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A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK
MUNKÁJÁT SEGÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK

2002-2006
Idén megjelenik a Magyar Önkormányzatok Enciklopédiája 

című hatkötetes kiadvány.

Engedje meg, hogy írásban is tájékoztassuk a négy évre szóló,
2003 utolsó negyedévében megjelenő,

A  MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK
című könyvünkről.

Az elmúlt négy év változásai következtében a államigazgatás szerkezete jelentősen átalakult. A legszembetű
nőbb változásokat a közeledő uniós csatlakozásra való felkészülés jelenti. Kiadványunkban megjelentetjük az 
önkormányzatok munkáját segítő vállalkozásokat meghatározott témakörökben megyénkénti elrendezésben. A 
tartalomjegyzékben a cégek -  a könnyebb használhatóság érdekében -  tevékenységi körük szerinti bontásban, 
oldalszám szerint találhatók meg.

H i r d e t é s i  á r a k , m é r e t e k :

A hirdetési árak tartalmazzák a www.onkormanyzat.net internetes portálon való megjelenést.

Kiadványunkat mintegy 5000 példányban jelentetjük meg, mind a 3200 önkormányzat díjmentesen megkap
ja. A fennmaradt példányokat országosan terjesztjük könyvhálózatokon (Libri, Líra és Lant, Sunbooks) és saját ter
jesztési hálózatunkon keresztül. A kiadó szándéka, hogy az enciklopédia és a hetedik regisztrációs kötet segítse az 
államigazgatás, az önkormányzatok, a tanintézmények és a cégek mindennapi munkáját. Reméljük, hogy kiad
ványunk az elengedhetedenül fontos adatokon kívül tartalmas és sokrétű információt nyújtó olvasmány is lesz.

http://www.onkormanyzat.net


Ütmutató a Könyvtári Figyelő szerzői és közreműködői számára

© A lap célja: a magyar könyvtár- és tájékoztatásügy elméletével és gyakorlatával foglalkozó eredeti tanulmányok 
közlése, kiegészítve a külföldi könyvtárügyi fejleményeket bemutató rovatokkal.

© Műfajok terjedelem: eredeti tanulmányok (20-25 A/4-es oldal), az ennél hosszabb tanulmányokat több részben jelen
tetjük meg), szemletanulmányok (10-20 A/4-es oldal), tömörítések, fordítások (5-15 A/4-es oldal), recenziók (3-6 
A/4-es oldal), referátumok (1-2 A/4-es oldal). A megadott terjedelemtől a szerkesztővel megegyezve, el lehet térni.

© Szövegszerkesztővel készült kéziratokat e-mailben (csatolt fájlként) vagy mágneslemezen lehet küldeni (a lemezt 
visszaküldjük). A formázás nélkül írt szöveget tudjuk a legkönnyebben használni; a címhierarchiát számozással 
célszerű jelölni. Idézeteket, neveket, fontosnak ítélt részleteket lehet kurziválni. Jó, ha a mondandó áttekinthetősé
ge érdekében alcímekkel tagolják a szöveget. A rövidítések, betűszók feloldását az első előfordulásuk után kérjük 
megadni. A gépelt kéziratokat egy példányban 25 soros (50-52 betűhelyes, kettes sortávolságú) A/4-es oldalon, fo
lyamatos oldalszámozással, egy példányban kérjük benyújtani.

© Javítás, tipográfia: a szerkesztőség stiláris és nyelvhelyességi szempontok alapján javíthatja a kéziratokat, a tartal
mat érintő változtatást csak a szerző jóváhagyásával lehet végrehajtani. Az írások tipográfiai kialakítását a szer
kesztőség végzi el, a szerző kérheti a betördelt cikket korrektúrára.

© Illusztrációk: illusztrációkat (ábrák, táblázatok, grafikonok stb.) a kézirat mellékleteként kell beadni és a szöveg
ben, a margón kell megjelölni a helyüket. Az ábrákat számozzák be (folyamatosan, arab számokkal) és adják meg 
az ábrafeliratot.

© Tartalmi összefoglaló: a Tanulmányok és a Kitekintés rovat írásaihoz az angol és német nyelvű rezümék elkészíté
séhez kb. 10-15 mondatos tartalmi összefoglalást is kérünk mellékelni.

© Irodalomjegyzék, hivatkozások: A szövegben említett hivatkozások forrásait a cikk végén irodalomjegyzékben kell 
megadni Irodalom vagy Jegyzetek cím alatt. A szövegben a felső indexbe írják a hivatkozás számát. A lábjegyzetet 
csillaggal kérjük jelölni és az oldal alján lehet megadni. Ha 3-nál több a megjegyzések száma, folyamatos sorszá
mozással kérjük a jegyzeteket, de ilyenkor a cikk végén az irodalomjegyzékbe beépítve Jegyzetek cím alatt közöl
jük majd.

Folyóiratcikkre történő hivatkozás az Irodalomban:
1. ROCKMANN, I. M.: Coping with library incidents.

In: College and Research Library News, vol. 56.1995. no. 7. pp. 456-457.
Vagy
1. TÓTH Gyula: Áttörések. A public library megjelenése, első térhódítása Magyarországon.

In: Könyvtári Figyelő. 1999. 45. évf. 2. sz. 223-235. p.
Könyvekre történő hivatkozásnál:
1. Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint.

Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. Bp.: Akad. K., 1999. 587 p.
1. BATÁRI Gyula: Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből. (1853-1920).

Bp.: OSZK, 1999. 88 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei, 12.)
Könyvrészletre történő hivatkozásnál:
2. MARX György: Az informatikai kultúra. In: Trendek magyar módra. Bp.: OMIKK, 1989. 116-126. p.

© Honorárium: A szerzőkkel felhasználási és megbízási szerződést köt a szerkesztőség, mely alapján a folyóiratszám 
megjelenése után tiszteletdíjat fizetünk. A felhasználással kapcsolatos részleteket a felhasználási szerződés tartal
mazza. Támogatjuk a szerző által leszámlázott tiszteletdíj kifizetését is.

© Szerzői jog: amennyiben a folyóiratban közölt írások máshol is megjelennek, kérjük hivatkozzanak a folyóiratban 
történt közlésre.

© Tiszteletpéldány: a Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle, CD-ROM bemutató című rovatok szerzőit a folyóirat 
megjelenése után 1 tiszteletpéldány illeti meg.



HIRDESSEN A KÖNYVTÁRI FIGYELŐBEN!
KÖZLÉS ME6ÁLLAPODÁS SZERINT.

ÉRDEKLŐDNI LEHET A SZERKESZTŐSÉI CÍMÉN ÉS TELEFONJÁN.


