JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
Formai útmutató szerzőinknek
A Jogtudományi Közlönyben tudományos igényű, eredeti szerzői művek jelennek meg. A
szerkesztőség másodközlésre nem vállalkozik. A publikációk megjelenésével kapcsolatban – a
HVG-ORAC Kiadóval egyeztetettek szerint – az alábbi rövid tájékoztatást adjuk.

1. A kéziratok terjedelme:
A tudományos kérdésfeltevés alapján feltáró tanulmány terjedelme a Tanulmány rovatban
legfeljebb egy szerzői ív, vagyis 40 000 karakter (szóközökkel), 20–22 számítógépes
nyomtatott oldal lehet. A Szemle körében megjelenő problémafelvető írás terjedelme 15 000–
20 000 karakter, vagyis 10–12 oldal. A Jogirodalom, jogélet rovatban szereplő recenzió –
szakkönyveket kritikai módon értékelő-elemző cikk – 8000–10 000 karakter, vagyis 4–6 oldal
(tankönyvekről, oktatási anyagokról, ünnepi kötetekről a szerkesztőbizottság döntése alapján a
folyóirat nem közöl ismertetést). Természetesen nemcsak magyar, hanem külföldi jogirodalmat
is szívesen bemutatunk könyvismertetés formájában. E rovatban tesszük közzé a hazai és a
külföldi – elemző – konferenciaértékeléseket is.

2. Tanulmányok szerkezete:
A Tanulmány-nak, illetve a Szemle rovatba szánt írás elejére, a cím után összefoglalót
(summary-t) kérünk, amely néhány figyelemfelhívó mondatban az írásmű tartalmát mutatja be,
maximum tíz sor terjedelemben (kerülendő benne az olyan fordulat, mint pl. „A szerző
bemutatja”, „A tanulmány elemzi” stb.).
A tanulmányok végén az összefoglalót (summary-t) angol nyelven is kérjük. Az összefoglaló
elején értelemszerűen kérjük a szerző nevét (pl. Sándor Nagy) és a tanulmány címét is
lefordítani. A Jogirodalom, jogélet rovatunkba szánt írásokhoz nem kérünk összefoglalót.

3. A kéziratok formátuma:
Általános
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Sorköz: 1,5
Igazítás: Sorkizárt
Behúzás: (a címet/alcímet követő bekezdés kivételével): 1,25 cm
Hivatkozások: Lábjegyzet
Tagolás

Gondosan tagolt kéziratot kérünk.
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Alcímek: kövér betűtípussal, fölötte római számmal. Az ekként jelölt fő fejezeteket szükség
szerint további alcímekkel lehet tagolni, de ezek már kurzívval (dőlt), és arab számmal
legyenek. Pl. I., azután 1., majd alszámozással 1.1., 1.2. stb.
Egyéb
A szövegközi kiemelés (dőlt betűvel, félkövér betűvel) kerülendő.

4. Hivatkozások (lábjegyzetek) formája:
Könyvre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kiskapitális betűtípussal) – kettőspont – mű címe
(dőlt betűtípussal) – pont – a kiadás helye – vessző – a kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző
– kiadás éve – pont – oldalszám (de semmi egyéb, pl. „p.” vagy „old.”).
Példa:
EÖRSI GYULA: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve. Budapest, KJK, 1966. 134.
Tanulmánykötetben szereplő műre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kiskapitális betűtípussal) – kettőspont – mű címe
– pont – In – kettőspont – szerkesztő(k) teljes neve (vezetéknév és keresztnév) kiskapitális
betűtípussal (szerk.) – kettőspont – kötet címe (dőlt betűtípussal) – pont – kiadás helye – vessző
– kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont – oldalszám.
Példa:
ÁDÁM ANTAL: A 20 éves magyar Alkotmány értékeiről és fejlesztési lehetőségeiről. In: KOCSIS
MIKLÓS – ZELLER JUDIT (szerk.): A köztársasági Alkotmány 20 éve. Pécs, Pécsi Alkotmányjogi
Műhely Alapítvány, 2009. 41–77.
MERRETT, LOUISE – CARRUTHERS, JANEEN: United Kingdom: Giving Effect to Optional Choice
of Court Agreements – Interpretation, Operation and Enforcement. In: KEYES, MARY (ed.):
Optional Choice of Court Agreements in Private International Law. Cham, Springer, 2020. 452.

Folyóiratban szereplő cikkre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kiskapitális betűtípussal) – kettőspont – mű címe
– pont – folyóirat címe (dőlt betűtípussal) – pont – folyóirat évfolyama – perjel – folyóirat
száma („sz.” rövidítéssel) – pont – oldalszám.
Példa:
BORONKAY MIKLÓS: Hipotetikus okozatosság a kártérítési jogban. Jogtudományi Közlöny.
2008/3. sz. 119–128.
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Internetes forrásra történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kiskapitális betűtípussal) – 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
Példa:
CHRONOWSKI NÓRA – PETRÉTEI JÓZSEF: Az Európai Unió jövőbeli alkotmánya.
http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_dec_15_chronowski_petretei.htm (2005.09.07.)

Ugyanazon forrásra történő többszöri hivatkozás:
Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a szerző vezetéknevét (vezetéknév
kiskapitális betűtípussal), és utána az „i. m.” rövidítést használjuk.
Példa:
GROSSCHMID: i. m. 669.
Amennyiben a tanulmányban az adott szerző több művére is hivatkozunk, a vezetéknév és a
kettőspont után szintén az „i. m.” rövidítést használjuk, majd utána zárójelben megjelöljük az
évszámot.
Példa:
EÖRSI: i. m. (1966) 133.
Ha egy szerzőtől több, ugyanazon évben megjelent műre hivatkozunk, akkor „a”, „b” stb.
betűjellel különböztetjük meg ezeket.
Példa:
WOLLMANN: i. m. (2016a) 10.
Ha közvetlenül a megelőző lábjegyzetben szereplő műre hivatkozunk, akkor az „Uo.” rövidítést
használjuk (oldalszám megjelölésével vagy anélkül).

Végül:
Eltérő írásjel hiányában, kérjük, hogy a hivatkozások (lábjegyzetek) végére pontot tegyenek.

5. Lektorálás
A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – tanulmányok kéziratait legalább két
anonim lektornak küldjük ki. A tanulmányokat a szerző nevének feltüntetése nélkül kapják meg
a bírálók. Az anonimitás megőrzése érdekében szerzőinket kérjük az önazonosító hivatkozások
(pl. „korábbi kutatásunk” vagy „mint már feltártuk”) mellőzésére.
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