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1. Dokumentumtípusok szerint 

1.1.  Külföldi folyóiratcikk 

Külföldi folyóiratcikk PubMedes importjánál különösen figyeljünk oda a folyóirat 

nevére, ugyanis rendszerint rövidített alakot hoz. Ilyenkor formátlanítás után utólag kézzel 

kell kiegészíteni, hogy nem Diabetes Metab Syndr, hanem Diabetes and Metabolic Syndrome 

(Ahirwar & Mondal, 2019).  

Figyeljék meg a gyakorlati diasorban a szerzők számához kapcsolódó információkat a 

szövegközi hivatkozásra vonatkozóan. Ennél a tételnél sokkal több szerző van, mint 6, ezért 

az első 6 személyt kiírja, utána három ponttal helyettesíti a köztes szerzőket, és végül a 

legutolsó szerzőt írja ki. Ezt az EndNote magától tudja, kézzel való beírásnál erre is figyelni 

kell. (Lassen et al., 2016). Ha hat vagy annál több a szerző, akkor rögtön et al. kerül a 

szövegközi hivatkozásba. Ha 3 és 5 között van a szerzőszám, akkor mindenki vezetéknevét ki 

kell írni a szövegközi hivatkozásban. Amennyiben ezt a forrást máshol is beidézzük, tehát 

több helyre kell beszúrni a szövegközi hivatkozást, akkor minden további esetben már csak a 

legelső szerző vezetéknevét kell kiírni és et al.-lal helyettesíteni a szerzőtársakat.  

Előfordul, hogy a folyóiratnak nem szabályos a számozása, mint a (Lassen et al., 

2016) tétel esetében is. Ha nincs évfolyam vagy szám, vagy esetleg egy cikkazonosítót kapott 

az adott folyóiratcikk, akkor nem kell megijedni. Nem szabályosan, tehát évfolyam(szám) 

módon fog megjelenni, hanem mint jelen példánál is: Folyóirat neve, évfolyam, oldalszám 

vagy esetleg cikkazonosító. (pl. 526762). Akkor is hiányozhat számozás, ha nagyon friss a 

folyóiratcikk, tehát még megjelenés előtti. 

 

1.2. Magyar folyóiratcikk 

A dőltbetűs megjelölés a folyóiratnév és az évfolyam esetében az APA 6th stílus miatt 

van (Balázs, 2010). Ha DOI szám nem jön az importtal, akkor nézzenek körül az oldalon, ahol 

a teljes szöveghez hozzáfértek, látnak-e DOI számot. Ha igen, utólag kézzel beillesztendő. 

Régi, illetve magyar, csak papír alapú folyóiratcikkeknek nincs DOI száma. 

 

1.3. Könyv, könyvfejezet 

Könyv esetében a cím kerül dőlt betűbe (Forgács, 2013). 



A könyvfejezetnél figyelni kell, hogy legyen szerkesztő, és az ő névalakjuk máshogy 

jelenik meg (Perényi, 2011). Akkor is fel kell tüntetni a szerkesztőt, ha ő írta a könyvfejezetet 

is. Az egész könyv címe lesz dőltbetűs, míg a fejezetcím nem.  

 

1.4. Weboldal 

Weboldalként írunk minden olyan forrást, aminek van URL-je, legyen az egy 

szervezet online beszámolója, blogposzt, előadás power pointos segédlete stb. (Zsuga, 2020). 

Ám figyelni kell arra, hogy nem webes forrás az online megjelent, online olvasott 

folyóiratcikk. Ha évfolyamot (volume), számot (issue) látnak, akkor azt folyóiratcikként kell 

leírni és az URL linket nem szabad feltüntetni.  

Weboldalaknál ha az EndNote X9-es verziót használják, a megtekintés dátumát utólag 

kell beírni a Retrieved és a from szó közé, mert sajnos a szoftver magától nem jeleníti meg. 

(World Health Organization, 2016).  

 

1.4.1. Jogszabály 

A jogszabályokat is legegyszerűbb webes forrásként leírni. A jogszabály megtalálható 

a Nemzeti Jogszabálytárban vagy a Net Jogtárban („49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a 

területi védőnői ellátásról”, 2004). 

 

1.4.2. E-könyv 

Ha az adott linken egy jól megszerkesztett, kiadóval, esetleg ISBN számmal ellátott 

dokumentumot látnak, akkor e-könyvként írandó le. EndNote-os leírása kissé problémás, 

legegyszerűbb, ha webpageként készítik el, majd formátlanítás után kézzel beírják a kiadás 

helyét és kiadót a cím és a Retrieved szó közé. (WHO, 2016). 

 

2. Formai követelmények 

Az APA 6th miatt nem szabad beszámozni vagy pontozni/gondolatjelezni a tételeket. 

Az első sor mindig előrébb van, mint a tétel többi sora. Az ABC-t az EndNote elkészíti. ABC-

nél nem szabad figyelembe venni a névelőket. Tehát pl. Az Európai Parlament és a Tanács 

1333/2008/EK rendelete…….. tétel besorolási alapja az Európai szó. Tartsák a dolgozat 

formai követelményeként meghatározott Times New Roman betűtípust és betűméretet a 

szövegközi hivatkozásokban és a hivatkozásjegyzékben is. Míg maga a dolgozat szövege 

másfeles sortávolságú, addig a hivatkozásjegyzék dupla legyen. 
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