A SZOCIOLÓGIA, TÁRSADALMI TANULMÁNYOK BA SZAKOK
DIPLOMADOLGOZATI ÉS SZOCIOLÓGIA MA SZAK SZAKDOLGOZATI
FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez diplomadolgozatot/szakdolgozatot1 kell készítenie.
A diplomadolgozat/szakdolgozat leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele.
· A diplomadolgozat/szakdolgozat tartalmazzon elkülöníthető főszöveget, valamint egyéb
mellékleteket (függelék, illusztrációk, stb.). A főszöveget követően kell elhelyezni a
mellékleteket és az irodalomjegyzéket. A mellékletekre, irodalomjegyzékre vonatkozóan
terjedelmi megkötés nincs.
· A tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátva) a dolgozat elején szerepeljen, Tartalom címmel,
külön oldalon; az irodalomjegyzék a szövegtörzs után, új oldalon kezdődjön, Irodalom
címmel.
· A képzés munkanyelvén legalább
§ BA szakok esetén 40.000 N (maximum 60.000 N) (szóközzel!)
terjedelemben,
§ MA szak esetén 100.000 N (maximum 130.000 N) (szóközzel!)
terjedelemben
megírt önálló munka, melyben a minimális és maximális terjedelemre vonatkozó előírások
a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a mellékletek terjedelmén felül értendők. A
szövegtörzsben szerepeltethetők táblázatok, ábrák, grafikonok, ezek sem tartoznak bele a
minimum terjedelembe.
· A diplomadolgozatot/szakdolgozatot 2 kemény kötésű példányban kell beköttetni. A
kemény kötésű dolgozat kötése fekete, a feliratok arany színűek.
· A diplomadolgozat/szakdolgozat külső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni:
„Pécsi Tudományegyetem”, „Szociológia Tanszék”, „Diplomadolgozat”/”Szakdolgozat”2,
szerző neve, szakjának megnevezése, benyújtás helye és éve (erre minta megtalálható a
tanszék honlapján).
· A diplomadolgozat/szakdolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: a
szerző szakja, a szerző neve, diplomadolgozat/szakdolgozat címe, a konzulens oktató neve,
beosztása, tanszéke, benyújtás helye és éve(erre minta megtalálható a tanszék honlapján).
· A diplomadolgozatot/szakdolgozatot A/4-es lapra kell nyomtatni (szélesség: 21 cm,
magasság 29,7 cm).
· A dokumentum egyoldalas, azaz nyomtatás kizárólag a lap egyik oldalára történhet.

1

A BA képzésben résztvevők DIPLOMADOLGOZATOT, az MA képzésben résztvevők
SZAKDOLGOZATOT írnak. A két fogalmat a továbbiakban együtt használom.
2
A megfelelő kiválasztandó!

