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Módszertani útmutató a Versenytükör címő folyóirat szerzıinek 

 

A Szerkesztıbizottság csak a formai követelmények betartásával készült írásokat 

fogadja el közlésre! 

Amennyiben kérdése van a formai követelményekkel kapcsolatosan, akkor a 

versenytükör@gvh.hu e-mail címre írhat. 

 

I. Az egyes írások belsı szerkezete, terjedelme 

 

A lapnak három állandó fı rovata van: a Jogesetek, a Tanulmányok és a Szemle. A 
tanulmányok terjedelmére nincs szigorú elıírás, olvasóbarát szempontból ideálisnak az 
egy szerzıi íves (40 000 leütés) tanulmányokat tartjuk. A jogeset bemutatására elégnek 
kell lennie fél szerzıi ívnek. A Szemlébe kerülı tanulmányok terjedelme legfeljebb fél 
szerzıi ív lehet. 

Amennyiben jogesetet kíván a szerzı ismertetni, kérjük, hogy az alábbi szerkezeti sémát 
kövesse: tények, „pertörténet” (ideértve a felek érvelését is), a jogi érvelés lényege, a 
döntés elemzése, kritikája, a jogeset jelentısége. A jogesetek elemzése során fel kell 
dolgozni a jogeset elızményei során felmerült releváns jogkérdéseket, azokat elhelyezni 
korábbi joggyakorlathoz képest (ideértve az uniós ügyeknél a fıtanácsnoki 
indítványokban foglaltakat), valamint a felmerülı jogkérdések során ismertetni célszerő a 
szakirodalmi álláspontot is. 

Egy aktuális versenyjogi vagy közgazdasági témát körbejáró tanulmánynál a témától 
függıen eltérı lehet a szerkezet. Mindig ügyeljünk azonban arra, hogy jól elkülönítetten 
bemutatásra kerüljön a téma aktualitása, jelentısége a magyar vagy az európai gyakorlat 
szempontjából. Szintén fontos a tények, a hatóság/bíróság álláspontjának és a szerzı 
véleményének jól megkülönböztethetı megjelenítése. A tanulmányokat „bevezetı” és 
„összegzés” fejezetekkel kell elkészíteni. 

A Szemle rovatban megjelenı recenziók, vagy könyvismertetések esetén be kell mutatni 
a szerzık adott témában elért eredményeit, a könyv új gondolatait, valamint 
hozzájárulását a versenyjogi szakirodalomhoz. E tekintetben különösen kiemelendı a 
gyakorló jogászok számára hasznosítható eredménye a könyvben foglaltaknak. A Szemle 
rovatban ismertetésre kerülı könyvek nem lehetnek egy évnél régebbiek! 

Times New Roman betőtípust használjunk másfeles sorközzel, 12-es betőmérettel, 
sorkizártan. Táblázatokat, képleteket úgy kell megjeleníteni, ahogy az végleges 
formájában kerül majd nyomásra. Lehetıleg ne pdf vagy kép formátumban kerüljön a 
dokumentumba (ha mégis, akkor minél nagyobb felbontásban), hanem használjuk a Word 
megfelelı funkcióit. 
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Szerzı neve
1
 (titulus nélkül), vastag 12-es betőméret 

Cím középre zárva, vastag 14-es betőméret 

Az alcímeket decimális rendszerben (például 1.3.2.) számozzuk, az elsı alcímet vastag 
12-es betővel, a többit sima 12-essel. A szövegekben tartózkodni kell az automatikusan 
generált felsorolásoktól és fejezetcím-számozásoktól. 

 

II. Hivatkozások, idézetek, rövidítések 

 

1. Idézés 

Az idézet elején és végén nyomdai (!) idézıjelet 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 szögletes 
zárójelekkel […] jelöljük, ha az idézetbıl kihagyunk részeket, vagy ha értelemzavaró 
szövegrészt korrigálunk vagy egészítünk ki. Az idézetet dılttel kell szedni. 

