ALAPÍTÓ OKIRAT
AARMS (Academic & Applied Research in Military Science)
(Alap- és alkalmazott kutatások a hadtudományban)
című időszaki lapra vonatkozóan

1. Az AARMS alapítója a ZMNE Egyetemi Tanácsa (továbbiakban ET).
2. Az AARMS időszaki lap kiadási célja a hadtudományok és a katonai műszaki
tudományok tudományágakban tudományos igényességgel elkészített, lektorált
tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek angol nyelvű publikálása.
3. Az AARMS angol nyelvű, tudományos jellegű, időszakos lap évi 1 kötet, 6 füzetben
jelenik meg.
4. Az AARMS független, a hadtudománnyal és katonai műszaki tudományokkal kapcsolatos
lektorált tudományos lap.
5. Az ET a lap működését folyamatosan felügyeli, a főszerkesztőt évente beszámoltatja.
6. Az AARMS működéséről a ZMNE tudományos rektorhelyettesén keresztül az ET
gondoskodik.
7. A főszerkesztőt – az Egyetemi Tudományos Bizottság véleményét kikérve – a
tudományos rektorhelyettes javaslata alapján az ET bízza meg.
8. A szerkesztőség tagjainak felkérése a megbízott Főszerkesztő javaslatára, az ET
jóváhagyásával történik.
9. A szerkesztőség jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, cikkek
alaki, formai szabályozására.
10. Az AARMS megjelenése egyedi könyvformátumban történik, mérete 168×238 mm
(B5 formátum), terjedelme a mindenkori kiadási feltételhez igazodva kötetenként
40-50 ív, példányszáma minimálisan 150 db.
11. A szerkesztőség munkáját a „Szerkesztőség szervezeti és működési leírása” alapján végzi,
melynek jóváhagyására a ZMNE rektora jogosult.
12. A szerkesztőség által megjelentetésre alkalmas tudományos írásművek után díjazás a
szerzőnek nem jár, más közreműködő személyek díjazása a vonatkozó pénzügyi
szabályok alapján történik.
13. A szerkesztőség az elkészült lap kifizetési jegyzékének elkészítéséhez a szükséges
okmányokat a Tudományos- és Kutatásszervező Koordinációs Központ (TKKK)
igazgatójához juttatja el.

14. A TKKK igazgatója – a szükséges ellenőrzéseket követően – a kifizetési engedélyeket
elkészítteti, és a szabályozásnak megfelelően a tudományos rektorhelyettesnek terjeszti fel
aláírásra. Az engedélyezést követően az elkészült lap eredeti példányát a TKKK
visszakapja a nyomdai sokszorosítás érdekében.
15. Az AARMS terjesztésével kapcsolatos teendőket a TKKK köteles elvégezni.
16. Az elkészült példányokból az érvényben lévő törvények és rendeletek alapján
szabályozott ingyenes köteles példányokat, a külön lenyomatokat a jogszabályban
meghatározott szervek, személyek részére a kiadó terhére biztosítani kell.
17. Az AARMS terjesztése elosztó alapján futáspostával és postai úton az egyetem költségére
történik.
18. Az AARMS impresszuma:
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: ZMNE Egyetemi Tanácsa
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: Dr. Solymosi József ny. ezredes, egyetemi tanár DSc.
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