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A I-EnonNoó TANULMÁNvor Iv{EGjELExÉst poRvtÁ;n

A tanulmányokat lemezen és nyomtatott formátumban kell leadni. Az elektronikus váLtozat
RTF formátumban kertiljon elmentésre, Times New Roman CE betutipussal.
A nyomtatott formátumon a lapszámokat fel kell ttintetrri.
A szoveget balra zártan kell írni, a kurziválás, kovérítés illetve a kiskapitálissal jelolés
kivételével nem kell form ázn.l'.
A szor'egen bel|i l a modern szerzok neveit kiskapitál is betuvel kell szedni.
Idegen írásjelek alkalmazása esetén tigyelni ke l], hogy a nyomtatott változatban
beazonosíthato legyen az adott írásjel.
Az j bekezdéseket 0,5 cm-es behuzással kérjtik jelolni, az alfejezetek mindig behirzás nélkiil
kezdodjenek. Kihagyott Sor utalhat egy uj gondolat vagy alcímmel nem jelolt alfejezet
kezdetére. Ezen esetben sem kell fuggo behrizás.

A kéziratban a lábjegyzeteket a lap aljára kell szerkeszteni. A \ábjegyzetek számozása
kéziraton beltil folyamatos legyen.
A lábjegyzetelésnélr az alábbi alapelveket kell kovetni:

CÍHl t -EÍnÁst  ps  JEGYZETELÉSI ALAPELVEK

Az a|ábbi alapelvek a nenrzetkozi címleírási gyakorlaton alaptrlnak. A rendszer |ényege aZ
.egy hivatkozás _ eB-Y, vesszókkel tagolt mondat' elve: minden szakiroda]mi Vagy
forráshivatkozás egyetlerr monclatot alkot, ahol nrinden tag vesszovel van egymásto1
elválasztva.
A mondaton beltil pont csak rovidítések után lehet, tehát a sorszámnévi értelmtí címleíro
elemeket is csak vesszo koveti. Ha ugyanabban a jegyzetben tobb címleírás koveti egymást,
ezeket pontosvesszó váIasztja el' pont pedig csak a legutolsÓ címleírást zárja. Ha a jegyzet a
címleírásokon kívtil egyéb kozlendot is tartalmaz, azt a ponttal lezárt cínrleírástÓl gondolatjel
ktiloníti el'
A kovetkezokben a hivatkozott kiadványok fobb típusainak címleírási mÓdját mtrtatjuk be
néhány példával és rovid kommenÍárra|. A kozelmirltban elterjedt i'j kiadványtíptrsokkal
(microfiche, CD. há|ozati kiadványok stb.) egységes gyakorlat és kello tapasztalatok
hiányában egyelore nem foglalkozunk.

l . MoNoGRÁFtÁx

- BeNEoEK Feren c, Rőmcti maganjog.' Dologi jog és kotelmi jog,Pécs. JPTE' 19952
- EcrHaRT Ferenc. Magylar alkotmány és jogtorténel, Bp., osiris. 2000 (Milenniumi Magyar
Torténelem)' 22-29.
- Patrl KoscHncKER, Europa uncl clas Romi,sche Recht. Mtinchen-Berlin, C.H. Beck, 19661
- Gerhard WEsENBE:RG, Gunter WEsENER., |{euere Deutsche Privatr^echt,sge.schichte im
Rahmen cler europciischen Rechstentwicklunp, Wien, Bohlau, I 985", I 5-91 .

Alapelvek:



a) A szerzo családrrevét kiskapitálissal szedjtik. h,rre azérÍ' van sztikség, nlert háronl tagri
neveknéI az o|vaso számára nem mindig egyértelmu, hogy mi a családnév (BrNop- Szagó
Gábor, - de: DÉxEs Iván Zo\tán, Craig Hugh SMYTH); sot kéttagÚr nevcknél is fennáll a
félreérthetoség veszélye, anrit kikriszobol, ha ZolrnN Zsolt-ot írtrrrk stb. A keresztnevet
lehetoleg mindig kiírjuk. nem rovidítjtik kezdóbetuvel (kivétel, ha a címlapon csak kezdobetu
szerepel), A szerzo kereszt. és családnevének sorrendje mindig a nyomtatványon olvashatÓval
egyezik ffiCg, ktilfÖldi szerzo esetében tehát a vezetéknevet nem emeljtik ki a címleírás elso
szavául. Társszerzok nevei kozott vesszo á1l (nem nagykotojel). A szerzo(k) neve után mindig
vesszo van (nem kettospont)' kivétel, ha a név birtokos esetben á1l, ekkor az írásjel elmarad
(pl. EnnSM| opera omnia, KÖt'cspy Ferenc Válogatott mtivei).

