
SZERZŐINK FIGYELMÉBE
Közlési feltételek a Honvédségi Szemlében

Tájékoztatjuk szerzőinket, hogy a folyóirat lehetőséget biztosít a rovatoknál megnevezett téma-
körökben, maximum egy szerzői ív terjedelmű (40 000 leütés szóközökkel, a jegyzeteket és az 
esetleges illusztrációkat beszámítva) tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére. A beküldött írásokat 
szakmailag lektoráltatjuk. A Szerkesztőség fenntartja a jogot a kéziratok – a magyar helyesírás 
szabályainak megfelelő – stilizálására, korrigálására és tipografizálására. A tervezett megjelenésről 
igazolást a Szerkesztőség csak abban az esetben ad ki, ha a Szerkesztőbizottság – a támogató 
lektori véleményre támaszkodva – a közlés mellett foglal állást. A tanulmány elfogadását követően 
a folyóirat kiadásában közreműködő HM Zrínyi Kft. a szerzővel szerződést köt, amely szabályozza 
a kiadással és a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdéseket.
Folyóiratunk zökkenőmentes szerkesztése – az MTA által meghatározott követelményeknek való 
megfelelés – érdekében a szerzőktől az alábbiakat kérjük:

 ● A közleményeket elektronikus levél mellékleteként (Microsoft Word DOC- vagy DOCX-
formátumban) szíveskedjenek eljuttatni a Szerkesztőségnek (kiss.zoltan@hmzrinyi.hu, illetve  
hsz@hm.gov.hu).

 ● A küldeményben tüntessék fel nevüket, rendfokozatukat, beosztásukat (foglalkozásukat), tudo-
mányos fokozatukat és elérhetőségüket (e-mail cím, telefonszám).

 ● Amennyiben mondanivalójukat ábrákkal (térképrészletekkel, grafikonokkal, táblázatokkal stb.) 
kívánják szemléltetni, azt magyar nyelvű illusztrációkkal tegyék. Folyóiratunk fekete-fehér megjele-
nésű, ezért ennek megfelelően készítsék el az ábrákat, lehetőleg egyszerű, vonalas formában, olvasható 
feliratozással. Az illusztrációkat külön csatolva is küldjék el, lehetőség szerint szerkeszthető formá-
tumban. Az íráshoz csatoljanak magyar nyelvű ábraszöveget, melyben az ábra (táblázat) címe mellett 
tüntessék fel annak készítőjét, forrását, internetes hivatkozásnál a letöltés időpontját.

 ● Fotóillusztrációt csak különösen indokolt esetben közlünk. Ez esetben ügyeljenek a megfelelő 
nagyságú felbontásra, illetve az ábrákhoz hasonlóan jelöljék meg a kép forrását.

 ● Kérjük, a leadott íráshoz csatolják annak angol nyelvű összefoglalóját és a vonatkozó kulcsszavakat.

Folyóiratunk (a Fórum és Szemle rovataink kivételével) csak tudományos igényességgel elkészített, a 
felhasznált irodalom feltüntetésével, illetve megfelelő hivatkozásokkal ellátott, első közlésű írásokat 
publikál.
Felhasznált irodalom
A Felhasznált irodalom jegyzékét a tanulmány végén, ábécérendben (a szerző neve kezdőbetűjének 
figyelembevételével) kérjük elhelyezni, az alábbiak szerint:

Könyv esetében:
Mendöl Tibor: Általános településföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.
Gyűjteményes kötet egy tanulmánya esetében:
Székely András: A periglaciális felszínformálás. In: Borsy Zoltán (szerk.): Általános természetföldrajz. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 356–421.

Periodikumok (időszakos kiadványok) esetében:
Ványa László: Navigációs berendezések zavarása és megtévesztése. Repüléstudományi Közlemé-
nyek, XXVII. évf. 2015/2., 7–16.



Petkovics Tamás: A hadiipar fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Katonai Logisztika, 24. évf. 
2016/1., 54–87.

Internetes hivatkozásoknál:
NATO looks to global partnership. http://www.nato.int/cps/en/SID-42EC607A-C84E90A3/natolive/
news_22328.htm?selectedLocaleen

Több szerző esetén a hivatkozott mű első szerzőjének nevét vegyék figyelembe.

Külföldi szerző(k) esetében is a vezetéknév alapján állítsák fel a sorrendet, pl. Bush, George W.: 
Döntési helyzetek. Ulpius Ház Könyvkiadó, Budapest, 2010.
Kydd, Andrew H. – Walter, Barbara F.: The Strategies of Terrorism. International Security, Volume 31, 
No. 1, 2006.

A felhasznált irodalomra vonatkozó szerkesztőségi alapszabály, hogy egyetlen olyan forrás se 
szerepeljen a Felhasznált irodalom jegyzékében, amelyre a szerző/szerzők a törzsszövegben nem 
hivatkoznak és amely nem szerepel lábjegyzetben. 

Lábjegyzetek
A felhasznált irodalomra való konkrét hivatkozás az adott oldalon, tipográfiai kiemelések nélkül, 
lábjegyzetben történjen, a hivatkozás oldalszámának megjelölésével:
Borbély Zsuzsanna: Egészségmagatartás, kiégés, mentális egészség – specifikus stresszorok hatása 
a rendőrség próbaidős tiszthelyettes állományában. Szakdolgozat. ELTE, Budapest, 2017, 1–155. 

Külföldi szerzőnél a művön feltüntetett formában: 
John M. Violanti – Fred Aron: Police Stressors: Variations in Perception Among Police Personnel. 
Journal of Criminal Justice, 1995, 23:3, 287–294.
Walter Lippmann: Public Opinion. New York, Free Press, 1997.

A felhasznált irodalom ismétlődése esetén az i. m. jelölést használjuk:
Borbély: i. m. 150. 
Közvetlen ismétlődés esetén: Uo. 150.
Ha azonos szerző(k)től több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket a név után írt záró-
jeles évszámmal kell megkülönböztetni:
Borbély (2017): i. m. 150.
Ha ugyanazon évben megjelent több tanulmányra hivatkoznak, akkor az évszám után írt a, b, c stb. 
betűkkel kérjük jelölni mind a szövegben, mind a Felhasznált irodalomban:
Borbély (2017a): i. m. 150.

Kettőnél több szerző esetén az et al. jelölést kérjük alkalmazni mind a magyar, mind a külföldi 
szerzőknél is.
Borbély Zsuzsanna et al.: A tömeges méretű illegális migráció pszichés következményei a rendészeti 
feladatellátás során. Hadtudományi Szemle, X. évf. 2017/3., 288–304.
Hobson et al.: Compelling evidence of the need for corporate work/life balance initiatives: result 
from a national survey of stressful life-events. Journal of Employment Counseling, 38:1, 2001, 38–44.

Szintén a lábjegyzetben szerepeljenek a magyarázó, kiegészítő információk, illetve a rövidítések 
feloldásai. 

Internetes hivatkozásnál kérjük feltüntetni a letöltés időpontját az adott oldalon, a lábjegyzetben:
NATO looks to global partnership. http://www.nato.int/cps/en/SID-42EC607A-C84E90A3/natolive/
news_22328.htm?selectedLocale=en (Letöltés időpontja: 2014. 03. 02.)

Köszönjük együttműködésüket!
A Honvédségi Szemle Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége


