
Közlemények elkészítésének tartalmi és formai követelményei 
 

Szerzőinktől kérjük, hogy a közleményeket 12 pontos Times New Roman betűtípussal írva, 

minden oldalon 2,5 cm-es margóval adják le. A közlemény teljes terjedelmében szimpla 

sorköz alkalmazását kérjük. A szövegbeli kiemeléseket elsődlegesen dőlt betűvel jelöljék. A 

közleményeket nem szükséges előzetesen megformázni, a tartalmi elemek megléte a fontos. 

 

A cikkek magyar nyelvűek. 

Elsőként a közlemény címét kérjük megadni. A cím alatt külön sorban szerepeljen a cím angol 

nyelvű megfelelője.  

 

 

Fontos! A közlemény szövege semmiképpen ne tartalmazza a szerző(k) nevét, 

elérhetőségét vagy bármely információt, amely alapján a szerző(k) azonosítható(ak).   

 

A szerző(k) nevét, munkahelyük pontos címét (egy-egy szerző esetén több intézmény is 

megadható ugyanabban a mezőben, vesszővel elválasztva) a kézirat feltöltésére szolgáló 

online felületen kell megadni. Kérjük, hogy a megfelelő mezőben tüntessék fel a szerzők 

ORCID-azonosítóját is (amennyiben van ilyen). Ha nincs, akkor szerencsés ilyet kérni. 

(Néhány perc kell hozzá.) Az ORCID-ról bővebben lásd: https://orcid.org/signin. 

Ügyeljenek arra, hogy a feltöltött fájl elnevezése is megtartsa a szerzők anonimitását. Ennek 

érdekében kérjük, hogy a feltöltött fájl címe a cikk címrészletét tartalmazza (max. 15 

karakterben) és a feltöltés dátumát. 

 

A cím után egy sorköz kihagyása után következik az absztrakt angol nyelven. Az absztrakt 

terjedelme egy bekezdésnyi, 1000-3000 karakter lehet szóközökkel együtt. 

 

Az absztrakt után 4-6 kulcsszót kérünk megadni.  

 

Ezután következnek a fejezetek, melyek címét csak a közlemény nyelvén kell megadni. A 

fejezetcímeket és az alfejezetcímeket kérjük sorszámozni (1. Bevezetés, 1.1. Példák, 1.1.1. 

Hazai példák…).  

 

 

A táblázatok és ábrák formai követelményei: 

A címeket a táblázatok és ábrák felett kell megadni. Egy üres sor után következik a 

táblázatok, ábrák száma, majd egy pont és egy szóköz után a címe (3. ábra. Hozzáadott 

pedagógiai érték járásonként), végül ez alatt egy új sor után kezdődik maga a táblázat vagy 

ábra. 

A táblázatokat és ábrákat folytatólagosan kell sorszámozni, azok címét csak a közlemény 

nyelvén kell megadni, magyar szöveg esetén a tartalmi részben sem szükséges angol fordítást 

írni.  

A táblázat/ábra alá kerülnek az esetleges megjegyzések, valamint a forrás megjelölése. Forrás 

megjelölésére csak akkor van szükség, ha a táblázat/ábra nem (!) a szerzők saját eredményeit 

tükrözi vagy nem a szerző saját munkája. Ha a táblázat/ábra külső adatok, cikkek 

felhasználásával készült, akkor a forrást így kell megadni: Forrás: OECD 2010 alapján vagy 

Forrás: Tóth 2001 alapján. Ha a teljes táblázat/ábra más publikációból származik, akkor a 

forrás olyan, mint az irodalomra történő szövegközi hivatkozás: (Tóth 2001). 



A táblázatok egyszerű szegéllyel ellátottak legyenek. Az ábrákat jól elkülöníthető színekkel 

kell szerkeszteni, hogy fekete-fehérben is jól láthatók legyenek. A táblázatokra, ábrákra a 

szövegben minden esetben hivatkozni kell, amit dőlten jelölünk. Például:  

Amint a 2. táblázatban látható… 

vagy: 

A demográfiai jellemzőket (2. táblázat) azért így… 

 

Minden ábra és kép esetén kérjük, hogy az eredeti forrásfájlokat (.xls, .jpg stb.) is 

csatolják, hogy a nyomtatott kiadványban azok megjelenése kifogástalan minőségű 

lehessen. 

 

 

  

 

Az irodalmi hivatkozások követelményei 
 

A DOI-azonosítóról: 

Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve cikkeinket ellátjuk a CrossRef-

nél regisztrált DOI-azonosítóval.  

A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását.  

Ennek feltétele, hogy a szerzők az irodalomjegyzékben feltüntessék a hivatkozott művek 

CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóját (amennyiben van ilyen).  

A hivatkozott közlemények DOI-azonosítója a következő linkre kattintva kereshető meg: 

http://search.crossref.org.  

Egy-egy szakirodalmi tétel bibliográfiai leírása végén a „DOI:” után csak a 10.-tól kezdődő 

karaktersorozatot kell megadni, pl.: DOI: 10.17165/TP.2018.1.2), a cikk eléréséhez vezető 

linket (https://doi.org/10.17165/tp.2018.1.2) ehhez hiperlinkként kell csatolni. 

