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Hivatkozás internetes forrásokra,  

elektronikus és audiovizuális dokumentumokra 

Útmutató olvasószerkesztőknek 

 

Internetes portálok címei 

Az internetes portálok a média egy újfajta változatát teremtették meg, címei ezért az állandó 

címek közé tartoznak, és ennek megfelelően az újságok, folyóiratok, periodikák címírási szabá-

lyai alkalmazhatók rájuk. Az internethasználat gyors elterjedése és a részletes szabályozás hiá-

nya miatt a mai írásgyakorlatban meglehetősen nagy az összevisszaság. Ennek megszüntetésére 

az ajánlható, hogy a portálcímek kövessék az állandó címek írásmódját, vagyis az egy szóból 

álló címek nagybetűvel kezdését, a több szóból álló címekben pedig a kiemelt szófajok csupa 

nagy kezdőbetűs formáit: Kreatív Online, Amerikai Népszava Online, Országos Internet Szak-

névsor, Pálya.hu – Oktatási Portál, Terminal IT Network – Informatika Mindennap. 

A portálcímek helyesírása az általános gyakorlattól akkor tér el, ha a cím lényegében 

egybeesik az ún. URL-címmel. Ilyenkor az ékezetektől és a kezdőbetű-használattól eltekintve 

alkalmazkodni kell az URL írásképéhez. Ennek oka az, hogy az URL-hez képest bármilyen 

módosítás megnehezíti az internetes hozzáférést. Például a Jójáték.hu portálcímben a szószer-

kezet egybeírását tehát az indokolja, hogy különírást alkalmazva nem érhető el a portál az 

interneten. Az URL-elérhetőség következtében kell a következő címeket az általános helyes-

írási szabályoktól eltérően jelölni: Evangélikus.hu, Legjobblap.hu, MobilABC.hu. 

 

Az URL-címek 

Az URL-cím egy fájl egyedi címe az interneten. Az URL betűszó a Uniform Resource Locator 

(egységes erőforrás-megnevezés) kifejezés rövidítése. Az URL-címek interneten elérhető erő-

források (például weblapok, kép- és hangfájlok) helyét jelölik. 

Az URL-címek a webböngészők címsorában láthatók. Példák szokványos URL-címekre: 
 

http://www.microsoft.com/office/productsinfo/default.htm 
 

http://www.168ora.hu/velemeny/egy-mondat-az-igazsagrol-96735.html 
 

http://nol.hu/gazdasag/a_vodafone_is_arat_emel_a_telefonado_miatt 
 
Mint a fenti esetekben is, az URL-címeket legtöbbször arra használják, hogy az interneten 

található fájlokhoz hozzanak létre hivatkozásokat. URL-címekkel emellett olyan fájlokra is 

létrehozhatók hivatkozások, amelyek egy vállalat intranetjén (belső hálózatán) vagy hálózati 

kiszolgálóján találhatók. 
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Abszolút és relatív URL-címek 

A fenti példában egy tipikus abszolút URL-cím látható. Az abszolút URL-címek az URL-

szintaxis minden kötelező elemét magukban foglalják. 

Az URL-szintaxis kötelező elemei: 

• Protokoll: http//: 

• Webkiszolgáló: www.microsoft.com/ 

• Elérési út: office/productsinfo/ 

• Fájlnév: default.htm 

Az alábbi példákban négy relatív URL-cím látható. Ezek az URL-címek lényegesen rövideb-

bek. Jellemzőjük, hogy nem tartalmazzák az URL-szintaxis összes kötelező elemét. 

default.htm 
termekek/labda.htm 
termekek/arak/lista.xls 
../termeklista.pdf 

 
A szintaxis hiányzó részeinek helyére a böngésző az aktuális lap adatait helyettesíti be, vagyis 

a címet az éppen letöltött weblaphoz viszonyítva határozza meg. Ilyenkor a böngésző azt fel-

tételezi, hogy az URL-szintaxis hiányzó elemei (a protokoll, a kiszolgálónév és az elérési út) 

azonosak az aktuális lap (a legutóbb letöltött és éppen aktív weboldal) megfelelő adataival. 

Ha azonban nem a megfelelő lap van éppen betöltve, vagy üres böngészőlapról indulva kíván-

juk elérni a címet, a relatív URL-cím nem használható. Ebből következően az internetes forrá-

sokra, cikkekre, tanulmányokra, dokumentumokra stb. való hivatkozások esetén csakis az 

abszolút – vagyis a teljes internetes elérhetőséget biztosító – URL-címek adhatók meg. 