· A diplomadolgozatot/szakdolgozatot CD-re kiírva is le kell adni a tanszéken, méghozzá
összesen két példányban (mindkét szakdolgozatba egyet beragasztva). Kérjük hallgatóinkat,
hogy a CD-tasakot ne ragasszák/kössék be a szak- vagy diplomadolgozatukba, hanem a
tanszéki titkrságon a dolgozat leadásakor külön nyújtsák át. Empirikus kutatás esetén a CDn szerepelnie kell az adott módszerrel felvett adatoknak (pl. interjús kutatás esetén az
interjúk gépelt változatának, kérdőíves vizsgálat esetén az adatbázisnak és az outputoknak).
· Formai követelmények:
Ø Margók:
o alsó, felső és jobb margó 2,5 cm
o bal 3,5 cm (kötés miatt)
Ø Betűtípus: Times New Roman;
Ø Betűstílus: Normal (DE interjús kutatás esetén az interjúrészletek szerepeltetése dőlt
stílusú legyen, középre igazítva)
Ø Betűméret: 12
Ø Igazítás: sorkizárt
Ø Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;
Ø Sorköz: 1,5 sor
Ø Lábjegyzetek: azonos formátumban, kivéve a betűméret, ami 10 legyen
Ø Oldalszám: lap alján, jobb oldalon (az első oldalon ne szerepeljen oldalszám, a
következő oldal a 2. legyen)
Ø Címek formátumai és beállításai:
A hierarchikusan különböző címeket egymástól eltérő
formázással (nagybetűs, normál, dőlt) jelöljük.
A címek előtt és után sorköz kihagyása szükséges, ne térközzel
válasszuk el! Ne legyen oldaltörés a címek/bekezdések között.
Példák:
1. ELSŐFOKÚ CÍM (fejezetcím): Times New Roman, félkövér,
nagybetűk, 16-os betűméret
1.1. Másodfokú cím (alfejezet címe): Times New Roman, 14-es
betűméret, félkövér
1.1.1. Harmadfokú cím (alfejezeten belüli alfejezet címe): Times New
Roman, 12-es, dőlt.
Ø Az egyes bekezdések, a címeket, alcímeket követően ne legyenek behúzva, azonban a
második bekezdéstől már 1,25-ös behúzást alkalmazzunk (1 vagy 2 tabulátor – beállítás
kérdése)
· A diplomadolgozat/szakdolgozat szerkezete:
(Az egyes bekezdések kövessék logikusan egymást, ne legyenek esetlegesek!)
o Bevezetés
§ Fogalmazzuk meg hogy mi a dolgozat célja, mit akarunk elmondani az
olvasónak! Mi a kutatandó tudományos probléma.
§ Jelezzük, hogy milyen logika mentén fogjuk a kérdést tárgyalni!
§ A dolgozat vázlata is bemutatható néhány mondatban.
o A téma kifejtése
§ Szakirodalmi tájékozódás: ki, mit írt le eddig az adott kérdésről? az
eddigi közelítések mennyiben vágnak egybe, vagy különböznek
egymástól? Kiegészítik-e egymás, vagy ellentmondanak egymásnak?
Miért fontosak a saját kérdésfeltevésünk szempontjából?

§

A leírtak mennyiben esnek egybe a különböző, témára vonatkozó
releváns adatokkal?
§ Stb.
§ Empirikus kutatást tartalmazó dolgozat esetén tartalmazni kell a
felhasznált módszerek bemutatását, indoklását.
§ Milyen következtetés vonható le az adatokból, elemzésekből?
o Összegzés
§ Mit tudtunk meg elemzésünkből? A következtetéseket össze kell vetni
a szakirodalommal.
§ Van-e lehetőség az elemzés folytatására? Melyek ennek irányai?
§ Mik a nyitott kérdések?
§ Stb.
· Olvasott és felhasznált művek hivatkozása:
Az elolvasott szakirodalomra hivatkozni nem bűn, hanem érdem!
A dolgozat megírása során be kell mutatni, hogy megismertük mások gondolatait, hogy
tiszteljük azokat, valamint hogy eligazodunk a szakirodalomban!
A dolgozatban, minden felhasznált mű esetében, legyen az akár egy egyoldalas kommentár
vagy egy monográfia, egyértelműen és pontosan hivatkozni kell azon helyekre, ahonnan a
megidézett elképzeléseket, gondolatokat, állításokat, érveket, stb. átvettük (oldalszám
pontossággal).
A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszöveghez fűznek
megjegyzéseket, kiegészítéseket, stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat tartalmazó
lábjegyzetek ne legyenek!
Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek a következő formában:
Ø ha a hivatkozott mű szerzője/szerzői szerepel/szerepelnek a szövegünkben: a
név/nevek után zárójelben legyen a hivatkozott mű megjelenésének éve és a hivatkozott
oldalszám(ok).
Példa erre: MacIntyre (1967: 35)
Példa erre mondatban: Ahogy azt már MacIntyre (1967: 35) is megmondta.
Ø ha a hivatkozott mű szerzője/szerzői szerepel/szerepelnek a szövegünkben, és nem
tudjuk az évszámot: a név/nevek után zárójelben legyen az é. n.3 jelölés és a hivatkozott
oldalszám(ok). (Mindenesetre mielőtt ezt a formát használjuk, érdemes különböző
könyvtárak katalógusában rákeresni az adott műre, hátha ott megtaláljuk a kiadás évét.)
Példa erre: MacIntyre (é. n.: 35)
Ø ha a hivatkozott mű szerzője/szerzői szerepel/szerepelnek a szövegünkben, nem tudjuk
az évszámot, és nincs a mű oldalszámozva sem: a név/nevek után zárójelben legyen az é.
n. jelölés.
Példa erre: MacIntyre (é. n.)
Ø amikor a szerző/szerzők neve/nevei nem szerepel/szerepelnek a szövegünkben:
zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve és a hivatkozott
oldalszám(ok).
Példa erre: (Roth – Schluchter 1979: 35-41)
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Az é.n. rövidítés jelentése: évszám nélkül.

