Bibó Jogi- és Politikatudományi Szemle
ELTE Bibó István Szakkollégium folyóirata

LEKTORI VÉLEMÉNY – ÉRTÉKELŐLAP
A tanulmány címe:
Kérjük, értékelje az egyes pontokat egyes, kettes, vagy hármas számmal a következők szerint:
1. – teljesen megfelelő
2. – megfelelő
3. – nem megfelelő
(Kérjük, hogy az értékelés során a számokkal történő jelzés mellett röviden fejtse is ki a
véleményét és javaslatait!)
Cím
Előnyt élvez a tanulmány témájával összhangban lévő és figyelemfelkeltő cím.
Indokolás és javaslatok:

Témaválasztás
Előnyt élvez a nemzetközi szinten is aktuális, illetve a hazai jogirodalomban
újdonságnak számító téma.
Indokolás és javaslatok:

Módszertan
Előnyt élveznek azok a tanulmányok, amelyek egy megfelelően bemutatott
módszertant tudatosan és következetesen alkalmaznak.
Indokolás és javaslatok:

Szakirodalmi feldolgozottság
Előnyt élvez a széleskörű hazai és külföldi kitekintés, valamint az egyes
szakirodalmi álláspontok korrekt interpretációja, igényes összegzése, rendszerezett
bemutatása, és átfogó bírálata.
Indokolás és javaslatok:

Email: tudszerv@bibokoll.elte.hu (felelős szerkesztő)
Főszerkesztő: Milánkovich András
Felelős szerkesztő: Szentgáli-Tóth Boldizsár
Szerkesztőbizottság: Ambrus István, Fazekas Marianna, Fleck Zoltán, Kukorelli István, Mándi Tibor,
Menyhárd Attila
Szerkesztőség: Fazekas János, Gárdos Péter, Grad-Gyenge Anikó, Inzelt Éva, Nagy Csongor István, Oross
Dániel, Pozsár-Szentmiklóssy Zoltán
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Tartalmi kidolgozottság
Előnyt élvez az elméleti konstrukció kidolgozottsága, az állítások világos
megfogalmazása, a feltett kérdések megválaszolása, a lehetséges bírálatok
felvetése és mérlegelése, valamint az esetleges továbbfejlesztési lehetőségek
számbavétele is.
Indokolás és javaslatok:
A szöveg stílusa:
Előnyt élvez a tanulmány, ha tömör, érthető, strukturált, stílusa pedig visszafogott,
tárgyszerű és fegyelmezett.
Indokolás és javaslatok:
További megjegyzések:

A fentiek alapján a lektor javaslata (ezt a javaslatot csak a Szerkesztőség kapja meg):
– A tanulmányt változtatások nélkül fogadja el közlésre a Bibó Jog- és Politikatudományi
Szemle.
– A tanulmányt kisebb változtatásokkal fogadja el közlésre a Bibó Jog- és Politikatudományi
Szemle.
– A tanulmányt nagyobb, strukturális változtatások után fogadja el közlésre a Bibó Jog- és
Politikatudományi Szemle, és közlés előtt az átdolgozott szöveget küldjék vissza ellenőrzésre
a lektornak.
– A tanulmány közlését utasítsa el a Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle a feldolgozás
minőségének problémái miatt.
– A tanulmány közlését utasítsa el a Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle, mivel nem illik a
szakmai profiljába.
(Kérjük, hogy a véleményét aláhúzással jelezze.)
Csak a Szerkesztőségnek szánt megjegyzés (a szerző nem kapja meg):

Email: tudszerv@bibokoll.elte.hu (felelős szerkesztő)
Főszerkesztő: Milánkovich András
Felelős szerkesztő: Szentgáli-Tóth Boldizsár
Szerkesztőbizottság: Ambrus István, Fazekas Marianna, Fleck Zoltán, Kukorelli István, Mándi Tibor,
Menyhárd Attila
Szerkesztőség: Fazekas János, Gárdos Péter, Grad-Gyenge Anikó, Inzelt Éva, Nagy Csongor István, Oross
Dániel, Pozsár-Szentmiklóssy Zoltán