b) A mu címét kurzivaljuk, Ha a munek alcíme is Van' mindketto kurzív, s kozéjtik
kettospontot tesztink; ha azonban a7. alcím zároje|ben Van, azároje| elé semmilyen írásjel sem
kerril. [{a a cím angol nyelvu, minden névszot és igét nagy betuvel kezdtink, más nyelvu
címeknél a nyelvben a kezdobettrkre általábarr eloírt szabályokat kovetjtik' A cítn (ill. aZ
alcím) trtán vesszo á11.

c) A kiadás helye, a konyvkiadÓ neve és a kiadás éve e sorrendben k vetkeznek, kozotttik
vesszo áll. A konyvkiado nevének feltrintetése is (lehetoleg) sztikséges, mert egy kiadvány
felleléséhez áIta|ában jÓval gyakorlatiasabb segítséget nyirjt a puszta városnévnél (nagy
nemzetkozi kiadÓk esetében városnevek soránál). Ha a kiadás helye Budapest, azt Bp.-vel
rovidítjtik. Egy konyv 2,3. stb. kiadására a kiadási évet koveto felso index-számmal utalunk:
7966" . FIa a címleírás hivatkozott lapszámokkal folytatodik, a kiadás éve után is vesszo ál1, ha
azonban a konyvsorozat címe kovetkez1k, ez az írásjel elmarad.

d) Az idézett konyvet magába foglalÓ konyvsorozat címét a kiadás évét kovetóen zárÓjelben
adjuk, nem kurziváljuk és nem tessztik idézojelbe Sem. A sorozatcím minden lényeges szavát
nagybetŰrvel kezdjtik. Ha a Sorozat kotetei számozottak, a Sorozatcím után vesszot tesztink s
ezt koveti a sorozat.on beliili sorszátrr (mindig arab számjeggyel' akkor is' ha a sorszámot a
koteten romai számmal jelolték), nrajd - minden írásjelet mellozve a zárojel vége. A
konyvsorozat szerkesztojének nevét tehát nem adjuk meg. Ha a kotet egészére hivatkozunk'
címleírásunk itt befejezodik, azároje| után tehát pont á1l, mint a címleíráslezárása (nem adjuk
meg tehát a konyv teljes terjedelmét, vagyis, amint szokásos' a kiadvány utolsÓ számozott
lapjának lapszámát). Ha bizonyos lapszámokra hivatkozunk' azárojel után vesszo áll.

e) Ezut'án aZ tdézett. lapszámok kÖvetkeznek, amelyek után nincs semmiféle rcividítés (l ,, P.,
o.. old. stb'). Ha tobb egymást koveto lapra hivatkozU*, kozéjtik nagykotojelet szedtink, a
lapszámokat pedig nem rcividítjtik, tehát nem 973-83 szerepel, hanem 973-983. FIa tobb
egymással nem érinÍkezo Iapszámot adunk meg' akkor ezek kozt vesszo áll: 33, 52,9]. Az
utolsÓ lapszám után pont ál1' mint a címleírás\ezárása.

2. TOBB sZERZos TaNULMÁNYKoTETEK

Dum spiro doceo. Huszti Vilmos Emlékkonyv.szerk. Sanv Pál, Szasó Béla' Miskolc, Bibor,
2000. (Unnepi Tanulmányok. 7)

Alapelvek:

A cím után és a kotet szerkesztÓjének neve elótt szerk. szÓcska áll, ha az idézett kotet magyar
nyelvu; ed', ha atrgol' olasz Vagy iatin; éd., lra francia; Hrsg. vagy Hg. (: Herausgeber), i l l .



lusg' \,agy hg. (: herausgegeberr). ha német nyelvii.
idézésekor az' ed. helyett a tobbes szánlot jelzo ccls.
azok neve kozcitt r,'esszo van (nem nagyk tojel)

TÖbb szerkesztovel bírÓ angol konyvek
szocska áll. T.Öbb szerkeszto esetében

3. ToBBrorErES MŰVEK

Tekintet nélktil arra, hogy egyérri Vagy tclbbszerzos munkárol., eredeti mtirol Vagyszovegkiadásrol van szo, tcjbbkotetes munka esetében valamennyi típusban Ugyanaz az eljárásérvényestil, így egytitt tárgyaljuk oket.