Példa erre mondatban: Többen rámutattak már erre a jelenségre (Roth –
Schluchter 1979: 35-41).
Ø amikor a szerző/szerzők neve/nevei nem szerepel/szerepelnek a szövegünkben, és nem
tudjuk az évszámot: zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, az é. n. jelölés és a
hivatkozott oldalszám(ok).
Példa erre: (Roth – Schluchter é. n.: 35-41)
Ø amikor a szerző/szerzők neve/nevei nem szerepel/szerepelnek a szövegünkben, és nem
tudjuk az évszámot, és nincs a mű oldalszámozva sem: zárójelben szerepeljen a
szerző(k) neve, az é. n. jelölés.
Példa erre: (Roth – Schluchter é. n.)
Ø idézet az idézetben: ha X személy idézi Y-t az írásában, és csak ezt az Y-tól eredő
idézetet emeljük át. Két esetet különböztethetünk meg:
a) az első, amikor az idézett személy neve saját mondatunkban nem bukkan fel. A
zárójeles hivatkozásban elsőként szerepeljen az, akitől idéz a másik szerző (Y),
majd a másik szerző (X), ezt követi az évszám és az oldalszám. Jelöljük meg a
„másodközölt” idézet forrását vagy az idézet előtt, vagy a zárójeles hivatkozás
végén lábjegyzetben feltüntetve.
Példa erre mondatban: Már korán rámutattak arra, hogy „a mortalitás
növekszik” (Tóth, idézi: Kerekes 2002: 127).4
b) A második esetben az idézet eredeti szerzőjének neve szerepel már a mi
mondatunkban. Ekkor praktikus a mű címét saját mondatunkban elhelyezni.
Példa erre mondatban: Tóth Gábor már korán, a Demográfiai változások
Magyarországon 1900-1970 című 1980-as művében rámutatott
arra, hogy „a mortalitás növekszik” (idézi: Kerekes 2002: 127).
Évszám és oldalszám hiányában az előzőekben ismertetett formában kell hivatkozni.
Ø idézet az idézetben: ha X személy „toldalékszövegét” is idézni szeretnénk, akkor
kétféle idézőjelet kell használni: itt csak azt jelöljük, aki idézett az első szerzőtől, ezt
követi az évszám és az oldalszám. Évszám és oldalszám hiányában az előzőekben
ismertetett formában kell hivatkozni. De ekkor is érdemes megemlíteni az idézetben lévő
idézet forrását.
Példa erre mondatban: Érdemes külön kiemelnünk, hogy „Tóth már korán
felhívta arra figyelmet, hogy »a mortalitás növekszik«, és ebben
igaza is volt” (Kerekes 2002: 127).5
Példa erre mondatban: Érdemes kiemelnünk, hogy Fuferenda Géza neve nem
volt ismeretlen a rendszerváltás előtt sem, hiszen a téma jeles
kutatója a Családnevek a középkori Magyarországon című
művét idézve jutott arra a következtetésre, hogy „olyan kutatási
problémáról van szó, ami »a soknál is több fejtörést okoz«, de
amit mindenképp érdemes vizsgálnunk” (Bánfalvy 1989: 423).
Mindenesetre ez a fajta idézési mód meglehetősen bonyolult és körülményes, lehetőleg
kerüljük, és csak akkor alkalmazzuk, ha valóban indokolt!
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Kerekes Tóth Demográfiai változások Magyarországon 1900-1970 című művéből idéz.
Kerekes Tóth Demográfiai változások Magyarországon 1900-1970 című művéből idéz.

