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Publikációs felhívás
1. A Terror & Elhárítás című folyóirat publikálás céljából magyar,
valamint angol nyelven készített kéziratokat – tanulmányokat és
könyvrecenziókat – fogad be, amelyekért honoráriumot nem fizet.
2. A kéziratnak Word formátumban kell készülnie. Terjedelme a
tanulmányok esetében 15.000 - 42.000 karakter, rendkívüli
esetben, a tudományos érték szem előtt tartása mellett a felső
határ elérheti a 48.000 karaktert. A maximális karakterszámnál
hosszabb, illetve a 14.000 karakternél rövidebb tanulmányok a
további megjelentetési eljárásból kizárásra kerülnek. Recenziók
esetében minimális elvárás a 10.000, míg a maximális terjedelem
a 25.000 karakter.
3. A tanulmány kezdőlapjának kötelező elemei








12 pontos helykihagyás.
A szerző neve (14-es betű), félkövér aláhúzott.
a szerző titulusa (12-es betű, dőlt, előtte és utána auto
térköz).
12 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz).
A tanulmány címe magyarul (14-es betű, félkövér, előtte
és utána auto térköz).
10 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz).
Abstract felirat (12-es betű, félkövér, előtte és utána auto
térköz).

215

TERROR & ELHÁRÍTÁS





2018/1. SZÁM

5-8 soros angol nyelvű összefoglaló (11-es betű, dőlt,
előtte és utána auto térköz, angol nyelvű tanulmányok
esetén az összefoglaló magyar nyelven íródjon).
12 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz).

Ezeket követően kezdődhet a tanulmány szövege.
4. A kézirat betűtípusa az Arial, a követendő betűméret a 12,
sorköz 1,5, igazítás sorkizárt, a margók mind 2,5 cm. A
hivatkozások a lábjegyzetben helyezendők el.
5. A tagolás a címek esetében csak dőlt betűtípussal, gondosan
tagolt legyen alcímekkel, római és arab számmal, például I.,
azután 1, majd alszámozással 1.1.
6. Hivatkozások (lábjegyzetek) formája:


Könyvre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
kettőspont – mű címe – pont – a kiadás helye – vessző – a
kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont
– oldalszám (de: semmi egyéb, pl. „p.”, vagy „old.”).
Példa: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség
kézikönyve. Budapest, KJK, 1966. 134.



Tanulmánykötetben szereplő műre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
kettőspont – mű címe – pont – In – kettőspont – kötet címe
(szerk. szerkesztő neve) – pont – kiadás helye – vessző –
kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont
– oldalszám.
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Példa: Ádám Antal: Az alkotmányi értékek pluralitása és
versengése. In: Jog – értékek – erkölcs. (Acta Humana
Studiosorum) Budapest, Emberi Jogok Magyar Központja
Közalapítvány, 2006. 41-77.


Folyóiratban szereplő cikkre történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) –
kettőspont – mű címe – pont – folyóirat címe – pont
folyóirat évfolyama – folyóirat száma („sz.” rövidítéssel) –
pont – oldalszám.
Példa: Boronkay Miklós: Hipotetikus okozatosság a
kártérítési jogban. Jogtudományi Közlöny. 2008. 3. sz.
119-128.



Internetes forrásra történő hivatkozás:
Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) –
kettőspont – mű címe (ha szerepel) – pont – URL címe –
szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor
utoljára láttuk az interneten az adott anyagot) év, hónap
(arab számmal), nap ponttal elválasztva szóköz nélkül
Példa: Chronowski Nóra – Petrétei József: Az Európai
Unió jövőbelialkotmánya.
http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_dec_15_chronowski_p
etretei.htm (2005.09.07.)



Ugyanazon forrásra történő többszöri hivatkozás:
Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a
szerző vezetéknevét (vezetéknév kurzivált), és utána az
„i.m.” rövidítést használjuk.
Példa: Grosschmid: i.m. 669.
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Amennyiben a tanulmányban az adott szerző több
művére
is
hivatkozunk,
a
vezetéknév
(vezetéknév kurzivált) és a kettőspont után szintén az
„i.m.” rövidítést használjuk, majd utána zárójelben
megjelöljük azt a lábjegyzetszámot, ahol először került
meghivatkozásra a mű.
Példa: Eörsi: i.m. (2. jegyzet) 133.



Saját hivatkozásra történő utalás:
Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal
vissza a lásd rövidített alakja – pont – jegyzet száma –
pont – jegyzet alkalmazható.
Példa: Ld. 15. jegyzet.



Egyéb dokumentumokra és jogforrásokra történő utalás:
Tekintettel arra, hogy ezek igen különbözőek lehetnek –
azt a jelzést kell alkalmazni, amelyet a dokumentum
kibocsátója (pl. minisztérium, valamely hatóság, bíróság
stb.) hivatalosan alkalmaz. (Eltérő írásjel hiányában a
hivatkozások (lábjegyzetek) végére mindig pontot kell
tenni!)

7. A lábjegyzetek a tanulmányon belül felső indexben lévő arab
számmal jelölendők.
8. A táblázatok és ábrák a törzsszövegen kívül, a kézirat végén
kerülnek elhelyezésre.
9. A kéziratokat a tt@tek.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
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10. A szerkesztőségnek megküldött, az előzetes szűrés alapján a
formai követelményeknek megfelelő kéziratokat a szerkesztőség
szakterületi felelős szerkesztői tekintik át. A közlés feltétele, hogy
a szerkesztőség annak megjelentetését támogassa. Amennyiben
a szakterületért felelős szerkesztők a kéziratot átdolgozandónak
találják, úgy azt – javítás céljából az átdolgozandó részek,
valamint a javítási határidő megjelölésével – a szerkesztőség
elektronikusan visszaküldi a szerzőnek. A publikálási feltételeket
nem teljesítő kéziratokat a szerkesztőség nem őrzi meg, annak
rendszerből való törlésére haladéktalanul intézkedik.
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