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Bedő Anett

Ábrák, táblázatok

 Illusztráció

 Szemléletesebbé teszi a mondanivaló

 Sok szöveget feleslegessé tesz

Önálló jelentést is hordoznak

 Az ábrák méretei egyezzenek meg; vagy kerettel, 

vagy anélkül
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Ábrák, táblázatok
 Számozás 

 Egymással párhuzamosan, folyamatosan számozni

 Cím

 Forrás

 Szövegközi hivatkozás

 Táblázat

 A cellákban szereplő kategóriák és megnevezése mindig 

nagybetűvel kezdődnek

 Fejléc: középre rendezés

 Mértékegységek

 Tizedesek száma

 Jelmagyarázat



 Vizualitás jelentősége (kép vagy képszerű ábrázolás)

 Számok helyett: oszlop- vagy kördiagramok, grafikonok

 Túlzsúfolt táblázatok ↔ átlátható, értelmezhető 
grafikonok

 Száraz adatsorok ↔ vizuális, képszerű megjelenítés

Ábrák, táblázatok
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Táblázatok

 Táblázat = adatok oszlopokba és sorokba rendezett 

megjelenítése

 Elemi követelmény: mondjon valamit az olvasónak

 Trend, következtetés

 Oszlop- és sorirány: megnevezés

 Cím: miről szól a tábla

 Elhelyezés: táblázat felett, mindig nagybetűvel kezdve

 Forrásmegjelölés 
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Táblázat – jó példa
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Táblázat – jó példa
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Táblázat – jó példa
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Táblázat – jó példa
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Táblázat – rossz példa
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Ábrák

 Képszerűbb megjelenítés

 Cím, forrásmegjelölés

 Elhelyezés: ábra alatt



Diagramtípusok
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Piktogram
 Piktogram: növekedés-csökkenés szemléltetésére 

használható egyszerű ábrázolási mód

 Számadatokat területtel vagy térfogattal szemléltetünk.

 Egy dimenziós tömb legfeljebb 4-5 elemmel.

 Csak viszonyok hozzávetőleges szemléltetésére alkalmas.
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Oszlopdiagram

 Ha különböző dolgok nagyságát hasonlítjuk össze –

azonos időpontra vonatkoztatva

 Egy jelenség/változó különböző értékeit, nagyságát 

akarjuk bemutatni hosszabb megfigyelési idő után

 Egy dolog összetételének, struktúrájának alakulását 

mutatjuk be egy meghatározott időtartam alatt 

 Egy dimenziós tömb legfeljebb 10-15 elemmel

 Nagy adathalmazok bemutatására nem alkalmas (pl. 

időbeli változás számos időponttal), helyette 

vonaldiagramot használjunk.
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Oszlopdiagram
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Oszlopdiagram
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Sávdiagram

 Oszlopdiagram elforgatottja

 Praktikus megoldás egy vagy 

több adatsorban lévő adatpontok összehasonlításához

 A grafikon egy vízszintes sávokkal rendelkező 

sávdiagramot vagy sávgrafikont jelenít meg, ahol az 

egyes sávok hossza arányos az értékével

 A sávdiagram különálló tételek összehasonlítására 

szolgál

 Akkor célszerű ezt használni, ha a tengelyek felirata hosszú, 

vagy ha a megjelenített értékek időtartamok
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Sávdiagram
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Sávdiagram
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Összetett oszlop- és 

sávdiagram
 Több, összefüggésben álló, azonos szerkezetű adatsor 

együttes bemutatására szolgál

Bedő Anett
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Kördiagram
 Részek az egészhez való arányviszonyának 

bemutatására szolgál, ezért csak akkor alkalmazható, ha 

ismerjük az alaphalmazra vonatkozó adatokat.

 Egy időpontra vonatkozó állapot bemutatására 

megfelelő. 

 Sok kis rész esetén célszerű a legkisebbeket egyéb 

kategória címén összevonni.

 Ha az arányok között nagy a különbség ill. nagyon kicsi 

mennyiségek is előfordulnak, nem használható.