Ø amikor magyarra fordított külföldi eredetű szakirodalomra hivatkozunk, vagy ebből
idézünk: lehetőség szerint tüntessük fel a mű első (külföldi) kiadásának évszámát is. A
zárójeles hivatkozásban a magyar megjelenési dátum után szerepeljen kapcsos
zárójelben az eredeti megjelenési dátum. Az első megjelenést jelöljük a bibliográfiában
is hasonló módon! (Lásd ott.)
Példa erre mondatban: A klasszikus német szociológiában evidensnek
tekintették, hogy a közösség egy alapvetően másfajta
szociális kapcsolatot jelent, mint a társadalom
(Tönnies 2004 [1887]: 241). (Itt 2004 a magyar, 1887
pedig a német kiadás éve.)
Ø amikor magyar mű második vagy harmadik stb. kiadására hivatkozunk, illetve ebből
idézünk: lehetőség szerint itt is hasonlóan járjunk el. (Az első megjelenést jelöljük a
bibliográfiában is hasonló módon! Lásd ott.)
Példa erre mondatban: A téma kutatója már korán felhívta a problémára a
figyelmet (Tóth 2006 [1980]: 119).
Ø próbáljuk meg elkerülni az olyan mondatok idézését, amelyekben szerepel
szakirodalmi hivatkozás is.
Példa az elkerülendő idézési formára saját mondatunkban:
Ennek ellentmond az a tényező, hogy „az életstílusok ma más képet
mutatnak, mint az ötvenes évek Franciaországában (O’Riley 1980), bár ez
első látásra nem szembetűnő” (Hutchinson 1987: 361). (Hutchinson saját
szövegében O’Riley-re hivatkozik, mi pedig Hutchinsont idézzük. Ezzel az
idézési formával azonban azt a látszatot keltjük, hogy mi magunk is
hivatkozunk az 1980-as mű szerzőjére.)
Ha semmiképp sem tudjuk elkerülni, akkor oldjuk meg a következő módon:
vegyük ki a zárójeles hivatkozást az idézetből és jelöljük máshol azt, hogy
Hutchinson más szerzőre is hivatkozik (pl. idézet előtt). Példa erre mondatban:
O’Riley nyomán arra a következtetésre jutott, hogy „az életstílusok ma
más képet mutatnak, mint az ötvenes évek Franciaországában, bár ez első
látásra nem szembetűnő” (Hutchinson 1987: 361).
Ø amikor nincs feltüntetve a szerzője a hivatkozott műnek: zárójelben szerepeljen a mű
címe, a megjelenés éve és a hivatkozott oldalszám(ok).
Példa erre: (Merre tart Európa? 2006: 23)
Ø amikor nincs feltüntetve a szerzője a hivatkozott műnek, és nem tudjuk az évszámot:
zárójelben szerepeljen a mű címe, az é. n. jelölés és a hivatkozott oldalszám(ok)
Példa erre: (Merre tart Európa? é. n.: 23)
Ø amikor nincs feltüntetve a szerzője a hivatkozott műnek, nem tudjuk az évszámot és
nincs a mű oldalszámozva sem:
Példa erre: (Merre tart Európa? é. n.)
Ø amikor törvényre, rendeletre, határozatra hivatkozunk: zárójelben szerepeljen a
törvény, rendelet, határozat éve és száma.
Példa erre: (2005. évi CXXXIX. törvény)

