
A tanulmány formai követelményei 
 
 
 
A szöveg formája 
- Betű: Times New Roman, 12 pontos 
- Sortávolság: 1,5 
- Térköz: előtte és utána 0 pt. 
- Bekezdések: sorkizárás 
- Címek, alcímek tipográfiai kiemeléssel. 
- Margók: - bal: 3 cm; - jobb: 2 cm; - alsó és felső: 3 cm 
 
 
A tanulmány szakirodalmi hivatkozásainak a követelményei 
 
A tanulmány készítése során az American Psychological Association (APA) hivatkozási          
rendszerének VI. verzióját (amelyet a Magyar Pedagógia c. folyóirat is használ) kell követni. 
 
 
Milyen bibliográfiai adatokat kell használni? 
 
Szerző: A szerzői név első adata a családnév, ezt az egyéni név kezdőbetűje követi. 
Nem magyar szerző esetében a családnevet az egyéni név kezdőbetűjétől vesszővel kell            
elválasztani. A nevekhez kapcsolt tudományos fokozatok, címeket nem kell feltüntetni. 
 
Évszám: A dokumentum megjelenési éve, melyet arab számmal kell leírni. 
 
Cím: A könyvek címét, folyóiratok címét és évfolyamát, illetve a webes dokumentumok            
címét dőlt betűvel írjuk. Az alcímet nem szükséges feltüntetni. 
 
Kiadás: Az első kiadást nem kell feltüntetni, csak a további ill. bővített stb. Kiadásokat. 
Pl. 2. kiad., Átdolgozott kiad. 
 
Megjelenési adatok: Ha nem állapítható meg egy adat, a következő módon jelöljük: h. n. (hely               
nélkül), k. n. (kiadó nélkül), d. n. (dátum nélkül). 
 
 
A szakirodalom felhasználásnak a módjai a szövegen belül 
 
Plágiumnak minősül más személy szavainak vagy gondolatainak sajátunkként történő         
prezentálása. A plagizálás minden formáját kerülni kell! 
 
A.) Hivatkozás: ha más művéből nem szó szerint veszünk át egy vagy több gondolatot. A               
szerző(k) nevének és a dátumnak szerepelnie kell, aminek kétféle formája lehet. 
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a) a hivatkozott szerző(k) nem része a szövegnek 
b) a hivatkozott szerző(k) része a szövegnek 

 
a) Hivatkozott szerző(k) nem része a szövegnek: 
pl. Legújabb tudatelméleti kutatásaink eredményei autizmusban rámutatnak arra, hogy a          
különböző kísérleti módszerek hogyan alkalmazhatók a kognitív heterogenitás vizsgálatára         
(Győri, 2009). 
 
Amennyiben a hivatkozott műnek egy szerzője van: 
- A hivatkozott szerző nem része a szövegnek: ….. (Kullmann, 2012). 
- A hivatkozott szerző része a szövegnek: …… Kullmann (2012) ….. 
 
Amennyiben a hivatkozott műnek két vagy három szerzője van: 
- A hivatkozott szerzők nem részei a szövegnek: ….. (Kullmann és Tóth, 2012)  
- A hivatkozott mű szerzői részei a szövegnek: …Kullmann és Tóth (2012) ….. 
Amennyiben a hivatkozott műnek háromnál több (3-6) szerzője van: Az első előforduláskor            
az összes szerző neve szerepel, a további előforduláskor az első szerző neve és a "mtsai"               
rövidítés formát kell alkalmazni (Fekete és mtsai, 1998). 
- A hivatkozott szerzők nem részei a szövegnek: ….. (Fekete, Fehér, Szürke és Barna, 1998). 
Később: ……(Fekete és mtsai, 1998) 
- A hivatkozott mű szerzői részei a szövegnek: …… Fekete, Fehér, Szürke és Barna (1998)               
….. Később: …. Fekete és mtsai (1998) ….. 
Egy zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer kell             
feltüntetni, utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva (Bloom, 1955,          
1956a, 1956b). 
 
Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok             
után írt betűkkel különböztetjük meg (Kovács, 2000c). 
Ha ugyanannak a szerzőnek ugyanabban az évben megjelent több művére is hivatkozunk,            
akkor a hivatkozásban és az irodalomjegyzékben is az ábécének az évszám után tett egymás              
utáni betűivel különböztetjük meg a műveket egymástól. A felhasznált         
szakirodalomjegyzékben az azonos évben kiadott műveket címeik alapján rendezzük ábécé          
sorrendbe. 
Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző (;)             
választja el (Fekete, 1988; Fehér, 1989; Szürke és Barna, 1990). 
 
A tanulmányban a lábjegyzetszerű hivatkozás kerülendő. 
 
Ha a szövegben internetes forrásra hivatkozunk, akkor az első ilyen alkalommal a mondat             
végén az (I1), a második tartalom esetében az (I2) stb. megjelölést kell használni. A számok               
segítségével az egyes tartalmak beazonosíthatókká válnak – a linket és a letöltés idejét pedig              
az irodalomjegyzékben kell megadni. 
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B.) Idézet: a felhasznált irodalomból szó szerint átvett szövegrészlet. Az idézett szöveget            
idézőjelbe kell tenni, és zárójelben meg kell adni az eredeti művet azonosító bibliográfiai             
adatokat, a megfelelő oldalszámmal együtt. Az idézőjelbe tett szövegnek teljes mértékben           
meg kell egyeznie az eredeti szöveggel, beleértve a központozást is. Az idézetek hossza             
oldalanként nem lehet hosszabb, mint nyolc sor. 
Minden esetben idézőjelet kell használni az idézés elején és a végén. Az idézett szöveg              
betűtípusa és betűmérete ne térjen el a szövegétől. 
 
Szövegben – szerző nem része az idézett szövegnek: 
„A hivatkozás elmulasztása valamely fontos, az adott közleménnyel jelentős tartalmi          
átfedésben lévő dolgozatra a tudományos közlés esetében plágiumnak tekinthető.” (Beck,          
1992: 263). 
 
Szövegben – szerző része az idézett szövegnek: 
Beck (1992: 263) szerint „a hivatkozás elmulasztása valamely fontos, az adott közleménnyel            
jelentős tartalmi átfedésben lévő dolgozatra a tudományos közlés esetében plágiumnak          
tekinthető”. Hivatkozás internetes tartalomra – ha az oldalszám ismert – a következőképpen            
történjen: (I1: 23). 
 
 
C.) Hivatkozás nem az eredeti mű alapján 
Amikor egy idézetet, gondolatot, megállapítást nem az eredeti műből, hanem egy azt            
feldolgozó másik munkából veszünk át (közvetett hivatkozás). 
 
A hivatkozott szerző nem része a szövegnek: 
Ezzel világossá vált, hogy mit értünk a minden szakaszban megegyező funkcionális           
mechanizmusokon. (Piaget, id. Kiss, 1993) 
 
A hivatkozott szerző része a szövegnek: 
Piaget (id. Kiss, 1993) ezzel világossá tette, hogy mit értünk a minden szakaszban… 
 
Irodalomjegyzékben 
Kiss T. (1993). Jean Piaget a pszichológus. Budapest: Alex-typo Kiadó. 
 
 
D.) Hivatkozás jogforrásokra 
A különböző szintű jogforrásokra (Alaptörvényre vagy annak Átmeneti Rendelkezéseire,         
illetve más törvényekre, önkormányzati és egyéb rendeletekre, továbbá különböző         
határozatokra) való hivatkozás esetén a szövegben a törvény megjelölése magába foglalja a            
törvény kihirdetésének évét és sorszámát, valamint a törvény elnevezését és címét. A törvény             
kihirdetésének évét arab számmal, a törvény számát római számmal kell feltüntetni. 
Az egyéb jogszabályok (pl. rendeletek) megjelölése magába foglalja a jogszabály          
megalkotójának megjelölését, a jogszabály sorszámát, a kihirdetés napját, valamint a          
jogszabály elnevezését és címét (a különböző szintű rendeletek megjelölésére vonatkozó          
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szabályok szerint zárójelben mindig feltüntetjük a kihirdetés dátumát is: pl. 141/2000.           
(VIII.9.). 
A forrásjegyzékben pontosan meg kell határozni, hogy melyik jogszabály melyik szakaszára,           
bekezdésére, illetve esetlegesen pontjára vonatkozik a hivatkozás. 
 
