ÚTMUTATÓ
a Családi Jog folyóirat szerzői számára
A folyóirat célja
A Családi Jog olyan, tudományos igényű szakfolyóirat, amely elsősorban a családjog és a
gyermekvédelem területén működő jogalkalmazók munkáját kívánja segíteni, ismereteiket
elmélyíteni és bővíteni. A szűk értelemben vett családjogon kívül más jogterületeket (pl.
büntetőjogot, alkotmányjogot, szociális jogot) érintő, a család- és gyermekvédelemmel
összefüggő írásoknak is teret ad, és rendszeresen jelentet meg cikkeket a családjog
háttértudományai (orvostudomány, pszichológia, szociológia, pedagógia, stb.) köréből.
Kitekintést nyújt más országok jogfejlődésére, érdekes hazai és külföldi jogeseteket,
interjúkat közöl, beszámol a családjoggal kapcsolatos hírekről, eseményekről, szakkönyveket
ismertet. Fontos feladatának tekinti a családjog tudományában és gyakorlatában jelentkező
ellentétes vélemények megjelenítését.
A Szerkesztőbizottság a fentieknek megfelelő széles körben ad lehetőséget tanulmányok
megjelentetésére. A Szerzőktől színvonalas, egyéni gondolatokat tartalmazó, kellően objektív,
választékos magyar nyelven megfogalmazott, tudományos hivatkozásokkal, joggyakorlat
ismertetésével alátámasztott, szerkezetileg jól áttekinthető (lehetőleg alcímekkel tagolt)
írásokat vár.
A tanulmányok, ismertetések, recenziók elkészítésekor az alábbi szerkezeti és formai
követelményeket kérjük figyelembe venni.
Terjedelem
A cikkek terjedelme: max. 40.000 betűhely, szóközökkel (1 szerzői ív), kivéve a
Könyvismertetés, Hírek, események rovatokat, ahol: max. 20.000 betűhely, szóközökkel (0,5
szerzői ív), amelybe a lábjegyzetek szövege is beleszámít.
Formátum
Word 97-2003 dokumentum, Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz, szokásos
margóbeállítással, sorkizárt igazítással.
Szerkezeti tagolás: alcímek félkövér betűvel, alcím alcíme esetén a számozás sorrendje: nagy
egység I, II (római számozás), a továbbiakban arab számok (1, 2, 3), lejjebb pedig 1.1., 1.2. .
A szövegben a gondolategységek kurzív betűvel is jelölhetők (a), b), c)…)
Kiemelés a szövegben: nem vastagítással, hanem kizárólag kurzív (dőlt) betűvel.
A bekezdéseknél ne legyen behúzás, azt csak „enter” leütéssel jelezzék.
Idegen nyelvű szövegidézet: zárójelben/lábjegyzetben magyarra fordítva is jelenjen meg.
Jegyzetek: csak lábjegyzetben, folyamatos számozással (végjegyzeteket, irodalomjegyzéket
mellőzzük). A lábjegyzetek szerepe egyrészt rövid kiegészítés, magyarázat a főszöveghez,
másrészt hivatkozás a felhasznált forrásokra (ld. lent)
Az ábrákat. táblázatokat, grafikonokat külön, szerkeszthető fájlban, folyamatos számozással
és önálló címmel ellátva, csatolva kérjük elküldeni, figyelembe véve azt is, hogy színes ábrát
nem tudunk közölni.
Szerző neve: a cikk végén jelenjen meg. Külön kérjük a tudományos fokozat illetve cím,
foglalkozás, beosztás, munkahely és a szerző elérhetőségének (lakcím, telefon, e-mail)
megjelenítését.

Hivatkozások
Jogszabályokra: a 2010. évi CXXX. tv. (Jat.) 27. §-a szerint, a jogszabály szokásos vagy
ennek hiányában a szerző által alkalmazott rövidítését az első hivatkozásnál zárójelben (pl.
Ptk., Be., Pp.), a továbbiakban elég a rövidítés.
Nemzetközi Egyezmény, EU-s jogforrás esetén az első hivatkozásnál a dokumentum dátumot
is tartalmazó teljes magyar címét és egyezmény esetén a kihirdető jogszabályt is kérjük
közölni, a későbbiekben elegendő: az Egyezmény, Rendelet, Irányelv stb. megnevezés
Jogesetre: lehetőleg a főszövegben zárójelben (pl. BH 2002.536., Fővárosi Törvényszék Pf.
25.382/2011., 19/2014. (V. 30.) AB határozat, ABH 2014. 439., EJEB Scoppola v. Italy (no.
2.) [GC], no. 10.249/03, 17 September 2009.).
Jogirodalomra:
Monográfia esetén: Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része. Dialóg
Campus, Budapest-Pécs, 1997. 30. o. (old., pp. megjelölés nem alkalmazható)
Tanulmánykötet esetén: Bodzási Balázs: Álképviselet a hatályos jogban. In: Fuglinszky Ádám
– Klára Annamária (szerk.:): Európai jogi kultúra. Eötvös Károly Kiadó, Budapest, 2012. 152.
o.
Kommentár esetén: Faludi Gábor: Szerzői jog és iparjogvédelem. In: Vékás Lajos: A Polgári
Törvénykönyv magyarázatokkal. Complex Kiadó, Budapest, 2013. 75. o.
Folyóirat cikk esetén: Gyengéné Nagy Márta: A megelőző távoltartás bírósági gyakorlata.
Családi Jog 2011. 2. 28. o.
Külföldi szerző, idegen nyelven megjelent műve esetén a név és cím az adott nyelv szabályai
szerint, pl. Antokolskaia, Masha: Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical
Perspective. Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006. 26. o.
Valamennyi fenti esetben tehát csak a szerző, illetve a szerkesztő neve kurzív, a cím és a többi
adat álló betű.
Internetes forrás esetén: az első hivatkozásnál az elérhetőségi útvonal és az utolsó
megtekintés dátuma („utolsó megtekintés” vagy „olvasva” kitétellel)
Adott hivatkozás további hivatkozása esetén: közvetlenül a következő lábjegyzetben: uo. 25.
o., ha későbbi lábjegyzetben: Lábady i. m. 25. o. Adott szerző több hivatkozott műve esetén
ilyenkor az évszámmal szükséges a műveket megkülönböztetni, pl. Lábady (1997) 25. o.
Általános publikálási feltételek és a kézirat leadása
A kéziratokat elektronikus úton kérjük megküldeni a gabor.zsolt@hvgorac.hu címre. A
megjelenésről a Szerkesztőbizottság dönt, a bármely okból elfogadásra nem kerülő
kéziratokat a Szerkesztőbizottság nem őrzi meg. A Szerkesztőbizottság másodközlésre nem
fogad el kéziratot.
A Szerkesztőbizottság a kéziratok lektorálása és szerkesztése során fenntartja a jogot az írások
kisebb, nem tartalmi, hanem formai jelegű javítására, stilizálására. Az írások eredetiségéért a
szerző a felelős.
A Szerkesztőbizottság a szerzőt értesíti az írás elfogadásáról, átdolgozásának igényéről,
illetőleg a szövegen a szerkesztői munka során végzett esetleges kisebb módosításokról
A Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága

