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A HADTUDOMÁNY (MILITARY SCIENCE) C. FOLYÓIRAT
PUBLIKÁCIÓS SZABÁLYZATA

Tisztelt Szerzőink!
A Hadtudomány (Military Science) című folyóirat (lásd http://www.mhtt.eu/) a Magyar
Hadtudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága „A”
kategóriás, évente négy nyomtatott és egy elektronikus lapszámban megjelenő, lektorált
folyóirata.
1. A folyóiratban történő publikálás alapvető szabályai
a) A Hadtudomány (Military Science) csak más kiadványban még nem publikált, első
közlésnek számító tanulmányt jelentet meg, amelyről a szerzőnek nyilatkoznia kell (lásd 1.
sz. melléklet).
b) A főszerkesztő által felkért két független lektor bírálatát a Szerző(k)nek el kell fogadnia, és
javaslataikat a közlésre benyújtott tanulmányban végre kell hajtania. Ellenkező esetben a
Szerkesztőbizottság végső döntésének figyelembe vételével, a tanulmány a folyóiratban nem
jelenhet meg.
c) A Szerkesztőbizottság a lektori vélemények mellett plágiumvizsgáló programmal is
jogosult a tanulmányok eredetiségét vizsgálni.
d) A Szerkesztőbizottság fenntartja magának a döntés jogát arról, hogy az adott tanulmány a
folyóirat melyik számában és melyik rovatában, azon belül a nyomtatott vagy az elektronikus
változatában jelenik meg.
e) Fel nem használt tanulmányt nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
g) A periodikában angol nyelvű tanulmányokat is közreadunk, amelyeknek az elektronikus
vagy a nyomtatott lapszám megfelelő rovataiban biztosítunk helyet.
h) Tervezett megjelenésről igazolást csak abban az esetben ad ki a főszerkesztő, ha elkészült a
két lektori vélemény, és azok egybehangzóan támogatják a beküldött tanulmány megjelenését.
A szerkesztőséghez eljuttatott tanulmányok szerző(k) által történő utólagos változtatásának
csak abban az esetben adunk helyt, ha az(ok) a lektori észrevételek alapján történő javításokra
(pontosításokra) irányulnak.
i) Folyóiratunk zökkenőmentes szerkesztése, megjelentetése érdekében kérjük, hogy vegyék
figyelembe, illetve tartsák be a következőket:

Az egyes lapszámok megjelenésének és az azokba szánt tanulmányok befogadásának
határideje:
1. szám beküldés: március 05

megjelenés:

április 30.

2. szám beküldés: április 15.

megjelenés:

június 29.

3. szám beküldés: július 31.

megjelenés:

október 09.

4. szám beküldés: október 05.

megjelenés:

december 15.

Elektronikus lapszámban, az elbírált tanulmányok feltöltése folyamatosan történik. A
lapszámot minden év december 15-én zárjuk le.
2.) A benyújtandó szöveg formai követelményei
a) A tanulmány szövegét 12 pontos Times New Roman betűtípussal, Többszörös (1,2-es)
sortávolsággal, 0,8 cm-es bekezdéssel kérjük formázni. A lábjegyzeteket 10 pontos Times
New Roman betűtípussal, bekezdés nélkül, szimpla sortávolsággal kérjük megadni.
b) A tanulmányok kéziratát és a kitöltött, aláírt Szerzői nyilatkozatot (1. sz. melléklet)
elektronikus levél mellékleteiként, Word- vagy RTF-formátumban szíveskedjenek eljuttatni,
szerkesztőségünk e-mail címére (hadtudomany@gmail.com).
c) A tanulmány részét képezi a szerző(k) neve, munkahelye, beosztása, ORCID-azonosítója, a
cikk címe, továbbá tartalmi kivonata, a kulcsszavak, valamint a felhasznált irodalom
jegyzéke. Ezek bármelyikének hiányában a kéziratot a Szerkesztőségnek nincs módja
elfogadni.
d ) Kérjük, hogy a címet, a tartalmi kivonatot és a kulcsszavakat magyar és angol
nyelven is adják meg!
e) A tanulmány teljes terjedelme lehetőség szerint ne haladja meg a 40 ezer karaktert.
f) A legalább 300, legfeljebb 800 karakter terjedelmű tartalmi kivonat (abstract) tartalma a
probléma felvázolása, illetve a kutatás fő következtetéseinek bemutatása.
g) A kulcsszavak száma lehetőleg ne haladja meg az 5, az irodalomjegyzéké pedig a 30
elemet.
3.) Az illusztrációk formai követelménye
a) Amennyiben mondandójukat ábrákkal (fotókkal, térképrészletekkel, grafikonokkal stb.)
kívánják szemléltetni, azt az adott cikk nyelvével azonos nyelvű illusztrációkkal tegyék.
b) A szövegben tüntessék fel minden illusztráció forrását (interneten való elérhetőségét,
letöltésének időpontját stb.). Amennyiben azok a szerző saját alkotásai, akkor azt is jelöljék.
c) A nyomtatott számba szánt tanulmányok illusztrációi fekete-fehér színűek legyenek,
lévén, hogy a folyóirat nyomtatott lapszámai fekete-fehér nyomásúak.
d) A szövegközi illusztráció hosszabbik oldalának felbontása érje el az 1500 pixelt, az egész
oldalasra szánt, szöveget is tartalmazó illusztráció hosszabbik oldalának felbontása pedig
legalább 2500 pixel legyen! Fotók, reprodukciók esetén minimum 300 DPI felbontás
szükséges.

