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Jelleg Jelleg angolul További ide értett

Tudományos Scientific

Oktatási Educational

Közérdekű Of public interest Szakmapolitikai, 

Társadalompolitikai

Ismeretterjesztő Popular science Népszerűsítő

Nem besorolt jellegű Character not 

classified

Típusok Angolul

Könyv Book

Könyvrész Part of book, book 

chapter

Folyóiratcikk Journal paper

Konferenciacikk Conference paper

Konferenciakiadvány Proceedings

Értekezés Thesis

Szabadalom Patent

Alkotás Creation

Egyéb Not classified

Besorolás Impakt faktorra 

jogosult

Besorolás angolul További ide értett angolul Magyarázat (és a segítség szövege)

Folyóiratcikk

Szakcikk



Article Research article, journal article Új eredményeket, kísérleteket leíró 

szakfolyóiratban megjelent cikk, tanulmány, 

tudományos dolgozat.

Összefoglaló cikk



Survey paper Review paper, Review Tudományos folyóiratokban megjelent 

összefoglaló cikk, mely egy-egy specifikus 

téma, tudományterület aktuális kutatásainak 

összegzését adja.

Rövid közlemény


Note Short communication A folyóiratban Note-ként megjelenő szakcikk.

Levél



Letter A folyóiratban Letter megjelöléssel megjelenő 

szakcikk (ennek lehet IF-a). 

Levél a szerkesztőséghez, más szerzőkhöz 

(ennek nem lehet IF-a). Ez utóbbi gyakorta 

inkább a hozzászóláshoz való (ha oda 

belefér). 

További ide értett angol

Management of profession, Political

Ebbe a típusba sorolhatók azok a dokumentumok, melyek egyik főtípushoz sem tartoznak. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott 

papír alapú, valamint elektronikus formátumú is.

1. eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol be, az adott 

tudományterület elfogadott módszereit használja, a tudományos közösségnek szól, 

vagy 

2. a vizsgált tudományterület eredményeinek összefoglalását, szintézisét nyújtja és új 

kutatási területeket, irányokat jelöl ki, vagy

3. a szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgálja.

Rendszerezett tudományos ismereteket közvetítő, az oktatási folyamat számára 

didaktikai szempontok szerint összeállított mű, amely egy meghatározott 

tudományterület (tantárgy) meghatározott szintű elsajátítását segíti.

Társadalom- és/vagy szakmapolitikai témáról az értelmezés és meggyőzés 

szándékával formált, a sajtóban nyilvánosságra hozott vélemény. Az olvasók minél 

szélesebb körének szánt, rendszerint közéleti töltésű írás. 

Tudományos, szakmai ismeretek, eredmények közlése a nagyközönség számára 

érthető módon. A közlés célja lehet a tudományos ismeretanyag elterjesztése, a 

tudomány és a kutatás-fejlesztés szerepének népszerűsítése, a közgondolkodás, 

életmód, stb. befolyásolása a tudomány tekintélyének segítségével.

A kiválasztható jellegekbe be nem sorolható egyéb.

Tárgy, kép, tér, zene, irodalom, előadó művészet.    Jellege szerint lehet: művészi vagy műszaki.

A szabadalmi vagy találmányi joggal védett új tudományos-műszaki eredményekről szóló dokumentum, mely a szabadalmaztatási eljárás során 

publikált információkat tartalmazza.

A tudományos címek, illetve minősítés különböző fokozatainak elnyerése céljából készített dokumentumok (disszertáció).

Konferenciakiadványban megjelent, konferenciákon, kongresszusokon, szimpóziumokon elhangzott előadások, prezentációk teljes szövegét vagy 

annak kivonatát tartalmazó szöveges dokumentumok. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú, valamint elektronikus 

formátumú is.