(73/2010. (V. 13.) FVM rendelet)
(2068/B/2010. AB határozat)
(96/2005. (XII. 25.) OGY határozat)
A teljes referenciának minden esetben az irodalomjegyzékben kell szerepelnie!
Csak olyan irodalom jelenjen meg az irodalomjegyzékben, melyre hivatkozás található a
szövegben!
· Ábrák, táblázatok, grafikonok hivatkozása:
Az ábrák, táblázatok, grafikonok legyenek sorszámozva és címmel ellátva, az egyes
típusoknál mindig kezdjük újra a sorszámozást!
(Pl.:
1. táblázat: A romák/cigányok aránya 1993-ban
2. táblázat: Továbbtanulási arányok középfokon 1993-ban
1. grafikon: A középfokon továbbtanulók számának alakulása 2000-2010 között
1. ábra: Magyarország oktatási rendszere a 20. században
3. táblázat: A középfokon továbbtanulók nemek szerinti megoszlása 2000-ben
2. grafikon: Felsőfokon továbbtanulók számának alakulása 200-2010 között
stb.)
A cím és sorszám Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel a táblázat, grafikon
fölött szerepeljen, balra igazítva!
A forrás megjelölése a táblázat, ábra, grafikon alá kerüljön Times New Roman betűtípussal,
10-es betűmérettel, jobbra igazítva.
Ø olyan adat esetén, ami saját számolás, szerkesztés eredménye: Forrás: adat típusa,
Adattulajdonos neve, adatfelvétel éve: oldalszám.
Példa erre: Forrás: saját számítás, KSH Mikrocenzus 2006: 25.
Ø ha egy ábrát, grafikont, táblázatot valamilyen publikációból vettünk át: Név,
megjelenés éve: oldalszám.
Példa erre: Forrás: Frey 2001: 25.
Ø ha egy ábrát, grafikon, táblázatot valamilyen előadásból vettünk át: Forrás: előadó
neve előadás ideje.
Példa erre: Forrás: Kiss 2009. 01. 23.
A teljes referenciának minden esetben az irodalomjegyzékben kell szerepelnie!
Csak olyan irodalom jelenjen meg az irodalomjegyzékben, melyre hivatkozás található a
szövegben!
· Irodalomjegyzék formája:
Az irodalomjegyzék a dolgozat végére kerüljön, a mellékletek elé, Hivatkozott irodalom vagy
Irodalom címmel! A hivatkozott irodalmak abc sorrendben szerepeljenek az
irodalomjegyzékben! Általános szabályként érdemes megjegyezni, hogy mindig a „fő
publikációs tétel” legyen dőlttel formázva (monográfia esetében a könyv címe, folyóiratban
található tanulmány esetében a folyóirat címe, tanulmánykötetben található cikk esetében a
kötet címe).
Mindig ügyeljünk arra, hogy hova kerül pont, kettőspont stb.!
Ø könyv esetén: Szerző(k) (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve.
Példa erre: Nagy János (1999): A kert. Budapest: Kertész Kiadó.

Ø nevek elválasztása több szerző esetében: (hosszú) gondolatjellel
Példa erre: Nagy János – Harokányi Gábor (1999): A kert. Budapest: Kertész
Kiadó.
Ø először idegen nyelven megjelent könyv, tanulmány, vagy magyar nyelvű eredeti
kiadásnál második vagy sokadik kiadás esetében: lehetőség szerint jelöljük az eredeti
megjelenési dátumot kapcsos zárójelben!
Példák erre:
· Külföldi tanulmány magyar válogatáskötetben
Bourdieu, Pierre (1971 [1966]): Osztályhelyzet és osztálypozíció. In Ferge
Zsuzsa (szerk.): A francia szociológia. Budapest: KJK, 402-432.
(ahol 1971 a magyar kiadás éve, 1966 az első francia megjelenés éve.)
· Külföldi könyv/monográfia magyar kiadása:
Bourdieu, Pierre (2009 [1972]): A gyakorlat elméletének vázlata.
Budapest: Napvilág.
(2009: magyar kiadás éve, 1972: első francia megjelenés éve.)
· Magyar könyv második vagy harmadik stb. kiadása:
Hanák Alfréd (1984 [1933]): Halmazelmélet. 3. kiadás. Budapest: Noran.
· Magyar tanulmány többedik megjelenését hasonlóan.
Ø folyóiratcikk esetén: Szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve az
évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma.
Példa erre: Nagy János (1999): Hogyan öntözzünk? Kertészet 25 (2): 23-35.
(ahol a 25 az évfolyamot, a (2) pedig az adott év 2. számát jelenti.)
Ø olyan folyóiratok esetén, amelyek nem az "évfolyam + hányadik szám az
évfolyamban” séma alapján számozzák magukat, hanem az egész folyam van számozva,
nincs évfolyam megadva:
Példa erre: Strauss, Leo (1998): Weber-kritika természetjogi alapon. Századvég
(45): 34-82.
(ahol a (45) az összességében 45. Századvéget jelenti.)
Ø gyűjteményes kötetben szereplő cikk esetén: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A
cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s) vagy
Hrsg.): A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és utolsó
oldalszáma.
Példa erre: Kis Béla (1999): Mire jó a kapálás. In Nagy János (szerk.):
Kertészkedjünk! Budapest: Kertész Kiadó, 89-101.
Ø gyűjteményes kötetben szereplő többszerzős írás, illetve többszerkesztős kötet
esetében: ugyanígy, de a külföldi szerzők által szerkesztett könyv esetében nem
szükséges a szerkesztő családnevét előre tennünk, majd vessző után a keresztnevét. Ha
többszerzős az írás, akkor a második, harmadik stb. szerzőnél sem kell felcserélnünk a
nevek sorrendjét.)
Példa erre: Dangschat, Claus – Jens Hartmann – Udo Hammenschneider
(1999): Lebensstile und Desintegration. In Hans Butterhefe – Hannelore
Langenscheidt (szerk.): Lebensstile und die neue Ungleichheit. Frankfurt am
Main: Hopf, 89-101.