 

DOI-azonosító az irodalomjegyzékben – példa: 

Molnár Csilla: (2018): A meggyőző beszéd a retorikában és a beszédben. Képzés és 

Gyakorlat, 16(1), 17–23. DOI: 10.17165/TP.2018.1.2 
 

 

Az irodalomhasználat során a Harvard referenciastílus használata kötelező. 

 

A közlemény főszövegén belül kerek zárójelben tüntetjük fel az idézett szerző vezetéknevét 

és azt az évszámot, amikor az adott forrásanyag megjelent: (Molnár 2018). Ha szó szerint 

idézünk, akkor az oldalszámot is be kell írnunk a zárójelbe: (Molnár 2018: 21). 

Amennyiben az idézett szövegrész több egybefüggő oldalról származik, a számok között 

nagykötőjel legyen, például: (Molnár 2018: 256–257).  

Ha saját korábbi írásunkra hivatkozunk, nem az én szót kell használni, hanem a vezetéknevet.  

Ha az idézett gondolat többszerzős: (Kovács és Szabó 2012: 11), (Bárczy, Benkő és Berrár 

2002) vagy (Bárczy et al. 2002).  

Ha egy gondolatot több szerzőtől idézünk, a hivatkozás formája ugyanez, de az egyes szerzők 

és évszámok közé pontosvesszőt teszünk, például: (Szabó 2002: 123; Szabó 2011: 27). 

Szerkesztett kötet esetén a hivatkozás: (szerk. Hudson és Bolton 1997). 

Ha ugyanannak a szerzőnek ugyanabból az évből több művét is idézzük, akkor alfabetikus 

sorrendben betűkkel különböztetjük meg ugyanazon szerző eltérő írásait. Például: (Molnár 

2018a). 

 

http://search.crossref.org/
https://doi.org/10.17165/tp.2018.1.2
https://doi.org/10.17165/tp.2018.1.2


Az ilyen típusú beszúrások mindig pontos jegyzetapparátusra kell, hogy támaszkodjanak, 

vagyis az idézett művek visszakereshetőségét (részletes bibliográfiai leírását) a szöveg végi 

irodalomjegyzékben (Irodalom cím alatt) kell feltüntetni. 

 

 

 

Az Irodalom című fejezetben a felhasznált irodalmak részletes leírását kérjük. Nem 

alkalmazható például több szerző esetén az et al. rövidítés, a szövegközi rövid változatot itt az 

összes szerző felsorolásával fel kell oldani. 

Amennyiben bármely bibliográfiai elem hiányzik (nem olvasható le az idézett kiadványról), 

azt jelezni kell. Hiányzó szerző esetén megadható a tartalomért felelős szervezet neve vagy: 

[Szerző nélkül], hiányzó kiadó esetén: [Hely nélkül], a megjelenés idejének hiánya esetén: 

[Év nélkül]. Honlapok esetén gyakran előfordul, hogy a megjelenített tartalomnak sem a 

szerzője, sem a megjelenési ideje nem olvasható le. Az ilyen források idézését lehetőleg 

mellőzzük, ha mégis szükséges, akkor [Szerző és év nélkül 1], [Szerző és év nélkül 2] stb. 

jelzéssel kerüljenek az irodalomjegyzékbe. 

 

Irodalomjegyzékben a következőképpen kérjük megadni a bibliográfiai adatokat 

 

 

1. A könyvre hivatkozásnál a következő adatokat kell az alábbi sorrendben megadni: 

Szerző/k és/vagy szerkesztő/k (vagy a szervezet/társaság, amennyiben a szerző nem 

szerepel; vagy a cím, ha szerző vagy szervezet nincs megadva) (kiadás/megjelenés éve): 

cím (dőlt/kurzív betűkkel). Kiadás helye (város): Kiadó. DOI-azonosító (ha van). 

 

Példa: 

Steklács János (2005): Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok 

tükrében. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

 

2. Könyvfejezet 

A hivatkozást a könyveknél megadott módon kell megtennünk, de figyelni kell arra, hogy 

megadjuk mind a fejezet szerzőjét, mind a könyv szerzőjét/szerkesztőjét. A könyvvel 

ellentétben itt mindig kérünk terjedelmi adatokat, amelyek mindig az adott könyvrészletre 

vonatkoznak. A kezdő és záró oldalszám között a tól–ig viszonyt nagykötőjel jelezze! 

Könyvrészlet esetén mindig a befoglaló kötet címét kurziváljuk. 

 

Példa: 

Csapó Benő (2012): Diagnostic assessment frameworks for reading. Theoretical 

foundations and practical issues. In: Csapó Benő & Csépe Valéria (ed.): Framework for 

diagnostic assessment of reading. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 183–213. 

 

Gósy Mária (1998): Az olvasásértés függősége a vizuális információ sajátosságaitól. In: 

Zoltán András (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom. Budapest: ELTE, pp. 173–179.  