Folyóiratnak nevezzük a szabályos időközönként megjelenő, egységesen szerkesztett, meghatározott tárgykörre irányuló vagy valamely kutatási 

terület eredményeinek közlésére szolgáló kiadványt. Az MTMT-ben ide értjük a napilapot, a közéleti sajtót, a szakmai magazint és a tudományos 

szaklapot is. A folyóirat egymást követő számozási adattal: tárgyévvel, füzetszámmal, keltezéssel, időrendi vagy egyéb jelöléssel ellátott 

részegységekből (füzetekből, évfolyamokból, kötetekből) állnak. A nemzetközi nyilvántartásba vett folyóiratok ISSN-nel rendelkeznek. 

Folyóiratcikk minden olyan dokumentum, amelyik folyóiratban jelent meg, és szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkezik. 

Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú, valamint elektronikus formátumú is.

Folyóiratcikk besorolások

Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok során elhangzott előadások, prezentációk anyagát tartalmazó, szerkesztett kötetként megjelenő 

dokumentumok. Többségük formailag (ISBN szám stb.) könyvként is kezelhető, de tartalmi szempontból ide kell besorolni. A kötetek 

tartalmazzák a tudományos rendezvény címét, helyét és pontos időpontját. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú, 

valamint elektronikus formátumú is.

A könyv részeként megjelenő, szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkező, illetve önálló, kisebb egységként leírható (rész, fejezet, 

szócikk, stb.) dokumentum. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú, valamint elektronikus formátumú is.

További ide értett

Tanulmány, Tudományos dolgozat

Rövid cikk

Jellegek

Főtípusok

Magyarázat (és a segítség szövege)

Tipikusan 48 oldal terjedelmet meghaladó, szöveget, illusztrációt tartalmazó dokumentum. Ide tartoznak a monografikus, összefoglaló, tanulmány, 

illetve segédkönyvek. A könyvek többnyire ISBN számmal rendelkeznek. Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papír alapú, 

valamint elektronikus formátumú is.

Magyarázat (és a segítség szövege)
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Konferenciacikk 

folyóiratban



Proceedings paper Conference paper in a journal A konferenciaelőadás vagy poszter cikke 

eredeti formájában folyóiratban jelent meg. 

Az adatbázisokban ezt a "Proceedings Paper" 

dokumentumtípus jelzi. Nagymértékű 

átdolgozás esetén lehet szakcikk besorolású.

Esszé



Essay Valamilyen témáról írt egyénibb hangvételű, 

az aprólékos, szigorú tudományos 

dokumentálást mellőző tanulmány. 

Egyidejűleg tartalmazhat objektív állításokat, 

tudományos érvelést és retorikai, irodalmi, 

metaforikus kifejezőeszközöket is.

Előadás szövege Full text of Speech Elhangzott előadás teljes szövegének 

megjelentetése folyóiratban. Beszéd, előadás, 

zárszó.

Helyreigazítás Correction Correction, addition, corrigenda, 

erratum, errata

Korábban megjelent cikk javítása.

Híranyag News item Híradás új termékről, eseményről, 

tudományos céllal.

Hozzászólás Comment Correspondence, Discussion, 

Commentary, Remark, Reply, 

Response 

Korábban megjelent cikkhez történő 

hozzászólás, megjegyzés, vagy ilyenekre adott 

válasz. Vita, kommentár, megjegyzés.

Interjú Interview Interjú a szerzővel, amely lehet szóban 

elhangzott interjú nyomtatásban történt 

megjelentetése is.

Ismertetés Review Book review, Criticism, Meeting 

summary

Összefoglaló ismertetés könyvekről, 

folyóiratszemlék, kritikák, recenziók. Ide 

tartoznak a folyóiratban megjelent opponensi 

vélemények is. Különböző ismertetők 

eseményekről, rendezvényekről. Szemle, más 

művének ismertetése, kritika, opponensi 

vélemény, recenzió, kongresszus- 

konferenciaismertetés, kongresszusi 

beszámoló, rendezvény-beszámoló, 

beszámoló.

