Útmutató a Szociálpolitikai Szemle szerzői számára
A megújult Szociálpolitikai Szemle társadalomtudományi hangsúlyú, magyar és angol nyelvű
bizonyítékon alapuló, tudományos megközelítésű tanulmányokat fogadó szaklap, amely
elsősorban a szociális szolgáltatások, valamint a szociálpolitika, a szociológia, a szociális
munka, a szociálpedagógia, a társadalmi jóllét, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások, közösségfejlesztés, a gyógypedagógia, az egészségügy kérdéseivel foglalkozik.
A folyóirat összefoglaló közleményeket, eredeti tudományos munkákat és esetismertetéseket,
áttekintő tanulmányokat, PhD-téziseket, kiemelkedő szakdolgozatokat, folyóiratreferátumokat, valamint szakkönyvekről szóló recenziókat közöl.
A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti meg. A kézirat útmutató
szerinti összeállítása meggyorsítja a szerkesztőségi feldolgozást.
Kéziratok beküldése
A közleményeket a szerkesztőség részére kérjük benyújtani elektronikus, továbbszerkeszthető
formában
(pl.
doc
vagy
docx)
a
következő
e-mail
címre:
szerkesztoseg@szocialpolitikaiszemle.hu. A közlemények végső elfogadása csak abban az
esetben történik meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmutatásnak.
A kéziratok elbírálási folyamata
A tanulmányt a szerkesztő - anonimizálást követően - elküldi a szerkesztőbizottság valamennyi
tagjának, akik előzetes véleményt alkotnak a kéziratról; eldöntve, hogy a szerkesztő a kéziratot
elutasítsa vagy részletes lektorálásra tovább küldje. Pozitív elbírálás esetén a szerkesztő két
vagy három szakértőt kér fel a tanulmány részletes bírálatára. Ez a fázis általában a kézirat
beküldése után legkésőbb egy-két hónappal zárul le. A részletes lektori véleményezés szintén
anonim: a szerkesztő a kézirat anonimizált változatát küldi ki a bírálóknak is. Végső döntést a
szerkesztő hozza a beérkező vélemények és az esetlegesen végzett szerzői módosítások alapján.
A kéziratok szerkezete
A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „National Association of Social
Workers Press Author Guidelines” (http://www.naswpress.org/) előírásai érvényesek.
A kézirat benyújtásának feltétele, hogy 1. a dolgozatot korábban még nem publikálták (kivéve
előadás-kivonat vagy PhD-tézis formájában), 2. a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta, 3. a
dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió: 2008) előírásait.
A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:
1. címoldal;
2. magyar összefoglalás (absztrakt), kulcsszavak;
3. angol összefoglalás (abstract, angol címmel), keywords;
4. rövidítések jegyzéke (ha van);
5. törzsszöveg;
6. irodalomjegyzék;
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7. táblázatok;
8. ábrajegyzék;
9. ábrák;
10. köszönetnyilvánítás (ha szükséges);
11. a szerzők munkamegosztása (ha egynél több szerző van);
12. nyilatkozat érdekütközésről;
13. függelék (ha van).

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézirat címe, amely rövidítést nem
tartalmazhat, a szerzők neve, fokozata (doktori címe), valamint a szerzők munkahelye
(feltüntetve a várost is). A kapcsolattartással megbízott szerző postai és e-mail-címe, valamint
telefonszáma. Egy rövid nyilatkozat arról, hogy (1) az írás más folyóiratban még nem jelent
meg; (2) hogy a levelező szerző elolvasta a jelen szerzői instrukciókat; (3) több szerző esetén
azt, hogy az írás végleges változatát valamennyi szerző olvasta és jóváhagyta.
2–3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön oldalon. Nem
tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkesztésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a „Bevezetés”, „Célkitűzés”, „Módszer”, „Eredmények” és „Következtetések” lényegre törő
megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő
legyen a dolgozat lényegének megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás tartalmilag
igazodjon egymáshoz, a 150–200 szó terjedelmet – külön-külön – ne haladják meg. Új
bekezdések egyik összefoglalóban sem szerepelhetnek. Az empirikus vizsgálatoknál kérjük a
fontosabb eredményeket számszerűen is megjeleníteni (pl. statisztikai próba értéke, hatásméretmutatók, szignifikanciaszint).
4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidítésekről külön jegyzéket kell
készíteni ábécérendben. Törekedni kell az angol rövidítések magyar nyelvű feloldására.
5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára. A bevezetés külön
alcímet nem kap, ezt követően a szöveges rész a „Módszer”, „Eredmények” és „Megbeszélés”
részekre tagolódik. Ha a kézirat áttekintő tanulmány, referátum vagy recenzió, akkor az előbb
említett felsorolástól eltekintünk. A kézirat elektronikus változatát 12-es betűméret, Times New
Roman CE betűtípus, 1,5 sorközzel kérjük megszerkeszteni.
A konkrét szöveges rész az összefoglaló közleményeknél a 15, az eredeti közleményeknél a 10,
a rövid közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden egyéb kéziratnál a 10 szabvány
(1800 karakter/oldal) gépelt oldal, ettől bizonyos esetekben a szerkesztővel egyeztetve el lehet
térni.

