Szerkesztési szabályok
a Közjegyzők Közlönye c. folyóirathoz

A lapban megjelentetni kívánt tanulmányokat az alábbi szerkesztési szabályok betartásával
kérjük elkészíteni, illetve – a Szerkesztőbiztottság ezirányú felhívása esetén – átdolgozni.
1. Általános paraméterek
Betűtípus: Times New Roman
Betűméret: 12
Lábjegyzetek betűmérete: 10
Térköz: (előtte és utána 0)
Sorköz: szimpla
Szöveg elrendezése: sorkizárt
Az egyes bekezdéseket üres sor választja el egymástól. Ugyanazon bekezdésen belül
kerülendő az új sorkezdés (sortörés) alkalmazása.
A szövegben bizonyos kulcsszavak, összegző megállapítások kurzív betűvel kiemelhetőek; a
félkövér betűtípus használata kerülendő. A túlzottan hosszú, illetve túlzottan gyakori
kiemelés kerülendő.
2. A cím elrendezése
Szerző (a szerző családi és utóneve)
Elrendezése: középre igazítva
Betűméret: 12 normál betűvel
Cím
Elrendezése: középre igazítva
Betűmérete: 14, félkövér betűvel
Alcím esetén:
Alcím elrendezése: középre igazítva
Alcím betűmérete: 12, kurzív betűvel
A szerzőt, a címet és az esetleges alcímet egy üres sor választja el egymástól.
Minta:
Szőcs Tibor

Másfél év az Európai Öröklési rendelet hatálybalépéséig
Feladatok a jogalkotásnak, kihívások a jogalkalmazásnak

3. Szakirodalmi hivatkozások
3.1. Könyvnél
Szerző vezeték (és keresztneve) kurzív betűvel, A mű teljes címe. Megjelenés hely, megjelenés
éve, kiadás, hivatkozott oldal (vagy széljegyzet) száma
Minta:
Kengyel Miklós, Magyar polgári eljárásjog. Budapest, 2003, 2. kiad., 206. o.
vagy:
Kengyel Miklós, Magyar polgári eljárásjog. Budapest, 2003, 2. kiad., 353. szj.
3.2. Tanulmánykötetnél
Szerző vezeték (és keresztneve) kurzív betűvel, A tanulmány címe. In: Szerkesztő vezeték (és
keresztneve) kurzív betűvel (szerk.), A tanulmánykötet teljes címe. Megjelenés hely,
megjelenés éve, hivatkozott oldal (vagy széljegyzet) száma.
Minta:
Harsági Viktória, Az ún. Brüsszel-IIa. rendelet hatálya – A házassági ügyek és a
szülői felelősség kérdése az Európai Unióban. In: Kengyel Miklós és Simon Károly
László (szerk.), Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből. Pécs, 2005, 18.
o.

3.3. Folyóirat-cikknél
Szerző vezeték (és utóneve) kurzív betűvel, A tanulmány címe. Folyóirat megnevezése,
évfolyam, oldalszám.
Minta:
Suri Noémi, A hagyatéki vagyon átszállása az Egyesült Királyságban. Magyar Jog,
2014, 241. o.

Olyan folyóirat esetében, ahol az oldalszámozás lapszámonként újrakezdődik, az évfolyamot
követően a lapszámot is fel kell tüntetni.
Külföldi folyóiratra történő hivatkozás esetében a folyóirat tudományos életben közismert
rövidítése (pl. IPRax, FamRZ, RabelsZ) is használható.
3.4. Kommentárokra történő hivatkozás
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Kommentárokra, jogszabály-magyarázatokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a
hivatkozott rész szerzőjét, továbbá az érintett jogszabályhelyet is, az alábbiak szerint:
Szerző vezeték (és keresztneve) kurzív betűvel, In: a kommentár pontos címe (Szerkesztő neve
kurzív betűvel), Kötetszám, Megjelenés hely, megjelenés éve, jogszabályhely (§) megjelölése,
hivatkozott oldal (vagy széljegyzet) száma.
Minta:
Vékás Lajos, In: A Polgári Törvénykönyv magyarázata (szerk. Gellért György), 1.
kötet, Budapest, 2001, 2. § 31. o.
3.5. Interneten megjelent tanulmányokra történő hivatkozás
Interneten megjelent cikkekre, tanulmányokra történő hivatkozás esetén a szükséges egyéb
adatok (szerző, cím stb.) mellett az URL-cím, valamint a letöltés időpontjának ( )-ben történő
feltüntetésével indokolt hivatkozni.
Minta:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37 (letöltve 2014. június
25. napján)

3.6. Ugyanazon műre történő ismételt hivatkozások
a) lehetőség:
A műre történő első hivatkozáskor [ ]-ben kerül feltüntetésre a mű továbbiakban használt
rövidítése, és a későbbi hivatkozások során csak a rövidítés és az oldalszám kerül megadásra.

