
Szerkesztői útmutató 
Fél Edit-tanulmánykötet 

 
 
 
Kedves Szerzők! 
 
A kéziratot 2021. augusztus 31-ig kérjük elküldeni elektronikus 
formában a következő e-mail címre megküldeni az alábbi útmutatóban 
részletezettek szerint: 
szabo.erno@btk.mta.hu és másolatban a jankateodora@gmail.com 
 
1. A tanulmány terjedelme max. 20.000 ne (leütés) a mellékelt 
mintaoldal szerint.  
 
2. A mintaoldal beállított paraméterei nem változtathatók meg! (Méret: 
A/5, margó 1,8 cm, betűtípus: Cambria, betűnagyság: 10 pont, cím 12 
pont félkövér kurzív, alcím 10 pont félkövér, sorköz 1, a szövegblokk 
szerkesztése: sorkizárt, ENTER csak a bekezdések végén. Kérjük, hogy a 
kéziratban ne alkalmazzon más szerkesztési megoldást (pl. 
hasábtördelés, aláhúzás, eltérő formátum), csak a szó szerinti idézeteket 
kérjük kurzív betűvel jelölni!  A legegyszerűbb, ha a mellékelt 
mintaoldalba szerkesztődik be a cikk szövege minden szerkesztési 
változtatás nélkül! 
 
3. Az esetleges ábrákat a szövegbe illesztve, és külön fájlban is kérjük 
csatolni. Az ábrákat és táblázatokat kérjük, képaláírás formájában lássa 
el számozással, címmel és forrásmegjelöléssel. A képeket minimum 300 
dpi felbontásban, JPEG-, vagy TIFF-formátumban kérjük csatolni. 
 
4. A kéziratot Microsoft Word dokumentumban (doc, vagy docx) kérjük 
megküldeni! 
 
5. Kérjük, hogy a cikkben lábjegyzetek legyenek a mintaoldalon 
beállítottak szerint (Cambria, betűnagyság: 8 pont) az alábbi módon!  

A forrásokra való teljes hivatkozást az első említés alkalmával kell 
megadni. Erre vonatkozóan a következő hivatkozási rendszer 
alkalmazását kérjük a lábjegyzetben: 
 



a.) A könyvekre való hivatkozásoknak tartalmazniuk kell a szerző 
teljes nevét, a címet, a kiadás helyét, (amennyiben szerepeltetni 
kívánják a kiadót), a kiadás évét és a hivatkozott oldalszámot az 
alábbiak szerint: 
 
Szerző: Cím. Kiadás helye, Kiadó, Év. oldalszám. p.                 
Bónis György: Középkori jogunk elemei. Budapest, 1972. 25. p. 
Abrams, Philip: Work, Urbanism, and Inequality. UK Society Today. London, 
Weidenfeld and Nicholson, 1988. 32. p. 
 
b.) A szerkesztett gyűjteményben megjelent szövegekre 
hivatkozásoknak tartalmazniuk kell a szerző nevét, a hivatkozott írás 
címét, a szerkesztő nevét, a gyűjtemény címét, a kiadó nevét, a 
kiadás helyét és évszámát, illetve az oldalszámot, az alábbiak szerint: 
 
Szerző: Hivatkozott írás címe. In: Gyűjtemény címe (szerk.: Szerkesztő). 
Kiadás helye, Kiadó, Év. oldalszám. p. 
Kelsen, Hans: Tiszta jogtan és analitikus jogelmélet. In: Jog és filozófia: Antológia 
a XX. század jogi gondolkodása köréből (szerk.: Varga Csaba). Budapest, Szent 
István Társulat, 2001. 171. p. 
                       
c.) A periodikában megjelent írásokra hivatkozásoknak 
tartalmazniuk kell a szerző nevét, az írás címét, a periodika teljes 
nevét, a kötetszámot, a publikálás évét, a lapszámot (ha szükséges), 
illetve az oldalszámot, az alábbiak szerint: 
 
Szerző: Írás címe. Periodika teljes neve, (kötetszám), év, lapszám, illetve 
oldalszám. p. 
Kende Péter: A nemzeti törésvonal. Századvég, (VI.) 1990. 2. sz. 229–235. p.                            
Schauer, Frederic: Rules and the Rule of Law. Harvard Journal of Law and Public 
Policy, (14.) 1991. 650. p. 
                          
d.) Az ismételt hivatkozások esetében az alábbi megoldások kérjük 
alkalmazni: 

Szerző évszám. oldalszám. p. 
Kende Péter 1990. 230. p.                             
Szerző i.m. oldalszám. p. 
Kende Péter i.m. 230. p. 

 
Az i.m. megjelölést csak abban az esetben lehet használni, ha a 
szakcikk az adott szerzőnek csak egyetlen művére hivatkozik. Ha az 



ismételt hivatkozás az előző jegyzetben hivatkozott írásra 
vonatkozik, a következő jelöléseket kérjük alkalmazni: 

 
Uo. 116. p. 

 
e.) Ugyanazon szerző egyazon évben megjelent cikkére történő 
hivatkozás esetében az a, b, c, stb. betűkkel kell megkülönböztetni 
az egyes tételeket:   
                            

Varga Csaba 2005a  
Varga Csaba 2005b 

 
6. Végjegyzettel ellátott tanulmányokat nem áll módunkban elfogadni. 
Kérjük kedves Szerzőinket, hogy tekintsenek el a tanulmányzáró 
bibliográfia, „felhasznált irodalom” mellékelésétől is. 
 
                                    
Szekszárd, 2020. 09. 24.  
 
 

Dr. Nagy Janka Teodóra 
sorozatszerkesztő 

                
 

 


