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A múlt óra összefoglalása 

Plágium 

Források értékelése 



A mai óra témái 

Házi feladatok 

Hivatkozás 

 



A házi feladatok megbeszélése 

Négy fős csoportokban mindenki olvassa el a másik 

három tag véleményét az általuk beszerzett 

szemináriumi dolgozatról! 
 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék meg 

tapasztalataikat (dolgozatok felfedezett hibái és 

erősségei)!  
 

Végül a csoportok képviselői mondják el a többieknek 

a csoport tapasztalatait arról, hogy milyen jellemző 

hibákat követnek el egyetemista barátaik 

írásműveikben! 



Hivatkozás 

A legfőbb szabály: legyenek 
KÖVETKEZETESEK! 
 

Nem publikálásra szánt munkánál nem az a 
fontos, hogy minden pontot és pontosvesszőt úgy 
használjunk, ahogy a „nagy hivatkozási 
kézikönyvekben” meg van írva, hanem hogy 
következetesen, egyértelmű módon jelöljük 
hivatkozásainkat.  
 



Hivatkozás 
Többféle tradíció  van – tudományágak szerint (pl. APA, ASA, 
Chicago, MLA). Nagyterjedelmű kézikönyvek. 
 

Folyóiratba való beküldés előtt hasznos tájékozódni az ott 
szokásos követelményekről. Példák: 

 

http://www.kszemle.hu/utmutatas/szerzo.php  

http://www.springer.com/springerwiennewyork/economics/ 
journal/712  

 

A következő diákon bemutatott magyar nyelvű hivatkozási protokoll 
az alábbi oldalról származik: 
http://mokk.bme.hu/hallgato/tudir/reklambiblio/bibliografia?set_language 
=hu&cl=hu  
 

(A következetlenségeket javítottam.) 



Hivatkozás szövegben 
Ha a szerző(k) neve  
 

része a mondatnak [… amint Bailey tanulmányában 
(1998) közölt eredmények bizonyítják…], akkor csak 
zárójelben az évszámot jegyezzük,  
 

ha nem része a mondatnak, akkor zárójelben szerepel, az 
évszámtól vesszővel elválasztva  [… a két esemény közötti 
szoros összefüggés már korábban felmerült 

(Tóthfalusi, 1998), ezért …]. 
 

A szó szerinti idézeteket idézőjelek fogják közre, a 
hivatkozás megjelöli az oldalszámokat is 

(Tóthfalusi, 1998, 32.)  



Hivatkozás szövegben 
Ha egy hivatkozott szövegnek két szerzője van, akkor 
 

nevüket „és”-sel, vesszővel vagy gondolatjellel választjuk el 

egymástól: (Tóthfalusi és Balogh, 1998; Tóthfalusi, Balogh, 1998; 

Tóthfalusi–Balogh, 1998) 
 

Kettőnél több szerző esetén 
 

a nevek között vessző áll, az utolsó két név között „és” szerepeljen: 

(Fekete, Fehér és Barna, 1998). 
 

Háromnál több szerző esetén 
 

az első előforduláskor az összes szerző nevét ki kell írni (Tóthfalusi, 

Balogh, Csele és Fekete, 1998),  
 

a további előforduláskor az első szerző neve és a munkatársai 

rövidítése „mtsai" (Tóthfalusi és mtsai, 1998) – angolul et al. 

 



Hivatkozás szövegben 
Egy zárójelen belül 
 

Egy szerző különböző munkáira hivatkozásnál a nevet egyszer írjuk ki,  
utána  az évszámokat, egymástól vesszővel elválasztva (Kerekes, 1967, 
1968a, 1968b). 
 

Több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vesszővel (;) 
választjuk el (Fekete, 1988; Fehér, 1989; Szürke és Barna, 1990). 

 

Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására 
hivatkozunk: 

azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg (Nagy, 
1988a). 
 

Az irodalomjegyzékben az oldalszámok megjelölésénél nincs „o.”,  
a számok egymagukban állnak.) 



Szerzők neve – magyar nyelvű 

hivatkozási szabályok 
Külföldi szerzőknél az irodalomjegyzékben a keresztneveket 
is kiírjuk. A név megadása: családi név, vessző, keresztnév 
(teljesen kiírt). Például: Bloom, Benjamin. 
 

Szöveg közben a szerzők neveit a mondat szerkezetének 
megfelelően szabadon használhatjuk. Például: Mint 
Benjamin Bloom (1956) sokat idézett könyvében írja,… 
 

Zárójelben megadva a hivatkozott forrást – ha az 
irodalomjegyzékben szerepel a rövidített forma és a teljes 
név–cím is –, csak a családi név szerepel (Bloom, 1995).  
 

Irodalomjegyzékben a keresztnevek kezdőbetűi között 
szóköz áll. 
 



Szerzők nevei – magyar nyelvű 

hivatkozási szabályok 

Mivel a magyar nyelvben nem terjedt el a két keresztnév 
használata, továbbá vannak gyakori családnevek,  
a családnév és keresztnév kezdőbetű nem azonosítaná 
minden esetben kellő biztonsággal a szerzőt. Ezért – az 
elterjedt szokásnak megfelelően – magyar szerzőknél a teljes 
név szerepel az irodalomjegyzékben, abban a formában, 
ahogy a szerző az idézett publikációban használja (pl.: Kürti 
Istvánné, Kürti Jarmila, Kádárné Fülöp Judit, Nagy József, 
Nagy J. József).  
 

Magyar szerző idegen nyelven megjelent munkájára a külföldi 
szerzőkre érvényes írásmód vonatkozik. Például: Nagy, J.  
és Kiss, P. (1996): Americans. Oxford University Press, 
Oxford. 



Irodalomjegyzék 
 

Irodalomjegyzék (References, List of References): Csak a 
szövegben hivatkozott irodalmakat soroljuk itt fel, egyéb 
irodalmakat (pl. olyanokat, amiket egyébként jó szívvel 
tudnánk ajánlani olvasóinknak) nem! 
 

Bibliográfia (Bibliography): Tartalmazhat nem hivatkozott 
„háttérolvasmányokat” is. 
  

Könyvek 

Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye.  
A könyv címe dőlt betűvel.  
 

Például 

Lénárd Ferenc (1986):  Pedagógiai ellentmondások. Akadémiai  
Kiadó, Budapest. 
 



Irodalomjegyzék 

Szerkesztett könyvek 
 

Szerkesztő(k) (szerk.) (évszám): 
Cím. Kiadó, kiadás helye.  
 

A könyv címe dőlt betűvel.  

 

Például 
 

Kutya Bertalan (szerk.) (1995): Tanulás 
és játék. Cserépfalvi Kiadó, Budapest.  



Irodalomjegyzék 

Könyvfejezetek 
 

Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: 

Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe, kiadó, 

kiadás helye. Oldalszámok: a fejezet első és utolsó 

oldala.  
 

A könyv címe dőlt betűvel.  
 

Például 

Medve Lajos (1968): Eper és méz. In: Patkó Márton 

(szerk.): Erdei élet, Akadémiai Kiadó, Budapest. 

55–87. 



Irodalomjegyzék 

Folyóiratban megjelent cikkek 
 

Szerző(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, 

évfolyam száma (szám), Oldalszámok: a tanulmány 

első és utolsó oldalának száma.  
 

A folyóirat címe dőlt betűvel.  

 

Például 

Veréb Ibolya (2007): Virágok virágzása. Virágélet,  

9 (2), 43–55.  



Irodalomjegyzék 

Jelentés weboldalról: 
 

Szervezet neve (Év, hó nap): Cím. Letöltve Év 
hó nap, a  teljes webcím. 
 

A jelentés címe dőlt betűvel.  

 

Például 

Magyar Nemzeti Erdőkerülők Egyesülete (1999. 
12. 11.): Jelentés az erdők állapotáról. Letöltve 
2010. 05. 14., www.mnee.hu/jelentes1999htm. 



Irodalomjegyzék 

Személyes interjú vagy közlés 
 

Mivel a személyes közlésekről pontos információ 
visszanyerhetetlen, ezekre csak a szövegben 
hivatkozzunk.  

 

Szövegben: A virágok beporzása is sok 
nehézségbe ütközött tavaly. (Lepke József, 
személyes interjú, 2000. 12. 23.)  
 



Hivatkozások angol nyelvű 

szövegekben 
Az előbbiekben bemutatott magyar nyelvű protokoll és a 
standard APA hivatkozás több ponton is eltér egymástól.  

Az eredeti APA protokollban más a kiadó és a kiadási hely 
sorrendje, helyenként kettőspont helyett pont áll, stb. 
 

Ha angol nyelven írnak (társadalomtudományi témában), 
akkor használják a standard APA protokollt!  
 

A könyvtárakban elérhető APA kézikönyvek mellett az 
interneten is található meglehetősen széleskörű leírás.  
A következő diák javarészt a 
http://www.dianahacker.com/resdoc/social.html 
oldalról származnak. 

 



Hivatkozás – szövegben 
Alapformátum 

 Critser (2003) noted that despite growing numbers of overweight 
 Americans, many health care providers still “remain either in 
 ignorance or outright denial about the health danger to the poor 
 and the young” (p. 5).  
 

Ha a szerző neve nem kerül említésre a folyószövegben, 
akkor mindent zárójelbe az idézet után 

 As some say, despite growing numbers of overweight 
 Americans,“remain either in 
 ignorance or outright denial about the health danger to the poor 
 and the young” (Critser, 2003, p. 5). 
 

