
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az irodalomjegyzék, bibliográfia készítése 

 

elengedhetetlen része a tudományos munkának. 

Házi dolgozat, évfolyam dolgozat és a szakdolgozat elengedhetetlen része. 

Különbség a kettő között: 

Irodalomjegyzék, Felhasznált irodalom –a tudományos írás során valóban felhasznált, áttekintett és hivatkozott 

irodalmi művek listája 

Bibliográfia – az irodalomjegyzéknél bővebb, rendszerezőbb áttekintés, tartalmazza a feldolgozott téma 

szempontjából teljes, vagy legalábbis teljességre törekvő irodalmat 

A tudományos dolgozat végén elhelyezett Irodalom bizonyítja, hogy a dolgozatot készítő személy jártas a 

szakirodalomban. A a kutatás során kézbe vette, fellapozta a témához kapcsolódó dokumentumokat, 

megkereste, összegyűjtötte a témát korábban feldolgozó tudományos írásokat. 

A jól elkészített irodalomjegyzék növeli a tudományos mű értékét. 

Alfabetikus rendben: 

a szerzők ábécébe sorolt bibliográfiája a leginkább használt – intézményünk is ilyen formában kéri. 

Könnyen áttekinthető, a szerző nélküli műveket a címük alapján soroljuk be. 

Ha egy szerzőtől több mű is szerepel, akkor második besorolási szempont a kiadása éve. 

Szükséges alapadatok: 

szerző neve 

a mű címe 

megjelenés helye 

ideje 

kiadó neve 

 

Gyűjteményes kötetben található művek esetén: A mű szerzője majd a mű címe és utána (in szócska 

használatával) a gyűjteményes kötet adatai, a mű oldalszám adataival. 

Felhasznált irodalom 

irodalomjegyzék készítése – hasznos tudnivalók 
2021. január 18. 

1. A kép forrása: eduline.hu 



 

 

Folyóirat cikk esetén: a mű szerzője, a mű címe, és a folyóirat adatai, ahol a cikk megjelent, és mindig 

feltüntetjük a cikk oldalszámait. 

Következetesen vigyük végig az alkalmazandó szabályokat a teljes műben. 

Sokféle hivatkozási, irodalomjegyzék készítéséi formával találkozhatunk. Az egyes tudományágak, egyes 

folyóiratok különböző formátumú hivatkozásokat használnak. 

A GFE egyes karain is eltérőek a hivatkozási formák. 

Összehasonlításul - Példák  - könyvek: 

TK: 

Bálint Sándor: Szegedi szótár, I–II, Akadémiai kiadó, Budapest 1957. 

Chomsky, Noam – Halle, Morris: The sound pattern of English, Harper and Row, New York 1968. 

PK: 

Barta János: Mária Terézia. Gondolat, Budapest, 1998. 

Etzlstorfer, Hannes: Mária Terézia a gyermekszobában. Egy császárnő magánélete. Gabo, Budapest, 2008. 

Herder, Johann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról, in uő: Eszmék az emberiség 

történetének filozófiájáról és más írások. Gondolat, Budapest, 1978. 

ESZK: 

Kiss, A., & Nagy, P. (1995). Tavasz.  

Péter, K. (1992). Irodalomjegyzékeim. Gyula: Print Bt. 

Péter, N. (1994). Ősz.  

GK: 

Bajmócy Z. (2012): Innovációs index kistérségi szinten. Csak játék a számokkal? In Bajmócy Z., Lengyel I., 

Málovics Gy. (szerk): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, 

Szeged, 13-32. o. 

Capello, R. – Caragliu, A. – Nijkamp, P. (2009): Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns 

in Cognitive Knowledge Use. Tinbergen Institute Discussion Paper, 

http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/09059.pdf. Letöltve: 2012. szeptember 28. 

Krugman, P. (2003): Földrajz és kereskedelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Közgazdasági Kiskönyvtár sorozat, 

Budapest. 

A GFE honlapján megtalálhatók az egyes karok által elvárt irodalomjegyzék, hivatkozási formák: 

https://gfe.hu/hallgatoknak/dokumentumok/ 

Szakdolgozati segédletek menüpont alatt megtalálhatók az egyes karokra vonatkozó szabályozások, formai 

követelmények. Ezeket mindig olvassuk végig figyelmesen, kövessük a bennük leírtakat, érdemes a 

témavezetővel is egyeztetni a munka elején. 

Figyeljünk oda az összes adat összegyűjtésére a kutatómunka során, mert hiányzó adatokat utólag összegyűjteni 

(főleg a dolgozat leadása előtt egy nappal) sokkal nehezebb és fárasztóbb.  

 

https://gfe.hu/hallgatoknak/dokumentumok/


 

 

Internetes források: 

a megfelelő hivatkozással használhatók, az interneten elérhető tartalmak, folyóiratok is. Itt is szerzőt, címet fel 

kell tűntetni, a weboldal címét, és a megtekintés, letöltés idejét. 

 

Anyaggyűjtés: 

hólabda módszer: a téma egyik alapmunkáját kézbe véve, annak irodalomjegyzékét fellapozva, indulunk el az 

ott felsorolt művek felé, és ismételjük meg a kézbe vett könyveknél 

kiadott bibliográfiák – az anyaggyűjtés során érdemes megnézni, hogy a témában, témakörben jelent-e meg 

bibliográfia, és azt is fellapozni, abból is megkeresni köteteket. 

Bellus Ibolya (szerk.): A magyar ókortudomány bibliográfiája, Balassi, Budapest, 1996.  

Somorjai Ádám: Erkölcsteológiai bibliográfia : Alapvető tájékozódás, Róma, [s. n.], 1994. 

adatbázisok használata:  

folyóiratcikkek keresése – MATARKA, EPA 

könyvek – Magyar Elektronikus Könyvtár 

könyvtári katalógusok, könyvtárak 

 

 

Néhány könyv ajánlóként, további információk, segítségek, ötletek találhatók: 

Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?  (több kiadásban megjelent) 

Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, 

szakdolgozatot és disszertációt íróknak, Osiris, Budapest 2019. 

Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás - felsőfokon : [fogódzó a szakdolgozathoz, a szemináriumi dolgozathoz, az 

évfolyamdolgozathoz, a diákköri dolgozathoz], Krónika Nova, Budapest 2002. 

Voith Pál: A diplomamunka-készítés módszertana : praktikum, Tri-Mester, Tatabánya 2004. 

 

 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 

https://matarka.hu/
https://epa.oszk.hu/
https://mek.oszk.hu/
http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Eco%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf

