
 

 

 

Szerkesztési szabályok 
  
A törzsszöveg Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, szimpla (normál) sorközzel, 
nullás térközzel, sorkizártan íródik.  
 
A kéziratokban a Szerző neve és a cím szedése a következő: 
 

A szerző neve: 
normál, 14-es betűmérettel, középre zárt 

Cím: 
bold betűtípussal, 14-es betűmérettel, középre zárt 

Alcím (nem szükséges):  
normál, 14-es betűmérettel, középre zárt 

 
Szerző nevéhez fűzött lábjegyzetben a titulus és az intézmény feltüntetésre kerülhet. 
  
A tanulmányok esetében (Értekezések és A munka világa rovat) a törzsszöveg előtt rövid, 400-1000 
karakteres absztrakt, az Ítélkezési gyakorlat és Jogmagyarázat esetében hasonló terjedelmű lead 
szükséges. A Jogélet rovatban ugyanakkor nem használatos sem absztrakt, sem lead. 
 
Az Értekezések és A munka világa rovatban az absztraktot követően a belső címek is (lásd a 
törzsszöveg tagolását) feltüntetésre kerülnek. 
 
A törzsszöveg tagolása 
  
A szöveg tagolása kizárólag arab számozással történik. A tagolás mélysége legfeljebb három 
egység lehet (pl. „3.3.1. Az Európai Bíróság vonatkozó gyakorlata”), A „3.3.1.1” alcím már nem 
megengedett. Az címek, felsorolások automatikus számozása kerülendő. Az első egységet (1.) 
vastag, a másodikat (1.1.) normál, a harmadikat (1.1.1.) dőlt szedéssel kell megjeleníteni. 
  
A bekezdéseket csak „Enter” választja el, behúzás, tabulátor használata kerülendő. Amennyiben 
azonos bekezdésen belül szükséges új sort kezdeni, sortörés alkalmazandó (shift+enter). Az egyes 
bekezdések között nem kell egy sort kihagyni. A bekezdések végső formájukat a tördelés során 
nyerik el. 
  
A törzsszövegben nagyobb nyomatékot egy-egy kifejezésnek, szövegrészletnek a dőlt betűvel 
történő kiemelés adja, aláhúzás, kövér betű, KISKAPITÁLIS  szedés nem használható.  
 
A felsorolásnál nem a szövegszerkesztő automatizmusával, hanem új sorban, az alábbi jelek 
használatával szükséges megjeleníteni: –, vagy a), b), c) stb. 
 
Szakirodalmi hivatkozás 
  
Folyamatos számozású lábjegyzetek szükségesek; a lábjegyzet Times New Roman betűtípussal, 10-
es betűmérettel, szimpla (normál) sorközzel, nullás térközzel, sorkizártan íródik. Amennyiben a 
lábjegyzet száma egy mondat végén kerül feltüntetésre, azt a központozási jel (vessző,  
 



 

 

 
pontosvessző), illetve a mondatvégi írásjel előtt kell elhelyezni. Ha a lábjegyzet száma vessző vagy 
pontosvessző közelében szerepel, azt ezek előtt kell elhelyezni. 
 
Például: 
Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a munkáltatót szabad felmondási jog illeti meg.1 

 
vagy 
 
Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a munkáltatót szabad felmondási jog illeti meg1, a munkáltató 
indokolási kötelezettsége a munkavállaló többletvédelmét szolgáló kedvezményszabály. 
 
Könyvnél:  
  
SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett könyv teljes címe 
kurzívval. Kiadó neve (a Kiadó kifejezés megjelölése nélkül), a megjelenés helye, a megjelenés éve. 
Oldalszám. (ez utóbbi jelölése: o. A „p.”, „pp.”, „old.”, „oldal” megjelölés kerülendő).   
  
Például: 
KISS György: Munkajog. Osiris, Budapest, 2005. 257. o. 
 
Az oldalszámok között nagykötőjel használata szükséges.  
  
Külföldi szerzőnél az utónév áll elől, ezt követi a vezetéknév.   
 
Például: 
Otto KAHN-FREUND: Labour and the Law. Stevens and Sons, London, 1977. 6. o. 
  
Cikk tanulmánykötetből:  
  
SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett tanulmány teljes címe 
nem kurzívval. In: TANULMÁNYKÖTET SZERKESZTŐJÉNEK VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve 
normál betűvel (szerk.): Tanulmánykötet címe kurzívval. Kiadó neve, a megjelenés helye, a 
megjelenés éve. Oldalszám. 
  
Például: 
VÉKÁS Lajos: Szerződési jogunk rendszeréről de lege ferenda. In: HARMATHY  Attila (szerk.): 
Nizsalovszky Endre emlékkötet. Eötvös, Budapest, 1994. 231. o. 
 
Manfred WEISS: Job security: a challenge for EU social policy. In: Nicola COUNTOURIS – Mark 
FREEDLAND (szerk.): Resocialising Europe in a Time of Crisis. Cambridge University Press. New 
York, 2013. 279. o. 
 
Margószám, vagy belső számozás használata esetén meg kell nevezni, hogy mit jelölt az adott szám 
(például: AVMS irányelv, (23) preambulum-bekezdés, 36/1994. (V. 24.) AB határozat, II. 1. 3. 
pont) 
  
  



 

 

 
Cikk folyóiratból: 
  
SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL, utóneve normál betűvel: Az idézett cikk teljes címe. („In” 
nélkül!) Folyóirat címe kurzívval, a megjelenés éve (ha külön jelölik, a hónapja is), az évfolyam (ha 
külön jelölik), a folyóirat lapszáma. Oldalszám.  
  
A folyóiratok általánosan (esetleg hivatalosan) használt rövidítései a jegyzetekben nem 
használhatók. (pl. JTK a Jogtudományi Közlöny helyett nem lehet).  
  
