
AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, 
AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

 
 

Figyelem: A szakdolgozatokba és diplomamunkákba mindenki köttesse bele az aláírt 
nyilatkozatot, amit a TO honlapjáról lehet letölteni (mely szerint saját munkáról van szó)! 

 
A szakdolgozatot/diplomamunkát elektronikusan is mellékelni kell (egy papír- vagy 

műanyagtokot kérjetek a fekete borító belső felére, és oda be lehet majd tenni a CD-t vagy 
DVD-t) 

 
A házi dolgozatok tűzzétek össze, vagy tegyétek genothermbe/mappába 

 
 

IRODALOMJEGYZÉK 
 

(a tételeket a szerzők neve alapján ABC sorrendben kell elhelyezni. Ha egy szerző több műve. 
is szerepel a jegyzékben, akkor második nekifutásra az évszám alapján kell sorba rendezni a 

tételeket!) 
 
 
1, könyvek: 
 
Szerző neve (évszám): könyv címe. Kiadó, város, a könyv teljes oldalszáma 
 
Perczel György (2003): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 638 o. 
 
2, könyvfejezet, tanulmánykötetben megjelent írás, könyvrészlet 
 
Szerző neve (évszám): könyvfejezeet/tanulmány címe. In: könyv címe (szerkesztő neve), 
kiadó, város, a könyvejezet/tanulmány oldalszáma (-tól -ig). 
 
 
Loydl Tamás (2008): A település és térségének kapcsolata a Közép-magyarországi régió 

példáján. In: Közép-Magyarországi Mozaik (szerk.: Szabó Szabolcs), Társadalom- és 
Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 5., Trefort Kiadó, Budapest, 161-180. o.  

 
 
3, szakfolyóiratokban megjelent könyvek 
 
Szerző neve (évszám): cikk címe. Folyóirat neve, évfolyam, szám, oldalszám (- tól -ig). 
 
Pl: Gábris Gyula (2008): Homokmozgás a történelmi időkben a Tiszazug területén. Földrajzi 

Közlemények, 132. 3. 241-250. o.  
 
4, internetes források: 
 
Az internetes hivatkozásokat a felhasznált irodalom végére, külön blokkba rendezve tegyétek! 
 



Szerző neve, anyag címe, pontos elérhetőség (ctrl+c ctrl+v billentyűkombinációval másold át 
a keresőprogram fejlécéből!) 
 
5, statisztikai források:  
 
Adatgazda neve (évszám): adatbázis neve, város, oldalszám (ha van) 
 
Pl: KSH (2008): Magyar Statisztikai Évkönyv. Budapest.  
 

SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS 
 

A szakirodalomból átvett megállapítások után a mondat (vagy mondatok) végére mindig 
írjuk be a forrást! 
 
Pl.  
 
Fontos lenne a település a települési és az önkormányzati ügyek rendbe tétele, mert csak így 
lehet hatékonyan kezelni a települési és térségi ügyeket (Loydl T. 2008). 
 
Ha szó szerint veszünk át valamit, akkor írjuk oda az oldalszámot is! Ebben az esetben 
tegyétek idézőjelbe a jelölt részt, és használjatok dőlt betűt! 
 
„A térségi (területi) és a települési ügyek jövőbeni kezelésének útja már nem lehet a helyi 
kozmetikázás, a részmegoldások keresése, a hol itt, hol ott jelentkező ellentmondások tüneti 
kezelése. Egyfelől felül kell vizsgálni azokat a korábbi években, évtizedekben hozott helytelen 
döntéseket, amelyek alapján a gyakorlatban nem jól működő rendszerek jöttek létre, és az 
európai folyamatok figyelembevételével új alapokra kell helyezni a hazai települési” (Loydl T. 
2008. 175. o.). 
 
 

ÁBRÁK, TÉRKÉPEK, TÁBLÁZATOK 
 

Ábra, térkép, táblázat címe 
számozás (pl. 1. táblázat, 23. ábra, 4. térkép stb.
 
 
 

Ide jön az ábra, térkép, táblázat 
 
 
 

Forrás: ………….  
 
 
Ha egy az egyben átvesztek egy ábrát: 
 
Név, évszám, oldalszám 
 
Forrás: Loydl T. 2008. 173. o.  
 



Ha valamilyen forrás alapján magatok készítettétek: 
 
Forrás: Loydl T. 2008. 173. o. alapján 
 
Ha teljesen saját ötlet alapján és saját munkával készült: 
 
Nem jelölünk forrást, vagy az írjuk bal alsó sarokba, hogy Saját szerkesztés 