Törvényre a szövegben történő hivatkozás: 
…az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük           
biztosításáról meghatározza …. 
… az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük            
biztosításáról, 4. § (1) bekezdés b) pontja …. 
…az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.           
törvény ….. 
Rendeletekre szövegben történő hivatkozás: 
….az 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és          
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól …. 
…. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI           
rendelet …. 
…. Önkormányzati Közgyűlése 253/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete …. 
Határozatokra (a Kormány, az Országgyűlés, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, az          
Alkotmánybíróság, a Kúria stb. határozatai) a szövegben történő hivatkozás 
… 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 
végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről …. 
…. 10/2006. (II.16.) Ogy. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról          
EBH/558/2016. sz. határozata … 
… az Alkotmánybíróság 3096/2016. (V. 24.) AB határozata … 
… a Kúria 15/2012. sz. polgári elvi határozata … 
Egyéb jogi tárgyú hivatkozásokra (pl. az alapvető jogok biztosának jelentései, Egyenlő           
Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének állásfoglalása stb.) a szövegben történő         
hivatkozás 
…. Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5442/2016. számú ügyben kimondja,           
hogy…. 
… az Egyenlő Bánásmód Hatóság 309/1/2011. (II.11.) TT. sz. állásfoglalása az           
akadálymentesítési kötelezettségről … 
Néhány európai uniós és nemzetközi jogforrásra a szövegben történő hivatkozás: 
- európai uniós 
… az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata           
(2012/C 326/01) … 
… az Európai Unió Alapjogi Chartája (2012/C 326/02) … 
… a Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji- vagy etnikai              
származásra tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról … 
… a bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és             
Szociális Bizottságnak és a régiók bizottságának Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010– 
2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Brüsszel,         
2010.11.15. COM(2010) 636 végleges … 
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… az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a fogyatékossággal élő személyek            
mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010-2020 közötti időszakra vonatkozó európai          
fogyatékosügyi stratégiáról (2010/2272(INI) … 
- nemzetközi 
… Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (Róma, 1950. november 
4.) … 
… az ENSZ Közgyűlése által 1966. december 16-án elfogadott a Polgári és Politikai Jogok              
Nemzetközi Egyezségokmánya … 
A felhasznált irodalmak között külön blokkban kell szerepeltetni a törvényeket és           
jogszabályokat, tehát nem a lektorált és papíralapú irodalmak, és nem az internetes források             
között. 
 
 
E.) Hivatkozások az irodalomjegyzékben 
Az irodalomjegyzék/felhasznált irodalomnak minden művet (könyvek, könyvekből származó        
tanulmányok, fejezetek, szakfolyóiratok cikkei, kéziratok; vagy akár kiállítási katalógus,         
hangfelvétel, elektronikus forrás stb.) tartalmaznia kell, amire a tanulmány írója az adott téma             
kidolgozása során hivatkozott, vagy amit idézett a tanulmánya szövegében. Egyéb tételeket,           
amire a szövegben nem történik hivatkozás, az irodalomjegyzék nem tartalmazhat. Online           
folyóiratcikkek szerzővel és évszámmal, internetről letöltött szakdolgozatok stb., elektronikus         
könyvtárból letöltött, kiadót és kiadás helyét is tartalmazó források esetében célszerű           
internetes hivatkozást használni. Napilapokra, blogokra, Wikipédiára, órai jegyzetekre és         
egyéb nem lektorált forrásokra szakirodalomként nem szabad hivatkozni. A nevekhez          
kapcsolt tudományos fokozatokat, címeket nem kell feltüntetni. Doktori értekezésekre,         
szakdolgozatokra könyvek formájában kell hivatkozni, ahol is az intézmény a kiadónak, az            
intézmény helyszíne a kiadás helyének feleltethető meg. 
Javasolt a címet mindig a könyv belső címoldalról másolni, nem pedig a borítóról. Ha              
ugyanannak a szerzőnek ugyanabban az évben megjelent több művére is hivatkozunk, akkor a             
hivatkozásban és az irodalomjegyzékben is az ábécének az évszám után tett egymás utáni             
betűivel különböztetjük meg a műveket egymástól. 
 
A felhasznált szakirodalomjegyzékben a műveket címeik alapján rendezzük ábécé sorrendbe. 
A felhasznált irodalom jegyzékében dőlt betűvel a következőket kell írni: 
1) önálló könyvek esetén a könyv címét. 
2) folyóiratban publikált tanulmány esetén a folyóirat címét. 
Az irodalomjegyzékben az oldalszámok mellett nem szerepel az "o" betű, folyóirat esetén a             
"szám" rövidítése "sz.". Minden tétel végén pont van. 
Az irodalomjegyzék formázása: az irodalomjegyzék új oldalon kezdődik. A címet középre           
kell rendezni nagybetűvel, utána legalább két sorkihagyás, majd az egyes tételek balra            
rendezve, számozva, nem sorkizárt formában következnek. Az első betűk kiemelése          
kerülendő. Az egyes tételeken belül szimpla sorközt alkalmazunk 6 pont kihagyással. A listát             
sorszámmal is el kell látni. 
 
ABC sorrendre vonatkozó előírások: 
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Szerkesztett kötetek a szerkesztő vezetékneve alapján kerülnek a listába, folyóiratcikkek a           
szerző vezetékneve alapján. Könyvfejezeteket a könyvfejezetek szerzői alapján helyezünk el          
az irodalomjegyzékben. Szerző és szerkesztő hiányában a cím első jelentéssel bíró szava            
alapján pozícionálunk. Ilyen tételekre szövegközi hivatkozás esetében címmel és évszámmal          
hivatkozunk. Ha az első jelentéssel bíró szó egy szám, akkor a tételt az irodalmi lista               
legelejére helyezzük. 
Egy szerző műveit az évszám alapján rakjuk sorrendbe az irodalomjegyzékben. Kiss (Kiss,            
2009) megelőzi a Kiss és szerzőtársa által írt tételt (pl. Kiss és Szabó, 2010). Név és                
évszámegyezés esetében az említés sorrendje alapján adjuk az „a”, „b” stb. betűjeleket az             
egyes tételeknek. 
Külföldi szerzők esetében figyeljünk arra, hogy a vezetéknév alapján hivatkozzunk végig a            
szövegben, illetve az alapján kerüljön a tétel az irodalmi listába is! Ebben az esetben a               
vezetéknevet vessző követi, s úgy következik a keresztnév. 
Az irodalomjegyzékben dőlt betűvel kell szedni: 1. könyvek esetében a könyv címét, 2.             
folyóiratban publikált cikk esetében a folyóirat címét, 3, könyvfejezet esetén a bennfoglaló            
könyv címét, 4. szakdolgozat és értekezés esetén a dolgozat címét. 
 
Önálló könyvek 
Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dőlt betűvel. 
Pl: Lénárd Ferenc (1986): Pedagógiai ellentmondások. Akadémiai Kiadó, Budapest 
 
Szerkesztett könyvek 
Szerző(k) (évszám, szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dőlt betűvel. 
Pl.: Mandl, H., De Corte, E., Bennett, N. és Friedrich, H. F. (szerk) (1990): Learning and                
instruction. European research in an international context. Volume 2.1. Social and cognitive            
aspects of learning and instruction. Pergamon Press, Oxford. 
 
Könyvfejezetek 
Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe,           
kiadó, kiadás helye (város). Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. A könyv címe dőlt               
betűvel. 
Pl.: Neves, D. M. és Anderson, J. R. (1981): Knowledge compilation: Mechanisms for the              
automatization of cognitive skills. In: Anderson, J. R. (szerk.): Cognitive skills and their             
acquisition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale. 57-84. 
 
Folyóiratban megjelent cikkek 
Szerző(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám.         
Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. Az              
évfolyam száma bold (gépelésnél aláhúzva). 
Pl.: Larkin, J. H. és Simon, H. A. (1987): Why a diagram is (sometimes) worth ten thousand 
words. Cognitive Science, 9. 11. sz. 65-99. 
 
Korábbi kiadások, fordítások jelzése 
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Ha a szerző egy munka fordítására, reprintként kiadott változatára, későbbi kiadására vagy            
gyűjteményes kötetben újra megjelent változatára hivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti            
megjelenés idejét is, ezt két időpont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti évszám törtvonallal             
elválasztva megelőzi az utóbbit. Csak annak a kiadásnak az adatait kell megadni, amelyikre a              
hivatkozás vonatkozik. Például: (Neisser, 1976/1984). 
Neisser, U. (1976/1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest. 
 
