Útmutató a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
keretében készülő PhD dolgozatokhoz
1. A dolgozat felépítése
-

-

külső borítólap
belső címlap
doktori értekezés betétlapja (kizárólag a nyilvános vitára szánt egy példány esetében)
szerző nyilatkozata, melyben a jelölt büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a
dolgozat saját önálló munkája
témavezető ajánlása (max. 3 oldal)
tartalomjegyzék
érdemi dolgozat (terjedelme 400-600 ezer leütés)
o bevezetés (témamegjelölés, hipotézis, módszerek megjelölése)
o téma kidolgozása
o összegzés (tézisek)
esetlegesen szemléltető ábrák, mellékletek
felhasznált irodalom jegyzéke
idegen nyelvű összefoglaló (max. 3 oldal)

2. A borítólapok kivitele és felirata
Külső borítólap (a nyilvános vitára benyújtandó dolgozatoknál, a műhelyvitára elegendő
spirálozott példányok benyújtása):
- fekete színű, keménykötésű
- felirata aranyszínű betűkkel:
o DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS
o a szerző neve
o a benyújtás helye és éve
Belső címlap:
- a doktori iskola megnevezése (Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola)
- a szerző neve
- az értekezés címe
- a PhD program megnevezése (Az állam és a jog változásai Közép- és Kelet-Európában)
- a témavezető neve, beosztása
- a benyújtás helye, éve
3. Tipográfia, nyomtatási követelmények
- Times New Roman 12-es betűméret;
- másfeles sortávolság, sorkizárt szöveg;
- baloldalon 3,5 cm, egyébként 2,5 cm margó;
- A nyilvános vitára készülő, a hivatalos bírálóknak szánt példányok kivételével a dolgozatot
mindig kétoldalra nyomtatva, illetve fénymásolva kell elkészíteni.
4. Formai követelmények
- elvárás a jogi szaknyelv ismerete és megfelelő alkalmazása, a világos, nyelvtani
követelményeknek megfelelő stílus és helyesírás, az átlátható, esztétikus szövegszerkesztés és
tagolás;

- elvárás a korrekt forrásfelhasználás, ami jelenti az idézett szövegrészek egyértelmű megjelölését
lábjegyzetek formájában és az irodalomjegyzékben is;
- amennyiben a szerző alkalmaz lényegkiemelést, úgy az mindig dőlt betűvel történjen (kérjük a
félkövér és aláhúzott formátumok mellőzését).
- a dolgozat érdemi részének minimális terjedelme 400 ezer, maximális terjedelme 600 ezer
leütés (szóközökkel és lábjegyzetekkel, a felhasznált irodalom jegyzéke nélkül).
Hivatkozásokkal kapcsolatos követelmények
Az értekezést lábjegyzettel (és nem végjegyzettel) el kell látni. Pusztán a mesterséges
lábjegyzetbővítés, felesleges információk, törvényszámok lábjegyzetbe helyezése kerülendő.
A lábjegyzetek formátumával kapcsolatosan többféle írásmód is helyénvaló, amennyiben a
felhasznált irodalom a lábjegyzet alapján pontosan visszakereshető, feltétel azonban az egységes
és következetes hivatkozási rendszer használata.
A Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában az alábbi
formátum alkalmazását javasoljuk.
(1) Első említés
Valamely könyv első említésekor:
SZERZŐ CSALÁDNEVE, Szerző keresztneve, Mű címe, kiadó, kiadás helye, kiadás éve,
oldalszám.
A családnév írása „kiskapitálissal” történik, melynek alkalmazása Microsoft Word
szövegszerkesztőben: a vezetéknév kijelölését követően a „Formátum” menüponton belül a
„Betűtípus” kiválasztása, és azon belül a Különlegességeknél a „Kiskapitális” bejelölése.
Például:
KOVÁCS Péter, Nemzetközi közjog, Osiris, Budapest, 2006, 143.
HALMAI Gábor (szerk.), Alkotmányírósági esetjog, CompLex, Budapest, 2007, 143.
Külföldi szerzők esetében is célszerű a „Vezetéknév, Keresztnév” írásmód alkalmazása (akkor is,
ha idegen nyelvű, és akkor is, ha magyar nyelvre fordított műről van szó), mert ez megkönnyíti a
felhasznált irodalom jegyzékének későbbi összeállítását is. Például:
BERGER, Vincent, Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, HVG-ORAC,
Budapest, 1999, 143.
Tanulmánykötet esetén az In: megjelölést követően a tanulmánykötet adatait kell feltüntetni a
könyvek hivatkozásának megfelelő módon.
Például:
KIRS Eszter, Challenges in the Post-genocide Rwanda regarding Criminal Accountability. In:
KOVÁCS Péter (szerk.), Minorités et droit international. Minorities and International Law, Bíbor
Press, Miskolc, 2008, 40.
Folyóiratok első említésekor is a fenti formátumot alkalmazzuk azzal, hogy kiadó helyett a
folyóirat neve, a kiadás helye és éve helyett pedig a folyóirat száma kerüljön feltüntetésre.

