
Szerzői útmutató – Pro Futuro (2020-tól) 
 

A Pro Futuro című folyóirat nyitott az állam- és jogtudomány valamennyi, magyar nyelven 
publikáló műhelye számára, illetve neves külföldi szerzők magyar nyelvre átültetett vagy angol 
nyelvű írásaira is.1 A hagyományos tudományterületi felosztásnak megfelelő nemzeti, nemzetközi, 
európa-jogi, köz- és magánjogi, államtudományi és jogpolitikai tárgyú, illetve ezekhez kapcsolódó, 
jogtörténeti és jogelméleti írásokat egyaránt fogad, amennyiben azok megfelelnek a folyóirat 
küldetésének és profiljának. A folyóirat természetesen nyitott a hagyományostól eltérő, újszerű 
megközelítéssel, módszerekkel készült írások előtt is. Ugyanakkor másodközléshez, politikai 
álláspontok kifejtéséhez nem kíván fórumot biztosítani. 
 
A folyóirat rovatai a következők:  

- Jog- és államtudomány: a rovat tudományos igénnyel megírt tanulmányokat fogad (egy-
két ív terjedelemben).  

- Jogpolitika: a rovat a jogi szabályozással, államszervezéssel kapcsolatos kihívásokat 
elemző, a társtudományok eredményeit is hasznosító (fél-egy ív terjedelmű) írásokat közöl 
(különösen a megújuló állami feladatok, az igazságosság vagy az emberi jogok új felfogása, 
új jogi értékek megjelenése tárgyában).  

- Joggyakorlat: aktuális, előremutató vagy precedensértékű döntéseknek, illetve valamely 
jogintézmény gyakorlatának problémafeltáró elemzését várjuk rövidebb (legalább fél-
legfeljebb két ív) terjedelemben.  

- Szemle: e rovat ad helyet a recenzióknak (törekedve a külföldi könyvekről szólók minél 
nagyobb arányára, illetve az érdemi reflexiók közlésére), a jogi tudományos közélet 
meghatározó eseményeiről (konferencia, doktori védés stb.) szóló beszámolóknak, új 
jogszabályokat, jogszabálytervezeteket tárgyaló, rövidebb (fél-egy ívnyi) írásoknak.  

- Fórum: e rovat ad helyet a tudományos rendezvényeken ütköztetett álláspontoknak, 
illetve a szerzők által kezdeményezett, egy-egy problémára fókuszáló, szakmai-
tudományos vitáknak.  

- Bibliográfia: a rovatban arra teszünk kísérletet, hogy az előző időszakban megjelent, 
hazai kiadású jogi szakkönyveket annotáljuk (a bibliográfiai adatokon túl a tartalomra 
vonatkozó, rövid, objektív leírással, illetve a fontosabb tárgykörök, eredmények 
megadásával).  

 
A kéziratokat MS Word formátumban (doc vagy docx) az alábbi címre kérjük elektronikusan 
beküldeni: profuturo@law.unideb.hu. A szerzőket a terjedelmi korlátok betartására kérjük (a 
folyóirat 2 szerzői ívnél hosszabb tanulmányokat nem tud közölni). Javasoljuk az önazonosító 
hivatkozások mellőzését, az anonim lektorálás megkönnyítése érdekében. (Az ilyen hivatkozások 
szakmailag indokolt esetben beiktathatók a szövegbe a lektorálást követően.) A folyóirat a 
beküldött írásművekért honoráriumot nem fizet. 
 
A kéziratokat folyamatosan várjuk, a lapzárta elvi időpontja minden évben január, április, július és 
október 15. napja. (Az adott lapszámba érkező kéziratok terjedelmétől függően az ezt követően 
beérkező tanulmányok a következő lapszámunkban jelenhetnek meg.) 
 
A kéziratokhoz az alábbi kellékek elkészítését kérjük: 

- 4-6, a tanulmányra leginkább jellemző tárgyszó megadását, 

- a cím angol és német nyelvű fordítását, 

                                                           
1
 A folyóirat magyar nyelvű számai mellett időről időre megjelentetünk angol nyelvű lapszámokat is. Egy szám 

nyelve egységesen a magyar vagy az angol.  