Elektronikus dokumentumok: 
Internetes hivatkozások esetén az irodalomjegyzéknek tartalmaznia kell a pontos internet          
címet dokumentumegységig, oldalszámot (ha van) és a dokumentum letöltésének pontos          
dátumát. 
A tanulmány adatai mellett meg kell adni az URL címet. Mivel az elektronikus dokumentum              
elérési helye megváltozhat, a letöltés idejét fel kell tüntetni. 
Internetes hivatkozás formája az irodalomjegyzékben: 
I1, Cím. link, letöltés ideje (pl. 2018.01.03.) 
I2, Cím. link, letöltés ideje (pl. 2019.06.02.) 
Ha ismertek a bibliográfiai adatok, akkor az I1 és a link közé kell beilleszteni az ismert                
adatokat az irodalomlista alapján. 
Az irodalomjegyzék ajánlott tagolása a következő: 1. könyvek, könyvfejezetek, cikkek,          
értekezések, 2. internetes hivatkozások, 3. törvények-dokumentumok, 4. egyéb források. 
Egyéb típusú forrásoknál (pl. konferencia előadások) az APA (American Psychological          
Association) előírásai a mérvadók. 
A felhasznált irodalmak között külön blokkban kell szerepeltetni a törvényeket és           
jogszabályokat, tehát nem a lektorált és papíralapú irodalmak, és nem az internetes források             
között. 
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A tanulmány kiegészítő elemei 
 
Melléklet 
A választott téma jellegétől függően készülhet olyan, a tanulmány végére illesztett anyag,            
amely dokumentálja, alátámasztja, illusztrálja a szöveg tartalmi elemeit. A mellékleteket          
egyenként el kell látni folyamatos számozással és címmel, majd érdemes jegyzéket készíteni a             
közölt dokumentumokról, képekről, ábrákról, grafikonokról, térképekről. A mellékletek        
forrását is fel kell tüntetni. A kérdőívek, interjúvázlatok, terepkutatás szempontjai vagy az            
egyéb kutatási dokumentáció, illetve a szülői beleegyező nyilatkozatok is a mellékletbe           
kerülnek. A mellékletben elhelyezett tételekre a tanulmány törzsszövegében mindig         
hivatkozunk. 
Példa: A településtípus és az anya végzettsége közötti kapcsolat az országos trendeket követi             
(Melléklet, 1. ábra). 
Az A/4-es egyharmada mérettől nagyobb táblázatokat és ábrákat a mellékletben kell           
elhelyezni. A főszövegben ezekre az anyagokra a melléklet számának megadásával lehet           
utalni (pl. 1. sz. melléklet). 
 
 
Nem szöveges elemek 
 
Ábrák használata 
A tanulmányban szerepelhetnek ábrák (rajzok, fényképek, grafikonok, térképek, stb.),         
táblázatok stb. A szövegben csak kevés számú ábra helyezhető el, csak olyanok, amelyek             
feltétlenül szükségesek a szöveg folyamatos értelmezéséhez. Az ábrák nagy részét célszerű           
mellékletként közölni. Az ábrákat és táblázatokat a tanulmányban középre rendezve          
helyezzük el. 
Minden nem szöveges elemet (ábrát, táblázatot, fényképet, grafikonok, diagramok, stb.)          
sorszámmal és címmel kell ellátni. Az ábrák címe és a táblázatok szövegének a betűmérete              
12-es méretű legyen. Az ábrák sorszáma és címe az ábra alatt középen legyen, az ábra alatt                
sorkihagyás nélkül és 0 pt-os térközzel, dőlt betűtípussal. Az ábrákat és táblázatokat arab             
számokkal számozni kell. Az ábrák és a táblázatok számozása egyestől indul és            
párhuzamosan fut. Az ábrákat feliratozása (címe) olyan legyen, hogy azok önmagukban is            
értelmezhetők legyenek. 
Egy táblázat minden sorának és oszlopának legyen neve. A táblázatok adatainak önmagukban,            
a szövegben való elmélyülés nélkül is értelmezhetőeknek kell lenniük. 
Az ábrák és táblázatok címe után zárójelben – szükség esetén – az alábbi információk              
megadása kötelező: elemszám (N=x jelöléssel), mértékegység (pl. főben megadva,         
százalékban megadva, négyfokozatú skála átlagai), adatbázis neve, esetleg a statisztikai          
próbákhoz kapcsolódó értékek. 
Az ábrák szerkesztéséhez célszerű az Excel programot használni. Az ábra címét az ábrába             
nem szabad generálni. Ügyelni kell arra, hogy az ábra feliratait az excel program ne vágja               
félbe, s a betűmérete még olvasható legyen. Statisztikai programokból átvett „nyers”,           
szerkesztés nélküli ábrákat a tanulmány nem tartalmazhat. 
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Idegen nyelvű ábrák és táblázatok a tanulmányban (ha csak a témája ezt nem magyarázza)              
nem szerepeltethetők, azokat át kell szerkeszteni. 
 
