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B I B L I O G R Á F I A I  K Ö V E T E L M É N Y E K  
 
Irodalomjegyzék: 

Az irodalomjegyzékben ábécé sorrendben a következő könyvészeti adatoknak kell 
szerepelniük: 

• Monográfiák: 
o Szerző(k): családnév KISKAPITÁLISSAL szedve és a keresztnév rövidítése (nem magyar 

szerzőknél vesszővel elválasztva a családnévtől); többszerzős művek esetén a nevek közé 
nagykötőjelet (–) teszünk szóközzel előtte és utána; 

o Cím (és ha van, alcím): dőlt (kurzív) szedéssel; a címet a szerző(k)től kettős ponttal (:), a 
címet az alcímtől pedig egyszerű ponttal (.) választjuk el egymástól; 

o Az esetleges sorozat neve és a kötet száma zárójelben; 
o Ha fordításról van szó (ugyanabban a) zárójelben tüntetjük fel a fordító családnevét és 

keresztnevének monogramját (sorozat esetén a fordító nevét a kötet nevétől/számától 
pontos vesszővel választjuk el);  

o A megjelenés helye (több kiadási hely esetén a helynevek közé nagykötőjelet [–] teszünk 
szóközzel előtte és utána) és éve (többszöri kiadás esetén a kiadás számát felső indexbe 
tesszük az évszám elé); a megjelenés helye és éve közé nem teszünk semmilyen írásjelet; 
a megjelenés éve után pontot teszünk. 

• Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány: 
o A tanulmány szerzője/szerzői: családnév KISKAPITÁLISSAL szedve és a keresztnév 

rövidítése (nem magyar szerzőknél vesszővel elválasztva a családnévtől); többszerzős 
tanulmány esetén a nevek közé nagykötőjelet (–) teszünk szóközzel előtte és utána; 

o A tanulmány címe (és ha van, alcíme): álló (antikva) szedéssel; a címet a szerző(k)től kettős 
ponttal (:), a címet az alcímtől pedig egyszerű ponttal (.) választjuk el egymástól; 

o A gyűjteményes kötet bibliográfiai adatait „in” megjelöléssel vezetjük be, amelyet vessző 
választ el a tanulmány (al)címétől; ezután kettőspont (:) következik, majd pedig a 
következő információkat adjuk meg: 

§ A kötet szerkesztője/szerkesztői: a családnév és a keresztnév rövidítése (abban a 
sorrendben, ahogy az illető nyelvben szokásos); majd zárójelben a magyar „szerk.” 
rövidítés; több szerkesztő esetén a nevek közé nagykötőjelet (–) teszünk 
szóközzel előtte és utána; 

§ A kötet címe (és ha van, alcíme): dőlt (kurzív) szedéssel; a címet a szerkesztő(k)től 
kettős ponttal (:), a címet az alcímtől pedig egyszerű ponttal (.) választjuk el 
egymástól; 

§ Az esetleges sorozat neve és a kötet száma zárójelben; 
§ Ha fordításról van szó (ugyanabban a) zárójelben tüntetjük fel a fordító 

családnevét és keresztnevének monogramját (sorozat esetében a fordító nevét a 
kötet nevétől/számától pontos vesszővel választjuk el);  

§ A megjelenés helye (több kiadási hely esetén a helynevek közé nagykötőjelet [–] 
teszünk szóközzel előtte és utána) és éve (többszöri kiadás esetén a kiadás számát 
felső indexbe tesszük az évszám elé); a kiadás helye és éve közé nem teszünk 
semmilyen írásjelet; 

o A tanulmány teljes terjedelme: a kezdő és záró oldalszám közé nagykötőjel (–) kerül 
térközök nélkül (az idézett oldalszámok előtt/után nincs rövidítés, pl.: l., p., o., old. stb.); 
az oldalszámok után pontot teszünk. 

