STATÚTUM

Megállapodás a Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle Statútumáról

A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle szakkollégiumi hátterét szem előtt tartva, az átláthatóság, az
ellenőrizhetőség és a magas szintű tudományos munka feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében,
a jelen megállapodással megalkotjuk a Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle Statútumát. A
Statútum célja a folyóirat működési elveinek, a működtetésben résztvevők feladatainak és
hatáskörének meghatározása, a gazdálkodással összefüggő kérdések rendezése.

I. A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemléről általában
(1) A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle első száma 2013-ban jelent meg, eredeti neve „Bibó
Jogi- és Politikatudományi Szemle” volt. A folyóirat hivatalos neve 2020. január 1-től: Bibó Jog- és
Politikatudományi Szemle. A folyóirat ISSN száma: 2064-4388.
(2) A folyóirat fórumot biztosít a szélesen értelmezett jogtudomány és politikatudomány eredményeit
tartalmazó tanulmányoknak, ismertetőket és reflexiókat közöl a közelmúltban megjelent
kiadványokról, lehetőséget teremt a fiatalabb generációknak, különösen az ELTE Bibó István
Szakkollégium hallgatóinak a tudományos életbe történő bekapcsolódásra, továbbá beszámol az ELTE
Bibó István Szakkollégium legfontosabb aktuális szakmai rendezvényeiről.
(3) A folyóirat hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít a generációk közti tudományos
párbeszédre, valamint ösztönözni kívánja azoknak a jog- és a politikatudományhoz kapcsolódó
diszciplínáknak a művelőit is a publikálásra, amelyek hagyományosan kevesebb figyelmet kapnak az
ilyen tematikájú folyóiratokban: mint például a kriminológia, vagy a jogszociológia. Az argumentum,
az idővonal és a perspektíva rovatokban a megjelentetni kívánt kéziratok minimális terjedelme egy
szerzői ív (40.000 leütés), maximális terjedelme két szerzői ív (80.000 leütés), de ezektől a korlátoktól
a szerkesztőség indokolt esetben mindkét irányban eltérhet. A diskurzus és a professzió rovatoknál a
szerkesztőség által főszabályként alkalmazott minimális terjedelmi korlát fél szerzői ív. A recenzióknál
a szerkesztőség által főszabályként alkalmazott minimális terjedelmi korlát negyed szerzői ív. A
magyar nyelvű, évente két számot megjelentető orgánum várhatóan 2021-ben kerül be a Magyar
Tudományos Akadémia IX. Osztálya által minősített folyóiratok közé.
(4) A beküldött anyagok értékelésére bevezetésre került a kéziratok kétszeresen is anonim
lektorálásának rendszere, melyben a lektorok és a szerzők számára egymás személyazonossága
kölcsönösen titokban marad. A Szerkesztőség minden közlésre benyújtott kéziratról bekéri két, az
adott szakterületen jártas szakmai lektor véleményét. A lektorok állást foglalnak a kézirat

megjelentetéséről, és a szerző számára szükség esetén javaslatokat tesznek annak továbbfejlesztésére.
A kézirat befogadásáról a Szerkesztőség dönt a lektori vélemények figyelembevételével.
(5) A szerző a kézirat befogadását követően a mű hagyományos és elektronikus formában való
közzétételének (más számára való átengedésének); többszörözésének és terjesztésének kizárólagos
jogait átruházza az ELTE Bibó István Szakkollégiumra, amely a szerzői jogát nem érinti.

II. A felelős kiadó, a főszerkesztő és a felelős szerkesztő
(1) A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle az ELTE Bibó István Szakkollégium folyóirata. A
folyóirat adminisztratív szempontból az ELTE Bibó István Szakkollégiumhoz tartozik és működésére
annak szabályai vonatkoznak.
(2) A folyóirat felelős kiadója és főszerkesztője az ELTE Bibó István Szakkollégium mindenkori
igazgatója.
(3) A felelős kiadó és főszerkesztő feladata, hogy biztosítsa a folyóirat folyamatos és szabályszerű
működésének, valamint rendszeres megjelenésének feltételeit, továbbá megállapodásokat köt a
folyóirat kiadásával kapcsolatosan a tördelési, valamint a nyomdai munkálatokra.
(4) A felelős szerkesztő az ELTE Bibó István Szakkollégiumának mindenkori tudomány- és
kutatásszervezője, ennek hiányában más, a főszerkesztő által az ELTE Bibó István Szakkollégium
Választmányával (jelen Statútumban a továbbiakban: Választmány) egyetértésben kijelölt személy. A
felelős szerkesztő irányítja ténylegesen a lap operatív működését.
(5) A felelős szerkesztő biztosítja a folyóirat napi szintű működését, így különösen:
-

Lehetőség szerint minden év decemberében és júniusában közzéteszi az egyes lapszámokhoz
kapcsolódó felhívásokat;
A főszerkesztővel és a Választmánnyal egyetértésben felkéri a szerkesztőbizottsági és
szerkesztőségi tagokat tisztségük betöltésére;
Folyamatosan kapcsolatot tart a Szerkesztőbizottság és a Szerkesztőség valamennyi tagjával;
Összehívja és vezeti a Szerkesztőbizottság és a Szerkesztőség üléseit;
Fogadja az erre a célra létrehozott email címen a folyóirathoz közzétételre benyújtott írásokat;
A Szerkesztőség nevében és a főszerkesztővel egyetértésben kijelöli az egyes írások lektorait
és felkéri őket a bírálatra;
A lektorált, a Szerkesztőség által befogadott tanulmányokat megküldi az
olvasószerkesztőknek;
benyújtja a főszerkesztőnek a kiadásra és nyomdai munkálatokra kész lapszámokat.
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III. A Szerkesztőbizottság
(1) A Szerkesztőbizottság hat tagját a felelős szerkesztő a főszerkesztővel és a Választmánnyal
egyetértésben öt év időtartamra kéri fel a tisztség betöltésére, a megbízatás meghosszabbítható.
A Szerkesztőbizottság összetételének lehetőség szerint tükröznie kell a folyóirat tematikai
sokszínűségét.
(2) A Szerkesztőbizottság tagjai munkájukat önkéntes alapon, térítésmentesen vállalják.
(3) A Szerkesztőbizottság elsődleges feladata, hogy őrködik a folyóirat szakmai színvonalának és
elismertségének megőrzése felett, és szakmai iránymutatást nyújt a Szerkesztőségnek. Ennek
megvalósítása érdekében, a főszerkesztő, vagy a felelős szerkesztő kérésére, az egyes tagok tanácsot
adnak a Szerkesztőség számára. Stratégiai kérdésekben a Szerkesztőbizottság álláspontját ki kell kérni.
Stratégiai kérdés különösen: a rovatrend megváltoztatása; tematikus különszám meghirdetése; a
folyóirat átnevezése; a folyóirat megszűnése.
(4) A Szerkesztőbizottság tagjai részt vesznek a lektorálási folyamatban.
(5) A Szerkesztőbizottság munkáját főszabály szerint ülések tartása nélkül végzi, határozatait
elektronikus szavazás útján hozza meg. A szerkesztőbizottsági ülésen a jelenlévő, elektronikus
szavazás esetén az összes szerkesztőbizottsági tag többségének szavazatára van szükség a
határozathozatalhoz. Szavazategyenlőség esetén a főszerkesztő dönt. A Szerkesztőbizottság ülését
szükség szerint a felelős szerkesztő hívja össze. A Szerkesztőbizottság akkor határozatképes, ha
tagjainak többsége jelen van.
(6) Különösen indokolt esetben a felelős szerkesztő összehívhatja a Szerkesztőbizottság és a
Szerkesztőség együttes ülését is. A szerkesztőbizottsági és a szerkesztőségi tagok feladataira és
hatáskörére, valamint a határozathozatalra vonatkozó szabályokat ezekre az ülésekre is megfelelően
alkalmazni kell.

