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A tanulmányokatlemezenésnyomtatottformátumbankell leadni. Az elektronikusváLtozat
Times New Roman CE betutipussal.
RTF formátumban kertiljonelmentésre,
A nyomtatottformátumona lapszámokatfel kell ttintetrri.
A szoveget balra zártan kell írni, a kurziválás, kovérítés
illetve a kiskapitálissaljelolés
nem kell formázn.l'.
kivételével
A szor'egenbel|ila modernszerzokneveitkiskapitálisbetuvelkell szedni.
Idegen írásjelek alkalmazása esetén tigyelni kel], hogy a nyomtatott változatban
legyen az adottírásjel.
beazonosíthato
0,5 cm-esbehuzássalkérjtikjelolni, az alfejezetekmindig behirzásnélkiil
Az j bekezdéseket
kezdodjenek. Kihagyott Sor utalhat egy uj gondolat vagy alcímmel nem jelolt alfejezet
Ezen esetbensem kell fuggo behrizás.
kezdetére.
A kéziratbana lábjegyzeteketa lap aljára kell szerkeszteni.A \ábjegyzetek számozása
kéziratonbeltil folyamatoslegyen.
az alábbi alapelveketkell kovetni:
A lábjegyzetelésnélr
C Í H l t - E Í n Á spts J E G Y Z E T E L É SAI L A P E L V E K

Az a|ábbi alapelveka nenrzetkozicímleírásigyakorlatonalaptrlnak.A rendszer|ényegeaZ
.egy hivatkozás _ eB-Y,vesszókkel tagolt mondat' elve: minden szakiroda]miVagy
forráshivatkozásegyetlerr monclatot alkot, ahol nrinden tag vesszovel van egymásto1
elválasztva.
A mondatonbeltil pont csak rovidítésekután lehet, tehát a sorszámnéviértelmtícímleíro
elemeketis csak vesszo koveti. Ha ugyanabbana jegyzetbentobb címleíráskoveti egymást,
ezeketpontosvesszóváIasztjael' pont pedig csak a legutolsÓ címleírástzárja. Ha a jegyzet a
címleírásokonkívtil egyébkozlendot is tartalmaz,azt a ponttal lezárt cínrleírástÓlgondolatjel
ktilonítiel'
A kovetkezokbena hivatkozott kiadványok fobb típusainakcímleírásimÓdját mtrtatjukbe
néhány példával és rovid kommenÍárra|.A kozelmirltban elterjedt i'j kiadványtíptrsokkal
(microfiche, CD. há|ozati kiadványok stb.) egységes gyakorlat és kello tapasztalatok
hiányábanegyelorenem foglalkozunk.

l. MoNoGRÁFtÁx
- BeNEoEKFerenc, Rőmctimaganjog.'Dologi jog éskotelmijog,Pécs.JPTE' 19952
- EcrHaRT Ferenc.Magylaralkotmányésjogtorténel,Bp., osiris. 2000 (Milenniumi Magyar
Torténelem)'
22-29.
- PatrlKoscHncKER, Europa unclclasRomi,scheRecht.Mtinchen-Berlin,C.H. Beck, 19661
- GerhardWEsENBE:RG,
im
|{euereDeutschePrivatr^echt,sge.schichte
GunterWEsENER.,
Rechstentwicklunp,
Wien, Bohlau, I 985", I 5-91 .
Rahmenclereuropciischen
Alapelvek:

a) A szerzo családrrevét
kiskapitálissalszedjtik.h,rreazérÍ'
van sztikség,nlert háronl tagri
neveknéIaz o|vaso számára nem mindig egyértelmu,
hogy mi a családnév(BrNop- Szagó
Gábor, - de: DÉxEsIván Zo\tán,Craig Hugh SMYTH); sot kéttagÚr
nevcknélis fennáll a
félreérthetoség
veszélye,anrit kikriszobol, ha ZolrnN Zsolt-ot írtrrrkstb. A keresztnevet
lehetolegmindig kiírjuk.nem rovidítjtikkezdóbetuvel(kivétel,ha a címlaponcsak kezdobetu
szerepel),A szerzokereszt. éscsaládnevének
sorrendjemindig a nyomtatványonolvashatÓval
egyezik ffiCg,ktilfÖldi szerzo esetébentehát a vezetéknevet
nem emeljtik ki a címleíráselso
szavául.Társszerzok nevei kozott vesszo á1l (nem nagykotojel).A szerzo(k)neve után mindig
vesszo van (nem kettospont)'kivétel,ha a névbirtokos esetbená1l, ekkor az írásjelelmarad
(pl. EnnSM|opera omnia,KÖt'cspy FerencVálogatottmtivei).
b) A mu címét kurzivaljuk, Ha a munek alcíme is Van' mindketto kurzív, s kozéjtik
kettospontot
tesztink;ha azonbana7.alcím zároje|benVan,azároje| elésemmilyenírásjelsem
kerril. [{a a cím angol nyelvu, minden névszotés igétnagy betuvel kezdtink,más nyelvu
címeknéla nyelvben a kezdobettrkreáltalábarreloírt szabályokatkovetjtik' A cítn (ill. aZ
alcím)trtánvesszoá11.
c) A kiadás helye, a konyvkiadÓ neve ésa kiadás évee sorrendbenk vetkeznek,kozotttik
vesszo áll. A konyvkiado nevénekfeltrintetése
is (lehetoleg)sztikséges,mert egy kiadvány
felleléséhezáIta|ábanjÓval gyakorlatiasabbsegítséget
nyirjt a puszta városnévnél(nagy
nemzetkozi kiadÓk esetébenvárosnevek soránál). Ha a kiadás helye Budapest, azt Bp.-vel
rovidítjtik.Egy konyv 2,3. stb.kiadásáraa kiadási évetkoveto felso index-számmalutalunk:
7966". FIa a címleíráshivatkozottlapszámokkalfolytatodik,a kiadás éveután is vesszoál1,ha
azonbana konyvsorozatcímekovetkez1k,ez az írásjelelmarad.
d) Az idézettkonyvet magábafoglalÓ konyvsorozatcíméta kiadás évétkovetóen zárÓjelben
adjuk, nem kurziváljuk ésnem tessztikidézojelbeSem.A sorozatcímminden lényegesszavát
kezdjtik. Ha a Sorozatkotetei számozottak,a Sorozatcímután vesszot tesztink s
nagybetŰrvel
ezt koveti a sorozat.on
beliili sorszátrr(mindig arab számjeggyel'akkor is' ha a sorszámota
kotetenromai számmal jelolték),nrajd - minden írásjeletmellozve a zárojel vége.A
nevéttehát nem adjuk meg. Ha a kotet egészére
hivatkozunk'
konyvsorozatszerkesztojének
(nemadjuk
címleírásunk
itt befejezodik,azároje|után tehátpont á1l,mint a címleíráslezárása
meg tehát a konyv teljes terjedelmét,vagyis, amint szokásos' a kiadvány utolsÓ számozott
lapjánaklapszámát).Ha bizonyos lapszámokrahivatkozunk' azárojel után vesszo áll.
(l ,, P.,
lapszámok kÖvetkeznek,amelyek után nincs semmifélercividítés
e) Ezut'ánaZ tdézett.
o.. old. stb'). Ha tobb egymástkoveto lapra hivatkozU*, kozéjtiknagykotojeletszedtink,a
lapszámokat pedig nem rcividítjtik,tehát nem 973-83 szerepel, hanem 973-983. FIa tobb
egymássalnem érinÍkezoIapszámotadunk meg' akkor ezek kozt vesszo áll: 33, 52,9]. Az
utolsÓ lapszám után pont ál1' mint a címleírás\ezárása.

2.TOBB sZERZos TaNULMÁNYKoTETEK
Sanv Pál, Szasó Béla'Miskolc, Bibor,
Dum spiro doceo.Huszti Vilmos Emlékkonyv.szerk.
2000.(UnnepiTanulmányok.7)
Alapelvek:
neve elótt szerk.szÓcska áll, ha az idézettkotet magyar
A címután ésa kotetszerkesztÓjének
ill.
nyelvu;ed', ha atrgol'olasz Vagy iatin;éd.,lra francia;Hrsg. vagy Hg. (: Herausgeber),

lusg' \,agyhg. (: herausgegeberr).
ha németnyelvii.TÖbb szerkesztovel
bírÓ angol konyvek
idézésekor
az' ed. helyetta tobbesszánlotjelzo ccls.szocskaáll.
T.Öbbszerkesztoesetében
azokneve kozcittr,'esszovan (nemnagyk tojel)