- egy rövid, 6-10 sor terjedelmű absztraktot (tartalmi összefoglalót) magyar és angol nyelven 
(Összefoglaló/Abstract cím alatt, a kézirat utolsó elemeként), 

- a szerző tudományos műhelyének (munkahelyének), beosztásának és elérhetőségének (e-
mail) pontos megjelölését, 

- egy nyilatkozatot, melyben a szerző kijelenti, hogy a megjelentetésre szánt írásmű nem 
minősül másodközlésnek (még nem jelent meg, és a szerző nem is küldte be közlésre más 
fórumnak, illetve nem egy korábbi publikáció revíziója), illetőleg a szerző a Pro Futuro 
folyóiratban való megjelenéshez hozzájárul, az ezzel kapcsolatos jogokat átadja a folyóirat 
kiadójának. 

 
Lektorálás, a kéziratok befogadása 
 
A művek beérkezése után a szerkesztőség gondoskodik az anonim lektorálásról, amelynek 
eredményéről a szerzőt értesíti. A lektorálás teljes folyamata anonim módon történik, sem a 
lektorok nem szereznek tudomást a szerző személyéről, sem pedig a szerzőnek nem adunk 
felvilágosítást a lektorok személyéről (double blind peer review). A szerkesztőség a lektori vélemények 
(általában két, esetenként több szakértő álláspontjának) figyelembevételével dönt a kézirat 
megjelentetéséről. Amennyiben a művön javítást tart szükségesnek, az átdolgozásra a szerzőt kéri.  
A lektori véleményekre figyelemmel történő javításokat kérjük a word dokumentumban a 
„változások követése” funkció használatával átvezetni. 
Kérjük, a szerzők vegyék figyelembe, hogy szakértőként az adott témakör elismert művelőit 
kérjük fel, akik lektori tevékenységüket pro bono látják el, munka- illetve szabadidejük 
feláldozásával. A vélemények a kézirat kijavítására vonatkozó tartalmi és formai elvárásokat, 
illetve adott esetben a szerző döntésére bízott, fakultatív elemeket is tartalmazhatnak. A lektori 
véleményekben megfogalmazott elvárásokat következetesen figyelmen kívül hagyó kéziratokat a 
szerkesztőség visszautasítja. 
A szerkesztőség ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a befogadást követő olvasószerkesztés 
során észlelt, a mű tartalmát érdemben nem befolyásoló (nyelvi, formai stb.) hibákat, 
hiányosságokat maga korrigálja. 
 
A kéziratokat az alábbiak szerint kérjük szerkeszteni: 

- A szöveget Times New Roman 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel, normál (2,5 cm) 
margóbeállítással, címsorok használata nélkül kérjük elkészíteni. 

- A fejezetcímeket arab számozással, félkövér kiemeléssel kérjük jelölni, a címeket és 
alcímeket pedig dőlt kiemeléssel kérjük. A tagolás mélysége legfeljebb „fejezet-cím-alcím” 
legyen, valamennyit arab számmal (1., 1.1., 1.1.1.) kérjük jelölni. 

- A bevezető gondolatoknak nincs fejezetcíme (és ennek megfelelően számozása sem). 

- A szövegben kizárólag dőlt betűs kiemelés alkalmazását kérjük. Így kérjük kiemelni az 
idézeteket, idegen kifejezéseket, valamint – a szerző belátása szerint – a tanulmány 
legfontosabb megállapításait. 

- A szövegben illetve a lábjegyzetekben a szó szerinti idézeteket ugyancsak kérjük idézőjellel 
és dőlt betűs kiemeléssel jelölni. 

- Az egyes bekezdéseket 0,5 cm behúzással kérjük kezdeni. 
 
Amennyiben a kézirat táblázatokat is tartalmaz, azt az alábbiak szerint kérjük elkészíteni: 

- a táblázatok számát arab számmal, félkövér kiemeléssel jelöljük (pl. 1. táblázat). 

- a táblázatok címét a táblázat számát követő sorban, normál betűtípussal szedve (pl. 
Jogismereti indikátorok). 

- A táblázat cellái az ezt követő sorban következnek. A táblázatok szöveges részét Times 
New Roman 11-es betűmérettel, szimpla sorközzel kérjük elkészíteni.  



- Technikai okokból a táblázatokat csak álló tájolással tudjuk megjelentetni, így kérjük a 
fekvő tájolás mellőzését.  

- Kérjük figyelembe venni, hogy a folyóirat fekete-fehér nyomtatásban nem tudja visszaadni 
a különböző színű jelöléseket. A diagramok, ábrák készítése során célszerű a fekete és a 
fehér színeket, illetve ezek átmeneteit, szaggatott vonalat stb. használni. 

