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Hivatkozások 

Hivatkozások a szövegben 

A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. A 

szerző(k) neve lehet része a mondatnak [... amint White tanulmányában (1998) közölt 

eredmények ...], vagy szerepelhet zárójelben [... a két változó közötti szoros összefüggés már 

korábban felmerült (White, 1998), ezért ...]. 

Két szerző nevét az "és" választja el egymástól: (Black és White, 1998). 

Több név esetén a nevek között vessző áll, az utolsó két név között "és" van: (Fekete, Fehér 

és Barna, 1998). 

Háromnál több név esetén az első előforduláskor az összes szerző neve szerepel (Fekete, 

Fehér, Szürke és Barna, 1998), a további előforduláskor az első szerző neve és a "mtsai" 

rövidítés (Fekete és mtsai, 1998). 

A szövegben a nevek dőlt betűvel jelennek meg, ezt a kéziratban aláhúzás jelzi. 

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

(White, 1998. 32. o.). 

Egy zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk, 

utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva (Bloom, 1955, 1956a, 

1956b). 

Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző (;) 

választja 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 oldalszámot, ha szükséges, "o." jelöli. Az irodalomjegyzékben az oldalszámok 

megjelölésénél nincs "o.", a számok magukban állnak. 

Hivatkozások az irodalomjegyzékben 

Önálló könyvek 

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

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

Szerkesztett könyvek 

http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50#hivatkozas


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

Például: 

Mandl, H., De Corte, E., Bennett, N. és Friedrich, H. F. (1990, szerk.): Learning and 

instruction. European research in an international context. Volume 2.1. Social and cognitive 

aspects of learning and instruction. Pergamon Press, Oxford. 

Könyvfejezetek 

Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe, 

kiadó, kiadás helye (város). Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. A könyv címe dőlt 

betűvel. Például: 

Neves, D. M. és Anderson, J. R. (1981): Knowledge compilation: Mechanisms for the 

automatization of cognitive skills. In: Anderson, J. R. (szerk.): Cognitive skills and their 

acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale. 57-84. 

Folyóiratban megjelent cikkek 

Szerző(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám. 

Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. Az 

évfolyam száma bold (gépelésnél aláhúzva). 

Larkin, J. H. és Simon, H. A. (1987): Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand 

words. Cognitive Science, 9. 11. sz. 65-99. 

Az irodalomjegyzékben az oldalszámok mellett nem szerepel az "o" betű, a "szám" rövidítése 

"sz.". Minden tétel végén pont van. 

Korábbi kiadások, fordítások jelzése 

Ha a szerző egy munka fordítására, reprintként kiadott változatára, későbbi kiadására vagy 

gyűjteményes kötetben újra megjelent változatára hivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti 

megjelenés idejét is, ezt két időpont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti évszám törtvonallal 

elválasztva megelőzi az utóbbit. Csak annak a kiadásnak az adatait kell megadni, amelyikre a 

hivatkozás vonatkozik. Például: (Neisser, 1976/1984). 

Neisser, U. (1976/1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest. 

Szerzők nevei 

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 Szebenyi, P. (1990): Hungarian reform: towards a curriculum for 1990s. 

Curriculum Journal, 1. 3. sz. 247-254. 

Külföldi szerzőknél a név megadása: családi név, vessző, keresztnév kezdőbetűk. A 

kezdőbetűk után pont van. Például: Bloom, B. S. 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, csak a családi név 

szerepel (Bloom, 1995). Irodalomjegyzékben a keresztnevek kezdőbetűi között szóköz áll. 

 


