
A Polgári Jog folyóirat szerkezete 
 

 

A Polgári Jog folyóirat rovatstruktúrája alátámasztja annak joggyakorlatra koncentráló jellegét. 

A lap az alábbi rovatokat tartalmazza. 

 

1. Tanulmány 
 

Rovatvezető: dr. Kisfaludi András. 

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 folyóirat lapszámonként két tanulmányt tartalmaz. 

 

2. Jogesetelemzés 

 

Rovatvezető: dr. Gárdos Péter. 

A rovat célja, hogy fórumot biztosítson bírósági ítéletek tudományos 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 folyóirat lapszámonként egy részletes, tudományos igényű jogesetelemzést tartalmaz. 

 

3. Ptk. a jogesetek tükrében 

 

Rovatvezető: dr. Gárdos Péter és dr. Parlagi Mátyás. 

Régi döntvény új köntösben, az 1959-es Ptk. gyakorlatából ismert (akár EBH-ként közzétett) 

jogeset ismertetését és megoldását tartalmazza a Ptk. szabályai alapján. A rovat célja: a Ptk. 

alkalmazásának, értelmezésének konkrét bemutatása egy korábbi jogeset/tényállás alapján. 

Tárgya lehet a Ptk. hatálybalépése előtt egyedi ügyben hozott, az 1959-es Ptk.-n alapuló 

bírósági határozat függetlenül attól, hogy korábban a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

közzétették-e vagy sem, illetve attól is, hogy megjelent-e szerkesztett formában valamelyik 

folyóiratban (BH, KGD, BDT). 

Lapszámonként a darabszám nincs előre meghatározva. 

 

4. Döntvény 

 

Rovatvezető: dr. Parlagi Mátyás. 

A rovat már az új Ptk. alapján egyedi ügyben hozott (akár egymásnak ellentmondó) bírósági 

határozatokra fókuszál (peres és nemperes ügyekre egyaránt), elsődlegesen az alsóbb fokú 

bírósági döntésekből merítve, mivel most még itt jelentkeznek. A későbbiek során, illetve 

folyamatosan ez minden bírói fórumra kiterjesztésre kerül. Megjelennek olyan, az 1959-es Ptk. 

alapján elbírált, lényeges kérdéseket megvilágító, elsődlegesen felsőbb bírósági döntések is, 

melyek az új kódex mellett is irányadóak. 

A folyóirat lapszámonként 2–3 döntvényt tartalmaz. 

 

5. Fórum 

 

Rovatvezető: dr. Csehi Zoltán. 



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

jogalkotók, a bármely jogi hivatásrendhez tartozó jogalkalmazók (ügyvédek, jogtanácsosok, 

bírák, közjegyzők, ügyészek), a tudomány elméleti képviselői, kezdők és gyakorlottak egyaránt 

szakmai vitát kezdeményezzenek, megosszák gondolataikat, álláspontjukat, szakmai 

véleményüket saját tapasztalataik alapján. A könyvismertetések és konferencia-beszámolók is 

itt találhatóak. 

 

A Szerkesztőbizottság dönthet úgy, hogy egy teljes lapszámot a Wolters Kluwer Jogi 

Konferenciának vagy egy adott aktuális témának szentel. Ilyen esetekben megváltozhat a 

lap szerkezete. 
 