- A szerkesztőség nem vállalja a közlésre (nyomdai felhasználásra) alkalmatlan (pl. 
internetről lementett, nem megfelelő képpont-arányú, rosszul olvasható, nem 
szerkeszthető) ábrák megszerkesztését. 

 
A lábjegyzet-apparátust az alábbiak szerint kérjük elkészíteni. 
 
Általános tudnivalók a lábjegyzetekről 
 

- Minden lábjegyzet nagybetűvel kezdődik és ponttal végződik; 
- A dr.-t nem írjuk ki egyetlen esetben sem (hacsak az nem a hivatkozott mű címének a 

része); 
- az uo., uő., ld., pl. és hasonló rövidítéseket nem használjuk (az uo. helyett a forrás 

rövidített, i. m.-ként való jelölése szerepeljen; az uő. helyett a teljes szerzői név álljon; míg 
a például-t, lásd-ot kiírjuk); 

- a tól-ig oldalszámok nem kötőjellel (-), hanem gondolatjellel (–) vannak elválasztva; 
- külföldi szerző esetén előbb a vezetéknevet, és utána a keresztnevet írjuk, melyet 

vesszővel választunk el (STEIN, Peter); 
- több szerző esetén az egyes szerzőket szóköz nélkül, gondolatjellel választjuk el 

egymástól. 
 
A hivatkozásokat az alábbiak szerint kérjük elkészíteni. 
 
1. Folyóiratcikk esetén: 

 
BUJDOS Ágnes: Vízjog (Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában). Pro Futuro, 
2014/1, 167. 

 
Amennyiben a közlemény (folyóiratcikk, könyv, könyvfejezet stb.) rendelkezik egyedi 
DOI azonosítóval, úgy a felhasznált mű első említésekor, az említett adatok után azt is 
fel kell tüntetni: 
 

SZILÁGYI János Ede: A potential approach of natural resources law = A természeti 
erőforrások jogának egy lehetséges megközelítése. Agrár- és Környezetjog, 2018/25, 270–
293. (doi: 10.21029/JAEL.2018.25.270) 

 
A DOI számok kikeresésére a legegyszerűbb lehetőség itt érhető el: http://search.crossref.org/ 
(Nagyon egyszerű, egymezős, szabadszavas kereső, ahová a mű címét érdemes bemásolni. Ezen 
kívül a Crossref egyéb lehetőségeket is biztosít: http://www.crossref.org/guestquery/ - ez az 
egyes metaadat mezőkre keresési lehetőséget biztosító, pontos találatokat eredményező kereső; 
https://doi.crossref.org/simpleTextQuery - ez egy ingyenes regisztrációt követően, havi 5000 db 
korlát mellett igénybe vehető szabadszavas kereső, akár az egész irodalomjegyzék bemásolható 
egy keresésbe.)  
 
 
2. Könyv esetén: 

 



SZILÁGYI János Ede: Vízjog – Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában. Miskolci 
Egyetem, Miskolc, 2013, 57–62. 

 
3. Szerkesztett könyvre való hivatkozás (magyar könyv esetén a szerkesztőt szerk., 
külföldi könyv esetén a szerkesztőt ed. vagy több szerkesztő esetén eds. jelöléssel kérjük. 
A szerkesztő nevét nem szedjük kiskapitálissal): 

 
Raisz Anikó (szerk.): A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Miskolci Egyetem, 
Miskolc, 2012, 55. 
 
Krämer, Ludwig (ed.): EU Environmental Law. Sweet & Maxwell – Thomson Reuters, 
London, 2012, 256. 
 
Greksza Veronika–Szabó Marcel (eds.): Right to Water and the Protection of Fundamental Rights 
in Hungary. University of Pécs, Pécs, 2013, 84–96. 

 
4. Ha egy tanulmány szerkesztett kötetben jelent meg: 

 
HORVÁTH Zsuzsanna–PÁNOVICS Attila: Környezetvédelem és fenntarthatóság az új 
Alaptörvényben. In: Drinóczi Tímea (szerk.): Magyarország új alkotmányossága. PTE-ÁJK, 
Pécs, 2011, 77–95. 

 
5. Ismételt hivatkozás esetén: 

SZILÁGYI: i. m., 142–143. 
 

SZILÁGYI (2013): i. m., 142–143. (ha több műve van a szerzőnek, és szükséges a 
beazonosítás, az évszám alapján azonosítunk). Ilyenkor az adott mű első említésekor 
odatesszük a lábjegyzet végéhez: [a továbbiakban: SZILÁGYI (2013)]. 

