TUDOMÁNYPERSPEKTÍVA
SEGÉDLET AZ APA 7 STÍLUSHOZ

APA 7
A Tudományperspektívába beküldött cikkeket APA 7 rendszere szerint várjuk – ehhez kaptok
egy kis segítséget a formai követelmékről és a hivatkozás alapjairól.
HIVATKOZÁSI RENDSZER
Bármit, amit forrásként felhasználsz, le kell hivatkoznod! Nagyon fontos, hogy minden, amire
a szövegben hivatkozol, megjelenjen aztán az irodalomjegyzékben is – és ez fordítva is igaz:
az irodalomjegyzékben csak olyan szerepeljen, amire a szövegközi hivatkozásod is van.
Szövegközi hivatkozás
Az, hogy a szövegközi hivatkozás hogy néz ki, több szempont alapján dől el: a szerzők száma,
hogy a mondatba építve vagy a mondat végén zárójelben van a hivatkozás, továbbá hogy hány
műre hivatkozol.
Egy szerző esetén:
 mondatban: Vezetéknév (évszám) kutatásában azt az eredményt kapta…
 pl. Squire (1992) kutatásában azt az eredményt kapta…


mondat végén: Egy kutatás eredményei azt mutatták… (Vezetéknév, évszám)
 Egy kutatás eredményei azt mutatták… (Squire, 1992).

Két szerző esetén:
 mondatban: Vezetéknév és Vezetéknév (évszám) kutatásában azt az eredményt
kapta…
 pl. Javadi és Walsh (2012) kutatásában azt az eredményt kapta…


mondat végén: Egy kutatás eredményei azt mutatták… (Vezetéknév &
Vezetéknév, évszám).
 pl. Egy kutatás eredményei azt mutatták… (Javadi & Walsh, 2012).

Három vagy több szerző esetén:
 mondatban: Első szerző vezetékneve és munkatársai (évszám) szerint…
 pl. Amburs és munkatársai (2020) szerint…


mondat végén: Egy kutatás szerint… (Első szerző vezetékneve és mtsai., 2020).
 pl. Egy kutatás szerint… (Amburs és mtsai., 2020).

Ha több művet hivatkozol egyszerre:
 több különböző munka: Kutatások azt mutatták, hogy… (hivatkozás1;
hivatkozás2).
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 pl. Kutatások azt mutatták, hogy… (Howard & Howard, 1997; Squire,
1992).
egy szerzőtől több: (Vezetéknév, évszám1, évszám2).
 pl. Kutatások azt mutatták, hogy… (Squire, 1992, 2004).

Fontos: a mondat végén, zárójelben lévő hivatkozás is a mondat része, ezért a zárójel után
következik a pont, nem előtte!
Referencialista
Általános szabályok
 Az irodalomjegyzékben a hivatkozott műveknek ábécé sorrendben kell lenniük.


Függő legyen a bekezdés típusa (tehát az első sor kivételével minden sor legyen
behúzva 1,27 cm-vel).



A szerzők neveit úgy kell leírni, hogy a vezetéknév után teszünk egy vesszőt,
ezután írjuk a keresztév/keresztnevek kezdőbetűit, utána ponttal.



Több szerző esetében vesszőket kell tenni a szerzők nevei közé, az utolsó szerző
előtt a vessző mellett & jelet is kell tenni.

Folyóirat cikk
 Vezetéknév és keresztnevek kezdőbetűi (évszám). Cikk címe. A folyóirat címe,
kötetszám(füzetszám), az idézett cikk oldalszáma -tól–ig. DOI/URL (ha van)
 pl. Squire, L. R. (1992). Declarative and Nondeclarative Memory:
Multiple Brain Systems Supporting Learning and Memory. Journal of
Cognitive Neuroscience, 4(3), 232–243.
https://doi.org/10.1162/jocn.1992.4.3.232
Könyv


Vezetéknév és keresztnevek kezdőbetűi. (évszám). A könyv címe. Kiadó. DOI
(ha van)
 pl. Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2009). Memory.
Psychology Press.

Hivatkozásról további infó:
 http://www.pszich.u-szeged.hu/wpcontent/uploads/2021/01/UTMUTATO_KUTATASI_BESZAMOLOK_DOLGOZA
TOK.pdf
 https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_styl
e_guide/in_text_citations_the_basics.html
 Tipp: használj hivatkozáskezelő programot (pl. Zotero, Mendeley) a saját dolgod
megkönnyítése érdekében.
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FORMAI KÖVETELMÉNYEK
Alapok
 Betűtípus: Times New Roman
 Betűméret: 12-es
 Sorköz: 1,5
 Bekezdések első sorainak behúzása: 1,27 cm
 Ne legyenek térközök!

Címsorok
Nem a különböző betűméretekkel, hanem egységes stílussal jelöljük a megfelelő szintű
fejléceket
1.
2.
3.
4.
5.

Középre igazított, félkövér
A szöveg a következő sorban behúzással kezdődik.
Balra igazított, félkövér
A szöveg a következő sorban behúzással kezdődik.
Balra igazított, félkövér, dőlt
A szöveg a következő sorban behúzással kezdődik.
Behúzott, fékövér, ponttal a végén. A szöveg itt folytatódik.
Behúzott, felkövér, dőlt, ponttal a végén. A szöveg itt folytatódik.

Egyebek
Táblázatok, ábrák
 http://www.pszich.u-szeged.hu/wpcontent/uploads/2021/01/UTMUTATO_KUTATASI_BESZAMOLOK_DOL
GOZATOK.pdf
 https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_an
d_style_guide/apa_tables_and_figures.html
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