• Folyóiratban megjelent tanulmány: 
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o A tanulmány szerzője/szerzői: családnév KISKAPITÁLISSAL szedve és a keresztnév 

rövidítése (nem magyar szerzőknél vesszővel elválasztva a családnévtől); többszerzős 
tanulmány esetén a nevek közé nagykötőjelet (–) teszünk szóközzel előtte és utána; 

o A tanulmány címe (és ha van, alcíme): álló (antikva) szedéssel; a címet a szerző(k)től kettős 
ponttal (:), a címet az alcímtől pedig egyszerű ponttal (.) választjuk el egymástól; 

o A folyóirat bibliográfiai adatait „in” megjelöléssel vezetjük be, amelyet vessző választ el a 
tanulmány (al)címétől; ezután a következő információkat adjuk meg: 

§ A folyóirat neve dőlt (kurzív) szedéssel, amennyiben van, rövidített formában; a 
rövítésekhez lásd: SCHWERTNER, S.: International Glossary of Abbreviations for Theology 
and Related Subjects, Berlin – Boston 32014. 

§ A folyóirat évfolyama arabszámmal és térközzel elválasztva a folyóirat nevétől, 
majd zárójelben a megjelenés éve (amennyiben szükséges ferde vonallal szóköz 
nélkül feltüntetjük a folyóirat számát is); 

o A tanulmány teljes terjedelme: a kezdő és záró oldalszám közé nagykötőjel (–) kerül 
térközök nélkül (az idézett oldalszámok előtt/után nincs rövidítés, pl.: l., p., o., old. stb.); 
az oldalszámok után pontot teszünk. 

• Többkötetes lexikonszócikk (egykötetes lexikonok esetében l. a gyűjteményes kötetek tanulmányaira vonatkozó 
irányelveket): 

o A szócikk szerzője/szerzői: családnév KISKAPITÁLISSAL szedve és a keresztnév rövidítése 
(nem magyar szerzőknél vesszővel elválasztva a családnévtől); többszerzős tanulmány 
esetén a nevek közé nagykötőjelet (–) teszünk szóközzel előtte és utána; 

o A szócikk címe: álló (antikva) szedéssel; a címet a szerző(k)től kettős pont (:) választja el 
egymástól; 

o A lexikon bibliográfiai adatait „in” megjelöléssel vezetjük be, amelyet vessző választ el a 
szócikk címétől; ezután a következő információkat adjuk meg: 

§ A lexikon neve dőlt (kurzív) szedéssel, amennyiben van, rövidített formában; a 
rövítésekhez lásd: SCHWERTNER, S.: International Glossary of Abbreviations for Theology 
and Related Subjects, Berlin – Boston 32014. 

§ Kötetszám arabszámmal és térközzel elválasztva a lexikon nevétől, majd 
zárójelben a megjelenés éve (többszöri kiadás esetén a kiadás számát felső indexbe 
tesszük az évszám elé); 

o A szócikk teljes terjedelme: a kezdő és záró oldalszám közé nagykötőjel (–) kerül térközök 
nélkül (az idézett oldalszámok előtt/után nincs rövidítés, pl.: l., p., o., old. stb.); az 
oldalszámok elé vesszőt, utána pedig pontot teszünk. 

• Internetes hivatkozás: 
o (Ha van) az internetes szócikk szerzője/szerzői: családnév KISKAPITÁLISSAL szedve és a 

keresztnév rövidítése (nem magyar szerzőknél vesszővel elválasztva a családnévtől); 
többszerzős cikk esetén a nevek közé nagykötőjelet (–) teszünk szóközzel előtte és utána; 

o Cím: álló (antikva) szedéssel; álló (antikva) szedéssel; a címet a szerző(k)től kettős ponttal 
(:), a címet az alcímtől pedig egyszerű ponttal (.) választjuk el egymástól; 

o Az internetes oldal neve „in” bevezetéssel, dőlt (kurzív) szedéssel; 
o Pontos link, majd zárójelben a letöltés dátuma. 

 
 

Lábjegyzet: 
• A tanulmányban csak lapalji jegyzeteket (lábjegyzeteket) használunk (nem végjegyzeteket!). 

Szövegközi jegyzetekben (zárójelben) hivatkozunk a következő írásművekre: Szentírás (a 
könyvek rövidítéséhez használjuk a Szent István Társulat által kiadott Szentírást), a 2. Vatikáni 
Zsinat dokumentumai (DV 3), az egyházi törvénykönyv (CIC 304. kán. 1 §), (CIC [1917] 543. 
kán.), a Katolikus Egyház katekizmusa (KEK 24), valamint a „Denzinger” (DH 150); 
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• A lábjegyzet mondatnak minősül, mindig nagybetűvel kezdődik és ponttal végződik; 
• A lábjegyzeteket a tanulmány elejétől a végéig arab számmal folyamatosan számozzuk (ehhez 

használjuk a Word „Lábjegyzet beszúrása” opcióját); 
• Szószerinti idézet esetén a lábjegyzetszám hozzátapad a záró idézőjelhez (”), mondatra vagy 

mondatrészre való hivatkozás esetén a lábjegyzetszám az írásjelet követi, szóköz nélkül; 
• A lábjegyzetben csupán rövidített bibliográfiai adatokat közlünk: szerző családneve 

(kiskapitálissal); cím (álló/antikva szedéssel); oldalszám(ok). 
 

