Tájékoztató a Porta Lingua publikációk megjelenéséről
Ahogy korábban már tájékoztattuk a Porta Lingua szerzőit és olvasóit, folyóiratunk a Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság engedélyével 2020. novemberétől internetes folyóiratként működik.
Az MTA Nyelvtudományi Bizottsága az általuk bevezetett új jelölés szerint a NAT (régi C típus)
besorolás mellett döntött. Folyóiratunk tehát az MTMT-ben ezzel a megjelöléssel van nyilvántartva.
A Szerkesztőség határozata értelmében folyóiratunk a 2021. évet követően két alkalommal jelenik
meg: a korábbi gyakorlatnak megfelelően novemberben, és emellett a következő év májusában is.
Ez igaz a jelenleg lektorálás, szerkesztés alatt álló, 2021-ben beküldött tanulmányokra is. Az érintett
szerzőket a Szerkesztőség döntéséről értesíteni fogjuk.
Az évi két megjelenés okai a következők:
- bár tematikus számokat nem tervezünk egyelőre, a korábbiak tapasztalata szerint a tanulmányokat
téma szerint célszerű csoportosítani,
- a beküldött tanulmányok örvendetesen növekvő száma miatt – a lektori és szerkesztői kapacitás
figyelembevételével – a kétszeri megjelenés indokolt,
- egyre több olyan többszerzős tanulmány érkezik hozzánk, amelyek szerzői – vagy közülük
némelyik – azonos. Ebben az esetben jobbnak látjuk két külön számban megjelentetni a
tanulmányokat.
- több esetben kérnek a szerzők határidő-módosítást, ami csak akkor teljesíthető, ha egy későbbi,
köztes időpontban van lehetőség a megjelentetésre anélkül, hogy ez a szerkesztői munkafolyamatot,
és ezzel az eredeti határidőre beérkezett tanulmányok megjelentetését veszélyeztetné,
- a lektori vélemények szerinti átdolgozásra visszaküldött tanulmányok esetében szintén
megnyugtató lehet a szerzőknek, hogy tanulmányuk megjelentetése nem egy évet csúszik, hiszen
jelentősebb átdolgozás esetén is lehetőség nyílik a későbbi, azaz a következő év májusában történő
megjelenésre.
A fentiekből következik, hogy a téma, a tartalmi és formai követelményeknek való megfelelés, az
esetleges átdolgozás időtartama és a beküldési határidő betartása szerint dönt a Szerkesztőség arról,
hogy az adott tanulmány melyik számban jelenik meg.
Fontos, hogy a beküldési határidő továbbra is minden év január 15.:
Kérjük, hogy minden esetben pontosan kövessék a Szerkesztési útmutatóban leírtakat a
tanulmányok elkészítése során.
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