 

Statikus és dinamikus URL-címek 

Az abszolút URL-címeknek két fajtájuk van: statikus és dinamikus URL-címek. A statikus 

URL-címek nem változnak, mindig ugyanabban a formában tartalmazzák az adott internetes 

forrás elérési útvonalát, és nincsenek bennük változó paraméterek. A fent látható példák mind 

statikus URL-címek. Az ilyen oldalak frissítése időigényes lehet, főként, ha a tartalom meny-

nyisége gyorsan nő – ugyanis minden egyes oldal manuális szerkesztéssel készül. 

Ha egy weboldal tartalmát adatbázisban tárolják, és onnan kerül kiszolgálásra a felhasz-

náló kérésére, a weboldal úgynevezett dinamikus URL-címeket generál. Ebben az esetben az 

oldal alapvetően egy sablonként szolgál a lekérés alapján változó tartalom számára. A dina-

mikus URL-címek általában így néznek ki: 
 

http://code.google.com/p/google-checkout-php-sample-code/issues/detail?id=31 
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&tl=hu&u=http%3A%2F%2Fwww.webopedia.com
%2FTERM%2FU%2FURL.html&anno=2 

 
http://www.fidelio.hu/fesztival/budapesti_bach-
het?cname=&ccid=&ccat=&cfree=&cstart=2012.05.31.&cend=2012.05.31.&view=date 

 
A dinamikus URL-címek a bennük lévő ?, &, %, +, =, $ karakterek segítségével ismerhetők 

fel. Az ilyen URL-eknek megvan az a hátrányuk, hogy különböző URL-címekhez ugyanaz a 

tartalom tartozhat. 

Kiadványszerkesztési szempontból a dinamikus URL-címek használata internetes forrá-

sokra történő hivatkozások esetében kimondottan zavaró hatást kelt folyó szövegben, lábjegy-

zetszövegben és bibliográfiában egyaránt, mivel tele vannak a webprogramozás speciális jele-

ivel, és sok esetben akár több sornyi hosszúak is lehetnek, komoly tördelési gondokat okozva. 

 

Az URL-címek rövidítése 

Mint fent láttuk, az URL-címek sokszor túl hosszúak, több sorba történő tördelésük nehézségek-

be ütközik, és a kiadványok tipográfiai elrendezését, a szövegtest látványát esztétikailag jelentő-

sen lerontják. A túl hosszúra nyúló URL-címek problémáinak kiküszöbölésére hozták létre az 

úgynevezett webcímrövidítő szolgáltatásokat, amelyek egyre népszerűbbek az internethasználók 

körében. Ezeknél a szolgáltatásoknál nincs más dolgunk, mint hogy a szolgáltató weblapján beír-

juk a hosszú webcímet (URL-t), és kapunk egy sokkal rövidebbet, amelyben automatikusan ge-

nerált kódok alapján történik az eredeti URL-címre történő átirányítás. Ami kiadványszerkesztési 

szempontból lényeges, hogy ezek segítségével könnyebbé válik a szövegszerkesztés és a kiad-

ványok tördelése. (A legrégebbi webcímrövidítő szolgáltatás a TinyURL, amely teljesen ingye-

nes, és 2002-ben indították.) A rövidített URL-címek tipikusan így néznek ki: 
 

http://tinyurl.com/7j67h6g 
 

http://bit.ly/KxfSTQ 
 

Az olvasószerkesztő munka során, internetes hivatkozások és bibliográfiai tételek esetében 

gyakran adódhat olyan helyzet, amikor egy webcím lerövidítésére van szükség, különösen és 

elsősorban a dinamikus URL-címek esetében. A Luther Kiadó erre a célra Mozilla Firefox 

böngésző ShortenURL nevű kiegészítőjét (add-on) ajánlja, amely egy párbeszédpanelben ösz-

szegyűjti az összes elérhető webcímrövidítő szolgáltatást. A két leggyakrabban használt URL-

rövidítő alkalmazás a tinyurl.hu és a bitly.com. A ShortenURL kiegészítő használata egyszerű: 

a Firefoxban azon a weblapon, amelynek címét rövidíteni kívánjuk, jobb egérgombbal kattin-

tunk, és a kontextuális menüből kiválasztjuk a Shorten This Page URL opciót. A rövidített 

cím a vágólapra kerül, amelyet bármilyen szövegbe be tudunk illeszteni. 
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Internetes források bibliográfiai tételének felépítése 

Az interneten hozzáférhető cikkek, tanulmányok, dokumentumok esetében a következő adatok 

feltüntetése szükséges: szerző (ha van), a dokumentum címe, a honlap/portál hivatalos neve, a 

honlap URL-címe és a letöltés vagy megtekintés (az utolsó hozzáférés) dátuma.1 A letöltési 

dátum nem tartozik szorosan a bibliográfiai leíráshoz, csak az utolsó hozzáférés idejéről tájé-

koztat, ezért zárójelben tüntetjük fel. Kizárólag abszolút URL-címeket adjunk meg, és ameny-

nyiben a hivatkozott műnek van elérhető nyomtatott változata, annak bibliográfiai adatait adjuk 

meg elsőként, és az internetes elérhetőséget csak azt követően. 