Minta:
Szászy István, Nemzetközi polgári eljárásjog. Budapest, 1963, 315. o. [a
továbbiakban: Szászy, Npelj.]
későbbi előforduláskor:
Szászy, Npelj. 475. o.

b) lehetőség:
A műre történt ismételt hivatkozás során visszautalás az első hivatkozás lábjegyzet-számára,
valamint az oldalszámra
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Minta:
ld. Szászy, 12. lj. alatt hivatkozott mű, 245. o.
Ugyanazon cikkben többféle ismételt hivatkozási mód alkalmazása kerülendő.
4. Egyéb forrásokra történő hivatkozások
4.1. jogszabályokra történő hivatkozás
Jogszabályokra a pontos cím és a jogszabályszám teljes megjelölésével kell hivatkozni.
Minta:
a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet
Jogszabályok általánosan használt rövidítése az alábbiak szerint használható:
a) lehetőség
az első hivatkozás alkalmával a jogszabály pontos címének és a jogszabályszámnak a teljes
megjelölése, zárójelben feltüntetve a továbbiakban használt rövidítést)
Minta:
az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a
továbbiakban: Kjnp.)

b) lehetőség
a jogszabály rövidítésének használata a szövegben (már az az első előfordulás alkalmával is),
azzal, hogy az első előforduláshoz fűzött lábjegyzet tünteti fel a jogszabály pontos címét és
számát.
Minta:
Kjnp. (a szövegben)
….
1

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (az első
előforduláshoz fűzött lábjegyzetben)
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4.2. európai uniós aktusokra történő hivatkozás
Európai uniós aktusokra azoknak a szövegben történő első előfordulásakor a teljes cím, szám,
illetve a Hivatalos Lapban történő közzététel pontos feltüntetése mellett kell hivatkozni.
Minta:
az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete az öröklési ügyekre
irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben
kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési
bizonyítvány bevezetéséről (HL L 201., 2012.7.27., 107. o.)

Az ismételt hivatkozás esetében használható az uniós aktus gyakran használt rövidítése (p.
Brüsszel-I rendelet, Róma-III rendelet. stb.); ilyen rövidítés hiányában a jogszabály száma (pl.
a 1346/2000/EK rendelet).
4.3. nemzetközi szerződésekre történő hivatkozás
Olyan nemzetközi szerződésre, amelyeknek Magyarország részese, a szerződés kihirdetett
magyar nyelvű szöveg változata szerinti cím és a kihirdető jogszabály feltüntetésével kell
hivatkozni.
Minta:
a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel
kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról,
alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október
19-én kelt Egyezmény (kihirdette a 2005. évi CXL. törvény)

Olyan nemzetközi szerződésre történő hivatkozás esetén, amelynek Magyarország közvetetten
(az Európai Unió által történő csatlakozás folytán) vált részesévé, indokolt az Európai Unió
általi csatlakozás tárgyában hozott uniós aktus számának, valamint a nemzetközi szerződés
szövege Hivatalos Lapban történő közzétételi helyének pontos feltüntetése (a hivatkozás után
zárójelben vagy az első előforduláshoz kapcsolódó lábjegyzetben).
Minta:
a) a szerződésre való hivatkozás után zárójelben
a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23. napján
Hágában kelt Jegyzőkönyv (ld. a Tanács 2009/941/EK határozatát; HL L 331.,
2009.12.16., 17. o. )
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vagy

Minta:
b) a szerződésre való hivatkozáshoz kapcsolódó lábjegyzetben
a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23. napján
Hágában kelt Jegyzőkönyv (a szövegben)
….
1

ld. a Tanács 2009/941/EK határozatát (HL L 331., 2009.12.16., 17. o. ) (az első
előforduláshoz fűzött lábjegyzetben)

4.4. határozatokra történő hivatkozás
Az Európai Bíróság határozataira történő hivatkozás az „Európai Bíróság” megjelölés, a
határozat pontos száma és ( )-ben a fél vagy felek megjelölésével történik. A határozat pontos
számának illetve a fél (felek) nevének feltüntetése lábjegyzetben is történhet.
Minta:
az Európai Bíróság C-68/93. sz. határozata (Shevill-ügy)
vagy
a szövegben:
„…..az Európai Bíróság álláspontja11 szerint…..) ….
a szövegrészhez kapcsolódó lábjegyzetben:
11
Ld. az Európai Bíróság C-148/02. ügyben (Carlos Garcia Avello c. Belga Állam)
hozott határozatát

Az Alkotmánybíróság, illetve a bíróságok határozataira, a döntvénytárakban közzétett
Bírósági Határozatok történő hivatkozás azok számának pontos feltüntetésével történik.
Döntvénytárakban, Bírósági Határozatokban közzétett jogesetekre azok általánosan elfogadott
hivatkozási módját indokolt követni.

Minta:
988/B/2009. AB határozat
Legf. Bír. Mfv. I. 10.504/2008/5.)
BH 1980/12. sz. 480.
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5. Idézések
Az idézet kezdetén és végén az ún. nyomdai idézőjelpár használata indokolt, ahol a kezdő
idézőjel lent, a berekesztő pedig fent található.
Minta:
„minta”
helytelen:
"minta"

Ha az idézeten belül is idézet van, azt hegyével befelé forduló jelpárral (» «) kell jelölni.
Korrekciókra – amennyiben az idézett szöveg bizonyos részei kimaradnak, illetve ha
valamely szöveget nem mondat elejétől kezdve idézzük – a [ ] használandó.
Minta:
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 12. §-a is kimondja, hogy
„[……] a közjegyző, valamint a konzuli és külföldi hatóság, továbbá más hatóság,
illetve állami szerv megkeresésére az állampolgársági ügyekben eljáró szerv
megállapítja az ügyfél magyar állampolgárságának fennállását, megszűnését vagy
azt, hogy az ügyfél nem magyar állampolgár”.

Az idézett szöveg kurzív betűvel történő kiemelése nem szükséges, csupán abban az esetben,
ha a szerző azt hangsúlyozni.
6. Tagolás
A tanulmány tagolása során a decimális rendszert indokolt követni, és annak során kizárólag
arab számok használata indokolt (pl. 2.2.1.). A tagolás mélysége lehetőleg három egységnyi
legyen. Az egyes szövegegységek indokolt esetben betűvel jelölt alpontokra bonthatóak,
amelyek amelynek formátuma: a) b) c) (kurzívan szedett kisbetűvel, pontozás nélkül)
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