A) FIn VALAMENNYI KoTET UGYANABBAN dzÉvazN JELENT MEG

Wolfgang FtrENrscHER, Methoclen cles Rechts in vergleichentler Darstellung, Ttibingen,J.C.B. Mohr, 1990, III.  45 5- '4.61.

Alapelvek:

a) Ugyanabban az évben megjelent tobbkotetes mti esetében a kcjtetszám rnindig a kiadáshelye, éve (és az esetleges Sorozatcím) után szerepel. Mindig rÓmai számok jelolik. Ha nem akotetek egészére hivatkozunk. hanem a címleírás lapszám-megjeloléssel még folytatodik, akcitetszám után nincs pont, csak vesszo.

b) A cínrleírás része csak a puszta kotetszám (nincs k., kcit., r.., Vol., Bd. stb. rcividítés).

B) Hn AZE'IYEs rorErEK KÜLoNgozi ÉvprgEN JELENTEK MEG

I]ALASSI Bálint osszes mtívei,kiad. ECKHARDT Sándor, I, Bp.., Akadémiai, 1 951, |57.

Alapelvek:

Minthogy a megjelenés ideje itt nem az egész mŰtre, hanem csak annak egyik kotetére
vonatkozik, a kotetszám a kiadási adatok elott ál1.

C) He a roggrorprgs lr,tÚ EcyEs rorerplNEK MUNKATÁnsat NEM AZoN.SAK

Antonius de BoNFINIS, Rerum |Jngaricarunt decades,III, ed. I. Ficpr', B. IvÁxYI, L.
JuHÁsz, Lipsiae, Teubner , |936, I25.

Alapelvek:

Ha a szerzo, a sajtÓ alá rendezo vagy a szerkeszto nem azonos
kcitetszátn _ értelems zeren _ még elobbre' k zvetlentil a cím
hogy a kotetek egy idoben jelentek-e meg.

valamennyi kotetben, akkor a
után kertil, ftiggetlenril attől'

4. TANI]LMÁNYKoTBTBEN MEGJELENT TANULNrÁN[yox

A) Ecv szrnzos KoTET pscrÉgpN



KlaNIczav Tibor, Egyetem és politika O m gyar kazépkorban: K. T.' Pallas magyar
ivadékai, BP., Szépirodalmi' l985 , 67-]6.

Alapelvek:

a) A szerzo neve és a tanulmány címe után egyenloségiel kovetkezik (tehát nem in, nem lásd'
sem más szÓcska, sem vesszo).

b) Az egyenloségel után aszerzo nevét helyettesíto monogram áll, mert ktilonben nem lenne
világos, hogy egyéni kotetrol vagy kollektív murol van-e szÓ.

c) A tanulmánykotet címét kurziváljrrk.

B) TonnszpnzÓs rcorpr psErÉgpN

. ZltNszry János, Baranyai Decsi Csimor János, : Magyar jogtudÓsok, szerk. Hanazn
Gábor, Bp., Nemzeti TankonyvkiadÓ, 1999 (Ma gyar Felsooktatás Konyvek, l2), 41.50.

Alapelvek:

A ktilonbség aZ elozo típushoz viszonyítva csupán annyi, hogy aZ egyenloségiel után
kozvetlentil kovetkezik a tanulmánykotet kurzivált címe. Ezt koveti a kotet szerkesztojének
Vagy szerkesztoinek a megnevezése.

5. PERIODIKÁBAN wozÖl.T TANIJLMÁNYOK

- Antonio GueRtNo, Vulgarismus a diritto privato, Labeo, 6 (1960) , 12-18.
- Fooon Lász|o, A kÓrnyezetbarát termékminósítésról, Gazdaság és Jog' I999l9,4. sz,,294l.