Jelentés Report Folyóiratban megjelent kutatási jelentések, 

beszámolók, egyéb tudományos 

dokumentációk, jelentések. Ide tartozik még: 

ásatási jelentés, kutatási jelentés.

Jubileumi 

megemlékezés

Jubilee paper Intézmények, szervezetek, események 

jubileumáról szóló megemlékezések.

Konferenciacikk 

kivonata

Meeting abstract Conference paper abstract Konferenciacikkek rövid kivonatának 

folyóiratban történő megjelenése.

Personalia Personalia Biographical item, Autography, Item 

About an Individual

Személyről megjelenő ismertetés, köszöntés, 

megemlékezés, életrajzi adatok, illetve 

nekrológ. Nem tartoznak ide az intézményre 

vonatkozó vagy egyéb alkalomra szóló 

megemlékezések. Azokat ld. "Jubileumi 

megemlékezés" alatt. Bemutatás, életrajzi 

adatok, autográfia, személy bemutatása, 

köszöntő, nekrológ, személyről szóló anyag.

Publicisztika paper in newspaper 

or weekly

Politikai, társadalmi és kulturális élet 

eseményei, problémái, amelyek időszaki 

sajtóban, brosúrákban, röpiratokban jelentek 

meg.

Szerkesztőségi anyag Editorial material Introduction, Preface, Foreword Mindenféle szerkesztői, szerkesztőségi 

anyag:például előszó, szerkesztői megjegyzés, 

szerkesztői vezércikk.

Nem besorolt Not classified Minden olyan folyóiratcikk, ami az 

előzőekben felsorolt altípusokba nem 

sorolható be.

Besorolás Besorolás angolul További ide 

értett angolul

Könyv

Szakkönyv Monograph

Szerkesztett mű [1] Edited volume Anthology, 

festschrift, 

inaugurals

Tankönyv Textbook Lecture notes, 

course notes, 

course book

Atlasz Atlas

Bibliográfia Bibliography

Könyv besorolások

Magyarázat (és a segítség szövege)

Szűkebb témára vonatkozó kérdéseket tárgyaló, tipikusan monografikus jellegű 

tudományos mű.

Előszó, Szerkesztői megjegyzés, 

Szerkesztői vezércikk

További ide értett

Monográfia

Szöveggyűjtemény, tanulmánykötet, 

antológia, Emlékkönyv, székfoglalók 

gyűjteménye, cikkgyűjtemény, 

esszégyűjtemény, gyűjteményes kötet

Jegyzet, egyetemi jegyzet, tankönyv, 

egyetemi tankönyv, főiskolai tankönyv, 

nyelvkönyv, doktorandusz-jegyzet

Térkép

Összefüggő mű, melynek szerkesztője van, vagy meghatározott szempontból 

összeválogatott szöveggyűjtemény vagy személy, intézmény emlékére, évfordulójára 

megjelent kiadvány. Például: szöveggyűjtemény, tanulmánykötet, antológia, 

emlékkönyv, székfoglalók gyűjteménye.

Oktatási célra készült, tudományos eredményeket összefoglaló, azokat rendszerező 

könyv vagy jegyzet. Ide tartozhatnak: egyetemi jegyzet, tankönyv, egyetemi 

tankönyv, főiskolai tankönyv, nyelvkönyv, doktorandusz-jegyzet.

Például: természeti, gazdasági, társadalmi térképeket magába foglaló kiadvány.

Egy adott tudományterület, téma nyomtatásban megjelent forrásait, irodalmát 

tartalmazó mű. 

