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Miért van szükségünk hivatkozásra? 

• Munkánk során tudományos publikációkat készítünk, 

ezért minden állításunkat kísérleti bizonyítékokkal és 

irodalmi hivatkozásokkal kell alátámasztanunk. 

Természetesen a napi sajtóban, könyvekben hivatkozás 

nélkül jelennek meg általában az állítások. Ez azzal jár, 

hogy nehéz visszakeresni a forrást. Ezzel szemben a 

tudományos publikációban a hivatkozásokat sokkal 

egyszerűbb ellenőrizni. Publikációnk szempontjából 

fontos dolgokat megéri is visszakeresni, mivel a 

hivatkozásokban akarva vagy akaratlanul is tévedhetnek 

a szerzők. 



Lehetséges hibák, kiküszöbölésük 
• Hibák: 

– A szerző olyan cikkel próbálja alátámasztani állításait, 

amely ellentmond a munkájának. 

– Ha valaki egy nagy hírű professzor munkájára 

hivatkozik, de nem csatolja mögé a megfelelő 

hivatkozást, akkor is hibát követ el. Ilyen esetekben 

gyakran elmondható, hogy a helytelen állításokat 

ilyen formában próbálják meg alátámasztani, 

megjelentetni. 

• Hibák kiküszöbölése: 

– A hivatkozott források visszakeresésével 

kiküszöbölhetők az esetleges félreértések. 

– Túlzott egyszerűsítések. 

 



• Publikációnk során a szövegben a hivatkozásokat csak 

rövidítve szoktuk megjeleníteni. Erre azért van szükség, 

hogy egy hosszú hivatkozás ne zavarja meg a 

gondolatmenetet. A szövegben név és évszám szokott 

szerepelni, amelyet a publikációnk végén megtalálunk az 

irodalomjegyzékben is. Sokszor kezdhetjük a mondatot, 

hogy valaki szerint és folytatjuk a gondolatot. Ebben az 

esetben már nem jelenítjük meg újra zárójelben az 

idézett szerzőt újra. Amennyiben egy problémát több  

ember is publikált és ezek rendelkezésünkre állnak 

nyugodtan berakhatjuk az összes szerzőt egy zárójelbe. 



• Kettőnél több nevet nem citálunk. Ebben az esetben 

csak az első szerzőt tűntetjük fel a többit a szövegben 

nem, csak az irodalmi háttérben jelenítjük meg. A 

szövegben több szerző esetén „et al.”-al jelezzük a több 

szerzőt.  

• Az ugyanazon zárójelbe kerülő citációkat 

pontosvesszővel választjuk el egymástól.  

• Van néhány olyan folyóirat, amely először az összes 

szerzőt feltűnteti később csak az elsőt jeleníti meg. 



Példák 
• Ugyanakkor, a biokémiai paraméterek jól mérhető 

módon befolyásolják a spin-rendszer viselkedését, azaz 

a spin-rendszeren végzett mérésekből következtetések 

vonhatóak le a vizsgált biológiai rendszer viselkedésére 

vonatkozóan (Berényi et al. 1997, Földes et al. 2003).  

• A téma irodalma felsorolhatatlanul bőséges (Ketelapper 

1963, Kanemasu 1969, Lange et al. 1976, Jarvis és 

Mansfield 1981, Monteith 1973, 1976, Monteith et al. 

1990 stb.) 

• Kimondottan a növényben lejátszódó víztranszport 

folyamatok detektálására Schaafsma et al., (1992) és  

Scheenen et al., (2002) esetében találunk 

     példát. 

 



Irodalmi hivatkozás név és évszám 

rendszere 
• Az irodalomjegyzék az 

első szerzők szerint ABC 

sorrendbe szedve 

tartalmazza a könyvtári 

vagy számítógépes 

rendszeren 

visszakereshető 

referenciákat. 

 

• Anda, A. (2001):  

• Anda, A. (2004): 

• Bartholy, J., Pongrácz, 

R., Gelybó, Gy. and 

Szabó, P. (2009): 

• Brisson, N., Gary, C., 

Justes, E., Roche, R., 

Mary, B., Ripoche, D., 

(2003): 

 



Irodalmi hivatkozás számozási rendszerben 

• A hivatkozásokat első előfordulásuk sorrendjében 

számozzuk meg.  

