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Szerkesztési irányelvek  
 

 

Betűfajta, méret és sortáv, térköz, bekezdés 

 

A kiadványban egységesen Garamond betűkészletet kell használni. A betűméret: 12, sorköz: 

többszörös, érétke 1,15.  

 

Az új bekezdések között a térközök használata kerülendő. Amennyiben a szerző szükségesnek 

tartja egyes szövegrészeket elválasztani egymástól, azt címzéssel tegye meg.  

  

Címek  

 

A monográfiákban a fejezeteket lehetőség szerint hármas címmélységig tagolja a szerző. Az 

egyes alcímek jelölései a következők: 

 

I. - fejezetcím 

1.  

1.1.  

1.1.1. 

Amennyiben további tagolások szükségesek: 

a), b), c) ... z)  

a.1., a.2., a.3. ... 

a.1.1., a.1.2., a.1.3., ... 

 

A címek számozásában kerülendő az automatikus számozás beállítása. Valamennyi címet 

vastag betűvel kell jelölni. A folyamatos nagybetűk használata kerülendő. Kerülendő az egyes 

címek tabulátorral történő behúzása.  

 

A végleges kiadványban a beltartalom fejlécének bal oldalán a fejezetcím (I. Fejezet), jobb 

oldalán pedig majd a főcím (1. pont) lesz olvasható. Kérjük, hogy a szerzők a főcímek 

kiválasztásánál legyenek tekintettel arra, hogy lehetőség szerint egy sorban annak el kell férnie. 

 

Felsorolások 

 

Felsorolásoknál kerülendő a számok használata (pl. 1., 2., 3.,). Egymás alá rendezett 

felsorolásoknál francia bekezdés ( - szöveg) használata javasolt, automatikus jelek, felsorolások 

használata kerülendő. A végső szerkesztett kötetben a felsorolások a)-z) pontozást kapnak, a 

kötet egységes szerkesztését, és annak gyors elkészültét segíti, ha a szerző az automatikus 

felsorolásokat kerüli.  

 

Amennyiben a felsorolásoknál, az egyes pontokra a szerző később hivatkozni kíván, úgy az a) 

- b) - c) ... z) pontozás javasolt.  
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Kiemelések 

 

A szövegben Félkövér betűvel csak a címek kerülnek kiemelésre. Minden más kiemelés dőlt 

betűvel történik. Amennyiben a szerző további kiemelést tart fontosnak, azt d ő l t  é s  

s z é t h úz o t t  betűvel jelölhetjük a szerkesztett kötetben. Az ilyen szövegrészeket a szerző 

jelölheti vastag betűvel, azokat a szerkesztés során átállítjuk a szükséges formátumra.  

 

Ábrák, táblázatok, fényképek alkalmazása 

 

Amennyiben a szerző táblázatot, vagy ábrát illeszt a szövegbe, legyen figyelemmel arra, hogy 

a kiadványok, a következő méretben jelennek meg 

- A/5 (148*210 mm), illetőleg 

- B/5 méret (168*238 mm) 

 

A beillesztett ábráknak, táblázatoknak lehetőség szerint egy oldalon el kell férniük. A szerzőnek 

figyelemmel kell lennie rá, hogy amennyiben a felhasznált táblázat A/5 méretben (word által 

használt méret) több oldalon helyezkedik el, az a fent jelzett méretekben kettő, három vagy több 

oldalon helyezkedik el. Ezt csak nyomós ok esetén javasoljuk alkalmazni.  

 

A kötetben feltüntetett fényképek esetében figyelemmel kell lenni az azzal kapcsolatos szerzői 

jogokra. Olyan kép helyezhető el a műben, amelynek szerzői jogai tisztázottak, illetőleg 

amelyek forrása, szerzője feltüntethető. Figyelemmel kell lenni továbbá a kép méretére is. A 

minimum képméret, mely megfelelő minőségben jelenik meg a végső, nyomtatott kötetben: 

600 dpi.  

 

Lábjegyzetek 

 

A szövegben egységesen lábjegyzet és nem végjegyzet használata alkalmazandó. A 

lábjegyzetekben a jogforrás hivatkozása a következő képen történik:  

 

PAPP Tekla.: Atipikus jelenségek szerződési jogunkban. Szeged, Lectum Kiadó, 2009, 

(oldalszám)  

 

Hivatkozás folyóiratcikkre:  

 

VÉKÁS Lajos: Szükség van-e kereskedelmi magánjogra? Magyar Jog, 1998/12. (oldalszám) 

 

Hivatkozás tanulmánykötet egyik cikkére: 

 

HAMZA Gábor: Szent István törvényei és Európa. In.: Hamza Gábor (szerk.): Szent István és 

Európa. Budapest, MF könyvek, 2001. (oldalszám) 

 

A hivatkozásnál a következő szempontokra kell tekintettel lenni: 
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- a szerző vezetéknevét kis kapitális betűvel kell szedni. Kérjük, hogy a szerző teljes nevét 

(vezeték és keresztnevét is) írják ki. Tudományos fokozatok feltüntetése kerülendő. 

- A címet dőlt betűvel szükséges jelölni. Amennyiben a cím egy tanulmánykötet fejezetcímének 

felel meg, úgy a kiadvány címét szükséges megjelölni.  

- Szerkesztővel rendelkező könyv esetén a fent jelölt módon, a szerkesztőt is jelölni kell.  

 

Ha egy szerzőnek előzőleg már hivatkozott az író egy kötetére, akkor a megfelelő hivatkozás a 

következő:  

 

HAMZA Gábor 2001. (oldalszám) 

 

Internetes hivatkozások esetén kérjük, hogy a letöltés dátumát a lábjegyzet végén tüntesse fel a 

szerző. (példa: 2015. 1. 05.)  

 

 