3.ToBBrorErES MŰVEK
Tekintet nélktil arra, hogy egyérri Vagy tclbbszerzos
munkárol., eredeti mtirol Vagy
szovegkiadásrolvan szo,tcjbbkotetes
munka esetébenvalamennyitípusbanUgyanazaz eljárás
érvényestil,
így egytitttárgyaljukoket.
A) FIn VALAMENNYIKoTETUGYANABBANdzÉvazNJELENT
MEG
Wolfgang FtrENrscHER, Methoclen cles Rechts in vergleichentler
Darstellung, Ttibingen,
J.C.B.Mohr, 1990,III.45 5-'4.61.
Alapelvek:
a) Ugyanabbanaz évbenmegjelenttobbkotetesmti esetében
a kcjtetszámrnindig a kiadás
helye,éve(ésaz esetlegesSorozatcím)
után szerepel.Mindig rÓmai számokjelolik. Ha nem a
kotetekegészére
hivatkozunk.hanem a címleíráslapszám-megjeloléssel
még folytatodik,a
kcitetszámután nincs pont,csak vesszo.
b) A cínrleírás
részecsak a pusztakotetszám(nincsk., kcit.,r..,Vol.,Bd. stb.rcividítés).
B) Hn AZE'IYEsrorErEK KÜLoNgozi ÉvprgENJELENTEKMEG
I]ALASSI Bálint osszesmtívei,kiad.
ECKHARDT Sándor,I, Bp..,Akadémiai,1 951,|57.
Alapelvek:
Minthogy a megjelenésideje itt nem az egész mŰtre,hanem csak
annak egyik kotetére
vonatkozik,a kotetszáma kiadási adatokelottál1.
C) He a roggrorprgs lr,tÚEcyEs rorerplNEK MUNKATÁnsatNEMAZoN.SAK
Antoniusde BoNFINIS,Rerum |Jngaricaruntdecades,III,ed. I. Ficpr',
B. IvÁxYI, L.
JuHÁsz,Lipsiae,Teubner, |936, I25.
Alapelvek:
Ha a szerzo,a sajtÓ alá rendezo vagy a szerkesztonem azonos valamennyi
kotetben,akkor a
kcitetszátn_ értelems
zeren_ még elobbre' k zvetlentil a cím után kertil, ftiggetlenrilattől'
hogy a kotetekegy idobenjelentek-emeg.

4. TANI]LMÁNYKoTBTBEN MEGJELENT TANULNrÁN[yox
A) Ecv szrnzosKoTETpscrÉgpN

KlaNIczav Tibor, Egyeteméspolitika O m gyar kazépkorban:K. T.' Pallas magyar
ivadékai,
BP., Szépirodalmi'l985 , 67-]6.
Alapelvek:
a) A szerzoneve ésa tanulmánycímeután egyenloségiel
kovetkezik(tehátnem in, nem lásd'
sem más szÓcska,sem vesszo).
b) Az egyenloségelután aszerzo nevéthelyettesíto
monogramáll, mert ktilonbennem lenne
világos,hogy egyénikotetrolvagy kollektívmurol van-eszÓ.
c) A tanulmánykotetcímétkurziváljrrk.
B) TonnszpnzÓs rcorpr psErÉgpN
. ZltNszry János, Baranyai Decsi Csimor János, : Magyar jogtudÓsok, szerk. Hanazn
Gábor, Bp., Nemzeti TankonyvkiadÓ,1999(Ma gyarFelsooktatásKonyvek,l2), 41.50.
Alapelvek:
A ktilonbségaZ elozo típushoz viszonyítva csupán annyi, hogy aZ egyenloségielután
kozvetlentilkovetkezik a tanulmánykotetkurzivált címe.Ezt koveti a kotet szerkesztojének
Vagyszerkesztoineka megnevezése.