• A hivatkozások a számozás sorrendjében kerülnek az 

irodalomjegyzékbe. 

• A hivatkozás ismétlődés esetén megtartja az első 

alkalommal kapott számát. 

• Előfordul olyan eset is, hogy az irodalomjegyzékben 

ABC sorrendben vannak feltűntetve a hivatkozások, 

azonban ezek szintén meg vannak számozva és végső 

soron ezek a számok kerülnek a publikáció egyéb 

fejezetébe. 



Számozás előnye és hátránya 
• Előnye: 

– Helytakarékos: olyan esetben érdekes, amikor egy 

adott oldalszám áll rendelkezésünkre a publikációnk 

megjelenítésére. 

– Kevésbé töri meg a szöveg folyamatosságát 

– Nem okoz problémát, ha szerzőként valamilyen 

intézmény vagy szervezet szerepel. 

• Hátránya: 

– Nagyobb volumenű publikációkban nehézzé teheti az 

utólagos kiegészítéseket és átírásokat. 



Számozási rendszerre példa 
• 1.  Canada is the leading producer of MRI machines. 

Squire LF, Novelline RA (1997). Squire's fundamentals 

of radiology (5th ed.). Harvard University Press. ISBN 0-

674-83339-2. 

• 2.  Lauterbur PC (1973). "Image Formation by Induced 

Local Interactions: Examples of Employing Nuclear 

Magnetic Resonance". Nature 242: 190–191. 

doi:10.1038/242190a0. 

• 3.  a b c Filler AG (2009). "The history, development, 

and impact of computed imaging in neurological 

diagnosis and neurosurgery: CT, MRI, DTI". Nature 

Precedings. doi:10.1038/npre.2009.3267.5. 



Szövegközi jelölések hibái 
• Publikációnkban figyeljünk arra, hogy ha valamit 

hivatkozunk egyértelmű legyen, hogy mire és meddig tart az 

adott hivatkozás. 

• Helytelen: 

– „Kimutatták, hogy az ember a patkány, az egér, a sertés, 

és a nyúl vérplazmája gátolja a tripszin aktivitását (Smith 

1930; Brown 1940; Legrand 1950; Nagy 1950).” 

• Helyes: 

– „Az ember (Brown 1940), az egér és a patkány (Smith 

1930), a sertés (Legrand 1950), valamint a nyúl (Nagy 

1960) vérplazmája gátolja a tripszin  

    aktivitását.” 



Példák a hivatkozásokra. A 

köszönetnyilvánítás helye, formája 

 

16. lecke 



Irodalomjegyzék a folyóiratokban 

• Az irodalomjegyzék a publikációnknak az a része, 

amelyben egyértelműen megkötik a kezünket, a 

formalizmus a leginkább az uralkodó. 

• Azonban itt is elmondható, hogy „ahány ház annyi 

szokás”. Vagyis az eltérő folyóiratok szigorúan 

megszabják, hogy az irodalomjegyzéknek hogyan is kell 

kinéznie. 

• Összességében elmondható, hogy egységes rendszer 

nincs, de egy folyóiraton belül azonos kinézetűnek és 

felépítésűnek kell lennie az irodalomjegyzéknek. 



Hivatkozás elemei 

• Szerző:  

• Valamely személy, szervezet, intézmény vagy 

konferencia lehet. 

• Amennyiben, ha személy általában a mű írója, vagy az 

aki az anyagot összegyűjtötte. 

– A keresztnevek a vezetékneve elé és mögé is 

kerülhetnek, kezdőbetűvel jelöljük őket. 

– Sok szerző esetén pontosvesszővel választjuk el 

egymástól a szerzőket, az utolsó szerző neve után 

pontot teszünk. 

 



• Szervezet esetén: 

– A szervezetek nevét vagy kiírjuk vagy a kezdő betűk 

rövidítését jelenítjük meg. 

– Például: 

• EPPMA: Expanded Polystyrene Product 

Manufacturer’s Association 

– Azonos nevű, de eltérő székhelyű szervezetek esetén 

megjelenítjük a székhelyüket is. 

– Például: 

• Trinity College (Cambridge) 

• Trinity College (Dublin) 



• Konferencia esetén: 

– Fel kell tűntetni a konferencia nevét és 

megjeleníthetjük a helyét is. 

