
AZ ESSZÉ FORMAI KÖVETELMÉNYE 
 
Az elkészült írást kérjük a titkarsag@szechenyikastely.liveedu.hu email címre küldeni. 

A tárgy formátuma: szerző(k) vezetékneve_somogyvár_70_2016. 

 

Terjedelem: maximum 10-15 ezer leütés, szóközökkel, magyar nyelvű absztraktokkal, 

bibliográfiával együtt! A lapformátum: A/4, normál (2,5 cm) margóval 
 

A) Cím, szerző 

Név: Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, kiskapitális, középre zárva 
Cím: Times New Roman, 14-es betűméret, félkövér, középre zárva 
A név és cím között 1 sorköz kihagyás 

A cím alá egy sorköz kihagyással a tanulmány nyelvével azonos nyelvű, max. 10 soros 
összefoglalót kérünk, 12-es betűmérettel, dőlt betűvel, amelyhez nem kell cím! 

Ez után egy sor kihagyással kezdődik a tanulmány szövege, behúzás (beljebb kezdés) nélkül! 
 

B) A szövegtörzs tagolása 

Tanulmány szövege: 
Betűtípus: Times New Roman; betűméret: 12-es; sorköz: 1,5; sorkizárt bekezdések 

Új bekezdés: új sorba kerüljön, behúzás nem kell! 

Alcímek jelölése: 
1. Félkövér (előtte és utána egy sorköz kihagyás legyen. 

1.1 Dőlt (előtte egy sorköz kihagyás van, utána nincs) 
(A számok csak az alárendelést mutatják, nem kötelező számozni!) 

Számozáshoz, felsoroláshoz ne használja a Felsorolás/Számozás gombokat, hanem kézzel 

számozzon! Behúzás nem kell!  
Pl. 

(1) legalább két ember szemtől szembe jelleggel érintkezik egymással; 
(2) ugyanarra a tárgyra fókuszálják a figyelmüket; 

VAGY: 

– legalább két ember szemtől szembe jelleggel érintkezik egymással; 
– ugyanarra a tárgyra fókuszálják a figyelmüket; 

A kézirat ne tartalmazzon oldalszámozást, és ne legyen benne elválasztás! 
 

C) Táblázatok, ábrák 

Táblázatokat, ábrákat, képeket illesszék bele a szövegbe, továbbá csatoltan küldjék el png/jpg 

formátumban (csak akkor legyen kép, ha az önálló információtartalommal bír). Kérjük, hogy a 

tanulmányokban csak Táblázatokat és Ábrákat (esetleg képeket) illesszenek be! 
A táblázatok és ábrák címe a táblázatok alatt, középre zárva, folyamatos arab számozással legyen 
(félkövér, 12-es Times New Roman betű). 

Mind a táblázatokra, mind az ábrákra hivatkozni kell a szövegben (ez egyben kijelöli azok 
helyét is)! 

Pl.: Mint azt a 2. táblázat mutatja… 
Az eredmények igazolták a hipotézist (2. táblázat). 
A táblázatok, ábrák, képek forrását (amennyiben nem saját készítésű), az adott táblázat, ábra, kép 

alatt, középre zárva, dőlt, 11-es betűvel kérjük megjelölni: 

Pl. Forrás: KSH 2001. évi népszámlálás alapján 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a folyóirat papír alapú formája fekete- fehérben jelenik meg, az 
ábrák, diagramok színeit ennek megfelelően válasszák meg (az online megjelenést ez nem érinti)! 



D) Jegyzetek 
Lábjegyzeteket, végjegyzeteket lehetőleg NE alkalmazzanak! Ha kiegészítő információkat 
szeretnének illeszteni a szöveghez, azokat szögletes zárójelbe tett számmal [1] jelöljék, majd a 

tanulmány szövege után, a Bibliográfia előtt Jegyzetek címmel sorolják fel, kézzel számozva! 
Pl.  

Jegyzetek 
[1]Több platóni dialógusban is találkozunk Szókratész e „partnerkereső” tevékenységének 
ábrázolásával. A Lakhészben Nikiasz arról számol be, hogy Szókratész ajánlott a fia mellé 

zenetanárt (180d), a címszereplő pedig arra bíztatja a nevelőt kereső Lüszimakhoszt, hogy 
Szókratészhez forduljon tanácsért (180c). 

