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odairni, hogy dr., PhD vagy más tudományos fokozat).
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A tanulási transzfer kontextuálisan meghatározott (Haskell, 2000), vagy: Haskell (2000)
szerint a tanulási transzfer kontextuálisan meghatározott. Több mint három szerző esetén az első
hivatkozáskor minden szerző nevét ki kell írni (6 szerzőig), a további utalások esetén nem irjuk
ki az összes nevet hanem csak az első szerzőt és mtsai. (pld. Sternberg és mtsai., 1999).
Szószerinti idézet esetében az idézett szöveget idézőjelbe kell tenni és fel kell tüntetni az
oldalszámot is (pld. „Minél nagyobb egy csoport (vagy szervezet), annál nagyobbak
megszervezésének költségei” (Szántó, 1998, 10 o.)).

