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Az Ordinem Facere elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Doktori Iskola PhD-hallgatóinak publikációs lehetőséget szeretné elősegíteni. A szerzőktől 
közérthető, de egy-egy tudományterület szaknyelvét pontosan alkalmazó cikkeket várunk. A 
szerzők által közlésre díjmentesen felajánlott kéziratokat lektorálva, szerkesztve és 
korrektúrázva jelentetjük meg. Beszámolókat és recenziókat nem közlünk. 

A közlemények háromfokozatú lektori szűrésen esnek át, ezért az adott PhD-hallgató 
témavezetője (többes témavezetés esetén valamennyi témavezető) írásbeli nyilatkozatát 
csatolni kell, hogy a tanulmány publikálásra érett. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
témavezetői ajánlás, abban az esetben hallgatói lektorálásra küldjük a kéziratot. A második 
fokozat, hogy a Doktori Iskola vezetője által kijelölt törzstag is nyilatkozik a megjelenésről, 
és végül ugyanezt kérjük a szerkesztőség lektorától is. 

A kéziratokat online az ordinem.facere@uni-nke.hu e-mail címre várjuk, a tárgyként 
megjelölve, hogy kézirat. A leadott kéziratnak tartalmilag teljesnek és véglegesnek kell 
lennie. A fájlt .doc, .docx vagy .rtf formátumban tudjuk elfogadni. Kérjük megjelölni a 
levelezési email címet, telefonszámot, ahol a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik. 

1. A kéziratnak a főszövegen kívül tartalmaznia kell 
 (társ)szerzőséggel kapcsolatos adatok: 

 szerzők, szerkesztők, egyéb közreműködők pontos neve, titulusa, 
rendfokozata, munkahelye, beosztása, és egyéb feltüntetendő adatai 

 a tanulmány címe magyarul és angolul 

 az absztrakt magyarul és angolul 

 irodalomjegyzék 

 a főszövegben szereplő képek, ábrák külön fájlban 

 a főszövegben hivatkozott esetleges függelékek és mellékletek 

 

2. Formai és tartalmi követelmények: 

 

 A kézirat terjedelme nagyobb legyen, mint 12.000 leütés, de ne haladja meg a 40.000 
leütést (szóközökkel együtt). 

 A tanulmányhoz kapcsolódó absztraktot magyar, illetve angol nyelven, legfeljebb 300 
szó terjedelemig várjuk. 
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 A tanulmányhoz kapcsolódóan legalább 3, legfeljebb 5 magyar, illetve angol 
kulcsszavakat kérjük megjelölni. 
 
2.1 Ábrák és táblázatok: 

Ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg 
mennyiségét. Összes képnél, ábránál, táblázatnál szükséges sorszám, cím/aláírás, illetve a 
forrás feltüntetése. Ha a szerző maga készítette az ábrát/ táblázatot, ezt „saját szerkesztés” 
szöveggel jelölje. Az ábrákat kérjük külön is csatolják az e-mailhez. 

Javasoljuk, hogy legfeljebb öt- hat ábrát, diagramot építsenek be a szövegbe. 

A képeket lehetőleg -tif, -bmp vagy -jpg formátumban kérjük; fekete - fehérben, min. 200 dpi 
felbontással, és nagyságuk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) méreteket. A 
szövegben, kérem, tüntessék fel az ábrák kívánatos helyét. 

A diagramok esetében kérjük az eredeti Excel formátumot is megküldeni, hogy az adatok 
alapján a tördelőszerkesztő elkészíthesse azokat a nyomdai programban. 

Fontos az ábrákon szereplő feliratok, adatok, skálák hiánytalan és olvasható feltüntetése. 
Idegen nyelvű szöveget tartalmazó ábráknál szükséges a magyar fordítást is leírni, különösen 
a szaknyelvi kifejezések esetén. A gyenge grafikai minőségű ábrákat a Kiadó újraszerkeszti. 
Hiányos, nem értelmezhető ábra nem maradhat az anyagban, ennek tartalmi kiegészítése, 
pótlása a szerző feladata. 

Kérjük a szerzőket tartsák szem előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér formátumú - tehát 
lehetőség szerint ne használjanak színeket, és vegyék figyelembe a fizikai méreteket. A 
tanulmányt magyar, illetve angol címmel kérjük megküldeni részünkre. A közlemények 
címadásában vegyék figyelembe, hogy folyóiratunk legfeljebb kétsoros címet közöl. A cím 
után a szerző nevét, tudományos fokozatát (ha van), munkahelye és/vagy oktatási intézménye 
pontos nevét kell írni. 

2.2 További formázási beállítások: 

margók minden oldal 2,5 cm 

Times New Roman 

12 pt betűméret 

1,5 sorköz 

sorkizárt 

2.3 Megengedett formázások: 
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A szövegközi kiemelésként dőlt, illetve félkövér formázás alkalmazható, ritkítás, VERZÁL, 
kiskapitális és aláhúzás nem megengedett. 

Kérjük mellőzni a szövegben a tabulátor használatát, illetve semmiképp se üssünk egymás 
után több szóközt sorbehúzási vagy helykitöltési céllal. 

