Pályamunka formai követelményei
III. Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny
I. Pályamunka felépítése
a) A pályamunkákat Word-formátumban (doc vagy docx kiterjesztés) várjuk a
both.ajtk@szte.hu e-mail címre.
b) A pályamunka terjedelme legalább 15 ezer, legfeljebb 20 ezer leütés a szóközök, a
szövegdobozok és a lábjegyzetek beszámításával. A pályamunkát legalább fejezetekre kérjük
tagolni. Az első oldalként pedig a minta szerinti címlapot szükséges szerepeltetni.
c) A források megjelöléséhez lábjegyzetet (nem végjegyzetet és nem szövegközi hivatkozást!)
kell használni. A sorrendbe rendezett, arab sorszámmal jelölt lábjegyzet annak az oldalnak az
alján helyezkedik el, amelyen a felhasznált gondolat, ötlet, megállapítás megjelenik.
Különálló tartalomjegyzékre és irodalomjegyzékre a pályamunka rövid terjedelmére
tekintettel nincsen szükség.
d) A pályamunka oldalain 2,5 cm-es margót kell hagyni. Az oldalakat pedig az oldal alján
eggyel kezdődő, fokozatosan emelkedő arab számokkal kell sorszámozni.
e) A pályamunka szövegét normál Times New Roman betűtípussal, másfeles sortávolsággal
sorkizártan kell elkészíteni. Vastag, dőlt vagy aláhúzott szöveg a címeknél, vagy
kiemeléseknél használható. A pályamunkánál 12-es betűméretet kell alkalmazni, a következő
kivételekkel:
- a fejezet címeknél, alcímeknél legalább 13, legfeljebb 15-ös méret;
- a lábjegyzet 10-es méret.
f) A sorközt másfél sorosra szükséges állítani, míg a bekezdések között nem kell térköz,
csupán a fejezetek elválasztásánál alkalmazandó tetszőleges mértékű térköz.
II. Szakirodalom hivatkozása:
A hivatkozott mű szerzőjének nevét KISKAPITÁLISSAL tüntessük fel. A keresztneveket az első
esetben kiírjuk, a második hivatkozásnál elegendő csak a vezetéknév feltüntetése. A
névsorrendnél a vezetéknév kerül előre külföldi szerző esetén is, a keresztnevet ilyenkor
vesszővel választjuk el (pl. WEIGEND, THOMAS). Több szerző/szerkesztő esetében
nagykötőjellel (–) kapcsoljuk össze a neveket. Háromnál több szerző/szerkesztő közül csak az
ábécérend szerinti elsőt tüntetjük fel, a többire „et al.”-lal utalunk. A szerzők megjelölésénél a
„dr.” előtag mellőzendő, abban az esetben is, ha a kiadó (pl. HVG) vagy a folyóirat (pl.
Magyar Jog) így tünteti fel.

Ugyanazon mű ismételt hivatkozása esetén a bibliográfiai adatsort mellőzük, helyette a
hivatkozott munka szerzőjének vezetéknevét, a kiadás évét és az oldalszámot tüntetjük fel. Ha
egy szerző ugyanazon évben megjelent több munkáját hivatkozzuk, akkor első hivatkozás
végére tegyünk egy kisbetűvel jelzett megkülönböztetést (pl. 1978a), majd az ismételt
hivatkozások esetében a szerző neve után ezt írjuk ki.
Egy- vagy többszerzős és szerkesztett kötetek esetén az adatok állandó sorrendje az alábbi:
SZERZŐ(K)/ SZERKESZTŐ(K)

NEVE:

kötetcím (dőlt betűs). kiadás helye, kiadó, évszám és a

hivatkozott oldalszám(ok). Az oldal rövidítésére a latin „p”-t használjuk.
TOKAJI GÉZA: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban. Budapest, Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, 1984. 223. p.
Rövidített: TOKAJI 1984, 229. p.
Szerkesztett kötetekben megjelent írások esetén a szerkesztők neve előtt az „In” szócskát
használjuk. Magának a szerkesztett kötetnek a címét nem dőlt betűvel írjuk. Többszerzős
könyvek esetében kerülendő a sok helyen tapasztalható rossz hivatkozási gyakorlatot, amely a
hivatkozott szerző helyett a szerkesztőt tünteti fel vagy felsorolja a könyv összes szerzőjét.
Ehelyett minden esetben a hivatkozott rész szerzőjét (vagy szerzőit) és a hivatkozott rész
címét tüntessük fel, s a továbbiakban a szerkesztett kötet hivatkozási szabályai irányadók.
ERDEI ÁRPÁD: A célszerűség rejtélye, avagy opportunitás a büntetőeljárásban. In: GELLÉR
BALÁZS (szerk.): Györgyi Kálmán ünnepi kötet. Budapest, KJK-Kerszöv, 2004. 47. p.
Rövidített: ERDEI 2004, 49. p.
Folyóiratcikkeknél SZERZŐ(K)

NEVE:

a hivatkozott írás címe. a folyóirat neve

évszám/lapszám. a hivatkozott oldalszám szerepeljen.
JAKAB ANDRÁS: Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt-e Magnaud?. Jogesetek
Magyarázata (JeMa) 2010/1. 83. p.

Internetes források:
Az interneten elérhető, azonban nyomtatott formában is megjelent írásokat a hagyományos
módszerrel kérjük hivatkozni. Ha szükséges, akkor az online elérhetőség megjelölésével. Ha
ez nem lehetséges, akkor lehetőség szerint meg kell jelölni a vonatkozó írás szerzőjét és
címét, valamint a forrás linkjét és a letöltés idejét.
HAMZA GÁBOR: Emlékezés Szemere Pálra (1785-1861), a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagjára.
(https://mta.hu/data/dokumentumok/egyeb_dokumentumok/2019/2.0_Szemere_P%C3%A1l_
MTA_2021_Hamza.pdf , letöltés ideje: 2021.09.15.)