 (Akkor is csak évszám, ha a listában pontos dátummal  
 szerepel a szöveg!) 

 



Hivatkozás – szövegben 
Parafrázis és összefoglaló 
 According to Carmona (2004), the cost of treating obesity is 
 exceeded only by the cost of treating illnesses from tobacco use 
 (para. 9).  
 

 The cost of treating obesity is exceeded only by the cost of  
 treating illnesses from tobacco use (Carmona, 2004, para. 9). 
 – a bekezdés jelölése nem kötelező, de megkönnyítheti  
 az olvasó dolgát ha nem a hivatkozott mű fő gondolatára utalunk.  
 

Több szerző  
 According to Sothern and Gordon (2003), “Environmental factors 
 may contribute as much as 80% to the causes of childhood 
 obesity” (p. 104). 
 

 Obese children often engage in less physical activity  
 (Sothern & Gordon, 2003, p. 104).       



Hivatkozás – szövegben 
Három és öt szerző között 

 

Első alkalommal: 
 

 In 2003, Berkowitz, Wadden, Tershakovec, and Cronquist con- 
 cluded, “Sibutramine … must be carefully monitored in ado- 
 lescents, as in adults, to control increases in [blood pressure] 
 and pulse rate” (p. 1811). 

 

Később: 
 

 As Berkowitz et al. (2003) advised, “Until more extensive 
 safety and efficacy data are available, … weight-loss 
 medications should be used only on an experimental  
 basis for adolescents” (p. 1811). 

 



Hivatkozás – szövegben 
Hat vagy több szerző 
 

 As Kiss at al. argue, „combined with behavioral therapy, 
 produced an average weight loss of 4.4 kg, or 
 9.7 pounds” (p. 646). 
 

Ismeretlen szerző 
 

 Children struggling to control their weight must also 
 struggle with the pressures of television advertising that, 
 on the one hand, encourages the consumption of junk 
 food and, on the other, celebrates thin celebrities 
 (“Television,” 2002). 
 – a cím első egy-két szava idézőjelben. 

 



Hivatkozás – szövegben 
Több szerzőt hivatkoznak a dolgozatban ugyanazon 
vezetéknévvel  
 

 Research by E. Smith (1989) revealed that … 
 

Személyes kommunikáció (interjú, e-mail, beszélgetés 
stb.)  
 

 One of Atkinson’s colleagues, who has studied the effect of the 
 media on children’s eating habits, has contended that 
 advertisers for snack foods will need to design ads responsibly 
 for their younger viewers (F. Johnson, personal 
 communication, October 20, 2004). 
 Az irodalomjegyzékben nem szerepel! 



Hivatkozás – szövegben 
Szervezet mint szerző 
 

 Obesity puts children at risk for a number of medical 

 complications, including type 2 diabetes, hypertension, 

 sleep apnea, and orthopedic problems  

 (Henry J. Kaiser Family Foundation, 2004, p. 1). 
 

Ha van jól ismert rövidítése, akkor első alkalommal 
 

 (National Institute of Mental Health [NIMH], 2001) 
 

Később 

 (NIMH, 2001) 



Hivatkozás – szövegben 
Két vagy több hivatkozás ugyanazon zárójelben 
 

 Researchers have indicated that studies of pharmacological treatments 
 for childhood obesity are inconclusive (Berkowitz et al., 2003; McDuffie 
 et al., 2003). 
 

Indirekt forrás 
 Former surgeon general Dr. David Satcher described “a nation of 
 young people seriously at risk of starting out obese and dooming 
 themselves to the difficult task of overcoming a tough illness” 
 (as cited in Critser, 2003, p. 4). 

 

Ugyanazon szerző két vagy több munkája ugyanabból 
az évből 
 

 Research by Durgin (2003b) has yielded new findings about the 
 role of counseling in treating childhood obesity. 
 



Irodalomjegyzék  

(References, List of references) 

ABC sorrendben, a szerzők vezetékneve alapján 
állítsuk össze! 
 

Egy szerző   

 Perez, E. (2001). 
 

Hat szerzőig  

 DuNann, D. W., & Koger, S. M. (2004). 
 Sloan, F. A., Stout, E. M., Whetten-Goldstein, K.,  
 & Liang, L. (2000). 
 

Ha hatnál több 

 Az első hat listázva, majd „et. al.” 



Irodalomjegyzék 

Szervezet a szerző 
 

 American Psychiatric Association. (2003). 

 

Ismeretlen szerző 
 

 Oxford essential world atlas. (2001). (könyv) 

 Omega-3 fatty acids. (2004, November 23). (cikk) 

 

Ugyanazon szerzőtől több munkáját használva 
 

 Durgin, P. A. (2003a).  

 Durgin, P. A. (2003b). 

 Schlechty, P. C. (1997). 

 Schlechty, P. C. (2001).  