Páldák: 
• Monográfia: 

o Irodalomjegyzékben 
GRESHAKE, G.: Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg – Basel – Wien 1997. 
HARTMAN, L. F. – DI LELLA, A. A.: The Book of Daniel. A New Translation with Notes and Commentary (AB 

23), Garden City 1978. 
RAHNER, K.: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába (Katolikus Teológiai Kézikönyvek 27; ford. 

Endreffy Z.), Szeged 21998. 
o Lábjegyzetben 

GRESHAKE: Der dreieine Gott, 45. 
HARTMAN – DI LELLA: The Book of Daniel, 214. 
RAHNER: A hit alapjai, 25–27. 
 

• Gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány: 
o Irodalomjegyzékben 

BUCHINGER, H.: Húsvét ünnepe mint ars moriendi et resurgendi (ford. Vik J. – Bojtor A.), in Diósi D. (szerk.): 
A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról, Budapest – Kolozsvár 2011, 69–
80. 

TÖRÖK Cs.: A teológia mint a valóság nyelve az illúziók világában, in Puskás A. – Perendy L. (szerk.): Az 
ember krízise. Vágyódás és megkísértés között (Varia Theologica 4), Budapest 2013, 279–304. 

ULLRICH, L.: Jézus Krisztus hite, in W. Beinert (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona, Budapest 2004, 
322–324. 

WILLIAMSON, H. G. M.: Isaiah and the Holy One of Israel, in A. Rapoport-Albert – G. Greenberg 
(szerk.): Biblical Hebrews, Biblical Texts. Essays in Memory of Michael P. Weitzman (JSOTSup 333), 
Sheffield 2001, 33–55. 

o Lábjegyzetben 
BUCHINGER: Húsvét ünnepe, 72. 
TÖRÖK: A teológia mint a valóság nyelve, 281–282. 
ULLRICH: Jézus Krisztus hite, 323. 
WILLIAMSON: Isaiah and the Holy One of Israel, 42–45. 
 

• Folyóiratban megjelent tanulmány: 
o Irodalomjegyzékben 

FIGURA, M.: A hit az üdvösség kezdete, in Communio 4 (1996/4) 3–11. 
KOVÁCS G.: A Római Kúria, in Studia Theologica Transsylvaniensia 13 (2010) 21–38. 
KRATZ, R. G.: Israel als Staat und als Volk, in ZTK 97 (2000) 1–17. 

o Lábjegyzetben 
FIGURA: A hit, 5–6. 
KOVÁCS: A Római Kúria, 24. 
KRATZ: Israel, 11–14. 



S tu d ia  T h eo lo g ica  T ran ssy l van ien s ia  
RO-510009 Alba Iulia • Str. Gabriel Bethlen Nr. 3 
https://www.stthtr.com 
E-mail: office.studia@gmail.com 
 

 
 

• Többkötetes lexikonszócikk: 
o Irodalomjegyzékben 

HAUSMANN, J.: חַקָּפ  pa ̄qah,̣ in ThWAT 6 (1989) 723–725. 
WALTERS, S. D.: Jacob Narrative, in ABD 3 (1992) 359–609. 

o Lábjegyzetben 
HAUSMANN: חַקָּפ  pa ̄qah,̣ 724. 
WALTERS: Jacob Narrative, 605. 
 

• Internetes hivatkozás: 
o Irodalomjegyzékben 

IRUDAYARAJ, D. I.: Pandémia és Biblia. Tűnődés jób könyve alapján, in Biblia Kultúra, 
https://bibliakultura.blog.hu/2021/06/06/pandemia_es_a_biblia (2021.06.14). 

o Lábjegyzetben 
IRUDAYARAJ: Pandémia és Biblia. 
 


