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Útmutató 

a szemináriumi dolgozatok és szakdolgozatok könyvészeti hivatkozásainak 

készítéséhez 
 

 

I. Könyvészet 

A szakirodalmi jegyzéket a dolgozat végén szerzők szerint betűrendben helyezzük el. Ott 

adjuk meg a könyvészeti tétel minden könyvészeti adatát. (Lásd alább.) 

 

1. Könyvek adatai 

 Fontosabb jellemzők: szerző neve, megjelenési év, a kötet címe és alcíme kurziválva, 

kiadási hely, kiadó. A kötet oldalszámának feltüntetése nem kötelező. 

 Ha a kötet mellékleteket (fénykép, térkép, grafikon stb.) is tartalmaz, ezt zárójelben a 

könyvészeti tétel végén feltüntetjük. 

 Ugyancsak a könyvészeti tétel végén zárójelben tüntethetünk fel egyéb adatokat. Például: 

könyvsorozat megnevezése, korábbi vagy későbbi kiadásokra való utalás stb. 

 A nem magyar szerzők esetében a szerző családnevét az utónévtől (keresztnévtől) 

vesszővel választjuk el. 

 

Minta: 

BÁRTH János 

 2006 Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai. 

Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete (23 fényképpel) 

BERCÉ, Yves-Marie 

 1994 Fête et révolte. Des mentalités populaires du 16
e
 au 18

e
 siècle. Paris, Hachette (1. ed. 

1976.)  

PÓCS Éva (szerk.) 

 2008 Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. 

Budapest, Balassi Kiadó (Tanulmányok a transzcendensről VI.) 

 

 Ha szerkesztett kötet egészére hivatkozunk, a szerkesztő neve után zárójelben a szerk. 

(magyar kiadványok), az ed./eds. (angol kiadványok), a red. (román kiadványok), a dir. 

(francia kiadványok) rövidítéseket alkalmazzuk. 

 

Minta: 

MUCHEMBLED, Robert (red.) 

 1997 Magia şi vrăjitoria în Europa din Evul Mediu pînă astăzi. Bucureşti, Humanitas 

 

 

2. Folyóiratban megjelent tanulmányok adatai 

 Általában ugyanazt az elvet követjük, mint a könyvek esetében: szerző neve, megjelenési 

év, további adatok (lásd alább). 

 A folyóirat kurzivált címe után római számmal az évfolyam, ezt követően pont után arab 

számmal a lapszám, majd ugyancsak pont után a pontos oldalszám (első és utolsó oldal) 

következik. 
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Minta: 

MOHAY Tamás 

 1999 A népi vallásosságról. Magyar Tudomány CV. 5. 535–548. 

 

3. Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmányok adatai 

 

Minta: 

MÁRKÓ Zsuzsa 

 2009 Rengőkő. Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása. In: Kötél 

Emőke−Szarka László (szerk.): Határhelyzet II. Budapest, Balassi Intézet, 13−44. 

MOHAY Tamás 

 2008 Népi vallásosság. In: Uő: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Budapest, Nyitott 

Könyv−L’Harmattan, 15−19. 

 

További általános szabályok (mindhárom fenti esetre érvényesek): 

 Ha ugyanannak a szerzőnek ugyanabban az évben több munkája jelent meg, az évszám 

után betűjeleket alkalmazunk. 

Minta: 

KESZEG Vilmos 

 2002a Homo narrans. Emberek, történetek, kontextusok. Kolozsvár, Komp-Press Korunk Baráti 

Társaság 

 2002b A genealógiai emlékezet szervezése. In: Árva Judit–Gyarmati János (szerk.): Közelítések 

az időhöz. Tanulmányok. Budapest, Néprajzi Múzeum, 172–212. (Tabula Könyvek 3.) 

 

 

 A Helyesírási szabályzatnak megfelelően nagykötőjelt (nem gondolatjelt vagy 

kiskötőjelt!) használunk mind az oldalszámok, mind a kettős vagy többes szerzők, kiadók 

és kiadási helyek esetében! 

Minta: 

CZÉGÉNYI Dóra 

 2008 Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In: Jakab Albert Zsolt–Keszeg 

Vilmos–Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. Kolozsvár, BBTE 

Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék–Kriza János Néprajzi Társaság, 39−56. (Kriza 

Könyvek 32.) 

 

 

II. Hivatkozások, lábjegyzetek 

 A könyvészeti hivatkozásokat lábjegyzetben a lap aljára tesszük. A hivatkozás a szerző-

évszám-oldalszám rendszerben (ún. „angolos” hivatkozás) történik. Például: Bálint 1977. 

312. 

 Ha egy könyvészeti tétel egészére, azaz nem valamely meghatározott helyére 

hivatkozunk, akkor az oldalszámot nem adjuk meg. Így: Bálint 1977. 

 A hivatkozás rövidítései között vesszőt és pontosvesszőt alkalmazunk. 
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Minta: 

Szabó Á. T. 2002, 2006, 2009a, 2009b, 2011, 2013a, 2013b; Kinda 2011; Miklós 2013; Salló 

2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2012c; Lajos 2002, 2008a, 2008b, 2011; Gál 2012 

 

 Ha a főszöveg gondolatmenetébe szervesen nem beletartozó, de mégis fontosnak ítélt 

közlendőnk van, ezt ugyancsak lábjegyzetben helyezzük el. 

 

III. Archívumra, adattárra való hivatkozások 

 Az archívumok forrásadataira ugyanúgy lábjegyzetben hivatkozunk, mint a könyvészeti 

tételekre. 

 Mindig az archívum belső jelzeteit alkalmazzuk. Az idézett vagy hivatkozott 

dokumentum jelzetét és az azonosítást lehetővé tevő egyéb adatokat (pl. sorszám, 

kötetszám, oldalszám stb.) pontosan feltüntetjük. 

 

 