Könyv 
 

Highmore, B. (2001). Everyday life and cultural theory. 

New York: Routledge. 

 

Szerkesztett könyv 
 

Bronfen, E., & Kavka, M. (Eds.). (2001). Feminist 

consequences: Theory for a new century. New York: 

Columbia University Press. Plath, S. (2000). The 

unabridged journals (K. V. Kukil, Ed.). New York: 

Anchor.  



Könyv fordításban 
 

 Steinberg, M. D. (2003). Voices of revolution, 1917.  

 (M. Schwartz, Trans.). New Haven, CT: Yale University Press. 

 (Original work published 2001) 

 

Szerkesztett könyv fejezete 

 Luban, D. (2000). The ethics of wrongful obedience. In D. L. 

 Rhode (Ed.), Ethics in practice: Lawyers’ roles, responsibilities, 

 and regulation (pp. 94–120). New York: Oxford University 

 Press. 

 



Irodalomjegyzék 
Folyóirat 
 

 Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American 
 Psychologist, 55, 427–431. 
 (Ha az évfolyam első számától folyamatos az oldalszámozás.) 
 

 Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age. 
 Society, 40(4), 36–45. 
 (Ha minden szám újrakezdi a számozást.) 

 

Heti- vagy havilap 
 

 Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids. 
 Science News, 15, 292. 
 



Irodalomjegyzék 

Újságcikk 
 

 Lohr, S. (2004, December 3). Health care 

 technology is a promise unfinanced.    

 The New York Times, p. C5. 

 

Könyvkritika (itt hetilapban) 
 

 Gleick, E. (2000, December 14). The burdens of 

 genius [Review of the book The Last Samurai]. 

 Time, 156, 171. 

 



Irodalomjegyzék 
Online folyóirat cikke 
 

 Whitmeyer, J. M. (2000). Power through appointment. Social 
 Science Research, 29(4), 535–555. doi:10.1006/ssre.2000.0680 
 

Ha nincs DOI, URL-t kell használni. (Ha előfizetéses a cikk, 
akkor a folyóiratét) 
 

 Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, 
 and attitude toward celebrities. Current Research in Social 
 Psychology, 6(9), 124–133. Retrieved July 3, 2001, from 
 http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm 
 

Újságcikk esetén mindig csak az újság URL-je kell 
 

 Cary, B. (2001, June 18). Mentors of the mind. Los Angeles 
 Times. Retrieved July 5, 2001, from http://www.latimes.com 



Irodalomjegyzék 

WIKI 
 

 Ethnomethodology. (n.d.) Retrieved August 22, 

 2007, from the STS Wiki: 

 http://en.stswiki.org/index.php/Ethnomethodology  

 

E-mail, telefonbeszélgetés, beszélgetés, stb. 
 

 Személyes kommunikáció nem szerepel a 

 hivatkozási listában. 

 



Jellemző hibák 

Az írásjelek nem következetes használata 
(pl. néha pont, néha vessző a könyv címe után). 
 

Lényeges adatok kifelejtése (pl. oldalszámok 
folyóiratban megjelent cikk esetén).    
 

Fontos: Ne rakjunk alcím után hivatkozást, azt 
jelezvén, hogy az egész fejezet egy könyv vagy cikk 
alapján készült! (A törzsszövegben ezt jelezhetjük, 
pl. így: „Az alábbi fejezetben Virág Jolán (2005) 
elméletének alapvonalait vázolom fel.”)    



Összefoglalás 

Mindig az adott követelményeknek 
megfelelő hivatkozási rendszert kell 
használni (folyóirat, szakdolgozati 
követelmények).  
 

Ha nincs meghatározott követelmény, a 
legfontosabb szabály a következetesség. 
 

Érdemes ugyanakkor az adott közegben 
leginkább elfogadott protokollt használni. 



Következő óra 

Tudományos írásművek felépítése 

(dolgozat, TDK, szakdolgozat) 



Házi feladat 

Egy legalább 6 tételes magyar nyelvű 

irodalomjegyzék összeállítása. 
 

Egy legalább 6 tételes APA irodalomjegyzék 

összeállítása (angol nyelvű irodalmakkal). 
 

Mindkettőben különböző fajtájú források 

legyenek (könyv, cikk folyóiratban stb.)! 



Irodalom 
Hivatkozás, magyarul – A helyes hivatkozás és a 
bibliográfia: 
http://mokk.bme.hu/hallgato/tudir/reklambiblio/bibliografia

?set_language=hu&cl=hu  
 

Hivatkozás, angolul – Social Sciences: Documenting 
Sources: 
http://www.dianahacker.com/resdoc/p04_c09_o.html  
 

Hacker, Diana: The Bedford Handbook. Fifth Edition. 
Bedford Books, Boston, 1998.  (Part X., Chapter 56.) 


