
KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI KÖZLEMÉNYEK 
 

 

KÖZLÉSI FELTÉTELEK 

 
1. Tartalmi előírások 

 

A Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények című elektronikus szakmai folyóirat célja a 

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabályában 

megfogalmazott tudományos célok megvalósulásának elősegítése. A folyóirat így elsősorban 

közigazgatási eljárásjogi témájú cikkeket jelentet meg az Egyesület honlapján (www.keje.hu) 

kizárólag online formában.   

 

A kéziratokat a folyóirat főszerkesztőjének címezve kell megküldeni elektronikusan az alábbi 

email címre: keje@keje.hu. 

 

A kézirat megküldésével egyidejűleg az alábbi személyes adatok megadása szükséges: 

 Név, 

 email-cím, 

 mobilszám (opcionális), 

 intézmény, 

 beosztás vagy munkakör. 

 

Az ún. blind peer review, azaz anonim szakmai lektorálásra figyelemmel szükséges, hogy a 

csatolt kéziratból minden a szerző(k)re vonatkozó adat kerüljön törlésre annak megküldése 

előtt. 

 

A kéziratok terjedelme 20.000 – 40.000 leütés (karakterszám szóközökkel együtt) között 

lehet, amelybe beleszámít a cím is. A leütésszám ellenőrizhető a Word program menüjéből: 

Véleményezés> Szavak száma> Karakterek száma (szóközökkel, szövegdobozokkal, 

lábjegyzetekkel és végjegyzetekkel együtt). 

 

A szerző által leadott kéziratnak tartalmilag teljesnek és véglegesnek kell lennie. A kéziratot 

elektronikusan, Word fájlban kell leadni, csatolva a kapcsolódó anyagokat (képek, 

mellékletek stb.). 

 

A kéziratnak a főszövegen kívül tartalmaznia kell az alábbi kötelező elemeket: 

 magyar nyelvű absztrakt: (max: 100-150 szó), amely a következőképp épül fel 

tartalmilag: a tanulmány háttere, célok, módszertan, eredmény, konklúzió; 

  kulcsszavas kiemelés magyarul: (5-8 kulcsszó a szövegből) abc sorrendben, 

lehetőleg nem azok a szavak, amelyek a címben is szerepelnek; 

  hivatkozásjegyzék (a tanulmány végén); 

 a főszövegben szereplő képek, ábrák külön fájlban (részletesen l. alább); 

 a főszövegben hivatkozott esetleges függelékek, mellékletek. 

  

http://www.keje.hu/
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2. Formai előírások 

 

A címfokozatokat jelölhetjük számozással, legfeljebb három szintig (pl. 1.1.2.). Szükség 

esetén ez alatt is használhatunk alcímet, külön számozás nélkül. Kerüljük a szöveg túlzott 

tagolását, amely hátráltathatja az olvasót a befogadásban. A szövegben a címeket emeljük ki 

NAGYBETŰS szedéssel és nagyobb betűmérettel, illetve hagyjunk előttük - utánuk üres sort 

(nem térközt). 

 

A szöveg formázása során használjanak Times New Roman, 12-es betűtípust, sorkizártan, 

valamint oldalszámozást. 

A margók ideális mérete: a margók beállításához normál margókat használjanak, azaz minden 

oldalon 2,5 cm-t.  

A folyószövegben kiemelni kívánt szövegrészt kurziválással (dőlt szedéssel) jelöljük. 

Aláhúzást, félkövér betűtípust, ritkítást, VERZÁL szedést nem használunk. 

 

A kéziratban szereplő összes képnél, ábránál, táblázatnál szükséges sorszám, cím/aláírás, 

illetve a forrás feltüntetése. Ha a szerző maga készítette az ábrát/táblázatot, ezt „Forrás: saját 

szerkesztés” szöveggel jelölje. 

A képeket, fotókat egyesével külön képfájlban (jpg, tif vagy bmp formátumban) is csatolni kell 

a kézirathoz (nem csak a szövegbe illesztve). 

 

Fontos az ábrákon szereplő feliratok, adatok, skálák hiánytalan és olvasható feltüntetése. 

Idegen nyelvű szöveget tartalmazó ábráknál szükséges a magyar fordítást is leírni, különösen 

a szaknyelvi kifejezések esetén. 

 

3. A hivatkozások jelölése  

 

Hivatkozásjegyzéket a cikk végén kérünk feltüntetni, valamint a pontos hivatkozási helyeket 

(oldalszámmal ellátva) lábjegyzetben is kérjük megjeleníteni. 

A kéziratban mind a szó szerinti idézetek, mind a tartalmi idézés (parafrázis) forrását minden 

esetben külön lábjegyzetben jelölni kell. A jelölésnek tartalmaznia kell a forrásmű 

oldalszámát is, illetve jogszabály esetén a konkrét bekezdést, pontot, stb. A szövegben a szó 

szerinti idézetek kezdetét és végét az idézőjelek használatával egyértelműen jelölni kell. 

Ha a kézirat nem hivatkozott idézeteket tartalmaz, ezek pótlása nem a Szerkesztőség feladata. 

Ilyen esetben – a plágium elkerülése érdekében – a Szerkesztőség visszaküldi a kéziratot a 

szerzőnek javításra. 

Más művekből átvett ábrák, illusztrációk közlési engedélyét a szerző köteles beszerezni. 
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A Felhasznált irodalomban a következő formátumban kérjük megadni a különböző 

típusú irodalmi hivatkozásokat: 

 

Monográfia:  

ALMOND, Gabriel A. – VERBA, Sidney (1965): The Civic Culture. Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations. Boston, Little, Brown and Company. 

