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Agrár- és Környezetjog / Journal of Agricultural and Environmental Law  

vagyis a JAEL,  

avagy az agrár-, környezet- és energiajog tudományának katalizátora 

PUBLIKÁCIÓS SZABÁLYZATA  

 

A JAEL a CEDR – Magyar Agrárjogi Egyesület lektorált folyóirata, amely évente kétszer 

jelenik meg elektronikus, azaz az interneten elérhető formában (epa.oszk.hu/01000/01040) 

 

A JAEL céljai közé tartozik a magyar jogtudomány továbbfejlesztése valamint az agrárjogi, a 

környezetjogi, az energiajogi és ezekhez kapcsolódó további jogterületek illetve jogágak 

integrálása a nemzetközi tudományos életbe. Ennek megfelelően a JAEL 

Szerkesztőbizottsága fontosnak tartja azt, hogy szerzők közül a magyar szerzők 

tanulmányaikat mind magyar nyelven, mind valamely, a tudományos életben alkalmazott 

idegen-nyelven (elsődlegesen angol, német vagy francia nyelven) közöljék. Ezzel a 

megoldással – a Szerkesztőbizottság meglátása szerint – a JAEL hozzájárulhat a magyar 

nyelvű jogtudomány továbbéléséhez és fejlesztéséhez, és egyúttal láthatóvá és elérhetővé 

teheti a magyar jogtudomány eredményeit a nemzetközi tudományos közélet számára is. 

Egyúttal, az idegen anyanyelvű szerzők csoportjával kiegészülve, a JAEL hasábjain a magyar 

jogtudomány művelői a nemzetközi és európai tendenciákat is közelebb hozhatják a magyar 

jogalkotókhoz és jogalkalmazókhoz.  

 

A JAEL elsődleges célja agrárjogi, környezetjogi, energiajogi és ezekhez kapcsolódó témájú, 

eredeti jogi tanulmányok megjelentetése, jogász és – amennyiben megfelelnek a JAEL által 

felállított követelményeknek – a területtel foglalkozó nem jogász szerzőktől. A tudományos 

igénnyel megírt tanulmányok megjelentetésén túl ugyanakkor, eseti jelleggel a JAEL-ban 

elkülönülten megjelentethetők tudományos értékkel bíró egyéb munkák is (recenziók, 

konferenciák következtetéseinek összefoglalásai, etc.). Ezek kapcsán a lektorálási szempontok 

értelemszerűen alkalmazandók. 

 

A JAEL keretében lehetőség van, ennek feltűntetésével, (például konferencia vagy hallgatói) 

`különszám´ megjelentetésére, amelynek kapcsán a lektorálási szabályok csak részben 

alkalmazandók.   
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II. Lektorálás 

 

A JAEL lektorálási rendszere mindkét irányban anonimitáson alapul, vagyis a lektorok és a 

szerzők számára egymás személyazonossága kölcsönösen titokban marad. A 

Szerkesztőbizottság minden beérkező írást két, tudományos fokozattal rendelkező szakértőnek 

küld meg véleményezésre. A JAEL szerkesztési elve az, hogy nem jelenhet meg a JAEL-ban 

olyan tanulmány, amely nem kapott legalább egy támogató lektori véleményt. Ugyanakkor a 

szerkesztőség a végső döntés jogát két támogató lektori vélemény esetén is fenntartja 

magának. 

 

A magyar szerzők esetén követelmény, hogy a szerző a magyar nyelvű tanulmányát idegen-

nyelven (tipikusan: angol, német vagy francia) is megküldje.  

 

Idegen-nyelvű szerzők esetében elegendő a tanulmány idegen-nyelven történő megküldése. 

Esetükben a Szerkesztőbizottság törekszik arra, hogy az adott tanulmány tárgyát képező 

joganyagban jártas, idegen-nyelvű szakértő (is) lektorálja a tanulmányt. A 

Szerkesztőbizottság törekszik arra is, hogy az idegen-nyelvű tanulmányokat – az erre 

vállalkozó önkéntesekkel – lefordítassa magyarra, és a fordításokat szintén megjelentesse a 

JAEL-ban. 

 

A lektorálás során a szakmai/ idegen-nyelvi lektorral történő kapcsolattartás e-mail útján 

történik. A lektorálással kapcsolatos levelezés és a lektori vélemény archiválásra kerül a 

főszerkesztő által. 

