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Közlemény típusok: 
 

Folyóiratcikk 

Könyvrészlet 

Könyv 

Egyéb konferenciaközlemény 

Egyéb konferenciakötet 

Oltalmi formák 

Disszertáció 

Egyéb 

 

A közlemény típusok adatai: 
(a * -gal jelölt mezők kitöltése az MTMT űrlapjain kötelező!) 

 

 

Folyóiratcikk: 

szerző(k)* 

cím* 

alcím 

folyóirat* 

kötetszám, füzetszám, a cikk első oldala, utolsó oldala* 

megjelenés éve* 

nyelv* 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

 

 

Könyvrészlet: 

szerző(k)* 

cím* 

alcím 

első oldal, utolsó oldal* 

nyelv* 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

A könyvrészletet tartalmazó könyv (befoglaló mű) adatait is meg kell adni, a lent látható 

szabályos formában! 

 

https://www.mtmt.hu/


Könyv: 

szerző(k)* 

szerkesztő(k)* (Figyelem! A két kötelezően kitöltendő szerzőségre vonatkozó mező közül – 

kivételes esetektől eltekintve - csak az egyik kitöltése szükséges. Amennyiben a kötetnek 

szerkesztői vannak a „Szerkesztő(k)” illetve ha szerző(i) úgy a „Szerző(k) mező.) 

cím* 

alcím 

kiadó* 

kiadás helye* 

megjelenés éve* 

nyelv* 

ISBN  

terjedelem 

sorozatcím 

sorozat kötet 

kötet cím 

kötetszám 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

megjelenési forma (nyomtatott kötet, CD, internet) 

 

 

Egyéb konferenciaközlemény: 

szerző(k)* 

cím* 

alcím 

első oldal, utolsó oldal* 

cikk száma a konferencián 

nyelv* 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

A konferenciacikket tartalmazó konferencia-kiadvány (befoglaló mű) adatait is meg kell adni, 

a lent látható szabályos formában! 

 

 

Egyéb konferenciakötet: 

szerkesztő(k)* 

cím* 

alcím 

kiadó 

kiadás helye 

felelős szervezet 

konferencia országa* 

konferencia városa* 

részvétel 



konferencia kezdete, vége* 

megjelenés éve* 

nyelv* 

ISSN 

ISBN 

terjedelem 

sorozatcím 

sorozat kötet 

kötet cím 

kötetszám 

megjelenési forma (nyomtatott kötet, CD, internet) 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

 

 

Oltalmi formák: 

szerző(k)* 

cím* 

alcím 

szabadalmi szám* 

megjelenés éve* 

nyelv* 

benyújtás éve 

benyújtás száma 

NSZO 

ügyszám 

benyújtás országa 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

 

 

Disszertáció: 

szerző* 

cím* 

alcím 

terjedelem 

megjelenés éve* 

nyelv* 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 

 

 



Egyéb: 

szerző(k)* 

szerkesztő(k)* (Figyelem! A két kötelezően kitöltendő szerzőségre vonatkozó mező közül – 

kivételes esetektől eltekintve - csak az egyik kitöltése szükséges. Amennyiben a kötetnek 

szerkesztői vannak a „Szerkesztő(k)” illetve ha szerző(i) úgy a „Szerző(k) mező.) 

cím*  

alcím 

első oldal, utolsó oldal 

a publikáció leírása 

megjelenés éve* 

nyelv* 

publikus WEB cím 

web cím a kiadónál 

DOI 

UT (Web of Science azonosító) 

Scopus ID 


