A tanulmányok formátuma
•
•
•
•
•
•

A tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12 pt betűmérettel és szimpla sorközzel írva,
sorkizárt igazítással kell benyújtani.
A tanulmányok terjedelme legfeljebb 1 szerzői ív (40 000 szóközzel számított leütés).
A hivatkozásokat lábjegyzetben kérjük megjeleníteni.
A tanulmány címét angol nyelven is meg kell adni.
A tanulmányról legfeljebb 10 soros magyar nyelvű összefoglalót kell készíteni.
A szerző nevét, a folyóiratban feltüntetni kívánt beosztását és intézményét (munkahelyét) a tanulmány
elején kérjük feltüntetni.
Hivatkozási rendszer

1. Könyv
Szerző teljes neve (vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – kiadó neve (cégforma
nélkül) – vessző – kiadás helye – kiadás éve – pont – oldalszám – „o.”
Minta:
Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris Kiadó, Budapest 1998. 238. o.
(Idegen neveknél a vezeték- és a keresztnevek adott nyelv szerinti sorrendje az irányadó. Lásd a 6.
pont alatt közölt mintát.)
2. Tanulmánykötetben megjelent mű
Szerző teljes neve (vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – In – kettőspont –
kötet címe – (szerk – pont – szerkesztő neve) – pont – kiadó neve – vessző – kiadás helye –
kiadás éve – pont – oldalszám – szóköz – „o.”
Minta:
Venetianer Pál: Genetic Revolution? Consequences for Science and Society. In: Society and
Genetic Information (szerk. Sándor Judit). Central European University Press, Budapest – New
York 2003. 212. o.
3. Folyóiratcikk
Szerző teljes neve (vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – folyóirat címe
(kurzivált) – vessző – folyóirat évfolyama – pont – folyóirat száma („sz.” rövidítéssel) – pont –
oldalszám – szóköz – „o.”
Minta:
Halmai Gábor: Az alapjogok helyzete Magyarországon 2004-ben. Fundamentum 2005. 1. sz. 139140. o.
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4. Internetes forrás
Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe (ha szerepel) – pont
– URL címe – szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor utoljára láttuk az
interneten az adott anyagot) év, hónap (arab számmal), nap ponttal elválasztva szóköz nélkül
Minta:
Chronowski Nóra – Petrétei József: Az Európai Unió jövőbeli alkotmánya.
http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_dec_15_chronowski_petretei.htm (2005.09.07.)
Amennyiben a szerző és a mű címe nem jelenik meg az adott URL-en, úgy kizárólag az URL
címét és a letöltés dátumát kell megjelölni.
5. Ugyanannak a forrásnak a többszöri hivatkozása
Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a szerző vezetéknevét, és utána az „i. m.”
rövidítést használjuk. (A további hivatkozásban a keresztnevet csak akkor kell feltüntetni, ha
korábban több, azonos vezetéknevű szerző művét hivatkozzuk.)
Minta:
Első hivatkozás:
Petrétei József: Magyar Alkotmányjog II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs 2005. 127. o.
További hivatkozások:
Petrétei: i. m. 312. o.
Ha a tanulmányban az adott szerzőtől több műre is hivatkozunk, a vezetéknév és a kettőspont
után nem az „i. m.” rövidítést, hanem a hivatkozott mű értelemszerűen lerövidített címét kell
megadni.
Minta:
Első hivatkozás:
Venetianer Pál: Genetic Revolution? Consequences for Science and Society. In: Society and
Genetic Information (szerk. Sándor Judit). Central European University Press, Budapest – New
York 2003. 212. o.
További hivatkozások:
Venetianer: Genetic Revolution… 212. o.
6. Közvetett hivatkozás
Annak a szerzőnek a neve, akire hivatkozik az általunk idézett szerző teljes neve – kettőspont –
annak a műnek a címe, amelyre hivatkozik az általunk hivatkozott szerző – pont – e mű kiadója –
vessző – kiadás helye – kiadás éve – pont – Idézi – általunk idézett szerző teljes neve (vezetéknév
kurzivált) – kettőspont – általunk idézett mű címe – pont – e mű kiadója – vessző – kiadás helye
– kiadás éve – pont – szóköz – oldalszám – „o.”
Minta:
Friedrich A. von Hayek: Út a szolgasághoz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1991.
Idézi Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai. Osiris Kiadó, Budapest 2000. 101. o.
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7. Saját hivatkozásra utalás
Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal vissza, a lásd rövidített alakja – pont – jegyzet
száma – pont – jegyzet alkalmazható.
Minta:
L. 15. jegyzet.
Az ilyen és hasonló utalások elején rövidítéseket kell használni: „l.”, „vö.”, „pl.” stb.
Budapest, 2014. március 1.
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