
S Z E R Z Ő I  Ú T M U T A T Ó

Formátum
A kéziratot *.doc vagy *.docx formátumban mentse. A szöveg betűnagysága 12 pont, az irodalom és 
a kivonat 10 pontos.

A kézirat szerkezete
A kézirat címe, a szerző neve, postai és email címe.
Összefoglalás: max. 300 karakter.
Kulcsszavak: max. öt kifejezés.
Szöveghierarchia: a fejezeteket félkövér, az alfejezeteket kurzív betű jelöli. Kérjük, ne használjon szá-
mozást.
Képhivatkozás: a mondat vagy tagmondat végét jelző írásjel előtt, zárójelben.
Függelék/katalógus (ha van)
Irodalom
Idegen/magyar nyelvű kivonat
Képaláírások
Táblák, térképek, ábrák, rajzok, fényképek 
Jelölésük egységesen: kép. A képeket külön fájlként, egyenként, a megfelelő számozással kell csatolni 
a kézirathoz. (Pl.: 01kep.tif; 02kep.tif) 
A képek javasolt formátuma *.tif, 600 dpi (fekete-fehér), 300–600 dpi (színes). 
Méretek: A képek szélessége egy hasáb (80 mm), vagy tükör (165 mm), maximális magassága 238 mm 
lehet. A megadottnál kisebb méretben megjelenítendő ábrákat kérjük táblába rendezni.

Az Archaeologiai Értesítő nyomtatott változatában csak korlátozott számban közöl színes képeket. 
Amennyiben a szerző ragaszkodik a színes megjelenéshez, a kiadás költségeihez a kiadó által meg-
szabott összeggel hozzá kell járulnia.

Táblázatok
Jelölésük egységesen: táblázat. Összeállításnál a tükör mérete veendő figyelembe.

Jegyzetek 
Forma: lábjegyzet. Minden hivatkozás – nemcsak a többször idézett műveké – rövidített.
Nováki 1957, 262–265.

Irodalom
Betűnagyság: 10 pont. Minden hivatkozást fel kell oldani. 



Példák:
Könyvek
Menghin, Wilfried 
1983 Das Schwert im frühen Mittelalter. Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums 1. Stuttgart.

Tanulmányok, címszavak (többszerzős tanulmánykötet, periodika, katalógus)
nagy Margit 
2013 Langobard sírok Budapest-Óbuda/Aquincumból (Langobardische Gräber in Budapest-
Óbuda/Aquincum). In: Vida, T. (szerk.): Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva 
tiszteletére. Budapest, 141–174.

Folyóiratcikkek
nováki gyula 
1957 Germán sírok Hegykőn (Germanische Gräber in Hegykő). Soproni Szemle (Sopron) 11/3–4, 
262–265.

Több szerző
Paroli–ricci 2007, 78.; Feloldás: Paroli, lidia–ricci, Marco 

Több szerkesztő
Schilling, láSzló 
2014 Bronzener Gürtelbeschlag mit Tierfigur aus Tác/Gorsium. In: Heinrich-Tamáska, O.–Straub, 
P. (Hrsg.): Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. Castellum 
pannonicum pelsonense 4. Budapest–Leipzig– Keszthely–Rahden/Westf., 167–180.

Sorozatok és folyóiratok rövidítése: kérjük, semmilyen rövidítést se használjon, és a megjelenés helyét 
mindig jelölje.

A kézirat benyújtása
A kéziratot e-mailen és kinyomtatott formában a szerkesztőséghez kell eljuttatni az alábbi címre:

Ritoók Ágnes
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár 

1370 Budapest, Pf. 364.
ritook.agnes@hnm.hu

A szerkesztőbizottság csak a szerzői útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkészített kéziratot lek-
torál.

Köszönjük együttműködését.
az Archaeologiai Értesítő szerkesztőbizottsága



G U I D E L I N E S  F O R  A U T H O R S

Submit your manuscript in Microsoft Word saved as *.doc or *.docx. The preferred font 12 point (text), 
10 point (references, summary).

Structure of the manuscript
Title of the paper, name of the author, mailing and e-mail address
Abstract: max 300 characters
Keywords: max five terms
Text hierarchy: titles of sections (chapters) are bold, titles of subsections are italic. Please do not use 
numerals.
Image reference: in parentheses at the end of the sentence, before the punctuation mark.
Appendix/Catalogue
References
Summary
Captions
Plates, plans, figures, drawings, photos
They are all considered to be “fig” (from ‘figure’). Each figure must be attached to the manuscript in 
a separate file and numbered consecutively with Arabic numerals (i.e., 01fig.tif, 02fig.tif). Suggested 
formats: *.TIFF, 600 dpi (grayscale), 300–600 dpi (RGB)
Sizes: 80 mm or 164 mm width, and may not exceed 216 mm in height. Smaller figures should be 
arranged on plates.

Colour images appear in the printed version of the Archaeologiai Értesítő in a limited number. 
Authors insist on printed colour images should pay a fee for these figures to the publisher.

Tables
They are all considered to be “Table”. Please take the size of the page into account when compiling 
the table.

Notes
Footnotes should be used. All references of the footnotes are abbreviated. E.g.
NOVÁKI 1957, 262–265.

References
The list must contain all the abbreviated references of the footnotes in alphabetical order. 



Books
Menghin, Wilfried 
1983 Das Schwert im frühen Mittelalter. Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums 1. Stuttgart.

Studies or entries (in books/periodicals/catalogues)
nagy Margit 
2013 Langobard sírok Budapest-Óbuda/Aquincumból (Langobardische Gräber in Budapest-
Óbuda/Aquincum). In: Vida, T. (szerk.): Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva 
tiszteletére. Budapest, 141–174.

Papers (in journals)
nováki gyula 
1957 Germán sírok Hegykőn (Germanische Gräber in Hegykő). Soproni Szemle 11:3–4, 262–265.

More authors
Paroli–ricci 2007, 78; reference: Paroli, lidia–ricci, Marco  

More editors
Schilling, láSzló 
2014 Bronzener Gürtelbeschlag mit Tierfigur aus Tác/Gorsium. In: Heinrich-Tamáska, O.–Straub, 
P. (Hrsg.): Mensch, Siedlung und Landschaft im Wechsel der Jahrtausende am Balaton. Castellum 
pannonicum pelsonense 4. Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf., 167–180.

Do not abbreviate journals, periodicals or series, and please mark, where it was published.

Submission of manuscripts
Please submit your manuscript to the editorial board via email and also in printed form to the 
following address:

Ritoók Ágnes
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár 

1370 Budapest, Pf. 364.
ritook.agnes@hnm.hu

A manuscript will not be considered for review if it does not conform to the above instructions.

Thank you for your cooperation.
Editorial board of the Archaeologiai Értesítő


