
Irodalomjegyzék

Az  „Irodalomjegyzék”  összeállítása  legyen  pontos  és  gondos,  feleljen  meg  a  hazai  és  a 

nemzetközileg  elfogadott  formáknak.  Az  irodalomjegyzékben  az  egyes  szerzők  nevének 

megfelelően  A-B-C  sorrendet  kell  alkalmazni  sorszámozás  nélkül.  Csak  olyan  irodalom 

vehető fel  a  jegyzékben,  amelyet  a  jelölt  felhasznált,  és  amelyre  a  diplomamunkában 

hivatkozik. A szerzők tudományos címét (Prof., Dr., Habil.) nem kell feltüntetni.

A felhasznált  irodalom összeállításakor  a  címek  leírásánál  alapvető  követelmény,  hogy a 

bibliográfiai tételek pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az adatokat, amelyek alapján a 

visszakereshetőség biztosítható.

Folyóiratokban megjelent közlemények esetén:  vezetéknév (nagybetűkkel), keresztnév első 

betűje,  pont,  zárójelben  a  megjelenés  éve,  kettőspont,  a  cikk  címe,  pont,  folyóirat  neve, 

vessző, kötetszám, zárójelbe a füzetszám, pont, oldalszám, pont. Pl.:

BUGÁN A.,  BARTHA A.  (2005):  A Debreceni  Egyetem Pszichológiai  Intézetében  folyó 

egészségpszichológiai kutatások. Alkalmazott Pszichológia, 7 (1). 162–170.

Ha  egy szerzőnek  vagy szerzőknek  azonos  évben  megjelent  több  cikkére  hivatkozunk,  a 

megjelenés évszáma után a megfelelő abc betűket írjuk.

Amennyiben  külföldi  szerzőről  van  szó,  a  családi  név  után  vessző  következik,  utána  a 

keresztnév kezdőbetűje, utána pont. Pl.:

MANSŐLLA, V., GARDNER, H. (1997): Of kind of disciplines and kinds of understanding.

Phi Delta Kappan, 78 (5). 381–386.

Könyvek esetén:  a szerző/k neve,  zárójelben a megjelenés éve,  kettőspont,  a könyv címe, 

pont, a kiadó neve, vessző, a megjelenés helye. Pl.:

TÓTH L. (2002): Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.

Ha az adott könyv egyes fejezeteit különböző szerzők írták, akkor a fejezet szerzőjének nevét, 

megjelenési évét, a fejezet címét, a szerkesztő nevét, a kötet címét, a kiadót és a közlemény 

terjedelmét (-tól –ig) kell megjelölni. Pl.:

TÓTH L. (1999): Rávezető és közlő módszerek a tehetségesek oktatásában. In: BALOGH L.

(szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 130–143.

Szerkesztett könyvek esetén: a szerkesztő  neve, zárójelben: szerk., zárójelben a megjelenés 

éve, kettőspont, a könyv címe, pont, a kiadó neve, vessző, a megjelenés helye. Pl.:

BALOGH L. (szerk.) (1999): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.



Egyéb időszaki kiadványban megjelent tanulmány esetén:

Kongresszusok,  konferenciák  publikált  előadásai  esetén:  csak  akkor  veendő  fel,  ha  a 

kongresszus, konferencia anyagát tartalmazó kötet a megtartott előadás teljes vagy informatív 

értékű tömörítvényét  tartalmazza.  A  szerző  (előadást  tartó)  neve,  az  előadás  címe,  a 

kongresszus  címe,  témája  (ha  van  ilyen  és  a  kiadvány  tartalmazza),  a  kongresszus, 

konferencia neve, sorszáma, időpontja, helye, év, hó, nap, a kongresszusról kiadott kiadvány, 

kötetszám, a kiadványt szerkesztő neve, a kongresszust rendező (szerv/ek) neve, a kiadvány 

megjelenésének helye, éve, kiadója, a szerző előadásainak oldalszáma (-tól –ig). Pl.:

MÜNNICH Á. (2004): Neurális és axiomatikus modellek a pszichológiában (Grastyán Endre

előadás). A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Nagygyűlése, Debrecen, 2004.

május 27–29. Előadáskivonatok. A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének kiadványa.

98–99.

Növekvő  szerepe  van  az  elektronikus  úton  elérhető irodalomra való  hivatkozásnak.  A 

hivatkozás lényege ebben az esetben is az, hogy a szerző elismerje, feltüntesse azt a munkát, 

amit felhasznált,  illetve hogy a hivatkozás pontos adatai  alapján az olvasó szükség esetén 

maga is megtalálhassa a hivatkozott munkát, web oldalt. Általános alapelvként tehát a szerző 

és a cím után fel kell tüntetni zárójelben azt hogy „online”, és meg kell adni az anyag pontos 

internetcímét. Ha az év nem egyértelmű, akkor az utolsó frissítés időpontját, vagy pedig az 

anyag interneten való lokalizálásának dátumát kell feltüntetni. Például:

FUNDER, D. C. (1994, március). Judgemental process and content: Commentary on Koehler 

on base-rate. Psychology (online folyóirat) 5. (17) Elérhető: http://princeton.edu 


