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A hivatkozás módja: szerző vezetékneve (szóköz), megjelenés évszáma (SZABÓ 2001),illetve szó
szerinti idézet esetén: szerző neve kiskapitális betűtípussal (szóköz), megjelenés évszáma (kettőspont,
szóköz),oldalszám(ok) (SZABÓ 2001: 73–74).Internetes forrás esetén oldalszámot ne tüntessünk fel
(SZABÓ 2001).
Az irodalomjegyzék címe: Irodalom.
Az irodalomjegyzékben minden, a cikkben idézett (és ott hivatkozással ellátott) műnek szerepelnie kell,
és megfordítva: az irodalomjegyzékben csak olyan neveket szerepeltessünk, akikre a cikkben
hivatkoztunk.
Az Irodalom alcím alatt a mű pontos bibliográfiai adatai álljanak, azaz szerző vezetékneve, majd
keresztneve (idegen szerző esetén a kettő közé vesszőt teszünk), megjelenés éve, cím (dőlten) és a
megjelenés helyére vonatkozó adatok (város, kiadó).
Magyar szerző(k) esetén: BUDA BÉLA 1986. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.
Budapest: Animula.
Idegen szerző(k) esetén TARONE, ELAINE–YULE, GEORGE 1996. Focus on the Language Learner.
Oxford: Oxford University Press.)
Szerkesztett kötet esetén nem a tanulmány, hanem a kötet címét kurziváljuk (előtte: In:).
A szerkesztett kötetben megjelent tanulmány esetén mindig tüntessük fel a szerkesztés tényét, a
szerkesztő(k) neve után zárójelbe tett (szerk., ed./eds., Hrsg.) megjegyzéssel. (DÉR CSILLA–MARKÓ
ALEXANDRA 2007. A magyar diskurzusjelölők szupraszegmentális jelöltsége. In: GECSŐ TAMÁS–SÁRDI
CSILLA (szerk.) Nyelvelmélet – Nyelvhasználat. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. 74.
Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, Budapest: Tinta Könyvkiadó.)
Folyóiratcikk esetén nem a cikk címét, hanem a folyóirat nevét kell kurziválni, ezt az évfolyam és
oldalszám adatai követik. pl.:Magyar Nyelv. 124. évf. 424–430. Az oldalszámok között ún. nagykötőjel
szerepeljen! Itt az In: megjegyzés nem kell!
Internetes források esetén az irodalomjegyzékben szerepeljen a letöltés időpontja: pl. JÁSZBERÉNYI
JÓZSEF (2008): Az „öregek” nem is léteznek? Médiakutató, 2008 ősz. www.mediakutato.hu/
cikk/2008_03_osz/03_oreg_idos_reklam (Letöltve: 2014.11.16.)
A szerzőket betűrendben soroljuk fel!
Kérjük szerzőinket, hogy a felhasznált nyelvi példák forrását az irodalomjegyzéktől különválasztott
jegyzékben tüntessék fel.

A hivatkozások rendszerének részletesebb leírása megtalálható az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények c.
folyóirat minden számának a végén Útmutató az Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények szerző számára címmel.
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