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SCRIPTURA FOLYÓIRAT SZERKESZTŐI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZERZŐI ÚTMUTATÓ 

 
 
I. A Scriptura folyóiratról 
A Scriptura a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara mellett működő 
Óriás Nándor Szakkollégium által kezelt online szakmai folyóirat. A Scriptura az MTA 
IX. Osztály szerinti folyóirat besorolás alapján hazai „D” kategóriás folyóirat.  
A folyóirat szerzői elsősorban az Óriás Nándor Szakkollégium szakkollégistái, valamint a 
szakkollégiummal együttműködési megállapodást kötött munkáltatók és egyéb szakmai 
szervezetek képviselői. A folyóirat azonban nyitott valamennyi jogtudománnyal 
foglalkozó szakember számára. 
 
II. Megjelenés menete 
A folyóirat évente két számmal jelenik meg jellemzően június, valamint december 
hónapokban. Szakmai tanulmányokat a Szerkesztőségaz év során bármikor befogad, 
amelyek a soron következő számban jelennek meg. 
 
A szakmai tanulmányokat elektronikus úton kérjük eljuttatni a szakkollegium@ajk.pte.hu 
elektronikus címre, szerkeszthető formában (.doc vagy .docx fájlformátumban).  
 
A Szerkesztőség minden beérkező tanulmányt anonim lektorálási eljárásnak vet alá. A 
Szerkesztőség az anonimizált szakmai tanulmányt két anonim lektornak juttatja el, akik 
30 napon belül nyilatkoznak a tanulmány megjelentethetősége tárgyában. A lektor 
javasolhatja a tanulmány változtatás nélküli, vagy változtatásokkal történő leközlését, 
illetve a tanulmány visszautasítását. A Szerkesztőség a lektorok véleménye alapján hozza 
meg a döntést a tanulmány megjelentetése tárgyában, azonban nincs kötve a lektori 
véleményekhez. 
 
III. Formai útmutató 
 
A tanulmányokat Garamond betűtípussal, 12 pontos betűnagysággal és másfeles 
sorközzel írva, sorkizárással kell elkészíteni. A tanulmányokat az alábbi formában kérjük 
részekre osztani: 
 
I. Első szint (Római szám – pont – rész címe) (vastagított) 
I.1. Második szint (Római szám – pont – arab szám – pont – rész címe) 
(vastagított) 
I.1.1. Harmadik szint (Római szám – pont – arab szám – pont – arab szám – pont 
– rész címe) (vastagított) 
 
Legfeljebb három tagolási szint használható.  
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A hivatkozásokat lábjegyzetben kérjük megjeleníteni. Irodalomjegyzék a tanulmányok 
végén nem kerül megjelenítésre. A hivatkozások tekintetében az alábbi formai elvárások 
az irányadóak. 
 
III.1. Könyvre való hivatkozás 
 

Formai elvárás 

Szerző teljes neve (vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – kiadó neve 
(cégforma nélkül) – vessző – kiadás helyet – kiadás éve – pont – oldalszám – „o.” 

Minta 

Parker Péter: A pókok bosszúja. Nyolclábú Kiadó, Pécs 2020. 12. o. 

 
Idegen nyelvű szerű esetében a vezeték- és keresztnevet az adott nyelv szerinti 
sorrendben kérjük megadni (ld. III.3. pontban szerepelő mintát). 
 
III.2. Tanulmánykötetben szereplő műre való hivatkozás 
 

Formai elvárás 

Szerző teljes neve (vezetéknév 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 

Szakasz Gábor: A paragrafus. In: Szakácskönyv jogászoknak (szerk. Schéf Ferenc). Sütő 
Kiadó, Pécs 2020. 112. o. 

 
III.3. Folyóiratban szereplő cikkre való hivatkozás 
 

Formai elvárás 

Szerző teljes neve (vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe – pont – folyóirat 
címe – folyóirat évfolyama – pont – folyóirat száma („sz.” rövidítéssel) – pont – 
oldalszám – szóköz – „o.” 