E) Irodalom 
A tanulmány végén egy sor kihagyással Bibliográfia (kiskapitális, 12-es betűméret, balra zárva) cím 
alatt következzen a hivatkozott irodalom. Ebben csak olyan tételeket soroljanak fel, amelyekre a 

szövegben tényleges hivatkozás történt! 
Az irodalomjegyzékben sem felsorolást, sem számozást nem kell alkalmazni. A szerzők 

betűrendben kövessék egymást. Ha egy szerzőnek több művét szerepeltetjük a jegyzékben, úgy a 
műveket a megjelenés időrendjében kell felsorolni. Ha ugyanannak a szerzőnek azonos évben 
megjelent két (vagy több) publikációja szerepel a jegyzékben, akkor ezt az évszám melletti a, b, c… 

jelöléssel kell megkülönböztetni (Pl. Sárosi 2006a, 2006b). 

F) Hivatkozások  

A közlemény szövegében a szerző-évszám rendszerű hivatkozás használata kötelező! (Nemzetközi 
szabvány, ISO 690:1987) 
A közlemény szövegében idézett szövegrész után kerek zárójelben tüntetjük fel a hivatkozott szerző 

vezetéknevét és a forrásanyag megjelenési évét, például: (Gósy 1998). Szerkesztett kötet esetén: 
(Pándi szerk. 1965). Amennyiben egy bekezdésen belül már hivatkoztunk egy szerző ugyanazon 

művére, a hivatkozás formája: (uo.) vagy (i. m. 57). Ha saját korábbi írásunkra hivatkozunk, nem az 
én szót kell használni, hanem a vezetéknevet.  
A szerző(k) neve része lehet a mondatnak [... amint a Gósy tanulmányában (1998) közölt források 

...], vagy szerepelhet zárójelben [... a probléma már korábban is felmerült (Gósy 1998), tehát ...]. 
Szó szerinti idézéskor mindig idézőjelben kell közölni azt a szövegrészt, amely más szerzőtől 

származik. Az idézet után a visszakereshetőség érdekében a szerzőn és az idézet (kutatási 
eredmény) közzétételének évszámán kívül meg kell adni az idézet pontos oldalszámát is, például: 
(Gósy 1998, 256). Amennyiben az idézett szövegrész több egybefüggő oldalról származik, a 

számok között nagykötőjel legyen, például: (Gósy 1998, 256–257). 
Többkötetes mű esetén a terjedelem így adható meg: (Pándi szerk. 1965, 1–3. köt.) vagy (Pándi 

szerk. 1965, 3: 68) Utóbbiból tudható, hogy a harmadik kötetből idéztünk, a 68. oldalról. 
Ha az idézett gondolat többszerzős: (Medve–Szabó 2012, 11), (Coveney–Ganster–King 2003) vagy 
(Coveney et al. 2003). 

Ha egy gondolatot több szerzőtől idézünk, a hivatkozás formája ugyanez, de az egyes szerzők és 
évszámok közé pontosvesszőt teszünk, például: (Medve 2002, 123; Szabó 2011, 27). 

Ha ugyanannak a szerzőnek ugyanabban az évben több műve is megjelent (és ezek közül többet is 
használunk tanulmányunkban), alfabetikus sorrendben betűkkel különböztetjük meg az eltérő 
írásokat, például: (Friedman 1992a). 

A hivatkozást ne tegyük mondatzáró írásjel után! 
A szerző-évszám rendszerű hivatkozás mindig pontos jegyzetapparátusra kell, hogy támaszkodjon, 

amelyet a szöveg végén Bibliográfia címszó alatt, betűrendben kell elhelyezni. 

Adatelemek, sorrend, formai követelmények 
1. Könyv esetén:  

Szerző és/vagy Szerkesztő (kiadás éve): Cím: Alcím. Kiadás helye: Kiadó, kiadás éve. Terjedelem 
(p.) 

  



Például: 
Steiger Kornél (1998): A lappangó örökség: Fejezetek a preszókratikus filozófia antik 
hagyományozásának történetéből. Budapest : Jószöveg Kiadó, 1998. 315 p. 

