AZ ÓNSZ SCRIPTURA FOLYÓIRATÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A tanulmányok formátuma
A tanulmányokat Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűnagysággal és másfeles
sorközzel írva, sorkizárt igazítással kell elkészíteni. A hivatkozásokat lábjegyzetben kérjük
megjeleníteni.

Könyvre való hivatkozás
Kívánalom:
Szerző teljes neve (kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – kiadó neve (cégforma nélkül)
– vessző – kiadás helye – kiadás éve – pont – oldalszám – „o.”
Minta:
Vékás Lajos: Az új Polgári Törvénykönyv elméleti előkérdései. HVG-ORAC, Budapest
2001. 41. o.
Idegen neveknél a vezeték- és a keresztnevek adott nyelv szerinti sorrendje az irányadó (lásd
a 6. pont alatt közölt mintát).

Tanulmánykötetben szereplő műre való hivatkozás
Kívánalom:
Szerző teljes neve (kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – In – kettőspont – kötet címe
– (szerk – pont – szerkesztő neve) – pont – kiadó neve – vessző – kiadás helye – kiadás éve
– pont – oldalszám – szóköz – „o.”
Minta:
Kovács Kriszta: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az uniós jog szerepe az alapjogi
ítélkezésben. In: Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben (szerk. Somody
Bernadette). L’Harmattan Kiadó, Budapest 2013. 150. o.

Folyóiratban szereplő cikkre való hivatkozás
Kívánalom:
Szerző teljes neve (kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – folyóirat címe – folyóirat
évfolyama – pont – folyóirat száma („sz.” rövidítéssel) – pont – oldalszám – szóköz – „o.”
Minta:
Polt Péter: Magánvád, pótmagánvád, mentelmi jog. Magyar Jog 2010/ 7. sz. 390. o.

Internetes forrásra való hivatkozás
Kívánalom:
Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe (ha szerepel)
– pont – URL címe – szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor utoljára
láttuk az interneten az adott anyagot) év, hónap (arab számmal), nap ponttal elválasztva
Minta:
Gyertyánfy Péter: Magyar válaszok az internet szerzői
http://mait.freeweb.hu/jog/tanulmanyok_01.html (2014. 05. 25.)

jogi

kérdéseire.

Amennyiben a szerző és a mű címe nem jelenik meg az adott URL-en, úgy kizárólag az URL
címét és a letöltés dátumát kell megjelölni.

Ugyanannak a forrásnak a többszöri hivatkozása
Kívánalom:
Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a szerző vezetéknevét és utána az „i.m.”
rövidítést használjuk. Ha a tanulmányban az adott szerzőtől több műre is hivatkozunk, a név
és a kettőspont után nem az „i.m.” rövidítést, hanem a hivatkozott mű értelemszerűen
lerövidített címét kell megadni.
Minta első hivatkozáshoz:
Gellér Balázs: Az új Btk. tervezetének hatályáról és némely járulékos kérdésről. Rendészeti
Szemle 2007/7-8. sz. 16. o.
Minta további hivatkozásokhoz:
Gellér: i. m. 20. o.
Minta további hivatkozáshoz több mű esetén:
Gellér: Az új Btk. tervezetének... 12. o.

Közvetett hivatkozás
Kívánalom:
Annak a szerzőnek a neve, akire hivatkozik az általunk idézett szerző teljes neve (kurzivált)
– kettőspont – annak a műnek a címe, amelyre hivatkozik az általunk hivatkozott szerző –
pont – e mű kiadója – vessző – kiadás helye – kiadás éve – pont – Idézi – kettőspont –
általunk idézett szerző teljes neve – kettőspont – általunk idézett mű címe – pont – e mű
kiadója – vessző – kiadás helye – kiadás éve – pont – szóköz – oldalszám – „o.”
Minta:
Törő Károly: A személyiség polgári jogi védelme bíróságaink gyakorlatában. Magyar Jog
1971/11-12. sz. 667. o. Idézi: Sólyom László: A személyiségi jogok elmélete. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1983. 13. o.

Saját hivatkozásra utalás
Kívánalom:
Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal vissza, a lásd rövidített alakja – pont –
jegyzet száma – pont – jegyzet alkalmazható.
Minta:
Ld. 15. jegyzet.
Az ilyen és hasonló utalások elején rövidítéseket kell használni: „ld.”, „vö.”, „pl.” stb.
Pécs, 2014. május 10.

