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                                                                                              Tárgy: RTF 47-50.sz. világhálóra kerülése 

 

KÖRLEVÉL 
(2016-210) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy felkerült a világhálóra a Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. tudományos 
periodika 50. száma a 47-48-49-50. összevont szám formájában. Ezzel a számok 
megjelentetésében keletkezett csúszásunkat behoztuk. Az év második felében pedig a 
2016. évre esedékes 51. és 52. számot fogjuk kiadni.  

Az 50. szám létrejötte alkalmából ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy 
tudományos periodikánk 1/4 évszázados fennállása során összesen 125 szerző 451 
tanulmányt publikált a folyóirat hasábjain. 
A szerzők összetétele és %-os aránya, valamint tanulmányaik száma és %-os aránya:  
 
- szerzők doktori cím és fokozat nélkül 50 fő      (40    %) 117 tanulmány    (25,94 %) 
- szerzők diplomával járó doktori címmel 12 fő   (9,6 %) 28 tanulmány      (6,21 %) 
- szerzők egyetemi (dr.univ.) címmel 8 fő (6,4 %) 18 tanulmány      (3,99 %) 
- szerzők Ph.D. fokozattal 17 fő (13,6 %) 55 tanulmány    (12,20 %) 
- szerzők kandidátusi fokozattal 31 fő (24,8 %) 208 tanulmány    (46,12 %) 
- szerzők akadémia doktora fokozattal 5 fő         (4   %) 23 tanulmány      (5,09 %) 
- szerzők az akadémia tagja címmel 2 fő (1,6 %) 2 tanulmány      (0,45 %) 
összesen 125 fő   (100    %) 451 tanulmány  (100      %) 
 
Szerzőink leghatékonyabb rétegét a kandidátusok alkotják, akik az alkotóknak ugyan 
csupán az ¼-ét teszik ki, azonban a publikált tanulmányok 46,12 %-át ők készítették.  

Az első 12 számról már készült repertórium. Ezek a számok azonban még nem 
rendelkeztek azzal a 8 indexel, amellyel a 17. számmal kezdődően elláttuk a 
periodikánk számait. Tervezzük az első 50 szám repertóriumának a létrehozását, 
azonban hátráltat bennünket, hogy az első 16 számhoz nem készültek indexek. A 
jelenlegi szerkesztőgárda túlterhelt. A számok indexekkel történő visszamenőleges 
ellátására felkért személyek nem vállalták a feladatot. (Az indexekkel a nyomtatásban 
már megjelent szövegben módosítás nem történhet!) Ebből a helyzetből fakadóan — ha 
lehetőségeink nem gyarapodnak — néhány év múlva várható a legkorábban az első 50 
szám repertóriumának az elkészülte.  

Szerkesztőségünk célja, hogy a folyóirat áldozatos munkával elért szellemi 
színvonalát fenntartsuk, a politikai prekoncepcióktól mentes szerkesztési stílust tovább 
folytassuk.  

Ehhez kérjük valamennyiőtök segítségét! 
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A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-
6774. periodika XXV.évf. (2015) 47-48-49-50. összevont száma 7 szerző tollából 7 
tanulmányt közölve összesen 174 oldalon jelent meg. 
 

 
 

Hagyományainknak megfelelően — a recenziókat követően — e számban is 8 
index szerepel, a hivatkozások tekintetében: Citációs index Publikációk és Kéziratok, 
Citációs index Periodikák, Citációs index Levél-, Irat- és Dokumentumtárak, Citációs 
index Jogszabályok, a szöveget illetően: Index Nominum, Index Geographicus, Index 
Chronologicus, Index Organicus. 

A szám végén találhatók: 
- a közlési elvárások; 
- a szerzői űrlap; 
- a periodika összesített tartalomjegyzéke. 

 
Nemzeti Rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-
hez további sikereket kívánok! 
 

 
Budapest, 2016. VII. 25.  
     Dr. PARÁDI József 

a társaság elnöke 
 


