Tájékoztató a szakdolgozat jegyzetkészítéséhez és a felhasznált irodalom összeállításához
a Pető András Főiskola szakdolgozat-készítő hallgatói számára

A főiskolai tanulmányokat lezáró szakdolgozat mondanivalójának és tartalmának hitelessége
érdekében a dolgozat írójának a felhasznált irodalmi forrásokra a dolgozat megfelelő helyén
hivatkoznia kell. A főiskolai szakdolgozatban a hivatkozásokra felső indexben jelölt folyószámot és
lapalji jegyzeteket (lábjegyzetet) kell használni.
A lábjegyzetek alkalmazása a számítógépes szövegszerkesztők segítségével egyszerűen és gyorsan
kezelhető hivatkozási mód. A program „Beszúrás” menüjében található opció segítségével a
szakdolgozatban folyamatosan számozott hivatkozásokat lehet készíteni, úgy, hogy a dolgozatkészítés
menetében bármikor ki lehet egészíteni, új jegyzeteket lehet beszúrni. A lábjegyzetekbe nemcsak az
irodalmi hivatkozásokat, hanem a dolgozat menetéhez nem teljesen igazodó észrevételeket és
megjegyzéseket is közölni lehet. Nem kell hivatkozni lexikonok, enciklopédiák szócikkeire, ügyelni
kell az ellenőrizetlen internetes forrásokra.
A lábjegyzet elsősorban a hivatkozások közlésére való, amelyben a hivatkozott mű rövidített változatát
kell megadni, majd a szakdolgozat végén a Felhasznált irodalomban a rövidítést a következőkben
jelzett módon fel kell oldani.
A lábjegyzetben a hivatkozott mű szerzőjének, illetve szerzőinek nagybetűvel írt vezetéknevét és a
megjelenés évét kell megadni, ezt követi vesszővel elválasztva a hivatkozott oldalszám (p. betűvel
jelölve az oldalszámot), ahonnan az idézet vagy a hivatkozás származik. Ha ugyanannak a szerzőnek
ugyanabban az évben több munkája is megjelent, akkor az évszámhoz az abc betűit kell közvetlenül
hozzáírni (pl. KOVÁCS 2011a, 25. p.)
Példa a lábjegyzetre:
HÁRI 1997, 24–26. p.; HÁRI 2008, 95. p.
A szakdolgozat végén a Felhasznált irodalom fejezetcímmel a rövidítéseket fel kell oldani az idézett
művek abc-rendjében, azonos szerző esetében időrendben, az előbbi példán bemutatva:
Példák a felhasznált irodalomra:
HÁRI 1997
Hári Mária: A konduktív pedagógia története. MPANNI, Budapest,1997
HÁRI 2008
Hári Mária: Összehasonlító konduktív pedagógia. MPANNI, [h. n.], 2008
E fenti esetben a [h. n.] jelölés helyettesíthető [Budapest] helységnévvel, ugyanis köztudott adatról van
szó.
A bibliográfiai leírásban az egyszerűsített bibliográfiai leírást használjuk, amelynek tételei: szerző,
cím, kiadó, megjelenés helye, ideje. A leírást a mű címoldaláról (többnyire a könyv harmadik
oldaláról) kell elvégezni!
Külföldi szerző esetében, mivel a névhasználatban a keresztnév megelőzi a vezetéknevet, ezért meg
kell fordítani azokat, az így megcserélt nevek közé vesszőt kell tenni.

A FORRÁSMUNKÁK TÍPUSAI
Folyóiratcikk
A folyóiratcikkek esetében a cikk szerzőjének (szerzőinek) a nevével kell kezdeni, kettőspont után a
mű címét kell megadni, majd dőlt betűvel a folyóirat nevét. Ezt követi a kötet, évfolyam, szám, majd
azok az oldalak, ahol a teljes cikk megtalálható a folyóiratban.
A lábjegyzetben az alábbi módon jelenik meg:
LIASIDOU – ANTONIOU 2013
A Felhasznált irodalomban meg kell ismételni a rövidített hivatkozást, majd alatta a teljes
bibliográfiai tételt kell közölni:
LIASIDOU – ANTONIOU 2013
Liasidou, Anastasia – Antoniou, Androniki: A special teacher for a special child? (Re)considering the
role of the special education teacher within the context of an inclusive education reform agenda.
European Journal of Special Needs Education. Volume 28, Number 4, 2013. november, 494–506. p.
Egyszerzős könyv
Egy szerzős könyv esetén az alábbi adatokat kell megadni: a könyv szerzője, címe, kiadója, a könyvkiadás helye és éve. Ha a kötet címoldalán vagy a copy right oldalán (általában a 4. oldal) nincs
feltüntetve valamelyik adat, akkor azt hiányosan kell közölni. Ha ezek az adatok máshonnan
kiderülnek, például az előszó végén lévő dátumból, akkor ezeket szögletes zárójelben meg lehet adni.
Az idézett forrás a lábjegyzetben az alábbi módon jelenik meg:
HÁRI 2001 (amelyet kiegészíthet az oldalszám, ahonnan az idézés történt: HÁRI 2001, 99. p.)
A Felhasznált irodalomban meg kell ismételni a rövidített hivatkozást, majd alatta a teljes
bibliográfiai tételt kell közölni (a többi forrástípusnál a lábjegyzetben való megjelenítést és a
Felhasznált irodalomban való feltüntetés módját ugyanúgy kell elvégezni, ezeket a későbbiekben már
nem közöljük):
HÁRI 2001
Hári Mária: Összehasonlító konduktív pedagógia. 2. bővített kiadás, MPANNI, Bp., 2001
Két-, illetve többszerzős könyv
Többszerzős műveknél három szerzőig ki kell írni a szerzők nevét gondolatjellel és szóközzel
elválasztva. Háromnál több szerző esetében csak az első nevét kell leírni, majd utána az [et al.]
rövidítéssel jelöljük, hogy legalább háromszerzős műről van szó.
ATKINSON 1995
Atkinson, Rita L. [et al.]: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1995
FALUS – OLLÉ 2000
Falus Iván – Ollé János: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, [H. n., é. n.]
[2000]

