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Ajánlás a Magyar Bioetikai Szemle folyóirathoz 

beküldendő cikkek formázásához

A szerző neve nagybetűvel, középre zárt.
A cím félkövér, középre zárt, 19-es betűméret.

Főcímek számozás nélkül vagy arab számozással, dőlt betűvel, 14-es betűmérettel.

A szerző neve előtt a címben nem szerepel titulusa. A cikk végén kérjük feltüntetni a 
szerző nevét titulusokkal, a kapcsolódó oktatási intézményt vagy munkahelyet illetve a 
postai és elektronikus levélcímet. A cikkeket lehetőség szerint absztrakttal, rövid tartalmi 
összefoglalóval is lássuk el!
A törzsszöveg Garamond betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközzel, sorkizárva író-
dik. A gondolati egységeket bekezdés jelöli, két bekezdés közé üres sort nem szúrunk be.
A szövegben a nagyobb nyomatékot egy kifejezésnek a dőlt betűvel történő kiemelés adja, 
aláhúzást, kövér betűt, kiskapitálist erre nem használunk.

Szakirodalmi hivatkozás (végjegyzet és nem lábjegyzet):

Könyvnél:
Szerz Neve Kiskapitálissal: A hivatkozott vagy idézett könyv teljes címe kurzívval. Ki-
adó, Megjelenés helye és éve. oldalszám (p., old., oldal megjelölés nélkül!). Például:
Ferencz Antal: A bioetika alapjai. Szent István Társulat, Budapest 2001. 24.
Cikk tanulmánykötetből:
Szerz Neve: A hivatkozott vagy idézett cikk teljes címe nem kurzívval. In Tanulmány-
kötet Szerzje: Címe kurzívval. Kiadó, Megjelenés helye és éve. Oldalszám. Például: 
Balás Béla: Könnyek – pro domo Domini. In Mócsy Imre: Hagytam magam szerettet-
ni. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2007. 198.

Cikk folyóiratból:
Szerz Neve: A hivatkozott vagy idézett cikk teljes címe. (In nélkül!) Folyóirat címe kur-
zívval, a megjelenés éve, folyóirat száma (hónapja). Oldalszám. Például:
Száraz Enik: A biztonság új dimenziói. Külügyi Szemle, 2003/2. 199-223.

Külföldi szerző esetén elöl áll a szerző vezetékneve, majd vessző után következik a ke-
resztneve: Koppelman, Andrew
A folyóiratoknál a bevett rövidítések használhatóak! (pl. MBSZ, NJW, EuGRZ, stb.)
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Ha több szerző van, akkor a szerzők között (nagy) gondolatjel van, a gondolatjel előtt és 
utána betűköz. Például:
Kerekes Sándor – Szlávik János: ….

Ismételt hivatkozás:
Már idézett műre hivatkozás: Szerz rövidített neve: i. m. + oldalszám. Például:
Ferencz A: i. m. 123.

Ha már a szerző több művére történt hivatkozás, akkor a hivatkozott mű megjelenésé-
nek éve zárójelben kiegészíti az előbbit. Például:
Ferencz A. (1994): i. m. 233.

Ha egy szerzőnek azonos évben több műve is megjelent, melyek hivatkozásra kerülnek, 
betűjellel teszünk különbséget (ezt az első, teljes hivatkozásnál már jelezni kell). Pél-
dául:
Ferencz A. (1994a): i. m. 27.

Ha a következő végjegyzet ugyanabból a műből és ugyanarról az oldalról származik, a 
megfelelő rövidítés a következő: Uo.
Ha olyan folyóiratból idézünk, amelynek van rövidített neve is, a legelső előforduláskor 
ki kell végig írni, később viszont elég csak a rövidített változatot.
Ha a hivatkozott vagy idézett műben nem szerepel a kiadás éve vagy helye, a következő 
jelöléseket használjuk: é.n. (évszám nélkül) illetve h.n. (hely nélkül)
A végjegyzet mindig nagybetűvel kezdődik, a végén pont zárja le. 
A következő rövidítéseket használhatjuk még: vö., ld., pl.

Internetes hivatkozás esetén szükség van az URL és a pontos dátum megjelölésére is. 
Például:
Szirmai Viktória: Globális klímaváltozás és a társadalmi biztonság. Magyar Tudomány, 
2005/7. 849. http://www.matud.iif.hu/05jul/12.html 2007.11.15-én.

Kiemelés kurziválással:

Akkor alkalmazzuk, ha hangsúlyozni akarunk valamit (az idézetnél nem, azt nem kell 
dönteni!)
Kiemelhető:
– egy-egy fontos szó
– sajátos értelemben használt szó
– idegen szó
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Idegen szöveg idézése:

Az idézeteket minden esetben az idézet helyének pontos megjelölésével (lásd fent) végjegy-
zetekkel zárjuk. Az idézet elején és végén nyomdai (!) idézőjelet használunk: tehát „idézet” 
és nem „idézet”. Ha nem pontosan úgy kezdenénk az idézetet, ahogy az az eredetiben sze-
repel, akkor a korrekcióra szögletes zárójelet használunk: „[I]dézet”. Ugyanígy járunk el, ha 
az idézetből kihagyunk részeket ([…]), vagy ha értelemzavaró részt korrigálunk. Például:
Azt írja, hogy „[e]gyik elmélet sem alkalmas a való élet ellentmondásainak feloldására és 
súlyos problémáinak […] megoldására [sem]”1.

Az idézeten belüli idézet jelölése a hagyományos módon történik. Például:
„ilyen értelemben véve az ››élet minőség‹‹ kifejezés […]”

Végjegyzetben történő idézés esetén a végjegyzetszövegben idézünk, anélkül, hogy meg-
törnénk a végjegyzetszöveget (nem kell tehát új bekezdés). Az idézetet nem kell kurzi-
válni.

Jegyzetek

  FERENCZ ANTAL: A bioetika alapjai. Szent István Társulat, Budapest 2001. 106.1:
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