Borbély Sándor (1996a): Kik írtak gyerekeknek. Budapest : Junior Kiadó, 1996. 159 p. 
Borbély Sándor (1996b): Klasszikusok rangrejtve: Költőportrék és verselemzések. [s. l.] : General 

Press Kiadó, 1996. 181 p. 

2. Könyvrészlet esetén: Az adatelemek megegyeznek a könyv adatelemeivel. 
Figyelni kell arra, hogy a könyvfejezet/szaktanulmány szerzőjén és címén kívül a teljes (befoglaló) 

mű szerzőjét/szerkesztőjét és címét is meg kell nevezni. Terjedelmi adatként a felhasznált 
fejezet/szaktanulmány teljes (tól–ig) oldalszámát kell megadni. 

A kezdő és utolsó oldalszám között itt is nagykötőjelet használjunk! 
Például: Gósy Mária (1998): Az olvasásértés függősége a vizuális információ sajátosságaitól. In: 
Zoltán András (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom: Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. 

Budapest : ELTE, 1998. 173–179. p. 

3. Folyóiratcikk esetén: 

Szerző(k) (megjelenés éve): Cím. In: Folyóirat neve (dőlt/kurzív betűkkel), megjelenés éve. 
Kötetszám (évf./vol.) Lapszám (sz./no.) Cikk teljes terjedelme. 
Például: Manis, F. R. (1985): Acquisition of word identification skills in normal and disables 

readers. Journal of Educational Psychology, 1985. vol. 77, no. 1, 77–90. p. 
Csapó Csaba (2005): A „panama” szó jelentésváltozása, avagy egy miniszterelnök bukása. In: Új 

Forrás, 2005. okt. 37. évf. 8. sz. 94–99. p. 

4. Doktori értekezés, disszertáció esetén: 
Szerző (az elkészítés éve): Cím. A mű típusa [PhD-értekezés/DLA-értekezés/ MTA doktori 

értekezés]. Oktatási intézmény székhelye: Intézmény neve, benyújtás/védés éve. Terjedelem. 
Például: Szinger Veronika (2008): Kisgyermekkori írás-olvasás esemény: Indirekt találkozás az 

írásbeliséggel iskoláskor előtt. [PhD-értekezés] Pécs : Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi 
Doktori Iskola, 2008. 452 p. 

5. Elektronikus források esetén: 

A szerző és a cím (esetleg eredeti kiadási adatok) feltüntetése után mindig szögletes zárójelbe 

kerül az adathordozó típusa: [online] vagy [CD-ROM]. Másodlagos szerzőként meg kell jelölni 

az elektronikus kiadvány/honlap szerkesztőjét, illetve a kiadási adatokat (Hely: Kiadó/Működtető). 
Ezután – ha leolvasható – a kiadás (elektronikus rögzítés) idejét, a frissítés dátumát, majd szögletes 

zárójelben a hozzáférés/letöltés idejét. Végül pedig következik az URL (pontos link). 

Példa elektronikus könyvre: Bényei Miklós (1996): Eötvös József könyvei és eszméi. Debrecen : 
Csokonai, 1996. [online] Elektronikus kiad. Budapest : Magyar Elektronikus Könyvtár, 2002. 12. 

28. [2013. 01. 24.] < URL: http://mek.oszk.hu/03100/03176 
Példa CD-ROM-ra: Hegedűs Géza (2000): Irodalmi arcképcsarnok: 444 íróportré a magyar és a 
világirodalomból. [CD-ROM] Elektronikus vált. szerk. Arcanum Adatbázis Kft. Budapest: 

Interpopulart Könyvkiadó, 2000. 1 CD 
Példa elektronikus folyóirat cikkére: Kámán Veronika (2012): „...másként és más miatt cselekvő 

emberek” In: Könyv és Nevelés [online] 2012. 14. évf. 4. sz. [2013. 02. 12.] < URL: 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kaman_veronika  
Példa honlapról lejegyezhető adatokra: 

Imre Anna: Az iskolai hátrány összetevői. In: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapja. [online] 
Budapest: Webra International Kft., 2009. 06. 17. [2013. 03. 26.] < URL: 

http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/iskolai-hatrany 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy kéziratokat nem küldünk vissza, és nem őrzünk! 

http://mek.oszk.hu/03100/03176
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kaman_veronika
http://www.ofi.hu/tudastar/oktatas-tarsadalmi/iskolai-hatrany

