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A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle című tudományos folyóirat
elsődlegesen magyar nyelven beküldött tanulmányokat, míg
idegen nyelven írt munkákat tematikus különszámokba fogad.
A kézirat terjedelme csak rendkívül indokolt esetben haladhatja
meg az 50.000 karaktert. Kérjük szerzőinket a terjedelmi korlát
szigorú betartására. A korlátok be nem tartása esetén a szerkesztőség – a szerzővel egyeztetve – a tanulmányokat több részre
bonthatja.
A szöveget elektronikus formátumban kérjük leadni (az MS
Word bármelyik változatában elmentve) a csiha.gabor@mku.hu
és a farkas.adam@mailbox.hu email címek mindegyikére.
A tanulmányok tekintetében kérjük a szerzőket, hogy a felsorolásoktól eltekintve tartózkodjanak a szöveg formázásától. A tanulmányok tartalmazzák a szerző nevét és a mű címét.
A következő formai kritériumokat kérjük betartani: A/4-es lapméret, Times New Roman betűtípus, 11pt betűméret, szimpla
sorköz, első sor behúzása 1 cm. A fejezetek és alfejezetek legelső bekezdései, illetve a pontokba szedett felsorolások utáni első
bekezdések esetén azonban nem kell az első sort behúzni.
A fejezetcímeket és a szöveg egyéb tagolásait külön formázás
nélkül, üres bekezdések alkalmazásával kérjük jelezni.
A szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható, ritkítás,
aláhúzás, vastag betű, csupa nagy betű csak kivételes esetben
fogadható el.
A közvetlen hivatkozásokat lábjegyzetekben, az oldal alján kérjük feltüntetni. A lábjegyzetben és az irodalomjegyzékben szereplő hivatkozások rendje a következő:
Szerző: Cím. Kiadás helye: kiadó, kiadás éve, oldalszám.
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Amennyiben az idézet gyűjteményes kötetből származik, úgy a
következő jelölést kérjük alkalmazni:
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Szerző: mű címe. In Kötet szerkesztője: Gyűjteményes kötet címe. Kiadás helye: kiadó, kiadás éve, Oldalszám.
10. Amennyiben az idézet folyóiratból származik, úgy a következő
jelölést kérjük alkalmazni:

Szerző: mű címe. In Folyóirat címe, Évszám/Lapszám,
oldalszám.
11. Egy mű ismételt hivatkozása esetén a következő jelölést
kérjük alkalmazni:
Szerző teljes neve i.m. idézett munka évszáma, oldalszám.
Amennyiben a szerzőtől egy azon évből több művet is
idézünk, úgy a következő példa szerinti jelölést kérjük
alkalmazni:
Hautzinger Zoltán: A katonai bűncselekmények. In Blaskó Béla
(szerk.): Büntetőjog Különös rész II. Budapest: Rejtjel Kiadó,
2013. 409–450. [A továbbiakban: Hautzinger Zoltán i.m. 2013a]
Hautzinger Zoltán: A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények. In Blaskó Béla (szerk.): Büntetőjog Különös rész II.
Budapest: Rejtjel Kiadó, 2013. 409–450. [A továbbiakban:
Hautzinger Zoltán i.m. 2013b]
12. Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a hivatkozási rendszer
nagyfokú be nem tartása, következetlensége illetve
plágiumgyanú estén a tanulmány elutasításra kerül!
13. A szerkesztőbizottsághoz beérkezett - formailag megfelelő tanulmányokat az állandó és eseti tagokból álló szakmai bizottságnak küldjük ki szakmai véleményezésre. A közlés feltétele a
szakmai bizottság támogató véleménye, illetve a javítandónak
értékelt pontok átdolgozása.
14. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem
fizet.
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15. A szerkesztőség tiszteletben tartja a szerzők szakmai álláspontját és szerzői autonómiáját, fenntartja azonban a nyelvhelyességi
és szerkesztési hibák javításának jogát.
16. A szerzők szakmai álláspontja a szerkesztőség és a kiadó álláspontjaként nem értékelhető és amennyiben azzal szemben a
szerkesztőség jelentős etikai, vagy szakmai kifogást támaszt, élhet a közlés megtagadásának jogával.
Köszönjük, hogy megfelelően elkészített kézirat beküldésével segítik
munkánkat és a kéziratküldéssel megtisztelik lapunkat!
A szerkesztőség
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