
Online elérhető jogi szakfolyóiratok 

 

Agrár- és Környezetjog 

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a Magyar Agrárjogi Egyesület 

évente két-három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata, amely a 

kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi 

tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését 

szolgálja. 

Ars Boni 

Időszakosan megjelenő elektronikus folyóirat, melyben a legkülönfélébb 

jogi témájú cikkek és tanulmányok kapnak helyet. 

Börtönügyi Szemle 

A büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata, a Börtönügyi 

Szemle negyedévente jelenik meg, elméleti és gyakorlati tanulmányok, 

kutatási beszámolók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be a 

büntetés-végrehajtás előtt álló kihívásokat. 

Debreceni Jogi Műhely 

Debreceni Jogi Műhely internetes lektorált folyóirat 2004 ót negyedévente 

jelent meg, jelenleg évi két összevont számmal jelentkezik. 

Fundamentum – Az emberi jogok folyóirata 

Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK) 

1997-ben adta ki először a Fundamentumot, az alapvető jogokról 

ismereteket és véleményeket közlő, negyedévenként megjelenő folyóiratot. 

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, 

megújult formában jelenik meg. A kiadvány az iparjogvédelem és a szerzői 

jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat 

tesz közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-

védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a népszerű nemzetközi 

kitekintőt. A folyóirat internetes változata megjelenéskor tartalmazza a 

tartalomjegyzéket és az átfogó tanulmányok kivonatát, majd a nyomtatott 

változat megjelenésétől számított hat hónap múlva kiadvány teljes tartalma 

is elérhető lesz PDF formátumban. 

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1040
https://arsboni.hu/folyoirat/
http://epa.oszk.hu/02700/02705
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/
http://fundamentum.hu/
https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/iparjogvedelmi-es-szerzoi-jogi-szemle


Iustum Aequum Salutare 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának 

jogtudományi folyóirata, a Iustum Aequum Salutare 2005 óta jelenik meg. 

Jogelméleti Szemle 

Az ELTE Állam- Jogtudományi Karának jogelméleti és jogszociológiai jellegű 

írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint 

politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre. 

Jogtörténeti szemle 

Kiadja a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, a Károli 

Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti–Jogelméleti Intézete, a Miskolci 

Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és 

Közigazgatás-történeti Tanszéke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Jogtörténeti Tanszéke, a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszéke, a 

Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszéke, a Szegedi 

Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszéke, elektronikusan is 

elérhető jogi szakfolyóirat. 

JURA 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos 

folyóirata. 

Közjegyzők Közlönye 

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, 

ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és 

az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. A 

közjegyzők mellett akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik 

véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről. A honlapon 

elektronikus formában 1997-től kezdve elérhetőek az egyes számok. 

KRE-DIT    

A KRE-DIt a Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz 

Önkormányzatának (KRE-DOK) online tudományos folyóirata, a 

jogtudomány, a hittudomány vagy a történelemtudomány területéről. 

Miskolci Jogi szemle 

A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

lektorált folyóirata. Eredeti tanulmányokat, fordításokat és 

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/ias.htm
https://majt.elte.hu/kiadvanyok/jogtorteneti-szemle
https://majt.elte.hu/kiadvanyok/jogtorteneti-szemle
https://jura.ajk.pte.hu/index.php?link=letoltes
https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/kozlonykereso.php
http://www.kre-dit.hu/
https://www.mjsz.uni-miskolc.hu/


tanulmányértékű recenziókat olvashatunk  a folyóiratban a jogtudomány 

valamennyi területéről. 

Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga 

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedévente 

megjelenő szakfolyóirata az állam- és jogtudomány valamennyi területéről 

közread tanulmányokat, szemlecikkeket, és a hazánkban kiadott jogi 

szakkönyvek annotált bibliográfiáját is közli. 

Ügyészek lapja 

Az Ügyészek Lapja az Ügyészek Országos Egyesületének 1993 óta 

rendszeresen, kéthavonta megjelenő folyóirata. A honlapon a csillaggal 

jelölt számok teljes szövege elérhető. 

 

https://ojs.lib.unideb.hu/profuturo
http://www.ugyeszek.hu/ugyeszek+lapja/ugyeszek+lapja+megjelent+szamai/ugyeszek+lapja+megjelent+szamai.html