– Például: 

• EMS ECAC Conference, on 13-17. September, 

2010. Zürich 

• IAMG2010 Budapest. 14th Annual Conference of 

the International Association for Mathematical 

Geosciences 

• A szerző neve után következik sokszor zárójelben 

megjelenítve a kiadás évszáma, amelyet kettős ponttal 

elválasztva követi a publikáció címe. 



Kiadás helye, és a kiadó 

• Vesszővel választjuk el a címtől. 

• Ha a mű egyszerre több helyen is megjelent, legalább 

egy helységet megadunk, mégpedig a legismertebbet. 

• Amennyiben kevéssé ismert helyről van szó szükséges 

megadni az országot, valamint a tájegységet is. 

• Közös kiadványok esetén több kiadó szerepel. 

• A kiadás idejeként az évszámot kell megadnunk. 



Példák 
• Jakusch Pál, Földes Tamás, Anda Angéla, Tokai 

Richárd (2010): Új lehetőség a vízszállítás folyamatának 

követésére élő növényben, Magyar Radiológia, 84(2), 

pp. 89. 

• Bíró Boglárka, Földes Tamás, Jakusch Pál, Tokai 

Richárd (2010): CT- és MR mérések alkalmazási 

lehetőségei a faipari és erdészeti anyagvizsgálatokban, 

Magyar Radiológia, 84(2), pp. 72. 

• Hatvani István, Jakusch Pál (2010): A geomatematika 

(Adatbányászat-földtan), Élet és Tudomány, 23, pp. 707-

709. 



Összefoglalás 
• Az összefoglalásban munkánk lényegét igyekszünk az 

olvasó elé tárni. 

• Terjedelmét a folyóiratok általában korlátozni szokták, 

ezért törekednünk kell a rövid tömör megfogalmazásra. 

• Publikációnk egyik legnehezebb része, mert ennek 

figyelemfelkeltőnek, érthetőnek kell lennie. Ezen 

kritériumok betartása nagyon nehéz feladat. Nem 

szabad túlzásokba esnünk. 

• Sokszor kivonatként is szoktuk alkalmazni. 

• Önmagában is érthetőnek kell lennie, nem szabad 

részeredményeket megjeleníteni benne. 

• Gyakran a folyóiratok az összefoglalást több  

    nyelven is közlik. 



Összefoglalás példa 
• A vizsgálatunk célja a humándiagnosztikában 

alkalmazott MRI alkalmazási lehetőségének növény-víz 

kapcsolatra történő kiterjesztése, valamint a korábbi 

ismeretek igazolása volt. Tesztnövénynek a fás szárú 

olajfagyalt (Phylleria angustifolia) választottuk. A 

méréseket a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és 

Onkoradiológiai Intézetében, egy Siemens Avanto típusú 

MR készülék alkalmazásával végeztük. Az elemzés 

során beigazolódott, hogy a szár egyes pontjainak 

aktuális víztartalmát az elágazások, valamint a szöveti 

képződmények módosíthatják. A növényi szár 

jelintenzitás vizsgálata megerősítette a nóduszok alkotta 

vízgátak meglétét.  



Köszönetek 
• A köszönetek fejezet legyen rövid és egyszerű. 

• Sokszor kollegiális segítséget köszönünk meg. 

• A labor technikus munkáját van aki megköszöni, van aki 

nem.  

• A lényegtelen, rutinszerű munkát nem szokás 

megköszönni. 

• Ha valakinek megköszönünk valamit, megjelenítjük 

nevét, beosztását és azt, hogy miben segítette 

munkánkat pár szóban. 

• Ha munkánkat valamely szerv vagy pályázat 

finanszírozta, a köszönetnyilvánításban meg kell 

jeleníteni! 



Köszönetek példa 
• Köszönöm Prof. Dr. Repa Imre a Kaposvári Egyetem 

Egészségtudományi Centrum elnökének, hogy az 

intézetben biztosította a feltételeket az MR mérések 

elvégzéséhez. 

• Köszönettel tartozom Földes Tamásnak és Dr. Izsák 

Ferencnek, hogy munkám során nélkülözhetetlen 

útmutatásokkal és tanácsokkal látott el. Fáradhatatlanul 

javították hibáimat, munkára sarkalltak, tudásukkal és 

tapasztalataikkal segítettek. 

• Külön köszönettel tartozom Tokai Richárdnak az MRI 

mérésekben nyújtott segítségéért. 

 

 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


