
 

Fogyasztóvédelmi Jog online szakfolyóirat szerkezete 
 

 

A folyóirat terjedelme: 6 szerzői ív (1 szerzői ív 40 000 karakter), azaz összesen 240 000 

karakter. 

Megjelenés: naptári évenként 4 alkalommal. 

Megjelenés formája: kizárólag e-kiadás az Új Jogtár felületén 

 

A Fogyasztóvédelmi Jog szakfolyóirat rovatstruktúrája alátámasztja annak joggyakorlatra 

koncentráló jellegét. A lap az alábbi rovatokat tartalmazza.  

 

1. Tanulmány  

A tanulmány tudományos igényű, teljes és pontos hivatkozásokkal, tényekkel, érvekkel 

alátámasztott állításokkal, következtetésekkel, megállapításokkal. A tanulmánnyal szemben 

tartalmi megkötés annyiban áll fenn, amennyiben az a folyóirat tárgyából következik. A rovat 

terjedelme összesen maximum hatvanezer karakter. 

A folyóirat lapszámonként 1-2 tanulmányt tartalmaz.  

 

2. Jogesetelemzés  

A rovat célja, hogy fórumot biztosítson a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hazai és EUB által 

hozott bírósági ítéletek tudományos és gyakorlati oldalú elemzésének. A közzétett elemzések 

kettős funkcióval bírnak: egyrészt a rövid, néhány oldalas, egyes kérdésekben a kivonatolt 

döntéseknél jobban megismerhetővé teszik a bíróságok álláspontját és gondolkodásmódját, 

másrészt pedig fórumot biztosítanak ezen döntések esetleges érvelési hibáinak bemutatására.  

A rovat terjedelme összesen maximum ötvenezer karakter.  

A folyóirat lapszámonként 1-2 részletes, tudományos igényű jogesetelemzést tartalmaz.  

 

3. Döntvény  

A rovat a fogyasztóvédelmi tárgyú európai uniós jogi aktusok, az Fttv. és a Tpvt. alapján egyedi 

ügyben hozott (akár egymásnak ellentmondó), az EU és a hazai bíróságok, valamint a GVH és 

a Pénzügyi Békéltető Testület határozathozatali gyakorlatára fókuszál.  

A rovat kimerítő jelleggel tartalmazza az aktuális fogyasztóvédelmi tárgyú (EUB által hozott 

és hazai) bírósági határozatokat. 

A folyóirat lapszámonként 1-6 döntvényt tartalmaz.  

A rovat maximális terjedeleme kilencvenezer karakter, azzal, hogy az egyes szerkesztett 

döntvények maximális hossza tizenötezer karakter lehet. 

 

4. Fórum  

Rövid – nem tanulmány jellegű – írások lehetőségét biztosítja ez a rovat. Célja, hogy a 

jogalkotók és a jogalkalmazók (ügyvédek, kamarai jogtanácsosok, bírák), a tudomány elméleti 

képviselői, kezdők és gyakorlottak egyaránt szakmai vitát kezdeményezzenek, megosszák 

gondolataikat, álláspontjukat, szakmai véleményüket saját tapasztalataik alapján. A 

könyvismertetések és a konferencia-beszámolók is itt találhatóak.  

A rovat terjedelme összesen maximum negyvenezer karakter.  

 

 