 
6. Európai Uniós jogforrások jelölése (a jogforrás pontos megjelölését követően a 
hivatalos lapban történő fellelhetőség adatait is kérjük, az alábbi sorrendben) 
 

A Tanács (EU) 2015/637 irányelve (2015. április 20.) a harmadik országokban 
képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és 
együttműködési intézkedésekről és a 95/553/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. 
HL L 106, 24/04/2015, 1–14. 

 
7. Internetes hivatkozás esetén (nincs hiperhivatkozás beszúrva a szövegben, és csak a 
dátummal jelöljük a letöltés idejét) 

 
http://www.awra.org/proceedings/dundee01/Documents/Matsuoka.pdf (2011. 08. 01.). 

 
Kérjük szem előtt tartani, hogy internetes hivatkozás esetén csak akkor elegendő önmagában az 
url-cím, ha a szövegből kiderül, hogy mi a forrásdokumentum. Minden egyéb esetben az url-címet 
megelőzően a lábjegyzetben kell beazonosítani az adott dokumentumot (ami lehet, pl. 
blogbejegyzés, állásfoglalás, sajtóhír, szakvélemény, adatbázis vagy bizonyos esetekben akár 
szakirodalmi forrás is, aminek van szerzője, címe, kiadója, oldalszáma, keltezése stb.). 
 
8. Strasbourgi bírósági ítélet jelölése (az ügyszám és az ítélet dátuma a 
hudoc.echr.coe.int oldalon kereshető ki): 

 

http://www.awra.org/proceedings/dundee01/Documents/Matsuoka.pdf


Első említéskor: 
K. M. C. kontra Magyarország ügy, 2012. július 10-i ítélet (ügyszám: 19554/11) 23. pont. 

 
 Az ügy későbbi, ismételt említésekor:  

K. M. C. kontra Magyarország ügyben hozott ítélet, 23. pont. 
 
9. Luxemburgi bírósági ítélet jelölése (az ECLI hivatkozási szám a curia.europa.eu 
oldalról kikereshető): 

 
Első említéskor: 
C-34/10. sz., Oliver Brüstle kontra Greenpeace eV. ügyben 2011. október 18-án hozott ítélet 
(ECLI:EU:C:2011:669). 

  
Az ügy későbbi, ismételt említésekor: 

 C-34/10. sz., Brüstle ügyben hozott ítélet, 26. pont. 
 
10. Alkotmánybírósági határozat jelölése (az ABH oldalszáma az mkab.hu oldal 
határozatkeresőjéből kikereshető): 
 
 143/2010. (VII. 14.) AB határozat, ABH 2010, 698. 
 
 Amennyiben a határozat valamely pontját hivatkozzuk: 
 
 143/2010. (VII. 14.) AB határozat, AB 2010, 698, 43. pont. 
 
11. Felsőbírósági döntések 
 

Fővárosi Törvényszék 17.Pf.20.919/2018/4-II.    
BH 2018. 222. 

 
 
 
A folyóirat angol nyelvű lapszámaira vonatkozó elvárások 
 
A fenti követelmények értelemszerűen irányadóak. (Pl. a lábjegyzetekben az idézett mű újabb 
említésekor az op. cit. rövidítést alkalmazzuk i. m. helyett.) Kérjük ugyanakkor az alábbiakat szem 
előtt tartani. 
 
A lábjegyzetekben szereplő, nem angol nyelvű szakirodalmi források címét zárójelben, angol 
nyelven is szükséges megadni 
 
 BÁNDI, Gyula: ‘Környezetjog’ [Environmental Law]. Szent István Társulat, Budapest, 2014 
 
Az európai uniós jogi aktusok, strasbourgi és luxembourgi ítéletek esetén a hivatalos, angol nyelvű 
jelöléseket alkalmazzuk 

 
Council Directive (EU) 2015/637 of 20 April 2015 on the coordination and cooperation 
measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in third 
countries and repealing Decision 95/553/EC. OJ L 106, 24.4.2015, p. 1–13. 
 



Case of K.M.C. v. Hungary (Application no. 19554/11). Judgment, Strasbourg, 10 July 
2012 
 
Case C-34/10, Oliver Brüstle v Greenpeace eV. Judgment of the Court (Grand Chamber) 
of 18 October 2011, ECLI:EU:C:2011:669 

 
 
Az abstractot az angol mellett magyar nyelven is kérjük. (Illetve ilyen esetben is szükséges a 
tárgyszavak megjelölése a kézirat nyelvén, valamint az angol mellett magyar és német cím.) 