3. Törzsszöveg felépítése: 

 

Különösen fontos a kézirat világos felépítése, az egyes fejezetek, részek elkülönülése, a 
címfokozatok egyértelmű hierarchiája. A tartalomjegyzékben leírt címek, illetve azok 
sorrendbe pontosan egyezzen a szövegben szereplőkkel. A címfokozatokat jelöljük decimális 
számozással, legfeljebb három szintig. Szükség esetén ez alatt is használhatunk alcímeket, 
külön számozás nélkül. Kerüljük azonban a szöveg túlzott tagolását, amely hátráltathatja az 
olvasót a befogadásban. A szövegben a címeket emeljük ki félkövér szedéssel, illetve 
hagyjunk előttük/utánuk üres sort. 

4. Hivatkozás: 

A kéziratban mind a szó szerinti idézeteket, mind a tartalmi idézés (parafrázis) forrását 
minden esetben külön jelölni kell. A jelölésnek tartalmaznia kell a forrásmű oldalszámát is, 
illetve jogszabály esetén a konkrét szakaszt, bekezdést, pontot stb. 

A szövegben a szó szerinti idézetek kezdetét és végét az idézőjelek használatában 
egyértelműen jelölni kell. 

Szövegközi hivatkozást alkalmazzon, és a lábjegyzetet csak fogalommagyarázatra, vagy 
valamilyen kiegészítő információ megjelenítésére használja! 

 

 Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, megjelenés éve)  

 egy szerző esetén: (Balogh, 1957, p. 64)  

 két szerző esetén (Balogh - Kiss, 1988, pp. 64-67)  

 több szerző esetén (Fauer et al., 2002, p. 15) 

A tanulmány fejezetei az alábbiak szerint: 

Bevezetés 

Cím 2.1. Cím 

2.1.1. Cím 

Cím 
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Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a 
közleményeket az évszám után írt a, b, c, jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a 
szövegben, mind az irodalomjegyzékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben és az irodalomjegyzékben való egyeztetésére. 

A szövegközi hivatkozásokat lehet a bekezdések végére, ám a záró írásjel elé tenni, 
figyelembe véve a megjelenési évet, illetve az abc-rendet (Balogh, 1957, p. 64; Fauer et al., 
2002, p. 15). 

Az irodalomjegyzéknek minden forrásművet tartalmaznia kell, amelyből szó szerinti vagy 
tartalmi idézés történt a szövegben. A forrásművek jelölésének pontosnak, teljesnek és 
egységesnek kell lennie. A forrásművek felsorolásánál alfabetikus sorrendet kell követni, 
indokolt esetben csoportosítva azokat (pl.: szerzői művek, jogszabályok, adatbázisok). 

Ha a kézirat nem hivatkozott idézeteket vagy hiányos irodalomjegyzéket tartalmaz ennek 
pótlása nem a Kiadó feladata. Ilyen esetben - a plágium elkerülése érdekében - a Kiadó 
visszaküldi a kéziratot a szerzőnek javításra. 

Önálló mű: 

Szerző Neve: Mű címe, Kiadó neve, Kiadás helye, megjelenés évszáma Robert Graysmith: 
Zodiac, Berkley, New York, 1976 Tanulmánykötetben megjelent írás: 

Szerző Neve: Tanulmány címe = Kötet címe, szerk. Szerkesztő Neve, Kiadó neve, Kiadás 
helye, évszám. 

Katona Tibor: Gondolatok a hazugságvizsgálatról az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
tükrében = Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára, szerk. Juhász 
Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 
2012. 

Ewout H. MEIJER, Peter J. van KOPPEN: Lie Detectors and the Law: The Use of the 
Polygraph in Europe = Psychology, crima and law, eds. David CANTER, Rita ZukauskienÉ, 
Ashgate, Burlington, 2008. 

Folyóiratban megjelent tanulmány: 

Szerző Neve: Tanulmány címe, Folyóirat Neve, (az illető évfolyam kötetszáma arab számmal 
- megadása nem kötelező), megjelenés éve/füzetszám, oldalszám 

Kertész Imre: A poligráfos vizsgálat helye a büntetőeljárásban II. rész, Főiskolai Figyelő, 
2(1991)/1, 20-30. 

Laimutis Kraujalis, Aleksandr Kovalenko, Vitas Saldziünas: Legal and practical aspects of 
using the polygraph in the Republic of Lithuania, European Polygraph, 1(2007)/1, 17-23. 

Internetes forrás: 
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Szerző Neve: Tanulmány címe, megjelenés évszáma, oldalszám. Forrás: webcím (letöltés 
ideje) 

Juozas VENCKUS: This site was started to spotlight a polygraph tests usage in Republic of 
Lithuania, 2011. Forrás: http://polygraph.lt/page2.html (2011.07.28.) 

Ha bármelyik adat hiányzik, értelemszerűen ki kell hagyni. Egy könyv 2., 3. stb. kiadására a 
kiadási évet követő felső index-számmal utalunk: 19642. 

5. Megjegyzés 

A folyóirat kefelevonatokat nem küld, de elfogadás előtt minden szerzőnek elküldi 
egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát. 

A Szerkesztőbizottság felhívja a tanulmányokat beküldők figyelmét, hogy másodközlés - 
idegen nyelven is - csak az eredeti kiadó engedélyével és a megfelelő hivatkozásokkal 
lehetséges. Amennyiben a Szerkesztőbizottság tudomására jut, hogy hozzájárulása nélkül 
másodközlést kezdeményezett a szerző, a cikket a kiadványból visszavonja, az etikátlan 
publikáció jogkövetkezményeit a szerzőre hárítja, a szerző további tanulmányainak 
megjelentetésétől eláll. 

 

 


