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szerkesztői köszöntő

Ötödik évfolyamához érkezett a Jogesetek Magyarázata. A lapot 2010-ben azzal a cél-
lal indította útjára Jakab András alapító főszerkesztő, a szerkesztőség, valamint a ki-
adást vállaló Opten Kft., hogy a magyar szakirodalmi kínálatban addig ismeretlen 
műfaj, a kötött szerkezetű esetelemzés meghonosításával hozzájárulhasson a hazai 
jogi kultúra fejlesztéséhez és a bírói gyakorlat feletti szakmai kontroll erősítéséhez. 
A folyóirat négy évfolyamának tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, jó úton sikerült 
elindulnunk e célkitűzések megvalósításához. A JeMa ma már egyértelműen jelen 
van a jogászi köztudatban, a gyakorló jogászok körében és a jogtudományi szférá-
ban egyaránt. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy szerzőink a jogászi professzió 
minden irányából érkeznek: neves vagy épp pályájuk elején álló egyetemi oktatók, 
doktoranduszhallgatók, ügyvédek, sőt ügyészek és bírák is. Külön öröm számunkra, 
hogy szerzőink és olvasóink táborában bírákat is köszönthetünk, hisz ez azt mutatja, 
hogy a JeMa a bírói szervezeten belüli szakmai önreflexióhoz is hozzá tud járulni. A 
szerzők személyi köre mellett a szerkesztőket és a szerzőket közvetlenül elérő meg-
keresések, vélemények, a kiadó által szervezett lapbemutatók azt mutatják, hogy a 
megjelent ítéletkritikák nyomán szakmai párbeszéd tudott létrejönni a tudományos 
szféra és a gyakorló jogászság között. Lapbemutatóinkkal jelen voltunk fővárosi és 
vidéki bíróságokon, az Alkotmánybíróságon és az egyetemeken is.

A lap a jövőben is ezen az úton kíván továbbhaladni. A szakmai színvonal bizto-
sítása érdekében a cikkeket az első számtól kezdve a szerkesztőség tagjai vagy kül-
ső szakértők lektorálták. A szakmai lektorálás az eddigiekben nem anonim módon 
történt, de a következő időszakban átállunk az anonim, kölcsönösen vak lektorálás-
ra (double blind peer review), amikor sem a lektor nem ismeri a szerző személyét, sem 
pedig a szerző a lektorét. Reményeink szerint a vak lektorálás a cikkeink színvonalá-
nak további emeléséhez járulhat hozzá, kiemelten annak a szakmai felelősségnek 
is a tudatában, amelyet jogerős bírói ítéletek kritikai elemzése megkövetel. Mivel a 
beérkezett kéziratok között még vannak olyanok, amelyek lektorálása nem anonim 
módon történt, ezért a 2014. évi első lapszámokban még mindkét módszer elő fog 
fordulni. A lektorálás módját az egyes cikkek elején jelezzük. A közeli jövőben a lap 
állandó lektoraiból alakítjuk majd ki a tágabb szerkesztőbizottságot.

A JeMa ötletgazdája és megalkotója Jakab András, aki az elmúlt négy-öt évben 
nagy energiával és lelkesedéssel építette a folyóiratot, amit a szerkesztőség nevé-
ben ezúton is szeretnék hálásan megköszönni. Azóta őt számos újabb feladat és ki-
hívás „találta meg”, és ezekre tekintettel felkért, hogy először vele közösen, társfő-
szerkesztőként szerkesszem a lapot, majd másfél év közös munka után arra, hogy 
vegyem át tőle a főszerkesztői feladatokat. A megtisztelő felkérést örömmel fogad-
tam. Jakab András mint a lap alapítója tanácsaira természetesen a jövőben is számít 
a szerkesztőség. A rovatvezetők sorában is történetek változások: a strasbourgi jog-
gyakorlat rovat szerkesztését Kirs Eszter vette át Sonnevend Páltól, a luxembourgi 
joggyakorlat rovatát pedig Osztovits András után Varju Márton szerkeszti. Az alkot-
mányjogi rovatot a jövőben Csink Lóránt vezeti. Valamennyi korábbi szerkesztő kol-
légának ezúton is nagyon köszönjük az értékes munkáját, új rovatvezetőinket pedig 
sok szeretettel köszöntjük.

Ahogy eddig, a jövőben is várjuk szerzőink írásait és számítunk olvasóink észre-
vételeire.

Szomora Zsolt
főszerkesztő