FRANCES – ROSS 2002
Frances, Allen – Ross, Ruth: DSM-IV-TR esettanulmányok. Klinikai útmutató a differenciáldiagnózishoz. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, 2002
HÁRI 1991
Hári Mária [et al.]: A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata.
Nemzetközi Pető Intézet, Budapest, 1991
HÁRI – ÁKOS 1971
Hári Mária – Ákos Károly: Konduktív pedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971
KOMOLY – PALKOVITS 2012
Komoly Sámuel – Palkovits Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia. 2. jav. kiad., Medicina
Könyvkiadó, Budapest, 2012
MÉREI – V. BINÉT 1997
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. 8. kiad., Gondolat Könyvkiadó – Medicina
Könyvkiadó, Budapest, 1997
Szerkesztő, összeállító stb. által jegyzett könyv, valamint az ezekből idézett tanulmány
BALOGH – HORVÁTH 2014
Emlékkönyv. Dr. Hári Mária 1923–2001. Összeállította Balogh Erzsébet – Horváth Dezsőné. Szerk.
Kollega Tarsoly István. Pető András Főiskola, Budapest, 2015
BALOGH 2014
Balogh Margit: Dr. Hári Mária, mint szerző és mint könyvtárépítő / Dr Mária Hári – author and library
compiler. In: Emlékkönyv. Dr. Hári Mária 1923–2001. Összeállította Balogh Erzsébet – Horváth
Dezsőné. Szerk. Kollega Tarsoly István. Pető András Főiskola, Budapest, 2015, 36–53. old.
BALOGH 1998
Bevezető a konduktív mozgáspedagógiába. Pető András előadásai és gyakorlati bemutatói alapján.
Szerk. Balogh Margit. 2. bővített kiadás, MPANNI, Budapest, 1998
BÍRÓ 1995
Magatartásformálás. Szemelvények dr. Bíró Katalin írásaiból 1977–1986. MPANNI, Budapest, 1995
DEÁK 2001
Beszéd, hallás, logopédia. Összeállította Örkényiné Deák Adrienn. MPANNI, Budapest, 2001
DEÁK 2006
Az ortofunkció alkalmazása. Összeállította Deák Adrienn, MPANNI, Budapest, 2006
FALUS 1993
Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Szerk. Falus Iván. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1993
HÁRI 2005
Tünettan. Szerk. Hári Mária. MPANNI, Budapest, 2005

KÁLMÁNCHEY 2000
Gyermekneurológia. Szerk. Kálmánchey Rozália. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000
N. KOLLÁR – SZABÓ 2004
Pszichológia pedagógusoknak. Szerk. N. Kollár Katalin – Szabó Éva. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
VEKERDY-NAGY 2010
Rehabilitációs orvoslás. Szerk. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010
Elektronikus adathordozó
BECK 2002
Válogatott feladatsorok. Válogatás a Pető Gyakorlattár feladatsoraiból. CD-ROM. Készítették Beck
Ferencné és társai. Nemzetközi Pető Intézet, Budapest, 2002

Konferenciairodalom
Általánosságban idézni:
4TH WORLD CONGRESS 2001
4th World Congress on Conductive Education, London, 2001, Conductive Education in 21st Century.
“Celebration and Achievement” Queen Mary&Westfield College – MPANNI, London–Bp., 2001
Cikket idézni:
FEKETÉNÉ SZABÓ 2001
Szabó Fekete, Éva: Integration is not easy… 4th World Congress on Conductive Education, London,
2001, Conductive Education in 21st Century.” Celebration and Achievement” Queen Mary&Westfield
College és MPANNI, London–Budapest, 2001, 49. p.
Disszertáció idézése
KISBALÁZS 2007
Kisbalázs Anna: A kutyával-asszisztált terápia hatása a CP-s gyermekek kommunikációjára. Főiskolai
szakdolgozat. Kézirat, MPANNI, 2007, Hári Mária Könyvtár
Internetes hivatkozás
Egyre több könyv és folyóirat érhető el interneten. Ha az információk innen származnak, ugyanúgy
kell hivatkozni rá, mint a papír alapú forrásoknál. Meg kell adni az utolsó letöltés idejét is, amire azért
lehet szükség, mert az internetes források eltűnhetnek az internetről és akkor igazolásként szolgál a
megadott dátum. Az internetes forrásokat külön fejezetként kell kezelni a felhasznált irodalomban
Internetes források címen, az alapelv azonban ugyanaz, mint a papíralapú hivatkozásoknál. Ne
hivatkozzunk a Wikipédiára, mint internetes forrásra, ugyanis a szócikkek többsége ellenőrizetlen.
MOLNÁR 2012
Molnár Cecília Sarolta: Tíz hiba, amit ne kövessünk el a bibliográfiában. Nyelv és Tudomány, 2012.
április 13. Interneten elérhető: http://www.nyest.hu/hirek/tiz-dolog-amit-ne-hibazzunk-el-abibliografiaban (Utolsó letöltés: 2016.04.15.)

