ismeretterjesztő cikk 

Akkreditált az MTMT-ben: nem, de kibővítve a témát az ntf.hu-n (újra)közöljük fél-1 év elteltével, 

megállapodás szerint. 

Terjedelmi követelmények: 6000-8000 karakter 

Jegyzetelés: csak forrásidézetek esetében, szövegközi jegyzet 

Kép, nem szöveges tartalom: A fenti forma szerint ajánlással élhetünk az Indexnek, amit ők külön 

kértek. Az ottani képszerkesztő véglegesíti a képeket. 

 

III. Társadalom-Közlekedés-Technika munkacímen futó tervezett 

folyóirat 
Felelős és tervezett sorozatszerkesztő: Balogh-Ebner Márton 

Publikációk típusa: Tudományos szaktanulmány 

Akkreditált az MTMT-ben: Hosszútávú célunk egy A vagy B kategóriás folyóirat létrehozása 

Terjedelmi követelmények: 20000 karakter (fél ív) +- 20% 

Jegyzetelés: lábjegyzet pl.:  

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Corvina, Budapest, 1998.  (Továbbiakban: UNGVÁRY, 

1998): p. 230. 

Barkóczi Janka: Hírek múlt időben. Emlékezetpolitika a Magyar Világhíradókban. In: Korall, 

65. sz. 2016. (Továbbiakban: BARKÓCZI, 2016): p. 5. 

Szabad Nép, 11. évf., 1. sz. 1953. január 1. p. 1. 

1949. évi október 7-ei ülés jegyzőkönyve. HU BFL XXXV. 136. 1. doboz. 

http://www.ntf.hu/
mailto:szerkesztoseg@ntf.hu
http://ntf.hu/wp-content/uploads/2017/10/20180210_Foto_oldalak.pdf
mailto:napitortenelmiforras@gmail.com
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Kép, nem szöveges tartalom: minimum 3 darab jogtiszta kép, ebből 2 lehet: térképmelléklet és/vagy 

grafikon a fenti forma szerint. 

 

Tanulmánykötet 
Kötet szerkesztési vezető: György Sándor 

Publikációk típusa: Tanulmány/könyvrész 

Akkreditált az MTMT-ben: igen. 

Terjedelmi követelmények:  40000 karakter (egy ív) +-20% 

Jegyzetelés: lábjegyzet pl.:  

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Corvina, Budapest, 1998. (Továbbiakban: UNGVÁRY, 

1998): p. 230. 

Barkóczi Janka: Hírek múlt időben. Emlékezetpolitika a Magyar Világhíradókban. In: Korall, 

65. sz. 2016. (Továbbiakban: BARKÓCZI, 2016): p. 5. 

Szabad Nép, 11. évf., 1. sz. 1953. január 1. p. 1. 

1949. évi október 7-ei ülés jegyzőkönyve. HU BFL XXXV. 136. 1. doboz. 

Illusztráció: minimum 3 darab jogtiszta kép, ebből 2 lehet: térképmelléklet és/vagy grafikon a fenti 

forma szerint. 

 

 

http://www.ntf.hu/
mailto:szerkesztoseg@ntf.hu