SZERZŐ CSALÁDNEVE, Szerző keresztneve, Mű címe, folyóirat neve, folyóirat sorszáma,
oldalszám.
Például:
P. SZABÓ Béla, A német jogtörténet kutatás és oktatás, Jogtörténeti Szemle 2005. Különszám,
46.
Internetes hivatkozások esetén minden esetben szükséges a teljes és pontos visszakereshetőség
megadása. Éppen ezért nem elegendő az „internet”, vagy éppen az „index.hu” megjelölés
alkalmazása, hanem a böngészőben látható pontos url cím megadása, valamint a letöltés idejének
megadása egyaránt szükséges. Például:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=001&CM=8&D
F=6/12/2008&CL=ENG (2008. június 12-i letöltés).
További sajátosságok:
- a keresztneveket mindig kiírjuk, nem rövidítjük;
- angol nyelvű cím esetén minden névszót és igét nagybetűvel kezdünk;
- a lapszámozás után semmilyen rövidítés („o.”, „p.” stb.) nem szerepel;
- az utolsó karakter után pont áll (a hivatkozás lezárásaként);
- a szó szerint idézett (és nem csak hivatkozott) szövegrészt idézőjellel is meg kell jelölni.
(2) Visszautalások
- Ha korábban említett műre hivatkozunk, kiskapitálissal kiírjuk a szerző családnevét, a címet
pedig i.m. rövidítéssel helyettesítjük. (A szerző keresztnevét csak akkor kell kiírni, ha több
azonos vezetéknevű szerzőtől idéztünk.) Például: KOVÁCS i.m. 143., amennyiben egyaránt
idéztünk Kovács Pétertől és Kovács Krisztinától, úgy KOVÁCS Péter i.m. 143.
- Ha a szerzőnek már több művét is idéztük, az i.m. rövidítés előtt valamilyen adattal
egyértelműen beazonosíthatóvá tesszük a művet. Ez történhet a kiadás évének megjelölésével,
pl. [2006], de történhet a mű címének első szavainak megadásával, utána „…” jelöléssel.
Például: KOVÁCS [2006] i.m. 143. vagy KOVÁCS, Nemzetközi…, i.m. 143. Mindkét megoldás
elfogadható, de egy műben minden hivatkozást azonos módon kell kezelni.
(3) Irodalomjegyzékkel kapcsolatos követelmények
Az irodalomjegyzékben valamennyi olvasott, hivatkozott forrásnak szerepelnie kell, lehetőség
szerint a szerzők neve szerinti abc sorrendben. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a külföldi
szerzőket is a vezetéknevük, és ne a keresztnevük szerint helyezzék el az abc-ben. (Így például
Vincent Berger nem a „V”, hanem a „B” betűhöz sorolandó be.)
Az irodalomjegyzékben a lábjegyzetekben az első említéskor használt adatokat és formátumot
célszerű alkalmazni, azzal, hogy könyvek esetében nem szükséges oldalszám feltüntetése (illetőleg,
lehetőség van a maximális terjedelem megjelölésére), folyóiratok, tanulmányok esetén pedig a
tanulmány „tól-ig” oldalszámát kell megjelölni. Így például
P. SZABÓ Béla, A német jogtörténet kutatás és oktatás, Jogtörténeti Szemle 2005. Különszám,
45-49.

KIRS Eszter, Challenges in the Post-genocide Rwanda regarding Criminal Accountability. In:
KOVÁCS Péter (szerk.), Minorités et droit international. Minorities and International Law, Bíbor
Press, Miskolc, 2008, 37-45.
Az útmutatót és egyben formai követelményrendszert a Marton Géza Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola Tanácsa 2010. augusztus 30-i ülésén fogadta el.