BOROS Anita (2013): Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. Budapest, Complex Kiadó. 

 

Tanulmánykötetbeli tanulmány: 

BOROS Anita (2015): Úton egy európai közigazgatási (eljárás) jog felé avagy apró szeletek a 

tagállami szuveneritás tortájából, In TAKÁCS Péter szerk.: Az állam szuveneritása. Eszmény 

és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Budapest-Győr, Gondolat Kiadó. 471. 

 
Folyóiratcikk: 

BOROS Anita (2018): A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az 

Ákr. (III.). Új Magyar Közigazgatás, 11. évf. 3. sz. 36-42.  

 

Online cikk/tartalom: 

SZABÓ Máté (é. n.): Globális civil tiltakozások, globális civil társadalom és tiltakozási 

kultúra. Elérhető: www.kka.hu (A letöltés dátuma: 2013. 08. 11.) 

BOROS Anita (2018): Hatályba lépett a közigazgatási eljárás új kódexe az általános 

közigazgatási rendtartás – az Ákr. szabályai egyszerűen, közérthetően. Közigazgatási 

Eljárási Jogi Egyesület. Elérhető: http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/kozigazgatasi-

rendtartas-az-akr-szabalyai-egyszeruen-kozerthetoen/ (A letöltés dátuma: 2019.02.14.) 

 

Lábjegyzetben a következő formátumot kérjük első előfordulástól használni: 
Szó szerinti idézet esetén oldalszámmal: 

TAMÁS 1977, 26.  

ALMOND–VERBA 1965, 40. 

BOROS 2018, 36. 

BOROS 2018 [Tekintettel arra, hogy online tartalom esetén nem tudunk oldalszámot megadni.] 

  

A mű teljességére hivatkozva: 

BOROS 2018 

ALMOND–VERBA 1965 

BÁNDI 2016 

  

http://www.kka.hu/
http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/kozigazgatasi-rendtartas-az-akr-szabalyai-egyszeruen-kozerthetoen/
http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/kozigazgatasi-rendtartas-az-akr-szabalyai-egyszeruen-kozerthetoen/
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4. Tájékoztatás a szerkesztési munkafolyamatról 

 

A lapszám határidőre történő megjelenése érdekében kérjük, hogy a szerzők a leadási 

határidők betartására fokozottan ügyeljenek. 

 

A szerkesztési munkafolyamat 

 

Kézirat leadása 
 

A Szerző megküldi a keje@keje.hu email 

címre a kéziratot a szükséges személyes 

adatok megadásával együtt.  

A Szerkesztőség ellenőrzi a kézirat kötelező 

elemeinek meglétét, majd továbbítja a Szerző 

részére a felhasználási szerződést aláírás 

céljából. 

Döntés a kézirat befogadásáról 

A mű beérkezését követően a főszerkesztő 

dönt annak befogadásáról. A befogadási 

eljárás során a főszerkesztő különösen azt 

mérlegeli, hogy a mű illeszkedik-e a Folyóirat 

profiljához, illetve a Folyóirathoz kapcsolódó 

szabályozók előírásaihoz. A befogadásról 

szóló döntés visszavonásra kerül, amennyiben 

a lektori vélemény alapján a mű nem kerül 

közlésre. 

Szakmai lektorálás 
 

A szakmai lektor tartalmilag, szakmailag 

megvizsgálja a kéziratot, amelyről lektori 

véleményt készít. A lektorálás anonim módon 

történik, így fontos, hogy a szerző a kéziratot 

anonimizálva küldje meg.  

Plágium-vizsgálat 

A Folyóirat Szerkesztősége megvizsgálja, hogy 

a kézirat megfelel-e a Közlési feltételeknek, 

továbbá a befogadott kéziratokat 

plágiumkereső-szoftveres vizsgálatnak veti alá 

(a továbbiakban: plágium vizsgálat). A 

plágiumkereső szoftver által mért 35%-os és 

annál nagyobb egyezőség esetén a kézirat 

közlése megtagadható. 

Főszerkesztői döntés a közlésről 

 

A szerkesztőségi plágiumvizsgálatot követően a 

lektor véleményének figyelembe vételével kerül 

sor a Folyóirat soron következő lapszámának 

összeállítására. 

A Szerkesztőség a Folyóirat soron következő 

lapszámának összeállítását követően öt napos 

határidő tűzésével elektronikus úton megküldi a 

megjelenésre előkészített lapszámot 

véleményezésre a Szerkesztőbizottságnak. A 

Szerkesztőbizottság véleményének figyelembe 

vétele mellett a főszerkesztő dönt a lapszám 

véglegesítéséről. 

mailto:keje@keje.hu
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Olvasószerkesztés 

 

A főszerkesztő által összeállított lapszám 

tartalmát az olvasószerkesztő nyelvi, formai 

szempontok alapján javítja. A menet közben 

esetlegesen felmerülő szakmai kérdéseket a 

Szerkesztőség a Szerzővel egyezteti, majd a 

végleges anyagot jóváhagyás céljából a 

Szerkesztőség megküldi a Szerző részére. 

Közzététel 

A Szerző jóváhagyását követően, valamint az 

aláírt felhasználási szerződés birtokában a 

kézirat közzétételre kerül a www.keje.hu 

oldalon. 
 

http://www.keje.hu/