 Korlátozzuk a szeletek számát

 Maximum 6 körcikk
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Kördiagram
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Perecdiagram

 Perecdiagram: több, osztályozott adatsor 

arányviszonyainak egyidejű megjelenítésére szolgáló 

grafikus módszer

 A kördiagram több adatsorra kiterjesztett változata

 Hátránya, hogy az ábra optikailag nem semleges, mivel 

nem azonos területűek az egymás alatt-felett sorakozó 

körsávok
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Perecdiagram
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Halmozott oszlop- és 

sávdiagram 
 Rész-egész viszonyt szemléltetnek diszkrét kategóriák 

mellett
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Halmozott oszlop- és 

sávdiagram
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Vonaldiagram

 Trendvonalakat ábrázolunk

 Két tényező vagy változó egymás közötti kapcsolatát 

 Numerikus mennyiség(ek) folytonos skála feletti 

változását szemléltető grafikon

 Matematikailag: függvényábrázolás adott pontokban ismert 

értékek alapján

 Több adatsor összehasonlítható egyetlen közös ábrán 

vonaldiagramjaikkal szemléltetve
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Vonaldiagram
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Vonaldiagram
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Egyéb diagramok

 Területdiagram

 Folytonos tengelyen ábrázolható kumulatív adatok, illetve rész-

egész viszony változásának szemléltetésére

 Pontdiagram

 Két változó közötti összefüggések bemutatására szolgáló ábrázolás

 Buborék diagram

 Változópárokhoz tartozó értékek grafikus szemléltető eszköze

 Sugárdiagram

 Öt-tíz szempont szerint minőség, teljesítményértékek 

összehasonlítására, vagy néhány dimenziós gyakorisági értékek 

összevetésére szolgál. Eredménye egy pókhálószerű kép. Kiválóan 

alkalmas sok szempontú érlékelésre
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Területdiagram

Halmozott területdiagram
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Pontdiagram
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Buborék diagram
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Sugárdiagram
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Sok típus – néhány alapelv

1. Szükségesség

 Csak akkor alkalmazzunk illusztrációt, ha valóban szükséges, 

ha új információt ad

2. Pontosság

 Legyen az ábra összhangban a szöveggel, ugyanaz legyen a 

mondanivalója

 Tömör, de szabatos megfogalmazásokat alkalmazzunk

 Ne felejtkezzünk el a mértékegységekről sem!

3. Szerkesztés

 A szerkesztés igazodjon a tartalomhoz, és esztétikailag is 

pozitív benyomást keltsen az olvasóban
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Sok típus – néhány alapelv

4. Láthatóság

 Minden kép, ábra és táblázat megfelelő méretű, kontrasztos, jól 

olvasható legyen

5. Érthetőség

 Illusztrációink a szöveg gondos tanulmányozása nélkül is 

érthetőek legyenek, ne kívánjanak az olvasótól nagy 

erőfeszítést

 Minden ábrának, táblázatnak és képnek címet kell adni –

szövegben számozzuk is, ennek alapján hivatkozunk rá a folyó 

szövegben
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Cím

 Ábráknál alulra

 Táblázatoknál felülre
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Ábrák, táblázatok

 A tanulmányban minden ábrát, képet, táblázatot 

előre „megígérünk”, felhívjuk rá a figyelmet.

 Ezután következik az ábra… bemutatása, 

magyarázata

 Sosem maradhat az ábra… hivatkozás nélkül!

 Minden ábrának, táblázatnak címet kell adni.
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ábra száma

utalás az ábrára

ábra címe
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Hivatkozás
Mondatba fogalmazva

 A 3. táblázatban összefoglalt légszennyező források…

Mondattal hivatkozva

 A  talaj összetevőinek relatív mennyiségét a 11. ábra 

ismerteti.
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Hivatkozás

 A hivatkozás zárójelbe téve történhet:

„...a BOI értéke lecsökkent a fejlesztések 

következtében (2. ábra), 

 vagy szervesen a mondatba illesztve: 

Amint az a 2. ábráról is leolvasható…. 

