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Előszó és köszönetnyilvánítás 

 

Tisztelt Olvasó! 

A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle című folyóirat 2013-ban azzal a céllal indult útjára, 

hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bibó István Szakkollégiuma jelenlegi 

tagjainak arra érdemes kutatási eredményeit a szélesebb szakmai közvélemény elé tárja, 

valamint felületet biztosítson a már végzett szakkollégistáknak, továbbá a Bibóhoz szorosan 

kötődő valamennyi szakembernek gondolataik közzétételére. Célunk az, hogy ezekkel az 

írásokkal is hozzájáruljunk a szakmai diskurzus élénkítéséhez, különös tekintettel a 

legfiatalabbak integrálására a tudományos közéletbe. 

Jelen lapszámunk a fentebbi célok előmozdítására történő újabb vállalkozás, egyúttal a három 

éve meg nem jelent folyóirat életében egy új korszak kezdete is. Ennek során a részben 

megújult koncepció keretében minden évben két lapszám rendszeres megjelentetését tűztük ki 

célként.  

A szakkollégium és a folyóirat korábbi hagyományait követve a szerzők bátran, őszintén és 

kritikus szemlélettel elemzik a hazai jogrendszer különböző területein, a jogelmélettől 

egészen a modern technológia által felvetett jogi és politológiai kihívásokig felmerülő 

problémákat, amelyek orvoslása érdekében szakmailag alátámasztott, jogösszehasonlításon is 

alapuló, színvonalas érveléseket vonultatnak fel. A jelen lapszámban olvasható valamennyi 

tanulmány egy-egy releváns kérdést jár körbe az elmúlt évek jogalkotási és politikatudományi 

folyamataira fókuszálva, és a sokszínű tematika mellett a folyóirat számos szemléletes ábrát, 

valamint megfontolásra érdemes de lege ferenda javaslatot is kínál. 

E lapszám a szakkollégium életében is fontos mérföldkő, hiszen a legutóbbi megjelenés óta 

belépett az intézmény életébe a szakkollégisták egy olyan új generációja, akiknek most nyílik 

először alkalmuk arra, hogy gondolataikat e folyóirat hasábjain közzé tegyék. Ezen fiatal 

kutatókra, valamint a megjelenő írások színvonalára tekintettel, jó szívvel ajánljuk a Bibó 

Jog- és Politikatudományi Szemle legújabb számát a szélesebb szakmai közvélemény 

figyelmébe. 

 

Szentgáli-Tóth Boldizsár 

Felelős szerkesztő 
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Főszerkesztő  
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