SZERZŐINK FIGYELMÉBE
Közlési feltételek a Honvédségi Szemlében
Tájékoztatjuk szerzőinket, hogy a folyóirat lehetőséget biztosít a rovatoknál megnevezett témakörökben, 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, mely 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 (kisszoltan@armedia.hu, illetve hsz@hm.gov.hu).
●● A küldeményben tüntessék fel nevüket, rendfokozatukat, beosztásukat (foglalkozásukat), tudományos fokozatukat és elérhetőségüket.
●● Amennyiben mondanivalójukat ábrákkal (térképrészletekkel, grafikonokkal stb.) kívánják szemléltetni, azt magyar nyelvű illusztrációkkal
tegyék. Folyóiratunk fekete-fehér megjelenésű, ezért ennek megfelelően készítsék el az ábrákat, lehetőleg egyszerű, vonalas formában,
olvasható feliratozással. Az illusztrációkat ne illesszék be a szövegbe (csak a helyüket jelöljék), azokat külön csatolva küldjék el (jpg-, bmpvagy tiff-formátumban). Az íráshoz csatoljanak magyar nyelvű ábraszöveget, melyben az ábra címe mellett tüntessék fel annak készítőjét,
forrását, internetes hivatkozásnál a letöltés idejét.
●● 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 csak tudományos igényességgel elkészített, a felhasznált irodalom feltüntetésével, illetve megfelelő hivatkozásokkal ellátott,
első közlésű írásokat publikál.
A Felhasznált irodalom jegyzékét a tanulmány végén, ábécérendben (a szerző neve kezdőbetűjének figyelembevételével) kérjük elhelyezni,
az alábbiak szerint.
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Folyóiratcikk esetében:
Beluszky Pál: A mezővárosok és az „alföldi út”. Földrajzi Közlemények, 2005. 1–2., 31–46.
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. Ha a szerző olyan műveket kíván
megjelölni, amelyekre írásában konkrétan nem hivatkozik, ám a téma szempontjából fontosak, úgy azokat korlátozott számban Ajánlott
irodalom cím alatt adja meg.
A felhasznált irodalomra való konkrét hivatkozás, az adott oldalon, lábjegyzetben történjen, rövidített formában, a hivatkozás oldalszámának megjelölésével (Mendöl Tibor, 122.).
Külföldi szerzőnél a művön feltüntetett formában:
Andrew H. Kydd – Barbara F. Walter, 15.
Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben megjelent több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb.
betűkkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegyzékben (Mendöl Tibor 1963/a, 122.). A hivatkozás ismétlődése
esetén: Mendöl: i. m. 156., illetve Uo. 156.
Szintén a lábjegyzetben szerepeljenek a magyarázó, kiegészítő információk, illetve a rövidítések feloldásai.
Internetes hivatkozásnál tüntessék fel a letöltés idejét:
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