Minta 

Valentine Turkish: Ayran trade and private international law. Turkish Law Review 
2020/1. sz. 11. o. 
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III.4. Internetes forrásra való hivatkozás 
 

Formai elvárás 

Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) – kettőspont – mű címe (ha 
szerepel) – pont – megjelentető weboldal neve – pont – URL cím – szóköz – zárójelben 
a letöltés dátuma (azaz az a dátum, amikor utoljára elértük az internetes tartalmat) év, 
hónap, nap pontos megjelölésével, arab számokkal 

Minta 

Rezső Ibolya: Kiskanálra elkövetett lopás. Megoldatlan Bűnügyek. 
http://megoldatalanbunugyek.ie/kiskanal (2020. 03. 06.) 

 
III.5. Azonos forrás többszöri hivatkozása 
 
Amennyiben egyszer már a III.1.-III.4. pontok szerint hivatkoztunk egy művet, és arra 
ismét hivatkozni szeretnénk, az alábbi formai követelmények szerint tegyük. 
 

Formai elvárás – azonos oldal hivatkozása soron következő lábjegyzetben 

„Ugyanott” rövidítve („Uo.”) 

Minta 

Uo. 

 

Formai elvárás – további hivatkozás azonos szerzőtől egyetlen hivatkozott mű 
esetén 

Szerző vezetékneve (kurzivált) – kettőspont – „idézett mű” rövidítve („i. m.”) – 
oldalszám – „o.” 

Minta 

Hiúz: i. m. 15. o. 

 

Formai elvárás – további hivatkozás azonos szerzőtől több hivatkozott mű 
esetén 

Szerző vezetékneve (kurzivált) – kettőspont – idézett mű címének részlete (legfeljebb 
három-négy szó) – három pont („...”) – oldalszám – „o.” 

Minta 

Hiúz: Vadgazdálkodási ügyletek kezdőknek... 72. o. 

 
III.6. Közvetett hivatkozás 
Abban az esetben, ha olyan műre hivatkozunk, amelyet saját magunk nem ismerünk, 
azonban egy másik műben e korábbiból származó információra utalunk, közvetett 
hivatkozást használunk. 
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Formai elvárás 

Idézett mű hivatkozása III.1. – III.4. pontok szerinti hivatkozás alapján – Idézi – 
kettőspont – Idéző mű hivatkozása a III.1. – III.4. pontok szerinti hivatkozás alapján 

Minta 

Rogyion R. Raszkolnyikov: Az emberölés megítélése az orosz büntetőjogban. Ivanovna 
Kiadó, Szentpétervár 1867. 192. o. Idézi: Porfirij Petrovics: Kriminálpszichológia a 
gyakorlatban. II. Nyikolaj Kiadó, Moszkva 1868. 12. o.  

 
III.7. Utalás a lábjegyezetek között 
Amennyiben valamely lábjegyzet a tanulmány egy korábbi lábjegyzetére utal, az alábbi 
formában kérjük jelölni: 
 

Formai elvárás 

Rámutató jelzés rövidítve (pl. lásd, vesd össze, például) (kurzivált) – pont – lábjegyzet 
szám – jegyzet 

Minta 

Vö. 13. jegyzet 

 
Az alábbi rövidítéseket kérjük használni: lásd = „ld.”; vesd össze = „vö.; például = „pl.” 
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IV. Szerkesztőség és szerkesztőbizottság 
 
Főszerkesztő: Mohay Ágoston (PTE ÁJK) 
 
Szerkesztők: Cseporán Zsolt (PTE ÁJK), Csoknya Tünde (PTE ÁJK) Mészáros Pál 
(PTE ÁJK), Hengl Melinda (PTE ÁJK), Kis Kelemen Bence (PTE ÁJK) 
 
A szerkesztőbizottság elnöke: Szalayné Sándor Erzsébet (PTE ÁJK / AJBH) 
 
A szerkesztőbizottság tagjai: Jorn van Rij (The Netherlands Police), Hornyák Szabolcs 
(PKKB), Kokoly Zsolt (Sapientia – EMTE), Csink Lóránt (PPKE JÁK), Farkas Csaba 
(SZTE ÁJK), Pozsonyi Norbert (SZTE ÁJK), Szomora Zsolt (SZTE ÁJK), Tóth 
Norbert (NKE), Mészáros Bence (NKE RTK), Kocsis Miklós (PTE KPVK) 
  

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor 
Szakkollégiuma. 

 
 Felelős kiadó: Dr. Fábián Adrián, dékán  

 
A kiadó székhelye és postacíme: 7622 Pécs, 48-as tér 1. 

 
Email: szakkollegium@ajk.pte.hu 

 
 
Kelt Pécsett, 2020. március 6. napján 
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