 Amennyiben felhasznált anyagról van szó, 

irodalmi hivatkozás szükséges!
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Ábrajegyzék

 Külön oldalra

 Ábrák száma, címe, oldalszám

 Pontozott tabulátorral
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Táblázatjegyzék

 Külön oldalra

 Táblázatok száma, címe, oldalszám

 Pontozott tabulátorral

Bedő Anett
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Hivatkozás

 Valakire hivatkozni: munkáját megbecsüljük és 

felhasználjuk

 Teljes és pontos hivatkozások (elemi etikai kötelesség)

 Hivatkozás elhagyása

 Csökkenti a tudományos megbecsülést

 Másokat is elzár ezen információtól

 Óhatatlan pontatlanságokat tartalmazhat, de nincs mentség az 

elhagyásukra

 „Túlidézés”: lényeglátás hiánya



Mi számít plágiumnak?

 Plágium - más szerzők kutatási eredményeinek 

átvételét, saját gondolatként való feltüntetését jelenti 

anélkül, hogy hivatkoznánk rá

 Más munkájának szó szerinti idézése hivatkozás nélkül

 Más munkájának körülírása, magyarázása hivatkozás nélkül

 Más ötleteinek, szófordulatainak idézése hivatkozás nélkül

 Bűncselekmény: akár egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel is sújtható

 On-line plágiumkereső programok

 http://kopi.sztaki.hu/index.php?check=0
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Mi az idézetek helyes aránya?

1. Ha nincs, az gáz (0%)

2. Ha túl sok van, az is (>40%)

3. Többféle forrás

4. Internet általában gyenge, csakúgy mint napilap (ha 
mégis, pontos link, leolvasás dátuma)

5. Értelmezés és reflexió nélkül az idézet holt betű, 
konzerv!

6. A saját gondolatok idézetek nélkül légből kapottak 
lehetnek!
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Miért, kire, hogyan hivatkozzunk?

 Hivatkozás

 Minden tudományos dolgozat integráns része

 Okai

 Gondolati előzmények (minden új felfedezésnél)

 Minden állításunkat bizonyítékokkal kell 

alátámasztani

 Eredeti források

 Bibliográfiai hivatkozások
 MSZ ISO 690 Magyar Szabvány (ajánlás)
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Miért utalunk munkánkban 

más szerzőkre?
 Tiszteletadás gyanánt

 Rokon témájú dolgozatok eredményeinek elismerése 

okán

 Vitatkozunk vele

 Másoktól származó módszerek, technikák megbecsülése 

jeleként

 Szakirodalmi megalapozás végett

 Kevésbé ismert eredmények bemutatása a célunk

 Adatok, tények megerősítése szándékával

 Idegen ötlet bemutatása céljából

 Ellenőrzés, visszakeresés, tájékozódás
Bedő Anett
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Bibliai tények, karácsonyi üdvözletek

 Semmiképpen ne idézzünk

 Közismert megállapításokat

 A témától távol eső eszmefuttatásokat

 Nem tudományos orgánumokból származó, nem hiteles 

szövegeket

 Olyan szövegeket, amelyeknek nem tudjuk megadni a pontos 

forrását

 Hibásnak látszó szövegeket

 Mutasd meg hivatkozásaidat, megmondom, ki vagy!

 X. Y. világhírű tudós, a Z. egyetem professzora – bibliográfia nélkül

 Impakt faktor – egy szerzőre hányan, hányszor és hol hivatkoznak 

(szűk baráti kör tagjai, családtagok a tudományos közéletben)
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Karácsonyi üdvözletek

 Lehetőleg keveset idézzünk

 Önmagunktól

 Barátainktól, rokonainktól

 Főnökeinktől

 Tanárainktól

 Tartalmi, nem szó szerinti idézés

 Röviden összefoglaljuk az idézni kívánt szerző 

munkáját

Bedő Anett

Parafrázis
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Válogassuk meg hivatkozásainkat!

 Mi a fontos és mi nem?

 Tanulmányozzuk a téma szakirodalmát

 Forduljunk a téma egy ismert kutatójához (témavezető, 

konzulens)
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A plágium és a helyes utalás közötti apró, 

de határozott különbség

 „A Valóban Felelős Vállalat 
magát a rendszer 
részeként, nem 
potyautasként, tisztán 
sajáthaszon-maximalizáló 
egyedként értelmezi.” 
(Tóth  [2007], 24.o.)