Beszéd, Előadás, Zárszó

Vita, Kommentár, Megjegyzés, Válasz

Szemle, Más művének ismertetése, 

Kritika, Opponensi vélemény, 

Recenzió, Kongresszus- 

Konferenciaismertetés, Kongresszusi 

beszámoló, Rendezvény-beszámoló

Konferenciacikk

Bemutatás, Életrajzi adatok, 

Autográfia, Személy bemutatása, 

Köszöntő, Nekrológ, Személyről szóló 

anyag

Riport

Ásatási jelentés, Kutatási jelentés, 

Tudományos dokumentáció

Előadáscikk kivonata
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Évkönyv Almanac

Forráskiadás Edition of primary 

sources

Interjúkötet Interviews

Kézikönyv Handbook Encyclopaedia, 

dictionary

Konferenciakiadván

y

Proceedings

Szerző 

munkahelyének 

kiadványa

Publication of 

working place

Nem besorolt Not classified

Besorolás Besorolás angolul További ide értett További ide értett 

angolul

Könyvfejezet [1]

Azonos a könyv 

besorolásával [2]

Inherits subtype of 

book

Előszó Foreword Bevezetés Introduction, preface

Székfoglaló Inaugural

Szócikk Reference entry Item

Térkép Map

Utószó Afterword

Nem besorolt Not classified

[1]

[2]

Besorolás Besorolás angolul További ide értett

Konferenciakiadván

y [1]

[nincs altípus]

[1]                                           A besorolás a Bibliográfiai szakbizottság döntése értelmében megszűnik 2011 második felében, helyette újabbak kerülnek be.

További ide értett angolul

Magyarázat (és a segítség szövege)

Almanach

Könyv részleteként megjelenő térkép, térképmelléklet.

Irodalmi vagy tudományos mű végére illesztett, a művel kapcsolatos megjegyzéseket tartalmazó írás.

Minden olyan könyvfejezet, ami az előzőekben felsorolt altípusokba, illetve a befoglaló mű (Könyv) 

altípusaiba nem sorolható be.

A könyvfejezet örökli a könyv besorolását: például ha a Könyv besorolása Tankönyv, akkor a fejezeté 

"Könyvfejezet/Tankönyv része/Oktatási".  A legtöbb könyvfejezetnél alkalmazandó. Kivéve, amikor a 

nevesített besorolás alkalmazható.

Rövid bevezetés a mű elején, melyben a szerző a mű céljáról, megírásának, kiadásának 

körülményeiről ad tájékoztatást.

Konferenciakiadvány besorolások

Taggá választott, tanszékét vagy tisztségét elfoglaló személy által tartott előadás, beszéd.

Lexikonban, enciklopédiában, szótárban megjelenő szócikk.

Kiválasztása esetén a befogadó mű (könyv) besorolását örökli a fejezet.

Az elnevezés 2011 második felében változik a Bibliográfiai bizottság döntése alapján.

Egy vagy több személlyel készített interjúk szerkesztett változatait magában foglaló 

mű.

Egy adott tudományterület alapvető ismereteit tartalmazó , vagy fogalmait 

magyarázó szerkesztett kiadvány. Valamely nyelv szavainak betűrendbe szedett 

gyűjteménye, mely tartalmazza a benne foglalt szavak jelentését, felsorolja a rokon 

értelmű kifejezéseket.

Konferenciacikkek könyvformában megjelentetett kötete.

Nem professzionális kiadó, hanem pédául az egyik szerző munkahelye, kapcsolódó 

intézménye által kiadott mű.

Minden olyan könyv, ami az előzőekben felsorolt altípusokba nem sorolható be.

Könyvfejezet besorolások

Enciklopédia, Lexikon, szótár

Vitaanyag

Egy adott intézmény, tématerület stb. egyes éveinek legfontosabb eseményeit rögzítő 

mű.

Az utókorra hagyományozott szövegek, történeti emlékek, zenei, néprajzi és más 

emlékek hű, történetileg hiteles, helyreállított, adatolt, kommentált, 

jegyzetapparátussal ellátott közlését tartalmazó kiadvány.

[1]                       A Bibliográfiai Szakbizottság 2011 második felében határozza meg a besorolásokat.
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Besorolás Besorolás angolul További ide értett További ide értett 

angolul

Konferenciacikk

Előadás vagy poszter 

cikke

Paper of lecture or 

poster

Konferencia 

absztrakt

Abstract Kivonat

Nem besorolt Not classified

Besorolás Besorolás angolul További ide értett További ide értett 

angolul

Disszertáció [1]

Egyetemi doktor University doctor dr. tech, dr. univ

PhD PhD

DLA DLA

Kandidátusi Candidate

Habilitált Habilitated

Külföldi fokozat 

(nem PhD)

Degree other than 

PhD

Az MTA doktora Doctor of the HAS

A tudomány doktora Doctor of science 

(HAS)

Nem besorolt Not classified

Besorolás Besorolás angolul További ide értett

Szabadalom [1]

Magyar Hungarian

Európai European

Nemzetközi International

USA USA

Német German

Orosz Russian

Más ország Other Country

[1]                                    Az elnevezés 2011 második felében változhat (Értekezés) a Bibliográfiai Szakbizottság döntése alapján.

[1]                                     A Bibliográfiai Szakbizottság 2011 második felében pontosítja a besorolásokat.

Szabadalom besorolások

Az MTA-ra a doktori cím benyújtásához benyújtott értekezés (1996-tól).

A tudomány doktora cím elnyeréséhez az MTA-ra benyújtott értekezés (1996 előtt).

Minden olyan disszertáció, ami az előzőekben felsorolt altípusokba nem sorolható be.

További ide értett angolul

Disszertáció besorolások

Ide soroljuk a konferencia előadásokat, posztereket tartalmazó kötetek cikkeit. Az előadások és 

poszterek cikkeit nem különböztetjük meg.  A speciális jelöléseket (tutorial, keynote, meghívott, 

survey, state-of-the-art) a megjegyzésbe írjuk. A preprint kötet nem tartozik ide, mivel nem kerül 

forgalmazásba.

Konferenciaelőadás tartalmának rövid, összefoglaló ismertetése. 

Minden olyan konferenciacikk, ami az előzőekben felsorolt altípusokba nem sorolható be.

Magyarázat (és a segítség szövege)

Konferenciacikk besorolások

Az MTA kandidátusi fokozatának értekezése (kb. 1998-ig kiadva).

A magyar egyetemeken benyújtott habilitációs tézisek vagy értekezés.

A PhD fokozathoz nem sorolható külföldi értekezés.

Magyarázat (és a segítség szövege)

A PhD fokozat magyarországi bevezetése (1994) előtti, egyetemi doktori fokozat értekezése.

Magyar vagy külföldi PhD fokozat értekezése (a kandidátusi vagy egyetemi doktori fokozat más 

besorolású).

DLA fokozat értekezése.
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Besorolás Besorolás angolul További 

ideértett 

angolul

Alkotás [1]   

Tárgy Object Statue,

Design: metal, 

wood, leather, 

decorative arts, 

ceramic, book, 

interior design, 

jewellery, paper, 

textile, fashion, 

glass, industrial 

design

Zene Music A zeneművek műfajai, hangszeres zene, 

vokális zene, karakterdarab, zenemű, 

szöveggel vagy anélkül, zenés színmű, 

táncjáték  partitúra.

Művészi igényű irodalmi alkotás. 

Színvonalas, hatásos előadóbeszéd írásos 

változata

Audiovizuális mű: megjelenítésében, pl. 

film-, színházi, zenei,   tánc- és 

mozdulatművészeti előadásban, 

rádiójátékban performance-ban végzett 

rendezői/ operatőri és színészi/előadói 

tevékenység. Színvonalas, hatásos 

előadóbeszéd.

Az előadóbeszéd élőszóban kifejezett szöveges információ, azaz a közélet 

kérdéseivel, aktuális eseményeivel összefüggő, a hatásra fokozottan ügyelő előadás. 

Például: felszólalás, interpelláció, megemlékezés, nekrológ, országgyűlési, 

székfoglaló, ünnepi, alkalmi, emlékbeszéd, szakelőadás.

