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I. Szövegek leadása 

- World dokumentumban 

- a rovatnak megfelelő e-mail címre 

- betűtípus: Cambria (lábjegyzet is!) 

- sorkizárt 

- sorköz: 1,5 

- betűméret 

• a szöveg: 12 

• név: 14, sima, nem kövér! Bal szélre húzva 

• főcím, főcím esetleges alcíme: 18, félkövér. a főcím és az alcím bal szélre húzva 

egymás mellé kerül │-el elválasztva. ez a szimbólumok között található, név: 

Box Drawings Light Vertical (pl.: A Boglár-iskola│A Budapesti Kulturális 

Antropológiai Iskola lényegi vonásai) 

• lábjegyzet: 10-es 

• alcímek (a „Felhasznált irodalom”-cím is): félkövér, 14-es betűméret, bal szélre 

húzva (nincs számozás). Ha az alcímekben is vannak alfejezetek, akkor a kisebb 

alfejezetek címe: 12-es méret, félkövér, dőlt, balra húzva 

• az alcímek, alfejezetek között mindig legyen felül-alul egy sor szünet 

 

II. Hivatkozási gyakorlat 

 

Szövegközi hivatkozás 

1. Könyv esetében 

• szó szerinti hivatkozásnál szövegközben: név évszám: oldalszám 



pl.: „…” (Geertz 1994:99) 

• utalásnál szövegközben: név évszám 

pl.: … (Geertz 1994) … 

2. Folyóirat esetében 

• szó szerinti hivatkozásnál szövegközben: 

szerző a folyóirat megjelenésének éve: oldalszám 

 

• utalásnál szövegközben: 

szerző a folyóirat megjelenésének éve 

3. Online forrás esetében - hasonlóképp 

• ha nincs évszám: az olvasás/letöltés éve 

• ha a pontos megjelenés éve rögzített 

hasonlóan a könyv hivatkozásához 

Megjegyzés: Ha egy szerzőtől ugyanazzal az évszámmal több mű is szerepel az 

irodalomjegyzékben, akkor a szövegközi hivatkozásnál zárójelben teszünk egy számot az évszám 

után folytatólagosan: (Fejes 2012(1)); (Fejes 2012(2):78) 

 

Felhasznált irodalom 

    A Felhasznált irodalomnak minden szövegközi hivatkozást tartalmaznia kell – és csak azok az 

irodalmak szerepelhetnek itt, amelyek szövegközi hivatkozásban is megjelennek (vagy a 

lábjegyzetben). 

sima számozással, ABC sorrendbe szedve, balra húzva 

 

1. Könyv esetében 

Név (évszám): cím, kiadó, hely 

Geertz, Clifford (1994): Az értelmezés hatalma. Századvég Kiadó, Budapest 

 

angol irodalom esetében: név (évszám): cím. kiadás helye: kiadó 

Crapo, Richley H. (1993): Cultural anthropology. Understanding ourselves and 

others. Guilford: Dushkin Publishing Group 

 

2. Tanulmány esetében 



Név (évszám): cím. In: szerkesztő, tanulmánykötet cím, kiadó, hely, oldalszám 

 

Bruner, Edward M. (1999): Az etnográfia mint narratíva. In: N. Kovács Tímea 

(szerk.): A kultúra narratívái. Kijárat Kiadó, Budapest, 181-197. 

angol irodalom esetében:  

Emerson, Robert, M. (2001): Fieldwork Practice. Issues in Participant Observation. 

In: (ed) Emerson, Robert, M. Contemporary Field Research. Prospect Heights, 

Illioins, Waveland Press, 113-151. 

 

3. Folyóirat esetében 

Név (évszám): cím folyóirat cím szám. oldalszám 

 

Thompson, Paul (2004): Történelem és közösség. Aetas 1. 173-187. 

 

4. Online forrás esetében 

Név (évszám): cím, Online: elérhetőség helye 

amennyiben évszám nincs feltüntetve: letöltés éve, hónap, nap 

Geertz, Clifford (1995): A tény után. – Részletek a könyv egyik fejezetéből – Magyar 

Lettre Internationale 18. Online: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre18/10.htm 

 

 

III. Egyéb formai dolgok 

Idézetek (minden esetben idézőjellel ellátva) 

• adatközlőtől származó idézet: dőlt betűtípus 

• könyvből, vagy egyéb szövegből származó idézetek: sima betűtpus (nem dőlt!), idézet 

helye mindig legyen feltűntetve 

• idézet az idézetben: »…« 

Kiemelések 

A folyószövegben kiemelni kívánt szövegrészt kurziválással (dőlt szedéssel) vagy félkövér 

szedéssel jelöljük. Utóbbit csak ritkán, kulcsszavaknál javasoljuk használni. Aláhúzást, ritkítást, 

VERZÁL szedést nem használunk. 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre18/10.htm