IV. A Szerkesztőség
(1) A Szerkesztőség hét tagját a felelős szerkesztő a főszerkesztő és a Választmány egyetértésével
öt évre kéri fel a tisztség betöltésére, a megbízatás meghosszabbítható. A Szerkesztőség
összetételének lehetőség szerint tükröznie kell a folyóirat tematikai sokszínűségét.
(2) A Szerkesztőség tagjai munkájukat önkéntes alapon, térítésmentesen végzik.
(3) A Szerkesztőség felelős a folyóirat rendszeres szakmai munkájáért és a Szerkesztőbizottság
tagjainak tanácsait is figyelembe véve dönt különösen új lapszám megjelenésére vonatkozó felhívás
közzétételéről, tematikus lapszám készítéséről, a folyóirat rovatrendjének átalakításáról, illetve a
folyóirat megszűnéséről.
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(4) A Szerkesztőség kétszeresen anonim lektorálási módszerrel a bekért két lektori vélemény alapján,
a második vélemény beérkezését követő hét munkanapon belül dönt a folyóirathoz érkező kéziratok
befogadásáról. A Szerkesztőség kéziratot csak akkor jelentet meg, ha az legalább egy támogató lektori
véleményt kapott. Fenntartja azonban az olyan kézirat visszautasításának jogát is, amelynek
megjelentetését mindkét lektor támogatta. A kéziratról való döntés során a szerző személye a
szerkesztőségi tagok számára nem ismert.
(5) A Szerkesztőség nevében a felelős szerkesztő a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról, valamint
a lektori véleményekről anonimizált formában tájékoztatást ad a szerzőnek.
(6) A Szerkesztőség javaslatot tesz a főszerkesztőnek a folyóirat kiadásával kapcsolatosan a tördelési
és nyomdai munkálatok elvégzőinek kiválasztására.
(7) A Szerkesztőség üléseit a felelős szerkesztő hívja össze évente legalább két alkalommal. A
határozathozatalhoz a Szerkesztőség ülésén jelenlévő, elektronikus szavazás esetén az összes
szerkesztőségi tag többségének támogató szavazatára van szükség. A Szerkesztőség a 3. alcím (3)
bekezdése szerinti stratégiai kérdésekben szerkesztőségi ülésen határoz. Szavazategyenlőség esetén a
főszerkesztő dönt. A Szerkesztőség ülése akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
(8) A Szerkesztőség címe és elérhetősége:
1118 Budapest, Ménesi út 12.
[Postafiók]
Telefon: +36 (1) 209-06-20
Fax:+36 (1) 209-5237/227
E-mail: tudszerv @bibokoll.elte.hu

V. Lektorok
(1) A lektorokat az érintett tudományterületek neves szakértői közül a főszerkesztő egyetértésével a
felelős szerkesztő kéri fel a kéziratok véleményezésére. Bármely kézirat csak két lektor értékelését
követően jelentethető meg a folyóiratban, a lektorok és a szerzők egymás személyazonosságát nem
ismerhetik meg. A lektorok munkájukat díjazás nélkül, önkéntes alapon végzik.
(2) A lektorok a lektori értékelőlapot kitöltve ismertetik álláspontjukat az adott kézirattal kapcsolatban,
ami a kézirat befogadására, módosítási javaslatokkal a szerzőnek történő visszaküldésére, vagy
elutasítására vonatkozhat.

VI. Olvasószerkesztők
(1) Az olvasószerkesztők az ELTE Bibó István Szakkollégium hallgatói, munkájukat díjazás nélkül,
önkéntes alapon végzik. Kiválasztásuk módjáról minden év szeptemberében a felelős szerkesztővel és a
Választmánnyal egyetértésben a főszerkesztő dönt. Az olvasószerkesztői megbízatás egy évre szól, ezt
követően meghosszabbítható.
(2) Az olvasószerkesztők feladata a folyóirat egységes arculatának, a nyelvtani, helyesírási továbbá a
formai útmutatóban foglalt egyéb követelményeknek a maradéktalan és egységes érvényesítése az

4

egyes lapszámokban. Az olvasószerkesztők munkáját a felelős szerkesztő koordinálja.

VII. Az egyes lapszámok megjelentetése
A folyóirat egyes lapszámai elsősorban elektronikus formában jelennek meg, a Szerkesztőség
javaslatára a főszerkesztő azonban gondoskodhat kisebb számban köteles- tisztelet- és reprezentációs
példányok nyomdai úton történő megjelentetéséről is. A megjelentetéssel kapcsolatos tördelési és
nyomdai munkálatokat a főszerkesztő koordinálja.

VIII. Záró rendelkezések
(1) A jelen Statútum az aláírás napján lép hatályba.
(2) Jelen Statútum a Szerkesztőség tagja, a Szerkesztőbizottság tagja, a felelős szerkesztő, vagy a
főszerkesztő kezdeményezésére, a Szerkesztőbizottság és a Szerkesztőség tagjai többségének
döntésével és a főszerkesztő egyetértésével módosítható.

Budapest, 2019. december …
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