
Etikus publikálás:

Plágium

Forrás: Roig, Miguel. (2006). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, 
and other questionable writing practices: A guide to ethical writing.



Etikus publikálás: 
jellemzők és alapelvek

• Világos kifejezésmód
• Tömörség
• Pontosság 
• Becsületesség

Szerző és hallgató közötti implicit szerződés



A tudományos publikálás „főbűnei”

• Plágium 
• Hamisítás
• Manipuláció



Plágium: definíció

„Mások ötleteit, módszereit, írásba foglalt szavait az 
eredeti szerző megjelölése nélkül átvenni és azt 
szándékosan saját munkaként feltüntetni.”
(Amerikai Egyetemi Professzorok Társasága, 1989)

„Plagizálást követ el az, aki munkája során az idegen 
forrásokat nem a szakmai elvárásoknak megfelelő 
formában, korrekt hivatkozásokkal használja fel.” 
(BCE Etikai Kódex, 2009.)

Ellopni mások szellemi tulajdonát és utána hazudni róla



Plágium: típusok

• Szövegek plagizálása
• Másolás: szó szerinti idézés
• Parafrázis, összegzés

• Ötletek plagizálása (adatokat,következtetéseket, 
etc.)

I. szabály: A másoktól származó gondolatokat, az 
ezeket tartalmazó forrásokat mindig meg kell jelölni



• Egy szövegrész szó szerinti beemelése az eredeti szerző 
feltüntetése és idézőjel használata nélkül

• “Mozaik/ patchwork írás”: Több forrásból származó 
szövegrészeket szó szerint átvenni, néhány szót 
kihagyva, szinonímával helyettesítve, ötvözve saját 
szövegrészekkel az eredeti szerző feltüntetése és 
idézőjel használata nélkül

II. szabály: Az olvasóval mindig tudatni kell, melyik 
szövegrész a sajátunk, és melyik származik más szerzőtől, 
ennek forrását fel kell tüntetni

III. szabály: A szó szerinti idézésnél az idézőjelet mindig ki 
kell tenni

Szövegek plagizálása: idézés, másolás



Szövegek plagizálása: parafrázis, 
összegzés

• Parafrázis: az eredeti írással közel azonos hosszúságú 
szövegrész létrehozása, a szavak, a mondatok teljes 
átalakításával.

• Összegzés: egy mástól származó szövegrész saját 
szavainkkal való átírása, rövid bekezdésbe, esetleg egy 
mondatba sűrítve azt 

IV. szabály: Egy szerzőnek körültekintően ismernie, értenie 
kell a használt terminológiát (Általános szabály)



V. szabály: Minden forrást fel kell tüntetnünk, amit az írás 
során felhasználtunk (hivatkozási lista – felhasznált 
irodalomjegyzék - bibliográfia)
De: Common knowledge!

VI. szabály: Egy szerző művét felhasználva, annak pontos, 
eredeti gondolatát kell visszaadni saját szavainkkal, 
mondatszerkezettel (konzervatív megközelítés)

Szövegek plagizálása: parafrázis, 
összegzés



Plágium: példák

• Más munkáját sajátunként feltüntetni (cryptomnesia?!)
• Idézni idézőjel nélkül
• Idézni, parafrázist készíteni a forrás megjelölése 

nélkül 
• A forrást megjelölve

• Az idézett forrást helytelenül megadni
• mondatszerkezetet meghagyva, csak szavakat 

megváltoztatva készíteni parafrázist (konzervatív 
megközelítés)

• saját munkát meghaladó írásrészt másolni
• http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism-

spectrum/

http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism-spectrum/


Parafrázis: néhány tanács

• Értelmezz! Ne csak néhány szót cserélj ki a 
szórendet változtatva

• Jegyzetelj! (Cornell módszer, Olvasd és takard el)

• Ellenőrizz! Hasonlítsd össze a parafrázist az 
eredetivel



Önplágium: formái, elfogadható gyakorlata

Formái:
• Redundáns publikálás: ugyanannak a műnek többszöri 

publikálása anélkül, hogy ezt jeleznénk (szerzői jogok 
megsértése!)

• Részekre szabdalás: egy egységes, nagyobb tanulmány 
indokolatlan részekre osztása

• „Szöveg újrahasznosítás”: korábbi munkákból vett 
szövegrészek új munkaként való összerakása, beadása 

Elfogadható gyakorlat:
• Ugyanazt a dolgozatot két kurzuson is beadni, ha az    

érintett kurzus oktatói tudnak erről és jóvá hagyják ezt 
(Redundáns publikálás)

• Konferencia absztraktok, kutatási terv cikké alakítása 
(„Szöveg újrahasznosítás”)



• Az Egyetem és a munkáltatód is biztos lehessen 
abban, hogy diplomádat tisztességes módon 
szerezted, törekedve a kiváló minőségre

• Büszke lehess független, egyéni gondolatokat 
tartalmazó munkádra, hogy a Te eredményeid is 
tisztességes munkákon alapulhassanak

• A Corvinus Egyetem olyan hallgatókat képez, akiket 
független, kritikus gondolkodás jellemez, akik a 
választott tudományterület vitáiban állást akarnak 
és tudnak foglalni, előmozdítva a tudományos 
haladást

„Mért legyek én tisztességes?”