Például: 
Guy DAVIDOV  – Edo ESHET: Intermediate Approaches to Unfair Dismissal Protection. Industrial 
Law Journal. July 2015, Volume 44. Number 2. 191–192. o. 
 
Ismételt hivatkozás:  
  
Már idézett műre hivatkozás SZERZŐ VEZETÉKNEVE KISKAPITÁLISSAL: i. m. Oldalszám. 
  
Például: 
KISS: i. m. 257. o. 
 
Ha a szerző több művére történik hivatkozás, akkor a hivatkozott mű megjelenésének éve kiegészíti 
az előbbit: 
 
Például: 
KISS: i. m. 2005. 57. o. 
 
Ha egy szerzőnek azonos évben több műve is megjelent, melyek hivatkozásra kerülnek, betűjellel 
teszünk különbséget (ezt az első, teljes hivatkozásnál már jelezni kell). 
  
Például első alkalommal: 
Otto KAHN-FREUND: Labour and the Law. Stevens and Sons, London, 1977. 6. o. (1977a). 
 
Ezt követően például: 
KAHN-FREUND: i. m. 1977a. 7. o. 
  
Ha a következő lábjegyzet ugyanabból a műből származik: 
Uo. 34. o. 
  
Lábjegyzet mindig nagybetűvel kezdődik, a végén pont zárja le, vö., l., pl. rövidítéseket 
használhatjuk (a nagybetűs kezdés és a ponttal való lezárás nem érvényesül internetes 
hivatkozásnál).  
 
Internetes hivatkozás:  
  
Internetes cikkek, tanulmányok idézésekor is szükséges a szerző, cím, megjelenési hely feltüntetése 
a jegyzetben, amennyiben az megállapítható, azaz csak az URL-cím nem elegendő. A Szerző általi 
hozzáférés, letöltés idejét zárójelben szintén jelezni szükséges. 
 



 

 

 
Például: 
 
MUMMÉ, Claire: Property in labour and the limits of contract. In: MATTEI, Ugo – HASKELL, John 
(eds.): Political Economy and Law Handbook. Edward Edgar, 2015. 
http://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=lawpub (2017. október 25.). 
 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights: The right to work, General comment No. 18 
Adopted on 24 November 2005 Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, E/C.12/GC/18, 6 February 2006. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/403/13/PDF/G0640313.pdf?OpenElement (2017. október 25.). 
  
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 
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 nem kell kurziválni.  
  
Például: 
 
„[s]tarting at the back end, that is, the termination of the employment relation, is not ideal, but […] 
this tail wags the whole dog of the employment relation” 
 
Kurziválás  
  
Akkor alkalmazzuk, ha hangsúlyozni akarunk valamit (az idézetet önmagában még nem 
kurziváljuk). 
 
A törzsszöveg általában nem tartalmaz rövidítéseket (kivéve a jogszabályok címeinek rövidítése, 
szervezetek rövidítése, illetve mozaikszóval jelzett rövidítése). A lábjegyzetekben használatos 
azonban a következő néhány rövidítés: 
 
például – pl. 
lásd – l. 
oldal – o.  
 
Jogszabályok 
 
A jogszabályok rövidítése esetén az első említést követően szükséges bevezetni azt a zárójelben 
szerepeltetett „a továbbiakban:” kifejezéssel. 
 



 

 

 
Például: 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
 
A korábbi jogszabályok elnevezése lehet például: korábbi Mt., régi Mt. vagy 1992. évi Mt. Az „új” 
jogszabály, mindig a jelző nélküli rövidítés, ezért kerülendő az „új Mt.”), ha azonban a 
szövegösszefüggés megkívánja, használható az „új” kifejezés. 
 
A jogszabályok megjelölése: 
 
Például: 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelv (2014. május 15.) a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről 
és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 
1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
 
További említés esetén:  
 
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 
2014/67/EU irányelv 
 
Jogszabályi hivatkozások: 
 
A szakasz, bekezdés pont és alpont megjelölése az alábbiak szerint történik. 
Folyószövegben: a szakasz számát pont követi, majd a §-jel, a bekezdés száma zárójelek között, 
majd kiírva a „bekezdés” kifejezés, a pont és az alpont betűjele dőlten kerül szedésre. Ha a 
jogszabály arab számmal pontokat is jelöl, annak feltüntetésére is lehetőség van.  
 
Például: 
Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpont 
 
A jogszabályi hivatkozások a törzsszövegben csak a folyószöveg részeként szerepelhetnek. Csak a 
hivatkozott legalacsonyabb szintű szerkezeti egység megjelöléséhez kapcsolódhat birtokos rag és 
birtokos személyjel. 
 
Például: 
Az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpontja kimondja, hogy… 
 
Azok a jogszabályi hivatkozások, amelyek zárójelben jelennének meg, nem a törzsszövegbe, hanem 
lábjegyzetbe kerülnek. 
 
Például: 
1 Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpont. 
 
Amennyiben a lábjegyzetben szükséges a jogszabályi hivatkozás mondatban elhelyezése, ez 
zárójelben vagy szögletes zárójelben történhet: 
 



 

 

 
Például: 
[Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont gg) alpont]. 
(Mt. 294. §). 
 
Ha valamely jogszabály egymást követő szerkezeti egységeire történik hivatkozás, ezek 
első és utolsó tagját hosszú kötőjellel kell összekapcsolni. 
 
Például: 
Mt. 1–31. §, 65. § (3)–(4) bekezdés. 
 
Jogalkalmazói döntések megjelölése a hagyományos módon történik: 
 
Például: 
BH 1991.85. 
11/2001. (IV. 12.) AB határozat 
 