6. Folyóiratunk, valamint NASW az APA (American Psychological Association) irányelvei
szerinti hivatkozásrendszert használja. Az alábbiak az APA irányelveinek rövid összefoglalása;
az itt nem részletezett kérdésekben az APA mindenkori hatályos útmutatója (Publication
Manual of the American Psychological Association; http://apastyle.apa.org) az irányadó.
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Szakirodalmi hivatkozások a tanulmány törzsszövegében (példák)
– A szakirodalmi utalásokat a szövegben vagy a szerző vezetékneve után, a hivatkozott
mű megjelenésének zárójelben közölt évszámával [„Hartman (1990) eredményei…”],
vagy zárójelben a szerző vezetéknevével és a hivatkozott mű kiadásának évszámával
kérjük feltüntetni [„… ismertetett eredményei (Hartman, 1990).”].
– Két szerző esetén mindkét szerző nevét (& jellel összekötve) és az évszámot kérjük
feltüntetni (Philips & Ross, 1983).
– Három–öt szerző esetén
– első hivatkozáskor: (Walls, Kattari, Speer, Berry & Kinney, 2019),
–
a
továbbiakban: (Walls és mtsai, 1993).
– Hat vagy több szerző esetén mind az első, mind a további hivatkozások esetén: (Bogo
és mtsai, 1992).
– Ha valamely szerzőnek ugyanabban az évben több hivatkozott írása is megjelent, a
művek megkülönböztetésére az évszám mellé írt a, b, c stb. kiegészítések szolgáljanak
mind a szövegben, mind az irodalomjegyzékben (Bartlett, 1988a).
– Szó szerinti idézet esetén a szövegközi hivatkozásban az oldalszám is jelölendő (pl.:
Hartman, 1990, 114. o.).
– Több hivatkozás felsorolásszerű említésekor a hivatkozásokat kérjük abc-sorrendben
feltüntetni és pontosvesszővel elválasztani (Hartman, 1990; Philips & Ross, 1983;
Walls és mtsai, 1993).
Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén, abc-sorrendben kérjük közölni:
–

Könyveknél:
Feldman, D. A., & Johnson, T. M. (1986). The social dimensions of AIDS: Methods and
theory. New York: Praeger.

Tanulmánykötetekben megjelent publikációk esetében:
Hayden, W., Jr. (1988). A curriculum model for social work management. In P. R. Keys &
L. Ginsberg (Ed.), New management in human services (pp. 58–69). Silver Spring, MD:
National Association of Social Workers.
–

Folyóiratban megjelent cikkek esetében:
Holland, T. P., & Kilpatrick, A. C. (1991). Ethical issues in social work: Toward a grounded
theory of professional ethics. Social Work, 36, 138–144.
–

–

Web-címeknél:
National Association of Social Workers. (2003, April). New advocacy resources: Child
welfare workforce; human services workforce; data on children & families. Government
Relations
Update.
Letöltve:
2019.10.25-én:
https://socialworkers.org/advocacy/updates/041803.asp
Hatnál több szerző esetén — forrástípustól függetlenül — a 6. szerző neve után az „et
al.” rövidítést használjuk és a többi szerzőt nem tüntetjük fel:
Bogo, M., Wells, L., Abbey, S., Bergman, A., Chandler, V., Embleton, L., et al. (1992).
Advancing social work practice in the health field: A collaborative research
partnership. Health & Social Work, 17, 223–235.

–

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon kell megadni. A címben és
a táblázatban szereplő esetleges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.
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8. Valamennyi ábra címét és a hozzájuk tartozó esetleges rövidítések magyarázatát egy közös
lapon kell megadni. Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.
Folyóiratunk színes fotókat vagy grafikonokat nem közöl — kérjük ezért szerzőinket, hogy a
grafikonokat, ábrákat olyan színekben/mintázatokat használva készítsék el, melyek feketefehérben is értelmezhetőek maradnak.
9. Korábban már közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.
10. Köszönetnyilvánítás. A köszönetnyilvánításban kérjük feltüntetni a kutatást segítő pénzügyi
támogatásokat, ösztöndíjakat; a szerzőség feltételeit ki nem elégítő, de a kutatást segítő
kollégákat stb.
11. Szerzői munkamegosztás. Ebben a részben azt kérjük leírni, hogy mely szerző mivel járult
hozzá a kézirat megszületéséhez (pl. hipotézisek kidolgozása, adatgyűjtés lefolytatása,
statisztikai elemzések, eredmények értelmezése, kézirat megszövegezése stb.).
12. Nyilatkozat érdekütközésről. Szerzőinket arra kérjük, itt azt vegyék számba, hogy
részesültek-e olyan anyagi vagy nem anyagi támogatásban bármilyen forrásból, mely
befolyásolhatta őket a tanulmány tárgyát képező információk értelmezésében, illetve
prezentálásában. Ha ilyen érdekütközés nem áll fenn, kérjük a következő mondatot
beilleszteni ebbe az egységbe: „A szerzők ezúton kijelentik, hogy esetükben nem állnak fenn
érdekütközések.” / „A szerző ezúton kijelenti, hogy esetében nem állnak fenn
érdekütközések.”
Minden levelező szerző megkapja annak a Szociálpolitikai Szemlének egy példányát, amelyben
közleménye megjelent. Ha több szerző szerepel, akkor annyi darab tiszteletpéldányt küldünk a
levelező szerzőnek.
A hazai és a nemzetközi folyóiratoknak megfelelően lapunk 2020. január 1-jétől csak olyan
empirikus tanulmányokat fogad közlésre egészségügy témakörben, melyeknek az alapját
képező vizsgálat rendelkezik etikai jóváhagyással, kivételt képeznek 2019. december 31. előtt
történt megkezdett kutatások. Az empirikus kutatásoknál a módszertan részben kérjük
feltüntetni a kutatás évét és az etikai engedély számát.
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