 

3. Folyóiratcikk 

Szerző(k) (megjelenés éve): a cikk címe. A folyóirat neve/címe (dőlt/kurzív betűkkel), a 

folyóirat évfolyam- és lapszáma, oldalszámok. DOI-azonosító (ha van). 

 

Példa: 



Manis, F. R. (1985): Acquisition of word identification skills in normal and disables 

readers. Journal of Educational Psychology 77(1) 77–90. DOI: 10.1037/0022-

0663.77.1.78  

 

 

4. Doktori értekezés, disszertáció 

Szerző (az elkészítés éve): cím (dőlt betűkkel). A mű típusa [PhD-értekezés/ DLA-

értekezés/ MTA doktori értekezés]. Székhely: Oktatási intézmény.  

 

Példa: 

Szinger Veronika (2008): Kisgyermekkori írás-olvasás esemény. Indirekt találkozás az 

írásbeliséggel iskoláskor előtt. [PhD-értekezés] Pécs: Pécsi Tudományegyetem 

Nyelvtudományi Doktori Iskola. 

 

5. Elektronikus források 

Amennyiben lehetséges, típusonként ugyanazokat az adatelemeket, ugyanolyan sorrendben 

írjuk le, mint a fenti példák mutatják, de fel kell tüntetni az adathordozó típusát: [online]. 

Ezenkívül minden esetben fel kell tüntetni az URL-t és az utolsó letöltés idejét. Amennyiben 

honlap/portál esetén fel tudjuk tüntetni az idézett szöveg megjelenítésének pontos dátumát is, 

azt kerek zárójelben a weboldal megnevezése után tehetjük. Az utolsó letöltés, olvasás 

dátumát ettől a szögletes zárójel különbözteti meg. 

 

a. Internetes honlap/portál 

Szerző(k) (a publikáció éve): a tanulmány címe (kurzív). [online] Közzététel helye: 

Közzétevő intézmény. URL. [A hozzáférés dátuma] 

 

Példa: 

Imre Anna (2004): Az iskolai hátrány összetevői. Budapest: Országos Közoktatási 

Intézet. (OKI Műhelytanulmányok 2.) [online] In: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

honlapja. URL: http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/iskolai-hatrany [2018. 

03. 26.] 

 

Szerző nélkül (2018): A magyar nyelv jelene és jövője. A Gondolat Kiadó 

nyelvtudományi kötete. Prae.hu (2018. 03. 01.) URL: 

https://www.prae.hu/news/32887-a-magyar-nyelv-jelene-es-jovoje/ [2018. 11. 20.] 

 

b. Elektronikus könyv (e-könyv) 

Szerző(k) (a publikáció éve): e-könyv címe [online]. Közzététel helye: Közzétevő 

intézmény. Terjedelem (ha meghatározható).  URL. [A hozzáférés dátuma] 

 

Példa: 

Bényei Miklós (1996): Eötvös József könyvei és eszméi. Debrecen: Csokonai. 

[Elektronikus kiad.] Budapest: Magyar Elektronikus Könyvtár (2005. 10. 05.) URL: 

http://mek.oszk.hu/03100/03176 [2018. 01. 24.] 

 

Terts István (vál. 2011): A folyton megújuló nyelvészet. Szépe György nyelvészeti 

írásaiból tanárok és diákok részére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (Segédkönyvek a 

nyelvészet tanulmányozásához, 126.) [Elektronikus kiad.] Budapest: Tankönyvtár, év 

nélkül. URL: 

https://doi.org/10.1037/0022-0663.77.1.78
https://doi.org/10.1037/0022-0663.77.1.78
http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/iskolai-hatrany
https://www.prae.hu/news/32887-a-magyar-nyelv-jelene-es-jovoje/
http://mek.oszk.hu/03100/03176


https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_545_08_A_folyton_m

egujulo_nyelveszet/adatok.html  [2018. 10. 12.] 

 

c. Cikk elektronikus folyóiratban  

Szerző(k) (a publikáció megjelenésének éve): a tanulmány/cikk címe. A folyóirat címe 

[online], A folyóirat évfolyama és a lapszáma. Oldalszám (ha rendelkezésre áll). URL [A 

hozzáférés dátuma] 

 

Példa: 
Rádi Orsolya (2018): Az órai hallott szövegek és a szóbeli szövegalkotás hatásvizsgálata az 

alsó tagozaton. Anyanyelv-pedagógia [online], 11(2), URL: http://www.anyanyelv-

pedagogia.hu/cikkek.php?id=732 [2018. 10. 15.] DOI: 10.21030/anyp.2018.2.4 

 

 

Amennyiben a papíralapú kiadvány elektronikusan is megtalálható, elsősorban előbbi adatait 

kérjük megadni. Az elektronikus elérés útja és az utolsó letöltés dátuma ez után megadható. 

 

Példa: 

Csaba László (2007): Átmenet vagy spontán rend(etlenség)? In: Közgazdasági Szemle, 

54(9) 757–773. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00140/pdf/1csaba.pdf >  [2008. 

március 11.] 

 

 

 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=732
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=732