Alapelvek:

a) A szerzo neve és a tanulmány címe után vesszo kovetkezik' majd a periodika címe'
amelyet nem kurziválunk. (A tanulmány címe és a periodika megnevezése kcizott tehát nincs
sem in, sem lásd' Sem más szÓcska' Sem egyenloségjel.) A periodika címének valamennyi
szay a nagybettível kezdodik.

b) A folyÓirat nevét a megjelenési év koveti. Az illeto évfolyam kotetszámának megadása
nem kotelezo; ha megadjuk, elobb a - mindig arab - kotetszám áll, majd szokoz nélktil
zárÓj elben aZ évszám. Ha a folyÓirat lapszámo zása aZ évfolyamon beltil fuzetenként
ujrakezdódik'' a megjelenési évet koveto tortjel után, arab számmal adjuk meg a fuzetszámot.
Ha a lapszámozás félévenként kezdódik irjra, a megjelenési évet koveto vesszo és szÓkoz
után, rÓmai számmal adjuk meg a felév számát, De a fizetjelolésére a kovetkezo megoldás is
választhatÓ: FonoR Lász|ó, A kÓrnyezetbarát termékminósítésról, Gazdaság és jog, 199919, 4.
s2. ,29_47.

c) A havinál nagyobb rendszerességgel megjeleno periodikák (kétheti-, heti-, napilapok)
esetében az é:tszám után a megjelenés dátumát célszer megadni.

d) Az elobbieket koveto vesszo után a hivatkozott lapszámok zárják a címleírást.



6. VISSZAUTALESOX

a) Ha Llgyal]annak a szerzonek kozvetlentil egymás után tobb mtivét soroljuk fel' akkor a
szerzo nevének ismétlése helyett a kiskapitálissal szedett tJo. rovidítést használiuk. A
rovidítés után természetesen vesszo áll:UÓ.' s ezután jon a cím.

b) Ha a kozvetleniil mege|ozoleg említett lelohelyre (folyÓiraÍraVagy kotetre) utalunk, akkor
az LJo. rovidítést használjuk;
szedése kurzív' ha kotetre, és
nem kurzív, lra folyÓiratra utal. minthogy a megfelelo címet helyettesíti. Kozotte és a lapszám
kozott persze vesszo á||: Uo., I3-I4.

c) Ha a kozvetlenril mege|ozoleg említett írás Úrjabb kozlésének lelohelyét is rnegadjuk, az j
lelohely elott a váItozatlan címet Ua. helyettesíti.

d) Ha egy korábbi jegyzetben említett mtire hivatkozunk, kiskapitálissal kiírjuk a szerzo
családnevét, a címet pedig a kurziváIt i. m' rovidítéssel helyettesítjtik:
ZLtNSzx'y, i, nl., 24. A szerzo keresztnevét is ki kell írnunk' ha jegyzeteinkberr azonos
családne vu szerzok mríveire hivatkozunk.

e) Ha azt||eÍ"o szerzonek korábban már t bb mrivét is idézttik, az i. m, rovidítés elott a szÓban
forgÓ mu círnének elso szavát (szavait) is meg kell adnunk. A kurzívan szedett csonka címet
három pont zár1a: Z|inszky, Állo. és jog ..., i, m..24.

f) Ha egy olyan mure hivatkozunk' amelyet jegyzeteinkben jÓval korábban említettrink,
célszeru megadnunk annak a j egyzetnek a számát is. amelyben a teljes címleírás találhatÓ:
Zt-txszrc , 9 . jegyzetben i. m., 24.

7. HIVATKOZAS JOGS ZAB ALYOKRA

A torvényeket hagyományosan rÓmai szánrmal, minden egyéb jogszabályt arab számmal
sorszámozunk. A torvényeket az alábbi mÓdon jejoljtik eloszor akéziratban:
- 1996. évi I. torvény arádiózásrÓl és atelevíziozásrol

A továbbiakban már rovidíthetjtik: 1996: I. tv.

Az ogy. haÍ'ározatok, kornrányrendeletek, kormányhaIározaÍ"ok, miniszteri rendeletek esetén
zár ój e|b en fe ltr'intetj tik a Magy ar Ko z 1 onyb en tortént kihi rdeté s d átum át :
- 5412000. (IV 13.) Korm. rendelet a jogtudományi felsóoktatás alapképzési szakjainak
képesítési kovetelményeiro1

Az ezeknél alapcsorryabb rangu jogszabályok esetén az illeto ágazati kozlony számát adjuk
meg:
- 8009/1989. (PK 33.) PM Í.ájékoztatÓ a konyvek 1989. évi megnyitásárol, rendezésérol az
alapítványok és a társadalmi szervezetek számára

A jogszabályszoveg idézésénél a $ jel után nem tesztink vesszot yagy pontot.


