
Segédlet a források pontos megjelöléséhez, a bibliográfiai hivatkozáshoz 
 

Önálló mű 
szerzővel 

nyomtatott 
- Az adatokat a címlapról vedd! 

Jókai Mór: Rab Ráby. Bp., Akadémiai, 1965. 526 p.  

alapsablon szerző: cím.  hely, kiadó, év. terjedelem 

netes 

Jókai Mór: Rab Ráby. Bp., Neumann Kht., 2001. URL: http://mek.oszk.hu/05700/05713/index.phtml Utolsó letöltés: 2015.04.08. 

 

alapsablon + URL: webcím, Utolsó letöltés: dátuma 

 
- Tényleg önálló? Nem egy fejezet? - A kiadó a honlapért, műért tartalmilag felelős intézmény, esetleg személy. 

- A hely a kiadó székhelye, postacíme szerinti település. 

szerző nélkül 

nyomtatott 

- Máshol is előfordulhat, hogy több szerző, több cím vagy több kiadó van. 

 

Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. Szerk.: Gács Anna - Gelencsér Gábor. Bp., József Attila Kör–Kijárat, 2000. 208 p. 

alapsablon cím. Szerk./ Vál./Gyűj. név. hely, kiadó, év. terjedelem 

netes 

Digitális Irodalmi Akadémia. Vez. szerk. Radics Péter. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1998-. URL: http://www.pim.hu/object.c55c8a86-a767-4882-
aae9-b00e5d5ac094.ivy Utolsó letöltés: 2015.04.08. 
 

alapsablon + URL: webcím, Utolsó letöltés: dátuma 

  - Teljes honlapoknál, adatbázisoknál a megjelenés éve lehet egy időtartam is. Pl.: 2005-2006, vagy ha még nem zárták le: 2008- 

  



Egy mű része 
ha nem időszaki kiadvány 

nyomtatott 

- A teljes bennfoglaló mű terjedelme helyett az írás oldalszámait add meg! 
 

Varga Balázs: Történetesen…? Esterházy-adaptációk a kortárs magyar filmben. In: Adoptációk: film és irodalom egymásra hatása. Szerk.: Gács Anna - 
Gelencsér Gábor. Bp., 2000. József Attila Kör–Kijárat, 127–163. p.  

alapsablon szerző: cím. In: a teljes mű adatai (ld.: önálló mű), oldalszám 

netes 

Kappanyos András - Balogh Endre: Esterházy Péter életrajza. In: Digitális Irodalmi Akadémia. Vez. szerk. Radics Péter. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 
é.n.  URL: www.pim.hu/object.F3106BBE-0FA0-4CCC-8561-C0BDE3D2436D.ivy Utolsó letöltés: 2015.04.08. 

 
                      alapsablon + URL: webcím, Utolsó letöltés: dátuma 

 

- A megjelenési időt napra pontosan add meg, ha tudod. 
- Az év nem a teljes bennfoglaló mű megjelenési éve, hanem a hivatkozott 
írásműé. Ez online többnyire különböző, nyomtatva szinte sosem. 
- Ha nem találod a megjelenés évét, írd a helyére: é.n. (vagyis év nélkül) 

- Nem minden napilapnak, folyóiratnak nevezett forrásnak van 
rendszeres, időszakos megjelenése. Ehelyett folyamatosan töltik. Ha nincs 
szám adat, akkor ezt a sablont használd! 

Folyóiratcikk 
 ha rendszeres időközönként jelenik meg (van szám adat) 

nyomtatott Mihályi Dávid - Mészáros János - Farkas Alexandra: Mit kezdjünk az űrszeméttel? Élet és Tudomány, 2014. 50. sz., 1584–1586. p. 

alapsablon 
 

                      szerző: cím. folyóirat címe, év.  szám.,  oldalszám 

netes 

Hegedüs Tibor: Az űrszemét. Természet Világa, 2010. 5. sz., URL: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2010/tv1005/ur.html Utolsó letöltés: 
2015.04.08. 

alapsablon + URL: webcím, Utolsó letöltés: dátuma 

  - Folyóiratcikknél csak év kell, hónap, nap nem. A folyóirat száma pontosan azonosít. 

További tanácsok az internetről származó források hivatkozásához: 
- A szerző, cím, megjelenési idő a forrásról kell, származzon. 
- Egyéb adatokat keresd az impresszumban, a kapcsolat menüben! 
- Oldalszám, terjedelem akkor van, ha nyomtatáshoz szerkesztették. 

- Gyakori, hogy nem találni meg minden adatot. De címe biztosan van, ha nem látod, nem a 
dokumentum elején vagy. 
- Ha nem találod a megjelenés évét, írd a helyére: é.n. (vagyis év nélkül) 

2015. április 12.                                                                                                                                                                                   Összeállította: Dömsödy Andrea – Rónyai Tünde 


