
Az ELTE TáTK KÖZLEMÉNYE 

a források feltüntetésének 
követelményeiről és a hivatkozás módjáról  

 
 

Tudományos igényű szövegek esetében kötelező feltüntetni az átvett, felhasznált gondolatok 
forrását – még akkor is, ha átfogalmazzuk, összegezzük a szerző állításait, amikor természetesen 
idézőjelekre nincs szükség. Ennek elmulasztása etikai vétség, plágium, amelynek elkövetése 
bármilyen beadott dolgozatban (szemináriumi vagy diákköri dolgozat, szakdolgozat) az ELTE 
TáTK-n elégtelen érdemjegyet és fegyelmi eljárást von maga után. 
 
1. Amennyiben szó szerint idézünk – akár egy jellegzetes szókapcsolatot, egyetlen mondatot vagy 
hosszabb szövegrészt –, akkor az átvett szókapcsolatot, mondatot vagy mondatokat idézőjelek közé 
kell tenni, így: „idézet”. Ha az idézett szöveg egyes részeit elhagyjuk, a kihagyott rész(ek) helyét 
szintén jelezni kell, így: „idézet [...] idézet”. Ez a követelmény az idegen nyelvű szövegekből 
készített saját fordításra is vonatkozik. 
 
2. A hivatkozás módja: Nem elég idézőjelek közé tenni az átvett szöveget, pontosan, tehát 
visszakereshetően meg kell adni a szöveg lelőhelyét. (A hivatkozásnak több módja is ismeretes, de 
egy-egy munkán belül csak az egyik használható.)  
 
A „lelőhely” lehet könyv. Ebben az esetben fel kell tüntetni a szerző(k) nevét, a könyv címét, a 
kiadót (esetleg a kiadás helyét), a kiadás évét és abban azt az oldalt, ahol az idézett szöveg 
megtalálható 

o pl.: Adolf Busemann kutatásai „során azt vizsgálja, milyen összefüggések 
mutathatók ki a gyermekek iskolai teljesítménye, valamint a szülők munkanélküli 
volta és a gyermeknek a testvérek körében elfoglalt helye között” (Marie Jahoda – 
Paul Lazarsfeld – Hans Zeisel: Marienthal. Új Mandátum, 1999. 166. old.) 

o pl.: „Bécsben természetesen ismertük e vitákat; de [...] meg voltunk győződve arról, 
hogy Bécs város szociálpolitika és iskolapolitika terén végrehajtott reformjai új idők 
kezdetét jelentik.” (Paul Lazarsfeld: Előszó az új kiadáshoz. In: Marie Jahoda – Paul 
Lazarsfeld – Hans Zeisel: Marienthal. Új Mandátum, 1999. 13. old.) 

A lelőhely lehet időszakos kiadvány (folyóirat, napilap stb.). Ebben az esetben fel kell tüntetni a 
szerző(k) nevét, az idézett cikk címét, a folyóirat vagy napilap címét,  a megjelenés  évét (esetleg 
évfolyamát is), azon belül az idézett lapszám sorszámát, napilap esetében a pontos dátumot, s 
ezután annak az oldalnak a számát, ahol az idézett szöveg megtalálható. 

o pl.: Lynn A. Staehelil – Don Mitchell: Locating the public in research and practice. 
Progress in Human Geography 31 (2007), 6. 792–811. old. 

o pl.: N.N. (a szerző nevét nem feltüntető cikk): Nyugdíjfrász Nyugat-Európában. 
metropol 2010. január 19. 15. old. 

 
A lelőhely lehet a világháló. Ilyenkor pontosan fel kell tüntetni az URL-t, esetleg a letöltés 
időpontját is. 

o pl.: A diplomásokból kényszerű pályaelhagyók. Magyar Nemzet Online 2010. 
augusztus 26., www.mno.hu/portal/732539 (letöltve 2010. augusztus 26-án) 

o pl.: Ferge Zsuzsa: Szegénység, szegénypolitika (A Valóság 1985. évi 1. számában 
megjelent tanulmány szövege) 
www.dura.hu/hirek/2002/01/ferge.htm (letöltve 2010. augusztus 26-án) 
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