Lásd még más aspektusból az Irodalom és Zene besorolásnál is.

További ideértett Magyarázat (és a segítség szövege)

Művészi igényű irodalmi alkotás: pl. elbeszélő mű, szöveggyűjtemény, antológia, 

színmű, dráma, epika, irodalmi levél, prológus, próza, vallásos irodalmi 

dokumentum, vers, verseskönyv, műfordítás, rádiójáték, forgatókönyv.

Kép

Művészi igényű zenei műalkotás. A zeneművek műfajai: hangszeres zene, vokális 

zene, karakterdarab, zenemű, szöveggel vagy anélkül, zenés színmű, táncjáték,  

partitúra. (ld. még más aspektusból az Előadóművészet besorolásnál is).

Szobor,  érem

Formatervezés: fém, ötvösség,,  fa, bőr, 

(csont), (díszítőművészet), kerámia, könyv, 

(lakásművészet), (papírművészet), 

textilművészet, (divattervezés), 

üvegművészet, bútortervezés, 

belsőépítészet, (ékszer), ipari 

formatervezés.

Festmény, grafika fotóművészeti alkotás.

Iparművészeti és képzőművészeti alkotás 

terve, ipari tervező-művészeti alkotás 

terve, pl. építészeti alkotás terve.

Műszaki alkotás, létesítmény terve (pl. híd, 

út, gép stb.).

Környezetrendezési terv (pl. kert-tervezés).

Építészeti alkotás, műszaki létesítmény.

Közterületen elhelyezett művészi 

objektum.

Egyéb környezetrendezési  alkotás.

Egyéb:  elkészült magas színvonalú egyedi munka  a környezet igényes kialakítására 

(pl. kert, park, közterület). (ld. még tervként a Kép, tárgyként (pl. szobor) a Tárgy 

besorolásnál is).

Előadóbeszéd: pl.: felszólalás, interpelláció, megemlékezés, nekrológ, országgyűlési, 

székfoglaló, ünnepi, alkalmi, emlékbeszéd. (ld. még más aspektusból az 

Előadóművészet besorolásnál is).

Filmalkotás: meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy 

hanggal összekapcsolt sorozata, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón 

rögzítették. Filmalkotásnak minősül a szerzői jogokkal védett különösen a 

filmszínházi vetítésre készült játékfilm, a televíziós film, a reklám- és a 

dokumentumfilm, valamint az animációs és az ismeretterjesztő film.

Alkotás besorolás

Pl. szobor vagy a formatervezés alkotásai: fém, ötvösség , fa, bőr,

kerámia, könyv, (lakás-), (papír-), textil-, üvegművészet, (origami),

külső- belsőtéri bútorok, (ékszer), (divat). (ld. még tervként a Kép és 

(pl. kültéri szoborként) a Tér besorolásnál is).

Festmény: művészi igényű festészeti alkotás. Ide tartoznak: falfestmény, miniatúra, 

oltárkép, panorámakép, történelmi festmény, üvegfestmény, vizuális körkép, 

valamint különböző festészeti technikákkal készült képek.

Szoftverimplementáció tervezési munkái folyamatban.

Előadó-művészet Act

Színházművészeti előadásnak minősül a közönség előtt színjáték útján, beszéddel, 

mozdulatokkal, zenével, tánccal, hanghatásokkal és látványelemekkel történeteket 

vagy helyzeteket, lelki állapotokat bemutató előadóművészet, melyben más 

művészetek eszközei is felhasználhatók.

Zenei előadóművészet: Emberi hanggal illetve hangszerrel megszólaltatott zene.

Iparművészeti és képzőművészeti alkotás terve, (pl. szoborterv ill. a tárgyalkotás 

körébe tartozó egyéb művek tervei).

Építészeti, környezetrendezési, műszaki létesítmény terve: ez csak a terv maga, a 

megvalósulás megjelenik a téralkotásnál, amely a terv eredeti célja (ld. még Tér 

besorolásnál is, ha a terv kivitelezésre került).

Építészeti alkotás:  épületegyüttes, illetve  városépítészeti együttes.. Ide tartoznak 

még: középület, lakóépület, várostervezés, épületrész.

Műszaki létesítmény  (pl. híd, út stb.).

Közterületen elhelyezett művészi objektum pl. szobor.

[1]                    Az Alkotás főtípus szoftverimplementálása várhatóan 2011 végére készül el.

Irodalom

Painting, 

graphics, photo, 

model of design 

object, industrial 

design (e.g.  

architectural 

plans) landscape 

or urban design 

(e.g. garden 

design)

Tér Creation of the space Architectural 

creation.

Statue or design 

object in a 

public place.

Other urban or 

landscape 

design.

Grafika, képgrafika, tervezőgrafika: rajzeszközzel, víz- és pasztellfestéssel készült 

rajz, festmény, karc, metszet, stb. Ide tartoznak még: rajzolás, metszés, kőnyomás 

útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve. Könyvművészet.

Fotó: Esztétikai igényességgel készült fénykép. Ide tartoznak még: Nonfiguratív -

montázs, portré, tárgyak (mozdulatlan) fényképezése, villanófény-felvétel 

(fényképezés) belső felvétel, digitális fényképezés, fotokerámia, fotoszobrászat, 

műfényfelvétel, művészeti tárgyak fényképezése, napfényfelvétel, 

panorámafényképezés, színes fényképezés, természeti jelenség fényképezése.

Fiction

Image
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Besorolás Besorolás angolul További ide értett További ide értett 

angolul

Egyéb

Adatbázis Data base CD, CD-ROM, CD-

ROM/XA 

multimédia cd-rom, 

digitalizált térkép

Cikk munkahely 

kiadványában

Paper published by 

working place

Diplomamunka Diploma thesis

Előadás Lecture Konferenciaelőadás, 

prezentáció

Folyóirat- vagy 

sorozatszerkesztés

Editing Folyóirat-

szerkesztés, 

sorozatszerkesztés, 

periodika 

szerkesztés, 

könyvsorozat 

szerkesztése

Használati utasítás Manual Gépkönyv, 

tudományos 

dokumentáció

Katalógus Catalogue Kiállítási katalógus

Kézirat Manuscript Cikk weboldalon, 

Szakcikk saját 

weboldalon, 

Kodifikációs 

résztanulmány, 

szeminárium, 

tanfolyami anyag

Paper on web page, 

seminar material

Konferencia preprint-

ben megjelent cikk

Paper in conference 

preprint

Kutatási jelentés 

(belső)

Technical report 

(unpublished)

Kutatási jelentés - 

Technical Report 

(belső), Kutatási 

kiadvány, Kutatási 

program 

zárójelentés, 

tanulmány

Report

Kutatási jelentés 

(közzétett)

Technical report 

(published)

Műhelytanulmány Working paper, 

discussion paper

Műtárgyleírás Description of art 

work

Poszter Poster

Rádióműsor, TV-

műsor

Radio or TV 

broadcast

Segédlet Aid Kutatási segédlet, 

szakmérnöki 

segédlet

Guide

Szakvélemény Expert's opinion Opponensi 

vélemény

Székfoglaló Inaugural

Személyi közlés Personal 

communication

Személyi 

kommunikáció

Unpublished

Számítógépes 

program

Software Szoftver

Tájékoztató Information material

Térkép Map Történelmi térkép, 

Tematikus (szak‑) 

térkép, Sporttérkép, 

Dombortérkép, 

Fakszimiletérkép, 

Földgömb, éggömb, 

csillagtérkép, 

Földrajzi térkép, 

Információs térkép

Historical map, 

Sports map, Raised 

relief map, Facsimile 

map, Globe, Star 

map, Geographic 

map, Information 

map

Tézisek Theses

Tudományos 

diákköri (TDK) 

dolgozat

Report of scientific 

students' circle

Nem besorolt Not classified

Hasonló a közzé nem tett kutatási jelentéshez, de célja szakértői vélemény közlése. 