A forrás megadása esetében a hivatkozások megszokott rendszere használható: pl. forrás:           
Nagy, 1999, forrás: saját szerkesztés vagy forrás: I1. Ha egy kész képet/ábrát/táblázatot            
átemelünk valahonnan, akkor oldalszámos hivatkozást használjunk (forrás: Nagy, 1999: 24). 
Ha máshonnan átvett adatokból saját magunk szerkesztettünk ábrát, oldalszám nem          
szükséges, hanem a következő forma használható: pl: forrás: Nagy (1999) alapján saját            
szerkesztés. Ha az ábrákat egy netes felületről generáltuk (www.ksh.hu, www.pisa.org stb.),           
akkor: forrás: I1 segítségével saját szerkesztés. 
Figyeljünk arra, hogy a táblázatokat ne vágjuk el oldaltöréssel, s a sorszám, cím és a technikai                
információk se kerüljenek másik oldalra. 
Minden táblázatra és ábrára legalább egyszer hivatkozni kell a szövegben annak sorszáma            
alapján, de lehet többször is különböző helyeken. Ehhez és hogy egyértelmű legyen utalni kell              
zárójelben a megfelelő szövegrésznél az oda tartozó ábrákra stb.-re (pl. 3. ábra; 5. melléklet). 
Pl. a szövegben: „Az elmúlt 20 évben folyamatosan csökkent a tanulók száma” (3. táblázat).              
Kerülendő az, hogy a szövegbe fogalmazzuk bele az ábra számát, majd az elemzés, a              
magyarázat elmarad. Az ábrák szerepe a szemléltetés, a jobb megértés segítése, de            
semmiképpen sem lehet maga a törzsszöveg. Nem alkalmazható tehát a következő forma: „Az             
elmúlt tíz év eredményeit a 3. táblázat mutatja be.” 
A táblázatok és ábrák az A/4-es egyharmada méretig a tanulmányba kerülhetnek, az ettől             
nagyobb méretűeket a mellékletben lehet elhelyezni. 
Az áttekinthető táblázatok, ábrák, grafikonok, diagramok és fényképek a tanulmány          
minőségét emelik. 
 
Példa: 
 

 
 
 

3. ábra A munkaértékek átlagai roma és nem roma almintában (Magyar Ifjúság 2012, 
ötfokozatú skálával mérve, N= 7375 és 625, forrás: saját szerkesztés) 
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Számok írása 
 
A számokat szövegben 10 alatt általában betűvel, tíztől felfelé számmal írjuk. Kivételt            
képeznek a statisztikai adatok, mértékek, ahol számokat írunk, és az olyan megfogalmazások,            
amikor sorozatban, egymás után közlünk számokat (pl. "a méréseket a hetedik, a kilencedik és              
a tizenegyedik osztályban végeztük"). 
Statisztikai számítások eredményét általában három értékes jegy pontossággal közöljük. Ahol          
a számértékek statisztikai bizonytalansága nagyobb, elég két tizedesjegy is. A korrelációs           
együtthatóknál elég két tizedesjegy közlése. A tizedes jegyeket a magyar helyesírásnak           
megfelelően tizedesvessző előzi meg. Sűrű táblázatban a tizedesvesszőt el lehet hagyni, de            
csak akkor célszerű, ha ez a táblázat minden adatánál megtehető. Az eredményeket bemutató             
statisztikai adatoknál általában (a tanulmány lényeges megállapításait illető számoknál         
lehetőleg mindig) közölni kell a szignifikancia mutatóit a szakterület elterjedt statisztikai           
próbái alapján. 
 
 
 

10 


