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Tartalom
„Hadmérnök, a katonai műszaki tudományok folyóirata!” 

„Hogyan kezdjünk neki?”

„Beküldéstől a megjelenésig.”

„Hogyan tovább? A folyóiratmenedzsment rendszer.” 

„Szerzői buktatók.” 

„Szereposztás!”

„Kérdezz/Felelek!”

A folyóirat rövid bemutatása

Tudományos publikáció közlésének első lépései!

Egy közlemény publikálásának folyamata.

Az OJS rendszer fontosabb funkciói a közlemények publikálásához.

Milyen hibákat ne kövessünk el publikálás során!?

Ki milyen szerepet tölt be a közlemény megjelentetésekor.

A főszerkesztő válaszol!



Hadmérnök

−NKE HHK KMDI katonai műszaki 
tudományi tematikus online kiadványa

−kutatási eredmények rövid időn belüli 
közzé tétele a katonai műszaki 
tudományok területén, illetve a 
kapcsolódó témákban

−rovatrendszerű

−negyedévente megjelenő

−https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/
hadmernok/index

−(http://www.hadmernok.hu/index.php)

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/index


Hogyan kezdjünk neki?

−Időszámvetés, tanulmányi (PhD) kötelezettségek 
figyelembe vétele

−beküldés az adott megjelenést megelőző 4-6 hónap

−témavezetővel történő egyeztetés javasolt

−Világos, érthető megfogalmazású kézirat
−cím, cél, kut. módszer, következtetések

−HIVATKOZÁSOK!!!

−Közlésre történő megküldés
−Folyóirat kiválasztása



Beküldéstől a megjelenésig



Beküldéstől a megjelenésig
−Folyóirat kiválasztása

−A folyóirat követelményeinek ellenőrzése
−etikai szabályzat;
−adatkezelési tájékoztató;
−szerzői útmutató!!!
−ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez (HADMÉRNÖK)

−Kézirat feltöltése az OJS rendszerbe
−pontos adatmegadás 

−Rendszerüzenet a feltöltésről

−Értesítés a szerkesztőségtől (javítás kérése v. lektorálásra küldés)

−Lektorálás (kettős vak lektorálás, két lektorral)
−Javítás nélkül − Kisebb javítással
−Nagyobb átdolgozással − Elutasítva

−Kézirat technikai szerkesztésre küldése (sikeres lektorálás, javítás)
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−Aktuális szám megjelentetése

BEFOGADÓ 
NYILATKOZAT



Hogyan tovább? Az OJS

−Fontos a kézirat folyamatos nyomkövetése

−Az OJS funkciók kihasználása

−Lehetőség szerint az OJS használata, nem email

−Munkafolyamatok nyomkövetése
−Beküldés

−Szakmai lektorálást megelőző megbeszélések 

−Szakmai lektorálás
−Értesítés
−Szakmai lektori mellékletek
−Felülvizsgálatok
−Lektorálási megbeszélések

−Technikai szerkesztés
−Technikai szerkesztéssel kapcsolatos megbeszélések



BEKÜLDÉS



BEKÜLDÉS



BEKÜLDÉS



LEKTORÁLÁS



LEKTORÁLÁS



TECH. SZERK.



Szerzői buktatók
− Alaki, formai hibák – szerzőink figyelmébe

− „A múltkor még úgy kellett”, „A Hadtudományi szemlében nem így van”

− (IEEE Vs. Lábjegyzet)

− Hiányzó tartalmi elemek – szerzőink figyelmébe

− Késői beküldés

− .doc(x)

− „Google translator”

− Internetről másolt anyag – „karakterhibák”

− Plágium

− nem használt email megadása

− OJS pontos feltöltése

− „Jövő héten szükségem van a befogadóra” (megjegyzés a szerkesztőknek!)

− Az OJS folyamatos figyelése

− Figyelmetlenség, „jó lesz az úgy” feltöltés 2-3 hét csúszást okozhat



Szereposztás

−Szerkesztő/ olvasó szerkesztő/főszerkesztő/...

−Szerző

−Kézirat beküldését irányító
−szerző, társszerző

−Témavezető 
−Nem Ő menedzseli a közlemény

megjelentetését!!!

−Doktori Iskola munkatársai



Kérdezz/Felelek!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

uni-nke.hu