e) Az illusztráció Word-fájlból történő kimásolása minőségromlással jár, ezért kérjük, hogy
minden ábrát külön, az eredeti formátumban (jpg, tif) is küldjenek el.
4.) A bibliográfiai hivatkozások kötelező formája (Chicago, szerző/dátum stílus)
A Hadtudomány c. folyóiratban az ún. Chicago stílus, azon belül is a szerző/dátum
módszer az elfogadott. Erről részletesen lásd:
(https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html ;
https://libguides.wwu.edu/ld.php?content_id=41187041)
A szerző(k)nek a hivatkozásokat nem a főszövegben, hanem a lapalji lábjegyzetekben kell
megadnia, és a tanulmány végén álló Felhasznált irodalom jegyzékben kell felsorolnia.
A hivatkozás feltüntetése a lábjegyzetben történik, ahol a hivatkozott szerző vezetéknevét
vessző nélkül követi a dátum vesszővel, utána az oldalszám ponttal a végén. (Az oldal
jelölésére nem használjuk sem az o., sem a p., sem az l. rövidítést!)
Pl.: Ács 2009, 28.
A rövidítve idézett művek bibliográfiai adatait a Felhasznált irodalom jegyzékében kell
megadni a tanulmány végén, ABC-rendben (a szerző családneve kezdőbetűjének
figyelembevételével) az alábbiak szerint:
a) Egyszerzős könyv esetében:
Ács Tibor 2009. Katonaként is magyar. Széchenyi István katonaélete és hadügyi
reformeszméi. Budapest: Zrínyi Kiadó.
b) Kétszerzős könyv esetében:
Segalowitz – Gruber 1977. Segalowitz, Sidney J., and Frederic A. Gruber. 1977. Language
Development and Neurological Theory. New York, NY: Academic Press.
c) Háromnál több szerzős könyv esetében:
Ha négy vagy több szerző van, legfeljebb tízet kell felsorolni a Felhasznált irodalom
jegyzékében. A lábjegyzetben csak az első szerzőt kell szerepeltetni, majd ezt követően az et
al. ("és mások") rövidítést. Tíznél több szerzőnél az első hét sorolandó fel a referencia
listában, majd et al.
b) Könyvfejezet esetében:
Perjés Géza 2003. Gróf Zrínyi Miklós (1620–1664). In A magyar hadtörténelem évszázadai,
szerk. Király Béla – Veszprémy László, 109–122. Budapest: Atlanti Kutató és Kiadó
Közalapítvány.
c) Folyóiratcikk esetében:
Ács Tibor 2009. Katonai felsőoktatásunk a múlt század második felében. A Zrínyi Miklós
Katonai Akadémia története 1961–1969. Magyar Tudomány, 170. 11 (november): 1424–
1428.
d) Internetes hivatkozásoknál:

Takács Vivien: 50 kilogrammos mozsárbombát találtak a komáromi vár falában.
http://www.honvedelem.hu/cikk/54192_50_kilogrammos_mozsarbomba (Letöltés ideje:
2015. 11. 21.)
e) Több szerző esetén a hivatkozott mű első szerzőjének nevét vegyék figyelembe!
f) Külföldi szerző(k) esetében is a családnév alapján állítsák fel a sorrendet!
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Dr. Hegedűs Henrik, PhD s. k.
az SZB elnöke

Dr. Hausner Gábor László alezredes, PhD s. k.
az SZB elnökhelyettese, főszerkesztő

1. sz. melléklet

Szerzői nyilatkozat

Az alábbi című tanulmányt a Hadtudomány című nyomtatott/elektronikus folyóiratban
kívánom megjelentetni.
A kézirat címe:
A szerző(k) neve:
A szerző(k) tudományos fokozata:
A szerző(k) munkahelye és munkaköre:
A szerző(k) elérhetősége (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám):
A szerző(k) ORCID-azonosítója:
Aláírásommal igazolom, hogy a publikációs céllal benyújtott kézirat eredeti, saját munkám,
amely még nem jelent meg máshol, és eddig nem is nyújtottam be ilyen céllal máshová.
A kézirat minősített anyagot, vagy minősített információt nem tartalmaz.
A kéziratban a szerzői jogoknak megfelelő módon vannak jelezve a hivatkozások, idézések
formájában.
Dátum: …………………, 2021. ………………… hó ………….-n

Szerző(k) aláírása:

1. .................................................................
2. .................................................................
3. ……….………………………………….