 

A JAEL a lektorálási rendszerét a formai szempontokat biztosítani hivatott felelős 

szerkesztőn, a Szerkesztőbizottság által felkért szakmai lektorokon, és a nyelvi 

http://epa.oszk.hu/01000/01040
http://real.mtak.hu/
http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=853
http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/ujsag/agriarchive.htm
http://www.proquest.com/
http://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX.%20Osztaly/2017/Allam-%20es%20Jogtudomanyi%20Bizottsag.xlsx
http://www.mtmt.hu/
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megfelelőséget biztosító idegen-nyelvi lektoron keresztül az alábbi szempontok vizsgálatával 

valósítja meg: 

 

A. Főszerkesztő:  

 

A.1. Anonimitást biztosító módon került-e megküldésre a tanulmány: igen/nem 

 

A.2. A JAEL Útmutatójában részletezett formai követelményeknek eleget tett-e: igen/nem 

 

A.3. A szerző mellékelte-e a nyilatkozatot arról, hogy az érintett írást még nem ajánlotta 

közlésre más kiadónak, és hogy az nem is jelent meg korábban (lényegileg hasonló 

formában): igen/nem  

 

A.4.a. Doktorandusz esetén csatolta-e a tudományos vezető ajánlólevelét: igen/nem 

 

A.4.b. Graduális képzésben résztvevő joghallgató esetén csatolta-e egy tudományosan 

minősített oktató ajánlólevelét: igen/nem 

 

B. Szakmai lektor:  

 

A Szerkesztőbizottság szakmai lektorokat elsődlegesen a Szerkesztőbizottság tagjai és a külső 

szakmai lektorok közül jelöl ki. Amennyiben az adott tanulmány témája ezt indokolja a 

Szerkesztőbizottság a fenti személyi körön kívül is felkérhet szakmai bírálókat, a tudományos 

fokozattal rendelkező, témában járatos szakemberek közül. 

 

A szakmai lektorálás anonim, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg. A 

Szerkesztőbizottság felhívja a T. Lektor figyelmét arra, hogy a tanulmány megjelentetéséről 

szóló végső döntést önmagának fenntartja. A Szerkesztőbizottság felhívja továbbá arra is a 

figyelmet, hogy a lektorálásért díjazást a JAEL nem tud fizetni, de kérelemre a lektorálásról 

igazolást állít ki. 

 

A szakmai lektor az alábbi kérdésekre adandó válaszok aláhúzásával/ kifejtésével fejti ki 

lektorálási tevékenységét:  

 

Nyelvileg (a szakmai lektor anyanyelvén) színvonalas-e a tanulmány: igen/nem 

 

A tanulmány témájához kapcsolódóan a vonatkozó magyar illetve nemzetközi joganyag 

illetve joggyakorlat megfelelő mélységű feldolgozású-e: igen/nem (mindkét válasz esetén a 

lektornak lehetősége van további joganyag/joggyakorlat megjelölésére): …………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A tanulmány témájához kapcsolódóan a vonatkozó magyar illetve nemzetközi szakirodalom 

megfelelő mélységű feldolgozású-e: igen/nem (mindkét válasz esetén a lektornak lehetősége 

van további szakirodalom megjelölésére): ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

A tanulmány értékeli-e az elemzett joganyagot/joggyakorlatot ill. tartalmaz-e de lege ferenda 

javaslatokat (azaz, hogy lényegében tartalmaz-e önálló tudományos eredményeket): igen/nem 
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A tanulmány citációs rendszere korrektnek és helytállónak tekinthető-e: igen/nem  

 

Ajánlja-e a JAEL-ban való megjelentetésre: igen/nem/változtatásokkal (pl. a fent megjelölt 

joganyag/joggyakorlat/szakirodalom kiegészítésekkel): ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….  

C. Idegen-nyelvi lektor:  

 

Idegen-nyelvi (idegen-nyelvű tanulmány magyar nyelvre történő fordítása esetén: magyar 

nyelvi) szempontból a tanulmány megfelelő-e: igen/nem  

 

A nyelvi lektor példálózó jelleggel, néhány bekezdést kijavít a megküldött anyagból, ha 

szükséges. Ezentúl a nyelvi lektor nem vállalkozik nagyobb terjedelmű anyag javítására. 

Amennyiben a nyelvi-lektor harmadik alkalommal sem járul hozzá a tanulmány 

megjelentetéséhez, akkor az egyben a tanulmány végleges visszautasítását is jelenti. 
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III. Útmutató a Szerzőknek 

 
A. A Szerkesztőbizottság arra kéri a szerzőket, hogy a JAEL-nak közlésre ajánlott kéziratokat 

elektronikus formátumban nyújtsák be az alábbi címre: cedr.jael@gmail.com. A Szerkesztőbizottság 

kéri a szerzőket, hogy külön oldalon (külön file-ban) tüntessék fel az alábbi adatokat: 

• a szakcikk teljes címe; 

• a szakcikk teljes címe angolul 

• a szakcikk típusa (nem kötelező); 

• szerző neve, tudományos fokozata/címe 

• intézményi hovatartozás (ahogy a szerző a folyóiratban szeretné feltüntetni); 

• a szerző következő elérhetőségi adatai: ORCID, e-mail cím, weboldala 

• angol nyelvű absztrakt 

 

B. Doktorandusz szerző esetén a tudományos vezető ajánlását is mellékelni kell szkennelt formában. 

Graduális képzésben résztvevő joghallgató esetén pedig egy tudományosan minősített oktató 

ajánlólevelét kell szkennelt formában mellékelni.    

 

C. A JAEL szakmai lektorai a kéziratok anonimizált változatáról nyilvánítanak véleményt. Ezért a 

szerzők a nevüket és intézményi hovatartozásukat a fenti külön lapon jelölik csak meg. Az 

önazonosító idézetek és hivatkozások helyét üresen kell hagyni a kézirat első benyújtásakor. A szerzők 

felelőssége, hogy az önazonosító idézeteket és hivatkozásokat a kézirat végső változatának 

elkészítésekor helyezzék vissza a szövegbe. 

 

D. A Szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy a kézirat benyújtásakor tegyenek nyilatkozatot arról, 

hogy az érintett írást még nem ajánlották közlésre más kiadónak, és hogy az nem is jelent meg 

korábban (lényegileg hasonló formában). A JAEL nem fogad be olyan kéziratokat, amelyek nem 

felelnek meg ennek a feltételnek. 

 

E. A Szerkesztőbizottság a szakmai lektori véleményekről (ugyancsak anonimizált formában), a 

befogadásról vagy annak elutasításáról szóló értesítéssel egyidejűleg, tájékoztatást ad a szerzőknek. A 

szerzőket a cikk elfogadása után a Szerkesztőbizottság megkeresi annak céljából, hogy adják át a cikk 

szerzői jogait a JAEL kiadójának, illetve (magyar nyelvű tanulmányok esetében) hogy küldjék meg 

tanulmányuk idegen-nyelvű változatát is. 

 

F. Néhány formai követelmény:  

 

F.1. A negyven szónál hosszabb idézeteket kérjük kiemelni - vagy a margók behúzásával, vagy kisebb 

betűméret alkalmazásával. Kérjük, használjanak kettős idézőjelet a közvetlen idézeteknél, és egyes 

idézőjelet az idézetekben szereplő idézeteknél, valamint a sajátos értelemben szereplő szavaknál és 

kifejezéseknél. 

 

F.2. Kérjük a szerzőket, hogy lábjegyzeteket, ne pedig végjegyzeteket használjanak. A jegyzeteket 

sorba rendezett arab számokkal kell jelezni a szövegben. A szöveg eredetére utaló hivatkozást 

csillaggal jelölve, a cím mellett kérjük megadni. Ugyanitt kérjük feltüntetni a személyeknek és 

ösztöndíjalapoknak címzett köszönetnyilvánításokat. Ezt a jegyzetet az első oldal alján kérjük 

elhelyezni. 

 

F.3. A szövegekhez külön irodalomjegyzéket kérünk csatolni 

 

F.4. A szövegeken belüli fejezet- és alfejezetcímek egységesítése érdekében kérjük a szerzőket, hogy 

arab számozást használjanak. 

 

F.5. A szakirodalom idézésének módjáról és egyéb szerkesztési szempontjairól lásd: Harvard 

Reference Style Guide.  
 

https://mail.google.com/mail?view=cm&tf=0&ui=1&to=mjsz@uni-miskolc.hu

