
Glossa Iuridica  

 

A Károli Gáspár Református Egyetem  

Állam- és Jogtudományi Karának állam- és jogtudományi folyóirata  

 

 

Szerkesztési szabályok  

 

A törzsszöveget Calibri betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközzel, nullás térközzel, 

bekezdés előtti és végi sorköz nélkül, sorkizárva kell írni.  

 

Cím:  

A CÍM VÉGIG KISKAPITÁLISSAL, KÖZÉPRE ZÁRT 

Alcím normál szedéssel, középre zárt  

ALATTA A SZERZŐ NEVE („DR.” VAGY MÁS ELŐTAG NÉLKÜL, KIVÉTEL AZ IFJ. STB.) KISKAPITÁLISSAL, KÖZÉPRE ZÁRT  

Szerző neve alatt titulusa és (zárójelben) intézménye kurziválva (vezetői megbízás nélkül) 

 

Például:  

ACTIO COLLECTIVA EUROPAE ANTE PORTAS 

Európai kollektív igényérvényesítés a kapuk előtt 

UDVARY SÁNDOR 

egyetemi docens (KRE ÁJK) 

 

A törzsszöveg tagolása:  

A szöveg tagolása kizárólag arab számozással, félkövér betűvel szedve történik, kurziválás 

kerülendő. A tagolás mélysége legfeljebb 4 egység lehet (pl. „2.2.3.1. A Kúria idevágó 

határozatai” még megengedett). Az automatikus számozást kérjük kikapcsolni.  

A bekezdéseket csak ENTER választja el, behúzás, tabulátor használata kerülendő. 



Amennyiben azonos bekezdésen belül szeretne új sort kezdeni, sortörés alkalmazandó 

(shift+enter). A bekezdések végső formájukat a tördelés során nyerik el.  

A törzsszövegben a kiemelést a kurziválással lehet jelölni, minden más stílus (aláhúzás, 

félkövér, KISKAPITÁLIS) használata a törzsszövegen belül kerülendő.  

 

Szakirodalmi hivatkozás:  

A cikkben végjegyzet nem használható, kizárólag folyamatos (arab) számozású, 10-es 

betűméretű lábjegyzetek használhatók. A cikkhez irodalomjegyzék nem csatolható.  

 

Könyv idézése:  

SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett könyv teljes címe 

kurziválva [Többkötetes mű esetén a teljes cím után zárójelben kell utalni a kötet számára 

római számmal (pl. I. kötet), szükség esetén annak címével.]. Megjelenés helye, kiadó neve, a 

megjelenés éve, oldalszám (bármilyen oldalra való további utalás, pl.: p., pp., o., old., oldal 

szövegszerű használata nélkül!).  

Például: SZLADITS Károly: Magyar Magánjog (I. kötet. Általános rész – Személyi Jog). Budapest, 

Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1941, 271-273. 

Külföldi szerző esetén a szerző családi neve áll elöl, ezt követi keresztneve (utóneve). Ilyenkor 

a két név között vessző áll. Ha idegen nyelvű a kézirat, és magyar szerző magyar művére utal, 

a vezetéknév áll elöl, majd vesszővel elválasztva jön a keresztnév. Utóbbi három szabály a 

tanulmánykötetben, illetve folyóiratban megjelenő írásokra utalás esetén is irányadó. A kiadás 

helye után szükség esetén a (kiadás országa) zárójelben megadható.  

Például: JONES, Craig: Theory of Class Actions. Toronto (Canada), Irwin Law Inc., 2003, 14-15.  

Az oldalszámok között kiskötőjel (-) használata szükséges.  

 

Idézés tanulmánykötetben szereplő cikkből:  

SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, keresztneve normál betűvel: Az idézett tanulmány teljes címe 

kurziválva. In: A TANULMÁNYKÖTET SZERKESZTŐJÉNEK VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál 

betűvel (szerk.): Tanulmánykötet címe normál betűvel. Megjelenés helye, kiadó, a megjelenés 

éve, oldalszám.  

Például: UDVARY Sándor: Class Action – az ördögtől való? In: BARTA Judit – WOPERA Zsuzsa 

(szerk.): Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében. Miskolc, 

Novotni Alapítvány, 2011, 262-277.  



Idegen nyelven megjelent mű esetén a szerkesztésre utalás is az adott nyelvhez igazodjon. 

Leggyakrabban: (ed.), (eds.), illetve (Hrsg.).  

 

Cikk folyóiratból:  

SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett cikk teljes címe („In” 

nélkül!). Folyóirat címe kurzívval, a megjelenés éve/a folyóirat lapszáma, oldalszám. A 

megjelenés évét követően – tipikusan egyes nem magyar folyóiratok esetében – megadható 

az évfolyam- és lapszám is: év, évfolyam (lapszám) formában.  

Például: ALEXANDER, Larry: A unifying theory? Impossible. Denver University Law Review, 

1995/7, 1007-1010. vagy ALEXANDER, Larry: A unifying theory? Impossible. Denver University 

Law Review, 1995, 72 (7), 1007-1010. 

A folyóiratok általánosan (esetleg hivatalosan) használt rövidítései a jegyzetekben nem 

használhatók. (pl. JTK a Jogtudományi Közlöny helyett nem lehet).  

 

Internetes hivatkozás:  

Az URL megjelölésével és a letöltés időpontjának megjelölésével történik a hivatkozás  

Például: www.echr.coe.int/Convention/webConvenHUN.pdf (2016. 03. 17.) 

 

Ismételt hivatkozás:  

Már idézett műre hivatkozás: SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL i. m. + oldalszám  

Például: VÉKÁS i. m. 233.  

Ha már a szerző több művére történt hivatkozás, akkor a hivatkozott mű megjelenésének éve 

zárójelben kiegészíti az előbbit – pl. VÉKÁS (1994) i. m. 233.  

Ha egy szerzőnek azonos évben több műve is megjelent, melyek hivatkozásra kerülnek, 

betűjellel teszünk különbséget (ezt az első, teljes hivatkozásnál már jelezni kell):  

Így első alkalommal ALEXANDER, Larry: A unifying theory? Impossible. Denver University Law 

Review, 1995/7, 1007-1010. [a továbbiakban: ALEXANDER (1995a)]  

Ezt követően ALEXANDER (1995a) i. m. 1008.  

 

Ha a következő lábjegyzet ugyanabból a műből származik: Uo. 34.  

http://www.echr.coe.int/Convention/webConvenHUN.pdf%20(2016


Lábjegyzet mindig nagybetűvel kezdődik, a végén pont zárja le, vö., ld., pl. rövidítéseket 

használhatjuk (a nagybetűs kezdés és a ponttal való lezárás nem érvényesül internetes 

hivatkozásnál). Az op.cit., ibid., cf., e.g. és egyéb rövidítések a magyar nyelvű tanulmányokban 

kerülendők.  

 

Idegen szöveg idézése:  

Az idézet elején és végén nyomdai idézőjelet használunk: tehát „idézet” és nem "idézet". Ha 

nem pontosan úgy kezdenénk az idézetet, ahogy az az eredetiben szerepel, akkor a 

korrekcióra szögletes zárójelet használunk: „[I]dézet”. Ugyanígy járunk el, ha az idézetből 

kihagyunk részeket ([…]), vagy ha értelemzavaró részt korrigálunk. Az idézeten belüli idézet 

jelölése a hagyományos módon, ún. lúdlábbal történik („a »clear and present danger« elve 

alapján…”).  

Lábjegyzetben történő idézés esetén a lábjegyzetszövegben idézünk, anélkül, hogy 

megtörnénk a lábjegyzetszöveget (nem kell tehát új bekezdés).  

Az idézetet sehol nem kell kurziválni.  

Például: „[Mivel] a pártok a politikai rendszer meghatározó részei, helyénvaló, hogy az 

általános rendelkezések között […] szól róluk az Alkotmány. […] [A] pártok más 

alkotmányokban [is] az állami szervek és az alapjogok fejezetein kívül, vagy a szuverenitáshoz, 

vagy a választójoghoz illeszkedve szerepelnek.”  

 

Kiemelés: 

Nem dupla, hanem szimpla idézőjellel, pl. ‘jogrend’ (és nem „jogrend”)  

Kiemelhető: egy-egy fontos szó, sajátos értelemben használt szó, idegen szó, általánosan 

használt jogi alapelv.  

 

Kurziválás: 

Akkor alkalmazzuk, ha hangsúlyozni akarunk valamit (az idézetet önmagában még nem 

kurziváljuk). 


