
Kedves Kollégák! 
 
A jövőben kérem, a hatékony és gördülékeny munkavégzés érdekében az MTMT-ben való 
közleményrögzítéseket részemre az alábbi formátumban legyenek kedvesek megküldeni. 
 

A jövőben csak az ilyen formátumban, hiánytalanul kitöltött, beérkezett igényeket tudom rögzíteni.  
 
Megértésüket megköszönve, a további hatékony együttműködésünk reményében,  
Üdvözlettel: 
 
Gál Hedda,  
az Ön MTMT-4-es adminisztrátora 
 
 

 
 
KÖNYV esetében: 
Besorolás: Válasszon egyet!  
((Szakkönyv, Monográfia, Kézikönyv, Tanulmánykötet, Konferenciakötet, Felsőoktatási tankönyv, 
Bibliográfia, Nem besorolt) a lista nem teljes, a legjellemzőbbeket soroltam fel.) 
Jelleg: …………. (Tudományos, Oktatási, Közérdekű, Ismeretterjesztő, nem besorolt) 
Nyelv……………………… 
Szerző(k): ……………………………. 
Cím: ……………………………………. 
Kiadó: ……………………. 
Kiadási hely: ……………. 
Teljes terjedelem: ……. p. 
Megjelenés éve: … 
Nyomtatott vagy Digitális?..................................... (kérem válasszon, ha mindkettő, akkor mindkettőt) 
 
 

KÖNYVRÉSZLET esetében: 
Besorolás: Válasszon egyet!  
(Szaktanulmány vagy Könyvfejezet vagy Esszé, vagy recenzió/Kritika, vagy Műhelytanulmány része, 
vagy Konferenciaközlemény, vagy Felsőoktatási tankönyv része, vagy Oktatási anyag része, vagy 
Előszó/utószó, vagy Szócikk, vagy Absztrakt, vagy Nem besorolt (a lista nem teljes, a legjellemzőbbeket 
soroltam fel.) 
Jelleg: …………. (Tudományos, Oktatási, Közérdekű, Ismeretterjesztő, nem besorolt – AZONOS kell, 
hogy legyen a befoglaló kötetével) 
Nyelv…………………… 
Szerző(k): …………………………. 
Cím: …………………………………. 
Befoglaló mű: (amiben a könyvrészlet megjelent): Szerzője vagy Szerkesztője, Címe, Kiadó, Hely, Év, 

Teljes terjedelem.… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. . 
Első oldal: ……………p 
Utolsó oldal: ……………p 
Megjelenés éve: ………. 
Nyomtatott vagy Digitális?.......................... (kérem válasszon, ha mindkettő, akkor mindkettőt) 
 

 
 

 



FOLYÓIRATCIKK esetében: 
Besorolás: Válasszon egyet!  
(Szakcikk, Recenzió/Kritika, Absztrakt, Ismertetés, Nem besorolt stb. (a lista nem teljes, a 
legjellemzőbbeket soroltam fel.)) 
Jelleg: Válasszon! (Tudományos, Közérdekű, Ismeretterjesztő (a lista nem teljes, a legjellemzőbbeket 
soroltam fel.)) 
Folyóirat címe vagy ISSN száma: ……….. 
Évfolyam: (hanyadik): …….. 
Lap-szám: ……… 
A cikk első oldalszáma:…..p 
A cikk utolsó oldalszáma: ……p 
Nyelv:………. 
Szerző:…………………. 
A cikk címe:……………… 
A megjelenés éve:….. 
Nyomtatott vagy Digitális?.......................... (kérem válasszon, ha mindkettő, akkor mindkettőt) 
 
 
 
 
A Hivatkozásokat (citációk, idézések) az alábbi formátum alapján kérem megküldeni: 
 
független (más által idézett művek) 
 
Az idézett mű szerzője:……………………………… 
Az idézett mű címe:…………………………………. (folyóiratcikk, könyv cím, tanulmány cím) 
Az idézett mű kiadási éve:  
Az idézett mű megjelenési helye (folyóirat címe, évfolyam, szám / ha könyvben akkor a befoglaló kötet 
adatai) 
 
Idéző szerző neve:……………………………… 
A mű címe amiben idéznek:……………………………………. (folyóiratcikk, könyv cím, ha 
könyvrészlet, akkor a befoglaló mű szerzője-szerkesztője, címe, kiadási éve, kiadója, kiadási hely) 
Az idéző mű kiadási éve:………………………………………. 
Oldalszám (ahol idézik):……………………………………….. 
Jegyzetszám (lbj. vagy irod.):…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 


