
 
 

 

 

 

 

 

A Tudaton Magazin a tudatosság jegyében 
működő online platform, ahol az önismeret,  
a környezet és az egészség hármas pillérére 
építve közlünk írásokat, képeket és videókat.  

KÖSZÖNJÜK, HOGY ALKOTSZ VELÜNK! 

Jó, ha tudod, hogy a hozzánk beérkező 
munkákat engedély nélkül harmadik személynek 
nem adjuk át, a forrást pedig minden műnél 
feltüntetjük a szerzői jogok tiszteletben tartása 
mellett. 

Munkaszervezési okokból belső használatra  
az alábbi információkat gyűjtjük:  

- a közreműködő neve, e-mail-címe 
- a munka várható leadási ideje 
- az átadott munka címe 

Hogy személyesebbé tegyük a magazint, 
cikkíróink és alkotóink esetében egy saját 
„profiloldalt” hozunk létre, amelyhez az 
alábbiakat kérjük megküldeni az első anyag 
leadásakor (opcionális): 

- profilkép (min. 600 pixel széles) 
- kedvenc idézet vagy 1 mondatos bemutatkozás 
- saját oldal, amelyet népszerűsíteni szeretnének 
(honlap, blog, social media stb.) 
 
Tanácsok: 
 
- Ötletelj tét nélkül, alkoss szabadon!  
- Olyan témát válassz, olyan művet küldj, ami a 
téged a legjobban kifejez!  
- Ha jó volt nálunk alkotni, gondolkodjunk 
további projektekről!  
- Ajánlj bátran másokat!   

Kedves cikkíró, alkotó, 
közreműködő!  

E kódex röviden 
összefoglalja, hogy  
a magazin tartalmát 
gazdagító írásművek  
és más média esetében 
milyen tartalmi, formai, 
stilisztikai elveket  
célszerű követni. 

Kérjük, a számunkra 
küldött anyagoknál  
figyelj oda ezekre! 
Köszönjük! 

a szerkesztőség 
tudaton.hu 



 
 

TUDATON KÓDEX 
 
A szerkesztőség számára fontos, hogy minden magyar anyanyelvű olvasó érthesse  
a magazinban megosztott tartalmakat, így idegen nyelvű fogalmak, szövegek, 
hanganyagok, videók esetében kérjük, vedd ezt figyelembe: fordítsd le, amit kell,  
vagy válassz szinkronizált, feliratos változatot!  

Szövegek esetében  

Az alábbi műfajú írásokat várjuk:  

- tájékoztató műfajok: tudósítás, riport, interjú, recenzió 
- véleményformáló (publicisztikai műfajok): cikk, kommentár, beszámoló, kritika 
- irodalmi műfajok: vers, novella, regényrészlet, esszé 
- experimentális és intermediális alkotások 

Az átadott írásmű rendelkezzen címmel, leaddel*, koherenciával, gondolati ívvel, és ha  
a terjedelem megkívánja: szakaszokkal, alcímekkel.  

A felhasznált hivatkozások legyenek pontosak, visszakereshetők. (Amennyiben egy állítás 
nincs megfelelően lehivatkozva, úgy a szerkesztőség kérheti annak pótlását.) 

Biztos tudod ezt te is, de kérünk, hogy a stílus ne legyen pongyola, közönséges, sértő. 
Törekedj a megfelelő regiszterre, cizelláltságra és a közérthetőségre! Kerüld  
a közhelyességet, keress minél egyedibb és pontosabb megfogalmazást! 

*lead: a nyomtatott, illetve online sajtóban megjelenő szöveges anyagokat bevezető mondat vagy 
mondatok, amely(ek) célja az olvasó érdeklődésének felkeltése és megtartása, az olvasó 
tájékoztatása és orientálása.  

Kép-, hang- és videóanyagok esetében 

Az átadott médiafájlok formátuma legyen könnyen kezelhető (pl. jpg, png, mp3, mp4), 
méretük, felbontásuk, minőségük az igényes megjelenítéshez, lejátszáshoz is megfelelő! 

Az átadott anyag legyen jogtiszta, felhasználása engedélyezett. Legyen bárki számára 
megtekinthető. Ne tartalmazzon vízjelet és egyéb hirdetéseket! 

A forrásokat itt is kérjük megfelelően feltüntetni (pl. fotó készítőjének neve, kép, videó, 
audió forrása). 

További ajánlott elvek az átadott anyagnál:  

- Járuljon hozzá az érdemi ismeretszerzéshez, tájékoztatáshoz, 
tudásmegosztáshoz! 

- Legyen hiteles, őszinte, autentikus, egyedi, minőségi! 
- Tájékozódj, és törekedj arra, hogy legyen az olvasók számára újdonságértéke!  

  



 
 

A szerző/alkotó/közreműködő az anyag átadásával vállalja a felelősséget saját anyagának 
jogtisztaságáért, plágiummentességéért, forrásainak hitelességéért, hogy mások érzékeny 
információit nem teszi közzé, és hogy szellemi alkotása nem foglal magában semmilyen 
diszkriminatív vagy törvénysértő tartalmat. 
A szerző/alkotó/közreműködő egyúttal hozzájárul, hogy a magazin az átadott anyagot 
honlapján és közösségimédia-felületein közzé tegye; továbbá elfogadja, hogy amennyiben egy 
anyagot tartalmában vagy minőségében a szerkesztőség nem tart megfelelőnek, úgy a közlést 
visszautasíthatja. 

 

Köszönjük, hogy alkotsz velünk; 
köszönjük, hogy alkotsz nekünk!  

Arra kérnénk, hogy megjelenéskor népszerűsítsd az oldat!  
Oszd meg a cikked, és ajánld a magazint másoknak is!  

 https://tudaton.hu/  

 https://www.instagram.com/tudatonmagazin/  

 https://www.facebook.com/tudatonhu  

 

JÓ ALKOTÁS! 
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