Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774

XXVII.évf. (2017) 53.sz.

SZERZŐI ŰRLAP
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) kitöltött és
e-mail-en továbbított szerzői űrlapot, valamint digitalizált arcképfotót kér a rendezvényein előadóktól és a periodikáiban alkotásaikat publikálni kívánó szerzőktől (férfiak esetében fehér ingben,
nyakkendőben és zakóban vagy zubbonyan, hölgyek esetében pedig hasonló jellegű öltözékben
látható fényképet várunk). Az adatkezelés kizárólag a formanyomtatvány céljára irányul, az
SZBMRTT azokat harmadik személynek nem adja át, azon tudományos adatbázisok kivételével,
amelyekbe az alkotás bekerül.
A szerzői űrlap hármas célt szolgál. Egyrészt arra hivatott, hogy zökkenőmentes kapcsolat alakulhasson ki a szerzőkkel, illetve előadókkal. Másrészt — a későbbi esetleges jogviták megelőzése
céljából — tisztázza a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN
1216-6774 és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN
1785-3257 periodikában publikálásra kerülő alkotások jogi helyzetét. Végül pedig megfelelő információt biztosítson a szerzői ismertetők, illetve a DOI, az MTMT és a kapcsolódó adatbázisok számára.
Annak ellenére, hogy a rendvédelem-történeti konferenciákon elhangzott előadások tanulmánnyá fejlesztett változatai nem automatikusan kerülnek fel a rendvédelem-történeti periodikák
hasábjaira, hanem csak akkor, ha a közlési feltételekben foglaltaknak megfelelnek, célszerű minden
előadónak és szerzőnek ugyanazon űrlapot kitölteni és fényképet küldeni.
Az űrlap tartalma és a fotó:
- előadók esetében a konferenciát ismertető előzetes tájékoztatóban és — amennyiben az alkotás
tartalma harmonizál a periodika közlési feltételeiben foglaltakkal — a Rendvédelem-történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél számainak szerzői ismertetőjében;
- szerzők esetében pedig a Rendvédelem-történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél számainak szerzői ismertetőiben kerül publikálásra.
A Rendvédelem-történeti Füzetek és a Rendvédelem-történeti Hírlevél a hagyományos papír
alapú formában korlátozott példányszámban kerül előállításra. Emellett azonban mindkét periodika
megjelenik a világhálón a
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján
http://www.szbmrtt.atw.hu
az Országos Széchényi Könyvtár, Elektronikus Dokumentum Központja,
Elektronikus Periodika Adatbázis és Archívumának a honlapján
http://www.epa.oszk.hu
a szerző neve, e-mail címe, alkotása címe és művének fontosabb nyilvántartási adatai, valamint a fő
szöveg bekerül a DOI, az MTMT és a csatlakozó tudományos adatbázisok adattárába is
https://www.doi.org/
https://www.mtmt.hu/
A kapcsolattartás és az adatbázisokban való feltűntetés érdekében kérjük*
Szerző: …………………...……………Legmagasabb tudományos fokozat ……………………….
Tanulmány címe magyarul és angolul :……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Postacím : …………………………………………………………………………………………….
Telefon :…………………………………………..Fax :…………………………………………….
Mobil :…………………………………………….E-mail :….……………………………………...
Intézmény(ek) neve** :……..………..….………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
* Azoknak a rovatoknak a kitöltése indokolt, amelyek tartalma eltér a korábban már kitöltött űrlapon közöltektől.
** Itt az intézményi kötődéseket kell feltűntetni, amely szellemi alkotóműhelyhez — oktatási intézmény, közgyűjtemény,
szerkesztőség, tudományos társaság — kapcsolódóan szellemi alkotómunkát végez. Nem feltétlenül csak munkaviszonyt
kell jelölni, hanem az(oka)t a szellemi műhely(eke)t, amely(ek)nek a vonzáskörében tevékenykedik.
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SZERZŐI ISMERTETŐ***
Tanulmány / előadás címe
szerző / előadó neve
- tudományos fokozat
Arcképfotó
- oktatói fokozat

Az alkotó / előadó szerzőségével publikált, a tudományos
közléssel szemben támasztott
igényeknek megfelelő

- könyvek: ………………
- könyvrészek:…………....
- tanulmányok:
- egyéb tudományos közlemények:
- független idézetek:
- Hirsch index:
A publikációinak, illetve alkotásai citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó nyilvános adatbázis elérhetőségének a világhálós címe:

- kutatási terület

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek

*** Több tudományos és oktatói fokozatot abban az esetben közlünk, ha azok több tudományágban születtek, illetve több intézményhez kapcsolódnak. Mivel a rendfokozatok, valamint az egyéb
rangok és címek a tudományos tevékenység tekintetében irrelevánsak, azok közlésétől eltekintünk.
Függetlenül az aktuális jogi szabályozástól minden disszertációt tudományos fokozatnak tekintünk,
amit nem a diplomaszerzési eljárás keretében kaptak. A humán- és állatorvosi, valamint gyógyszerés és a jogi stb. doktorátusok tekintetében e tudományágak megjelölését is kérjük az egyértelmű
helyzetek létrehozása érdekében. A kutatási terület megjelöléseként nem egy tudományágat kérünk
feltűntetni, hanem a konkrét kutatási terület megnevezését várjuk. Publikációinak, illetve alkotásai
citációinak bibliográfiai adatait tartalmazó nyilvános adatbázis világhálós címének közlése esetén
tudományos publikációi számszerűsített adatait és a Hisrsch-index számát nem feltétlenül kell rögzítenie. A szerzőkről fehér ingben nyakkendővel, zakóban vagy zubbonyban készült felvételt várunk a hölgyektől pedig hasonló öltözetű fényképet kérünk.

271

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774

XXVII.évf. (2017) 53.sz.

Tanulmány / előadás ismertetője és öt kulcsszó
(600 – 1000 közötti karakter terjedelemben — a szóközökkel együtt —
magyar és angol nyelven)

Alkotásom közlését, illetve az űrlapon feltüntetetteket térítésmentesen biztosítom a Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 és / vagy a Rendvédelemtörténeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257 periodikák számára. Engedélyem a magyar nyelvű kiadásra vonatkozik, amely a periodikákban vagy az ahhoz
kapcsolódó kiadványokban — több ízben — is megjelenhet, ezen publikációk szerzői honoráriumáról véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok. Az adatok kitöltésével és megküldésével
hozzájárulok azok Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság általi
kezeléséhez. Egyben engedélyezem, hogy azon adatbázisokban is szerepeljen a művem, amelyekbe
a periodika belép.
Engedélyem végleges és visszavonhatatlan.
Dátum 201 .

……………………………………
aláírás
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