The British Library Annual Report and Accounts 2010/11. The British Library. 
http://www.bl.uk/aboutus/annrep/2010to2011/index.html. (Letöltés: 2011. május 12.) 

KOPP Mária – SKRABSKI Árpád: Vallásosság és lelki egészség. Távlatok. A magyar jezsuiták folyóirata. 
http://w3.externet.hu/~tavlatok/5901tan.htm. (Letöltés: 2007. szeptember 17.) 

A címek kurziválása tekintetében ugyanúgy járunk el, mint az újságok, folyóiratok, periodi-

kák esetében, vagyis nem a cikk, tanulmány címét, hanem az internetes portál, weblap/honlap 

címét kurziváljuk. 

Amikor nyomtatott folyóiratok online felületén (internetes portálján) megjelent írásokra 

hivatkozunk, a legtöbb ilyen esetben az adott lapszám évfolyamszáma, füzetszáma és megje-

lenési dátuma is fellelhető, tehát értelemszerűen ezeket is szerepeltetnünk kell a bibliográfiai 

tételben a minél pontosabb visszakereshetőség érdekében. 

REIS, Patrick: Study: World’s ‘Peak Coal’ Moment Has Arrived. The New York Times, 2010. szep-
tember 29. http://www.nytimes.com/gwire/2010/09/29/29greenwire-study-worlds-peak-coal-
moment-has-arrived-70121.html. (Letöltés: 2009. szeptember 25.) 

CAMPBELL, Colin J. – LAHERRERE, Jean H.: The End of Cheap Oil. Scientific American, 1998. már-
cius. http://jayhanson.us/page140.htm. (Letöltés: 2010. március 8.) 

BÁRDOSSY György – LELKESNÉ FELVÁRI Gyöngyi: Gondolatok és kételyek Földünk szénhidrogén-
készleteivel kapcsolatban, Magyar Tudomány, 2006/1. 64–74. o. www.matud.iif.hu/2006-01.pdf. 
(Letöltés: 2011. május 12.) 

 

Hivatkozás internetes bibliográfiai tételekre 

A Luther Kiadó kiadványaiban kétféle hivatkozási rendszert használunk: könyvekben, gyűjtemé-

nyes és tanulmánykötetekben lábjegyzetben szerepel az összes bibliográfiai hivatkozás, folyóira-

tokban pedig szövegközi zárójeles hivatkozások formájában tüntetjük fel a kiegészítő informáci-

ók, egyéb magyarázatos szövegek nélküli, ún. Harvard-módszerrel készült – szerző + évszám + 

oldalszám felépítésű – rövidített hivatkozásokat (lásd a vonatkozó szerkesztési útmutatókban). Ha 
                                                 
1 Általában a megtekinthető weboldalak esetében használjuk a „megtekintés”, letölthető fájlok (doc, pdf) eseté-
ben pedig a „letöltés” kifejezést, ez azonban nem szigorú megkülönböztetés, mivel valójában minden weboldal a 
netről való letöltéssel válik megtekinthetővé. 
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az internetes forrást jelölő bibliográfiai tételben szerző és évszám is megtalálható, mind lábjegy-

zetben, mind szövegközi hivatkozásban alkalmazhatjuk a szerző + évszám rövidítést (az online 

felületen megjelenő írások esetében értelemszerűen nincs oldalszámozás). Évszám hiányában 

csak a szerzőt és a címet tüntetjük fel, ha a szerző is hiányzik, akkor csak a címet. Az ilyen inter-

netes hivatkozásokat – hosszúságuk miatt – a folyóiratokban is lábjegyzetben szerepeltetjük. Eb-

ben a formában az orgánum címe nem szerepel, ezért a cikk, tanulmány címét kurziváljuk. 

1 The British Library Annual Report and Accounts 2010/11. 

2 KOPP–SKRABSKI: Vallásosság és lelki egészség. 

 

Hivatkozás digitalizált és az interneten publikált dokumentumokra 

Egyre több, korábban nyomtatásban megjelent kiadványt tesznek közzé digitális formában az 

interneten, ami azt jelenti, hogy az eredeti, papíralapú könyveket, dokumentumokat szkenne-

lés segítségével speciális karakterfelismerő szoftverrel digitalizálják, és az interneten hozzá-

férhetővé vagy letölthetővé teszik. Az ilyen esetekben a webes felületen vagy a fájlt számító-

gépre letöltve a megfelelő tartalommegjelenítő szoftver révén pontosan ugyanabban az elren-

dezésben látjuk a kiadványokat, mint nyomtatott formában, tehát az oldalszámok is láthatók. 