Ø szerző saját neve alatt megjelent tanulmánykötetben (gyűjteményes műben) szereplő
írás (vagyis nem monográfia): nem muszáj ismét feltüntetnünk a szerző nevét az „In”
után, ez némileg körülményes, és ily módon helyet is nyerünk. Használjuk ehelyett az
„ugyanő” bevett rövidítését, az „uő.”-t.
Példa erre: Georg Simmel (2001 [1894]): A szociológia problémája. In uő.
Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Budapest: Novissima, 5–26.
(Az 1894 a tanulmány első megjelenésének dátuma. Az ilyen információkat
gyakran tartalmazzák a tanulmánykötetek.)
Ø egy más szerző által monográfiában vagy tanulmánykötetben található kis írás, amely
azonban nem ennek a szerzőnek a műve (mert pl. a könyv előszava, utószava stb.): az
„In” után tüntessük fel a könyv íróját szerzőként.
Példa erre: Habermas, Jürgen (1966): Nachwort. In Max Horkheimer –
Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
343–370.
(Habermas utószava Horkheimer és Adorno könyvéhez.)
Ø kézirat esetén: Szerző(k) (megírás éve), ha nincs évszám, akkor (é.n.) jelölés: A mű
címe. Kézirat
Példa erre: Nagy Mihály (2007): A halak beszédtechnikája. Kézirat.
Ø konferencián elhangzott előadás esetén: Szerző(k) (konferencia éve): Az előadás címe.
A konferencia címe, Helye, Ideje
Példa erre: Kiss Géza: (2007): A kutya- és macskatartás hátrányai. XX. Állati
Hátrányok Nemzetközi Konferencia, Budapest, 2009. 04. 05.
Ø internetes cikk esetén, ha van szerző és cím: A szerző(k) neve (a megjelenés éve): A
cikk címe. Internet: link (letöltve: letöltés ideje)
Példa erre: Barakonyi Károly (2005): Az autópálya ingyenes. Internet:
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=AGORA0549&article=2005-12111744-39COUO (letöltve: 2009. 08. 29.)
Ø internetes cikk esetén, ha nincs szerző, nincs évszám, van cím (ilyen lehet pl. egy
interjú): A cikk címe. Internet: link (letöltve: letöltés ideje)
Példa
erre:
Kriminalizált
művészet.
Internet:
http://209.85.129.132/search?q=cache:SThsjZd3RqMJ:www.antropos.hu/cikkp
rint.php%3Fid%3D2936+Sug%C3%A1r+J%C3%A1nos+street+art&cd=2&hl
=hu&ct=clnk&gl=hu&lr=lang_hu (letöltve: 2009. 11. 16.)
Ø internetes cikk esetén, ha nincs szerző, nincs évszám és nincs cím: Az írás
megnevezése. Internet: link (letöltve: letöltés ideje)
Példa
erre:
Európa
Parlament
állásfoglalása.
Internet:
http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/103080679.doc
(letöltve:
2010. 02. 10.)
Ø törvények, rendeletek, határozatok: mivel általában számmal kezdődnek, ezért nagy
valószínűséggel az irodalomjegyzék elején kapnak helyet, kezdő számuk sorrendjében.
Példa erre:
2005. évi CXXXIX. törvény
2068/B/2010. AB határozat

73/2010. (V. 13.) FVM rendelet
96/2005. (XII. 25.) OGY határozat

Jó munkát kívánunk!