 

2. Rövidítések 

A rövidítéseket elsı használatkor fel kell oldani, azaz ki kell írni és a rövidítést 
zárójelben, a rövidített szöveg után, idézıjel közé kell tenni, pl.: Alkotmánybíróság 
(„Ab”) 

 

3. Joganyagok idézése 

A kormányrendeletek és törvényeket az adott jogszabály szerint (záró rendelkezések 
között) elıírt rövidítéssel kell jelölni. A jogszabály által el nem rendelt rövidítéssel nem 
rendelkezı jogszabályok esetében az elsı elıforduláskor kiírjuk a teljes címet, majd a 
további elıfordulásokkor már csak az évszámát és a számát tüntetjük föl, a tárgyát nem.  

Példa EU jogszabályok idézésére: 800/2008/EK rendelet a Szerzıdés 87. és 88. cikke 
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetınek 
nyilvánításáról [2008] HL L 214, 2008.08.09., 3 – 47. o. 

 

4 Bírósági döntések idézése 

Az AB határozatokat az AB által használt módon idézzük.  

A Bírósági Határozatokban közzétett magyar bírósági határozatok egységes hivatkozása: 
BH 2003. 294. 

Az alsóbb szintő bíróságok határozataira a bíróság és az ügyszám megjelölésével 
hivatkozunk; ha valamelyik folyóirat leközölte a szöveget, akkor (az ügyszám megadása 
után) oldalszám tekintetében arra kell hivatkozni. 
                                                 
1 Lábjegyzetbe a szerzı foglalkozása: pl.: vizsgáló, Gazdasági Versenyhivatal – Szervezeti Egység 
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Példa az Európai Bíróság ítéleteinek hivatkozására: C-127/08. sz. ügy Blaise Baheten 
Metock és társai kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform [EBHT 2008, 000. 
o.] 31. pont 

 

5. Versenyhatósági döntések idézése 

A GVH versenyfelügyeleti eljárásokban hozott érdemi döntéseit a Vj megjelölés után az 
adott ügy száma majd az ügyirat száma és az eljárás indítás évével jelöljük, miként azt a 
GVH teszi, pl.: Vj-144-029/2009 

COMP/39.401. sz. ügy (E.ON/GDF), HL [2009] C 248., 2009.10.16., 5-6. o. 

 

6. Jogtudományi mővek hivatkozása 

A vezetéknevek KISKAPITÁLISSAL szerepelnek, a keresztneveket is minden esetben 
kiírjuk, a névsorrend az eredeti nyelvnek megfelelıen marad Több szerzı/szerkesztı 
esetében nagykötıjellel (–) kapcsoljuk össze a neveket.  

Pl.: VEZETÉKNÉV Keresztnév: Könyv címe, Kiadó, Kiadás helye, Kiadás éve., 
oldalszám. 

Folyóiratcikkek: 

Az adatok állandó sorrendje és az elkülönítésükre szolgáló jelölések: 
SZERZİ(K)/SZERKESZTİ(K) NEVE: a hivatkozott írás címe, a folyóirat neve évszám/szám. 
oldalszám. Amelyik folyóiratnak minden számban újrakezdıdik az oldalszámozása, ott 
az adott folyóiratszámot is meg kell adni, egyébként csak az évet és az oldalszámot.  

Pl.: VEZETÉKNÉV Keresztnév: Tanulmány címe, Folyóirat neve, évszám. 
(szám) oldalszám. 

Visszautalás egy már hivatkozott mőre: 

Amikor az adott tanulmányban az elsı alkalommal utalunk egy mőre, akkor a fent 
ismertetett teljes hivatkozást alkalmazzuk. Az ugyanerre a mőre vonatkozó további 
hivatkozások esetén visszautalunk arra a lábjegyzetre, amelyben a hivatkozás az elsı 
alkalommal szerepelt, illetve megjelöljük az oldalszámot: Lásd BODORKAI (5. lj.) 1100. 

Lábjegyzetek: 

A kiadvány lábjegyzetekkel ellátott folyószöveg. Végjegyzetek és felhasznált irodalom 
jegyzékek kerülendıek. 