A digitálisan publikált dokumentumok esetében pontosan ugyanúgy épül fel a bibliográfiai 

leírás, mint a nyomtatott könyveknél, azzal a kiegészítéssel, hogy a tétel végén a „Web:” jel-

zés után feltüntetjük az internetes elérhetőséget biztosító URL-címet is. 

SZABÓ Csaba: Egyházügyi hangulatjelentések 1951, 1953. Budapest Főváros Levéltára – Osiris Kia-
dó, Budapest, 2000. Web: http://www.archivportal.arcanum.hu/mltk/opt/a100322.htm?v=pdf&a= 
start_mltk. (Letöltés: 2009. május 25.) 

FASANG Árpád, ifj.: Merre van előre? Credo, 1999/3–4. 7–11. o. Web: 
http://medit.lutheran.hu/4_Credo_05_1999_3-4.pdf. (Letöltés: 2010. március 8.) 

CSEPREGI Zoltán: Magyar pietizmus 1700–1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietiz-
mus történetéhez. Teológiai Irodalmi egyesület, Budapest, 2000. (Adattár XVI–XVIII. századi szel-
lemi mozgalmaink történetéhez 36.) Web: http://medit.lutheran.hu/5_SK_12_Pietizmus_2000.pdf. 
(Letöltés: 2011. december 12.) 

Ennél a kategóriánál lényeges szempont, hogy a hivatkozott műnek létezik eredeti nyomtatott 

kiadása, amely a hivatkozás elsődleges alapja, de mivel a szöveg elérhető az interneten is, 

ezért másodsorban, kiegészítő jelleggel megadjuk a netes URL-címet is. A „Web:” jelzéssel 

tehát ebben az esetben azért szükséges elkülöníteni az internetes elérhetőséget, mert a nyom-

tatott kiadvány bibliográfiai adatsora önmagában teljes, vagyis az URL-cím már nem része a 

bibliográfiai tételnek, csupán kiegészítő információ. 
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Hivatkozás audiovizuális dokumentumokra 

Egyes kiadványokban előfordul, hogy hang- és képanyagokra, rádió- és televízióműsorokra 

történik hivatkozás. Bibliográfiai tételként a következő felépítést követik: az audio-/videodoku-

mentum címe/megnevezése, a műsor címe (ha van), az elektronikus médiaorgánum neve, a 

megjelenés (műsorsugárzás) dátuma, az adás szerkesztőjének/műsorvezetőjének/riporterének 

neve. Audiovizuális dokumentumok bibliográfiai leírásában a műsorcímet és a médiaorgánum 

nevét kurziváljuk. 

Beszélgetés Szeverényi Mihály festőművésszel. Egy csepp emberség. Kossuth Rádió, 2004. augusz-
tus 18. Szerkesztő-riporter: Lengyel Anna. 

Vinczellér Imre festőművész kiállítása a Budapest Art Expón. Szalon Klub Magazin. Bartók Rádió, 
1996. március 24. Riporter: Farkas Éva. 

Vinczellér Imre műtermében. Delelő. RTL Klub, 2002. október 25. Riporter: Bodnár Hajni. 
 
Amennyiben az audiovizuális dokumentum az interneten is elérhető, hasonlóképpen járunk el, 

mint a digitalizált kiadványok esetében: az alapadatok megadását követően feltüntetjük az 

internetes elérhetőséget vagy letöltést lehetővé tevő URL-címet. 

Erős vár a mi Istenünk! Az evangélikus egyház félórája. MR1 Kossuth Rádió, 2012. május 14. Szer-
kesztő-műsorvezető: Kőháti Dorottya. Web: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-05-21. 

 
A fenti példában egy teljes műsorra történik hivatkozás; ilyenkor csak a médiaorgánum nevét 

kurziváljuk. Ha egy műsoron belül csak egy hang-/mozgókép-dokumentumra hivatkozunk, a 

műsor és az orgánum nevét is dőlt betűs szedéssel emeljük ki. 

Pünkösdi beszélgetés Gáncs Péter püspökkel. Erős vár a mi Istenünk! Az evangélikus egyház félórá-
ja. MR1 Kossuth Rádió, 2012. május 14. Szerkesztő-műsorvezető: Kőháti Dorottya. Web: 
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-05-21. 

 
 


