Tisztelt Előadó!

Az „Állam és jog – kodifikációs kihívások napjainkban” c. konferencián elhangzott előadása
átdolgozott változatának max. 1 szerző ív terjedelmű publikálására az alábbi szerkesztési
elvek figyelembe vétele mellett nyílik lehetősége. A kéziratot elektronikus formában az alábbi
címre kell elküldeni: fantoly@juris.u-szeged.hu vagy gacsi.anett@juris.u-szeged.hu . Leadási
határidő: 2012. július 2.

A tanulmány elkészítésénél az alábbi formai szempontokat kérem figyelembe venni.
I. Kérem a szerzőket, hogy lábjegyzeteket, ne pedig végjegyzeteket használjanak. A
jegyzeteket sorba rendezett arab számokkal kell jelezni a szövegben.
II. A forrásokra való teljes hivatkozást az első említés alkalmával kell megadni. Erre
vonatkozóan a következő hivatkozási rendszer kell alkalmazni:
1. A könyvekre való hivatkozásoknak tartalmazniuk kell a szerző teljes nevét (vezetéknevét
kiskapitálissal), a címet (kurziválva), a kiadót, a kiadás helyét, a kiadás évét és az
oldalszámot. Többszerzős hivatkozás esetén a nevek között kötőjelet (–) használjanak.
•

PESCHKA Vilmos: A jogszabályok elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 50.

2. A szerkesztett gyűjteményben megjelent szövegekre való hivatkozásoknak tartalmazniuk
kell a szerző nevét (vezetéknevét kiskapitálissal), a hivatkozott írás címét (kurziválva), a
szerkesztő nevét, a gyűjtemény címét, a kiadó nevét, a kiadás helyét és évszámát és az
oldalszámot.
•

ANTAL Tamás: A debreceni közgyűlés működése 1861-ben. In: Homoki-Nagy Mária
(szerk.): Mezővárosaink jogélete a 18-19. században. Pólay Elemér Alapítvány,
Szeged, 2010. 11.

3. A periodikákban megjelent írásokra való hivatkozásoknak tartalmazniuk kell a szerző nevét
(vezetéknevét kiskapitálissal), a tanulmány címét, a periodika teljes nevét (kurziválva),
kötetszámot, a lapszámot (ahol megtalálható), az évszámot, és az oldalszámot.
•

GÖRÖG Márta: A személyiségi jogok fejlődése az Mtj tükrében. Jogtudományi
Közlöny LXIV. évf., 6 (2009) 69.

4. Az ismételt hivatkozások esetében az alábbi megoldásokat kérem alkalmazni:
•

PESCHKA, 1979. 50.

Ha az ismételt hivatkozás az előző jegyzetben hivatkozott írásra vonatkozik, a következő
jelöléseket kérem alkalmazni:

•

Uo. 50.

5. A szövegekhez nem kell külön irodalomjegyzéket csatolni.
6. A szövegeken belüli fejezet- és alfejezetcímek egységesítése érdekében arra kérem a
szerzőket, hogy arab számozást használjanak, ha szükséges.
7. Az internetes hivatkozások esetén meg kell adni a letöltés időpontját is.
•

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/craig.pdf (2011. 12. 8.)

8. Kérjük, hogy a tanulmányaikhoz egy rövid idegen nyelvű összefoglalót is mellékeljenek.

Amennyiben a leadott tanulmány nem felel meg a fentiekben részletezett szerkesztési
elveknek, nem áll módomban a megjelentetés.

Szeged, 2012. június 11.
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