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Géniusz Műhely 
műhelytanulmányok, műhelydokumentumok 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége kiadványsorozata 

Közlési feltételek 

A Géniusz Műhely a tehetséggel kapcsolatos tudományos kutatás minden területéről közöl 
műhelytanulmányokat és műhelydokumentumokat.  

A kéziratokat magyar nyelven kell benyújtani, és a muhely@tehetseg.hu e-mail címen kell a 
szerkesztőségbe juttatni. A kéziratok terjedelme 80 000 karakter lehet (az irodalomjegyzékkel 
együtt, de ésszerű mennyiségű ábrán, ill. táblázaton kívül). 

A kéziratokat a szerkesztőbizottság a tudományos folyóiratoknál megszokott módon bírálja el. A 
megjelenés kizárólagos szempontja a munka színvonala. 

Az elbírálás során felmerülhet olyan igény, hogy a folyóiratban terjedelmi okok miatt csak rövidítve 
bemutatható vizsgálati eszközök, adatok, statisztikai számítások leírását a szerző teljes 
terjedelmükben juttassa el a bírálókhoz. 

A folyóiratban megjelent tanulmányokért, cikkekért tiszteletdíj nem jár. 

Formai előírások 

A fájlokat MS Word szövegszerkesztővel kell elkészíteni a Matehetsz által rendelkezésre bocsátott 
sablonfájlba. 

– A tanulmány elején a cím magyarul és angolul szerepeljen, ezen felül a szerző neve és 
munkahelye, valamint postai és e-mail címe. 

– A tanulmány elejére magyar nyelvű összefoglalót kérünk, ennek végén 3-5 jellemző tárgyszót 
kérünk megnevezni (max. 10 sor). 

– A dokumentum struktúráját maximum három címfokozatban kérjük kialakítani. Ettől nagyobb 
mélység csak kivételesen indokolt esetben alkalmazható. A címfokozatoknak egyértelműeknek 
és következeteseknek kell lenniük. 

– Az ábrákat forrásadatokkal, szerkeszthető formában kérjük leadni. 

– Az ábrákat, táblázatokat a tanulmányban külön-külön kell számozni, címekkel ellátni, és a 
szövegben helyüket jelölni kell a vonatkozó ábra, táblázat számának feltüntetésével.  
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– Kérjük a szerzőket, hogy lábjegyzeteket ne alkalmazzanak. 

– Az irodalmi hivatkozásokat 

 a szövegben a szerző vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helyezett megjelenési 
évszámával kérjük jelölni. Például: Piaget (1964) szerint… 

 szó szerinti idézés esetén az idézett gondolatot idézőjelbe kell tenni, és a megjelenési 
évszám után az oldalszámot is odaírni 

 három vagy több szerző esetén a hivatkozás módja: Smith et al. (1990) 

 az alfabetikus sorrendben összeállított irodalomjegyzéknek valamennyi hivatkozott 
munkát tartalmaznia kell, és abban a formában, ahogy a hivatkozott munka az adott 
nyelven megjelent 

 tanulmánykötetek esetén az oldalszámot (-tól -ig), folyóiratok esetén az évfolyamot és az 
oldalszámot (-tól -ig) is meg kell adni 

 magyar szerzőkre való hivatkozásnál a szerzők teljes neve legyen feltüntetve 

 az irodalomjegyzékben a szerzők neve kiskapitálissal írandó. 
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