 Tóth [2007] szerint a 
felelős vállalat magát a 
nagy rendszer részeként 
értelmezi

 A Valóban Felelős 
Vállalat magát a 
rendszer részeként, nem 
potyautasként, tisztán 
sajáthaszon-
maximalizáló egyedként 
értelmezi.

 A felelős vállalat magát 
a nagy rendszer 
részeként értelmezi
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Hivatkozás
 Szerző vezetékneve és keresztnevének első betűjének a 

feltüntetése

 Külföldi szerző: vezetéknév előre kerül, amelyet vessző választ el a 

keresztnév kezdőbetűjétől

 Tanulmány elkészítésének éve

 Tanulmány címe (dőlt betűvel), utána pont

 Szakmai folyóirat címe, évfolyama, száma

 Kósi K. – Torma A. (2005): Tracing Material Flows on Industrial Sites., in: 

Periodica Polytechnica, Series Social and Management Sciences, Vol. 

13, No. 2., BME-OMIKK, Budapest, HU ISSN 1416-3837, pp. 133-150



Hivatkozni lehet

 Szószerinti idézetként

 idézőjellel

 Tartalmi összegzésként, tények, elméletek 

felvázolásával

XY kijelentette, hogy

XY megállapította, hogy

XY kutatási jelentés eredményei alapján 

elmondható, hogy
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Idézés, hivatkozás

 Bibliográfiai hivatkozások (MSZ ISO 690) 
Magyar Szabvány

 Szöveg közben

Rövidség

Ne zavarja a megértést

 Tanulmány végén irodalomjegyzék

Pontos, visszakereshető adatok
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Amire hivatkozhatunk

 Könyv

 Könyvfejezet

 Folyóirat cikk

 „Szürke” irodalom: kutatási jelentések

 Internetes források

 Jogszabályok, szabványok

 Interjúk
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Hivatkozás módszerei

 Harvard módszer („név-év” módszer)

 Számozásos módszer
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Hivatkozás módszerei

Más:

 az információ visszakeresésének módja 

(szerző szerint, számsorrend alapján),

 a hivatkozott művek bibliográfiai adatait 

közlő tételek rendezési módja (szerzői 

betűrend, illetve hivatkozási számsorrend).
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Számozásos
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 Szöveg közben: felső indexben, vagy a 

szövegrész után szögletes zárójelben
[1] Szamos P. – Torma A. – Vagdalt L. (2006): Mérnöki feladatok a 

vállalati hulladékgazdálkodásban., Egyetemi oktatási segédlet, 

http://www.sze.hu/~nagyg/MernokiFeladatok_2006.pdf

[2] Nagy G. – Torma A. – Vagdalt L. (szerk.) (2006): A környezeti 

teljesítmény javítása és értékelése., UNIVERSITAS-GYŐR Kht., Győr, 

2006

[3] Kósi K. – Valkó L. (szerk.) (2006): Környezetmenedzsment., Typotex, 

Budapest, 2006, ISBN 963 9664 07 3, ISSN 1787-9655 egyes fejezetei



Számozásos
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 Szöveg közben: felső indexben, vagy a 

szövegrész után szögletes zárójelben.

 Hivatkozásjegyzék készíthető: 

lábjegyzetben, a dolgozat végén. A 

jegyzék számsorrendes.

Szöveg közben         Irodalomjegyzékben

[1] [1] Horváth I. (2000): A szó. Ál Kiadó, Bp.
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Harvard

 Szöveg közben: hivatkozott szerző neve, 

megjelenés éve

 Hivatkozásjegyzék a dolgozat végén, a 

szerző neve szerint betűrendbe szedve.
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Forrásmegjelölés a 

szövegtestben
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Nem szó szerinti idézetnél: a szerző 

vezetékneve és az idézett forrás 

megjelenésének évszáma

(1) belefoglaljuk saját szövegünkbe

(2) a felhasznált információ után 

rögtön közöljük

Példa

Chomsky szerint a nyelv jól 

feltérképezhető és leírható struktúrák 

összessége (1997).

vagy

A nyelv jól feltérképezhető és leírható 

struktúrák összessége (Chomsky, 

1997).



