
  

RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
MAGYAR RENDÉSZET 

 
FŐSZERKESZTŐ 

 
 

 

 

1083 Budapest, Üllői út 82. | +36 1 432 9078 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | magyarrendeszet@uni-nke.hu 

Publikációs felhívás 

A Magyar Rendészet tudományos folyóirat doktorandusz lapszámhoz 

 
A Magyar Rendészet tudományos folyóirat – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar tudományos periodikájának – főszerkesztője 2022. évben is 

publikációs lehetőséget biztosít a PhD hallgatók részére. A magyar vagy angol nyelvű 

tanulmányokat váró lapszám vendégszerkesztője Baráth Noémi Emőke. 

Szakmai folyóiratunk, így a doktorandusz különszám fókuszában is a 

rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi 

tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris 

megközelítése áll. 

 

Absztrakt benyújtása 

Jelentkezni lehet a tanulmány címének és egy legfeljebb 300 szavas absztraktnak – 

angol és magyar nyelven – megküldésével (Barath.Noemi.Emoke@uni-nke.hu e-mail 

címre – a levél tárgyaként: „Magyar Rendészet doktorandusz lapszám absztrakt” 

megjelöléssel). Határidő: 2021. november 15. 

A beküldött absztrakt alapján a Magyar Rendészet szerkesztősége a vendégszerkesztő 

bevonásával dönt a készítendő közlemény relevanciájáról. A döntés eredményéről (az 

absztrakt befogadásáról vagy elutasításáról) valamennyi szerzőt 2021. november 25-ig 

(az általa megjelölt e-mail címen) írásban értesítjük.  

 

Tanulmányok benyújtása 

Az elfogadott absztraktú tanulmányokat elektronikus formában, 20000-40000 karakter 

terjedelemben (beleértve a szóközöket, ábrákat, táblázatokat, továbbá a láb- és 

végjegyzeteket is, de a mellékleteket nem), MS Word formátumban, legkésőbb 2022. 

január 31-ig kérjük a Magyar Rendészet OJS rendszerébe, az alábbi weblapcímen 

feltölteni. 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/about/submissions 

 

A tanulmányok szerkesztőség általi befogadásáról vagy elutasításáról szóló döntés 

határideje: 2022. február 15. A döntésről szintén írásbeli tájékoztatást küldünk. 

 

A publikációkkal szemben támasztott követelmények 

A tanulmányok kötelező szerkezete: 

 magyar/angol nyelvű cím, szerző(k) név, intézmény, munkakör, e-mail 

elérhetőség (a szerző ORCID azonosítója), 

 magyar/angol nyelvű absztrakt, 

 bevezetés, célok, kutatási módszerek, 

 a téma felvezetése, vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése 

(amennyiben releváns), 

 a téma tárgyalása/kutatási eredmények, 

 következtetések/összefoglaló, 

 irodalomjegyzék, 

 mellékletek. 

mailto:Barath.Noemi.Emoke@uni-nke.hu
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/about/submissions


 

 

 

Formai követelmények 

A kézirat benyújtásának formai feltételeit az alábbi internetes oldal tartalmazza: 

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/about/submissions 

 

Tanulmányok lektorálása  

A Magyar Rendészet kizárólag tudományosan megalapozott és eredeti kutatási 

eredményekre támaszkodó, korábban még nem közölt kéziratokat fogad be. A 

folyóiratban közölt valamennyi tanulmány kettős vak lektorálási folyamatnak (double 

blind peer review) van alávetve. 

A szerkesztők kizárólag korábban a közölni kívánt nyelven még nem közölt kéziratokat 

küldenek ki lektorálásra, ide nem értve a korábbi, már közölt kutatási eredményeken 

alapuló kéziratok későbbi átdolgozásait. A lektorálási eljárás megindítását a 

Főszerkesztő kezdeményezi abban az esetben, ha a kézirat megfelel a folyóirat által 

támasztott formai és tartalmi elvárásoknak. A lektorálási eljárás keretében az 

anonimizált kézirat, független szakértőnek kerül megküldésre. 

A lektorálási eljárás végén a szerkesztőség az alábbi döntések valamelyikét hozza meg: 

 Ha a felkért bíráló támogatta a kézirat közlését, a szerkesztőség a kéziratot 

közlésre befogadja. 

 Ha a felkért bíráló a kézirat átdolgozását javasolja, a szerkesztőség felkéri a 

szerzőt a kézirat átdolgozására, melyet utána egy második bírálónak küld meg 

lektorálásra. 

 Ha mindkét felkért bíráló a kézirat elutasítását javasolja, a szerkesztőség a 

kéziratot elutasítja. 

 Ha a felkért bírálók eltérő véleményt fogalmaznak meg, a szerkesztőség vagy 

saját hatáskörében dönt a kézirat befogadásáról, vagy harmadik bírálót kér fel a 

kézirat lektorálására. 

 

További részletes tájékoztatás a folyóiratról az alábbi címen érhető el:  

https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/about 

 

Lektorált tanulmányok publikálása 

A tervezett lapszám ISBN (nyomtatott) és ISSN (online) számmal, míg valamennyi 

tanulmány DOI azonosítóval kerül ellátásra. Nyomtatásban is megjelenő lapszámainkból 

pedig valamennyi szerzőnk és lektorunk részére egy-egy tiszteletpéldánnyal – illetőleg 

a tevékenységet megköszönő, névre szóló köszönőlevéllel – tudunk kedveskedni. 

A doktorandusz lapszám várható megjelenését 2022. második negyedévére tervezzük. 

 

Budapest, 2021. szeptember 20. 

 

            

                        Dr. habil. Christián László r. ezredes s.k. 
                  oktatási rektorhelyettes  
                                                  főszerkesztő 
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