Műtárgyat ismertető rövid vagy hosszabb írás.

TDK dolgozat. Az esetleges helyezést, díjat a Megjegyzésbe kérjük beírni.

Minden olyan közlemény, ami az előzőekben felsorolt altípusokba nem sorolható be.

Egyéb besorolások

Segédanyag, tervezési segédlet, kutatási segédlet, szakmérnöki segédlet, stb.

Taggá választott, tanszékét vagy tisztségét elfoglaló személy által tartott előadás, beszéd.

Nem publikáció, akkor kell/lehet feltüntetni, ha a szerzőnek van ilyen jellegű hivatkozása. Ide értjük 

az „unpublished result” jellegű hivatkozások esetét is.

Forgalmazott, megvásárolható, vagy térítésmentesen terjesztett program.

Magyarázat (és a segítség szövege)

Gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. Logikai szerkezetű, információk tárolására, keresésére és 

megjelenítésére szolgáló számítógépes adatállomány, amelyet adatmezőkből álló rekordok rendezett 

halmaza alkot. Például: CD, CD-ROM, CD-ROM/XA multimédia cd-rom, digitalizált térkép.

A munkahely által kiadott, könyvforgalomba nem kerülő kiadványok részei.

Termék, gyártmány, program leírása, használati utasítása. Gépkönyv, tudományos dokumentáció is.

Az olyan cikkszövegek, melyek csak a konferencia-résztvevőknek adott (tehát nem terjesztett) 

kiadványban jelentek meg.

Nem közzétett jelentés (OTKA, OMFB, Miniszterelnöki Hivatal, stb.). A publikusan nem elérhető, de 

kicsit formális munka és vitaanyagok is ide kerülnek. Ide tartozik még: kutatási jelentés/Technical 

Report (belső), kutatási kiadvány, kutatási program zárójelentés, tanulmány, publikusan nem elérhető.

A Földön, más égitesten, vagy a világűrben található természeti és társadalmi jellegű tárgyak, 

jelenségek, vagy folyamatok méretarány szerint kicsinyített, generalizált magyarázó ábrázolása a 

síkban. A felszín elemeit vetítéssel alaprajzszerűen, vagy egyezményes jelekkel ábrázolja. Itt adhatók 

meg a különböző speciális térképek (történelmi térkép, tematikus (szak-) térkép, sporttérkép, 

dombortérkép, fakszimiletérkép, földgömb, éggömb, csillagtérkép, földrajzi térkép, információs 

térkép, stb.) A típus tovább magyarázható a megjegyzésben.

Tudományos megállapítások, tézisek közzététele (az akadémiai doktori értekezést kísérő tézisfüzet 

nem ide tartozik!).

Korlátozott terjesztésű információs anyag.

Diplomamunka, diplomadolgozat, szakdolgozat, BSc és MSc záródolgozat.

Nyomtatásban meg nem jelent (le nem írt) konferenciaelőadás. 

Azonosítószámmal jelölt, publikusan elérhető kutatási jelentés. Ide tartozik a műhelytanulmány, 

working paper, discussion paper, technical report is. Fontos, hogy legyen publikusan elérhető.

Konferencia-poszter, megjelent konferenciacikk nélkül. A poszter cikke nem ide való, hanem a 

konferenciacikkekhez.

Névvel jegyzett műsor.

Kiállítási tételek felsorolását és rövid leírását tartalmazó mű.

Kézirat-jellegű kiadvány (beleértve a nem kiadói weboldalon megjelentetett cikkeket is). Ezek tartós 

elérhetősége, archiválása általában nem megoldott.

Itt lehet megadni a meghívott szerkesztéseket. Főszerkesztőként, sorozatszerkesztőként maximum egy 

tételt adjon meg.
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