Harvard

 Szöveg közben: hivatkozott szerző neve, 

megjelenés éve

 (Kósi K. és Torma A., 2005)

 Hivatkozásjegyzék a dolgozat végén, a szerző 

neve szerint betűrendbe szedve

 Kósi K. – Torma A. (2005): Tracing Material Flows on 

Industrial Sites., in: Periodica Polytechnica, Series 

Social and Management Sciences, Vol. 13, No. 2., 

BME-OMIKK, Budapest, HU ISSN 1416-3837, pp. 

133-150
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Idézés, hivatkozás sorrendje

 szerző(k) neve

 évszám (zárójelben)

 mű címe

 kiadás (hányadik kiadás) (könyv)

 kötet (hányadik kötet) (könyv)

 kiadó (könyv) vagy folyóirat címe (cikk)

 folyóirat: évfolyam, szám, vagy hónap (cikk)

 terjedelem (könyv) de nem kötelező

 hely, ahol megjelent (város, esetleg ország)

 oldalszám (folyóirat cikknél, könyvfejezetnél)



Könyvek

 Baintner Károly [1982]: Hogyan írjunk tudományos 

közleményeket? TAKEFT, Tudományos Takarmánygazdálkodási 

Fejlesztési Társaság, Budapest.

 Csermely Péter - Gergely Pál [1994]: A megismerés csapdái. In: 

Sejtbiológiai Ki kicsoda sorozat. Magyar Biológiai Társaság Sejt- és 

fejlodésbiológiai szakosztálya, Budapest.

 Eco, U. [1992]: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat 

Könyvkiadó, Budapest.

 McCrimmon, J. M. [1976]: Writing with a purpose. Houghton Mifflin 

Company, Boston – London.
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Folyóiratok, periodikák
 Beck Mihály [1992]: A tudományos közlés etikai kérdései. Magyar 

Tudomány, 3. sz.

 Braun Tibor - Klein Ágnes - Zsindely Sándor [1996]: A Barnaby Rich 

szindróma. Magyar Tudomány. 6. sz.

 Pejczer Paula [1996]: CD-ROM-ok bibliográfiai leírása. Tudományos és 

Műszaki Tájékoztatás, június.

 Internetcímekre a könyvek és periodikák feltüntetése után, lehetőség szerint 

itt is ABC-rendben hivatkozzunk! A hivatkozott oldal után mindig írjuk le, 

hogy mikor szedtük le az információt a hálóról, mert lehet, hogy az URL-cím 

késobb már nem lesz a weben. Pl.:

 Joanne C. Baker and Richard W. Hunstead [1995]: Revealing the Effects of 

Orientation in Composite Quasar Spectra. Astrophysical Journal, 1995. 

október 20. [online folyóirat] a http://ww.aas.org/ApJ/v452n2/ 5309/5309.html 

címen; Internet, 1995. szeptember 29.
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Hivatkozás

 Egyetlen oldalra hivatkozás

 A paginát jelölő rövidítés az oldalszám elé kerül

Varjú Viktor (2010): A környezeti politika fejlesztéspolitikába 

történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat.

Doktori (PhD.) disszertáció. Pécsi Tudományegyetem. p. 63.

 Teljes tanulmányra hivatkozás

 Teljes monográfiára utaláskor a végére kerül

Varjú Viktor (2010): A környezeti politika fejlesztéspolitikába 

történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat.

Doktori (PhD.) disszertáció. Pécsi Tudományegyetem. 184 p.



