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 A publikálás feltételei 
 

1. A Felnőttképzési Szemlébe csak a Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület 

tagjai publikálhatnak (mások esetlegesen társszerzőként, de náluk is 

kezdeményezzük a taggá válást). (A taggá válást a honlapunkon, a 

www.feflearning.hu oldalon a jobb oldali menüben kezdeményezett Tagsági 

szándéknyilatkozat beküldésével lehet kérni, amennyiben egyetért Egyesületi 

céljainkkal és tevékenységeinkkel.)  

2. A Felnőttképzési Szemlébe a felnőttképzés tágabb értelmezési témakörébe 

tartozó írásokkal lehet nevezni.  

3. A Felnőttképzési Szemlébe a tudományos etika betartásával, a tudományos 

hivatkozási rendszer elveinek alkalmazásával lehet publikálni (formai 

megoldását a honlapon elérhető publikációs sablon tartalmazza).  

4. A Felnőttképzési Szemle tanulmányait minden esetben két független lektor 

bírálja, akik közül az egyik lektor általában a szerkesztőbizottság tudományos 

fokozattal rendelkező tagja, a másik lektor pedig a Felnőttképzés 

Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület tagjai közül kerül ki, vagy szükség esetén 

más, a tudományos közéletből felkért személy. A felkért lektorok mindegyike 

tudományos fokozattal rendelkezik, és a hazai felnőttképzésben ismert, 

elismert kutató. 

5. A Felnőttképzési Szemlébe leadott publikációkat csak a 3. pontban jelzett, 

elérhető publikációs sablonban elkészítve fogadjuk el. Min. terjedelem 8.000 

karakter, max. terjedelem 25.000 karakter. Ettől csak kivételes esetekben 

térhet el a szerkesztőbizottság.  

6. A publikációk leadása folyamatosan történik, és évente min. 2 alkalommal 

kerül elbírálásra. Az elbírálási határidők a honlapunkon nyomon követhetők. 

 

Várjuk publikációikat a fefegyesulet@gmail.com email címünkön!  
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