5. PERIODIKÁBAN

wozÖl.T

TANIJLMÁNYOK

- Antonio GueRtNo, Vulgarismusa dirittoprivato, Labeo,6 (1960), 12-18.
- Fooon Lász|o,A kÓrnyezetbaráttermékminósítésról,
GazdaságésJog' I999l9,4. sz,,294l.
Alapelvek:
a) A szerzo neve és a tanulmány címe után vesszo kovetkezik' majd a periodika címe'
amelyetnem kurziválunk. (A tanulmány címeésa periodika megnevezésekcizotttehát nincs
sem in, sem lásd' Sem más szÓcska' Sem egyenloségjel.)
A periodika címénekvalamennyi
szaya nagybettívelkezdodik.
b) A folyÓirat nevéta megjelenésiév koveti. Az illeto évfolyamkotetszámánakmegadása
nem kotelezo;ha megadjuk,elobb a - mindig arab - kotetszám áll, majd szokoz nélktil
zárÓj elben aZ évszám. Ha a folyÓirat lapszámozása aZ évfolyamon beltil fuzetenként
ujrakezdódik''a megjelenésiévetkoveto tortjel után, arab számmal adjuk meg a fuzetszámot.
kezdódik irjra, a megjelenésiévetkoveto vesszo és szÓkoz
Ha a lapszámozásfélévenként
után,rÓmai számmal adjuk meg a felévszámát,De a fizetjelolésérea kovetkezomegoldás is
választhatÓ:FonoR Lász|ó, A kÓrnyezetbaráttermékminósítésról,
Gazdaságésjog, 199919,4.
s2.,29_47.
megjelenoperiodikák (kétheti-,heti-, napilapok)
c) A havinál nagyobb rendszerességgel
dátumátcélszermegadni.
esetében
az é:tszámután a megjelenés
d) Az elobbieketkoveto vesszo után a hivatkozottlapszámok zárják a címleírást.

6. VISSZAUTALESOX
a) Ha Llgyal]annaka szerzonek kozvetlentil egymás után tobb mtivétsoroljuk fel' akkor a
szerzo nevénekismétlésehelyett a kiskapitálissal szedett tJo. rovidítésthasználiuk. A
rovidítés
után természetesen
vesszoáll:UÓ.' s ezutánjon a cím.
b) Ha a kozvetleniilmege|ozolegemlítettlelohelyre(folyÓiraÍraVagykotetre)utalunk,akkor
az LJo.rovidítést
használjuk;
szedésekurzív'ha kotetre,és
nem kurzív,lra folyÓiratrautal.minthogya megfelelocímethelyettesíti.
Kozotte ésa lapszám
kozottperszevesszoá||:Uo., I3-I4.
c) Ha a kozvetlenrilmege|ozolegemlítettírásÚrjabbkozlésének
lelohelyétis rnegadjuk,az j
lelohelyelotta váItozatlancímetUa. helyettesíti.
d) Ha egy korábbi jegyzetben említettmtire hivatkozunk, kiskapitálissal kiírjuk a szerzo
családnevét,
a címetpedig a kurziváIti. m' rovidítéssel
helyettesítjtik:
ZLtNSzx'y, i, nl., 24. A szerzo keresztnevétis ki kell írnunk' ha jegyzeteinkberrazonos
családnevu szerzok mríveirehivatkozunk.
e) Ha azt||eÍ"o
szerzonekkorábbanmár t bb mrivétis idézttik,az i. m, rovidítéselott a szÓban
forgÓ mu círnének
elso szavát(szavait)is meg kell adnunk.A kurzívanszedettcsonka címet
hárompont zár1a:
Z|inszky,Állo. ésjog ...,i, m..24.
f) Ha egy olyan mure hivatkozunk' amelyet jegyzeteinkbenjÓval korábban említettrink,
célszerumegadnunk annak a j egyzetneka számát is. amelyben a teljes címleírástalálhatÓ:
Zt-txszrc
, 9 . jegyzetbeni. m., 24.
7. HIVATKOZAS

JOGS ZAB ALYOKRA

A torvényekethagyományosanrÓmai szánrmal, minden egyébjogszabályt arab számmal
sorszámozunk.A torvényeketaz alábbi mÓdon jejoljtik eloszor akéziratban:
- 1996.évi I. torvényarádiózásrÓl ésatelevíziozásrol
1996:I. tv.
A továbbiakbanmár rovidíthetjtik:
kormányhaIározaÍ"ok,
Az ogy. haÍ'ározatok,
kornrányrendeletek,
miniszteri rendeletekesetén
zárój e|ben feltr'intetj
tik a Magy ar Ko z 1onyben torténtkihi rdetés dátumát :
- 5412000.(IV 13.) Korm. rendeleta jogtudományi felsóoktatásalapképzésiszakjainak
képesítési
kovetelményeiro1
Az ezeknélalapcsorryabbrangu jogszabályok eseténaz illeto ágazati kozlony számát adjuk
meg:
- 8009/1989.(PK 33.) PM Í.ájékoztatÓ
a konyvek 1989.évi megnyitásárol,rendezésérol
az
alapítványokésa társadalmiszervezetekszámára
a $ jel után nem tesztinkvesszotyagy pontot.
A jogszabályszovegidézésénél