Bedő Anett 71

Hivatkozás

 Gyűjteményes kötetekben, 

konferenciakötetekben szereplő tanulmányra 

hivatkozás

Lóránd Balázs (2008): Regionális fejlesztések 

értékelésének problematikája az Európai Unióban. in: 

Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók 

gazdasági fejlődésében. JATEPress, Szeged
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Könyv

 szerző(k) neve

 évszám (zárójelben)

 mű címe

 kiadás (hányadik kiadás)

 kötet (hányadik kötet)

 kiadó

 terjedelem (nem kötelező)

 hely, ahol megjelent (város, esetleg ország)

Példa:

 Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. 
Második kiadás, Kossuth Kiadó, 405 p., Budapest
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Könyvfejezet
 szerző(k) neve

 évszám (zárójelben)

 könyvfejezet címe

 In: könyv szerzője, címe

 kiadás (hányadik kiadás)

 kötet (hányadik kötet)

 kiadó

 terjedelem (nem kötelező)

 hely, ahol megjelent (város, esetleg ország)

 oldalszám

Amennyiben a fejezetnek külön szerzője van, akkor az alábbiak szerint:

Példa:

 Limmroth W.M. (1977): A vezetési teljesítőképesség tényezői. In: 
Földesi Jánosné (szerk.): Ember – Jármű – Út, A gépkocsivezetés 
pszichológiai kérdései, válogatott tanulmányok. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, pp. 79-154
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Folyóirat cikk

 szerző(k) neve

 évszám (zárójelben)

 mű címe

 folyóirat címe

 évfolyam, szám, vagy hónap

 oldalszám

Példa:

 Kettinger O., Pécsi Z. (2006): A M0 keleti szektorának 29+500-
42+200 km szelvény közötti szakaszán épített betonburkolat 
technológiai sajátosságai, Közúti és Mélyépítési Szemle, 56. évf. 6. 
június, pp. 17-22
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Szürke irodalom
 szerző(k) neve

 évszám (zárójelben)

 mű címe

 záró- vagy részjelentés

 megrendelő neve, munkaszáma zárójelben

 vállalkozó neve, munkaszáma zárójelben

 terjedelem

 hely, ahol megjelent (város, esetleg ország)

Példa:

 Hingyi É. (témafelelős) (2002): A hazai gépjárművek, területileg, 
időben és kategóriák szerinti differenciált, tényleges 
futásteljesítményeinek meghatározása, Zárójelentés (megrendelő: 
ÁKMI Kht., munkaszám: 6511.2.6./2001) Közlekedéstudományi 
Intézet Rt. (munkaszám: 212-053-2-1), 41 p., Budapest
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Internetes források

 Hivatkozás
 Szerző neve

 Mű címe

 Egyéb bibliográfiai adatok  internetes elérhetőség

 Letöltés időpontja

 Fehér I. (2002): A magyar agrárgazdaság EU-csatlakozása és 
harmonizációja. http://www.agroservice.hu/aginfo.html 2005. 
április 23.

 Egyéb
 Web oldal üzemeltetője

 Link 

 Letöltés  dátuma

 ÁAK Zrt.: 
http://www.autopalya.hu/engine.aspk?page=autopalyak 2007. 
január 29.

http://www.agroservice.hu/aginfo.html
http://www.autopalya.hu/engine.aspk?page=autopalyak
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Internetes források

 De!
 http://szie.hu//file/tti/archivum/SomaiM_tez.pdf 

 Somai Miklós (2002): A magyar mezőgazdaság esélyei 

az EU-s csatlakozási tárgyalások tükrében. Doktori 

(PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő
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Jogszabályok, szabványok

 jogszabály száma, szabvány száma stb.

 cím

Példa

 (1. törvény): 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének 
általános szabályairól

vagy

 (környezetvédelmi törvény): 1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól

Szöveg közben: (1.törvény) vagy (környezetvédelmi törvény) 



Interjú - példa

 Szöveg közben: ua. mint a könyvnél

 Irodalomjegyzékben:

Horváth Béla (2003): Az AMOCO LTD. PR 
igazgatójával május 15-én történt 
beszélgetés, Győr, Ipari Park
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Egyebek

 Három vagy több szerző, szöveg közben (et al.)

 Azonos szerző egy évben több művel: a), b), c) 
jelöléssel pl. (Kovács, 2001a),

 Szerkesztő a szerző: név mellé zárójelbe

 Kiadó ≠ nyomda

 Hiányzó adatok (év, hely, kiadó)
 Kiadás éve: sine anno, jelölése: s.a. 

Megjelenés helye: sine loco, jelölése: s.l.

 Kiadó neve: sine nomine, jelölése: s.n.



Köszönöm a figyelmet!
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