
A hivatkozás

Hivatkozás: Amikor mások gondolatait szó szerint vagy parafrázisként 
(saját szavaiddal) beilleszted a dolgozatod szövegébe, megjelölve az 
eredeti forrást.

Miért?

• Bizonyítja a témában való jártasságod

• Alátámasztja  ötleteidet, gondolataidat / reflektálás lehetősége

• Az eredeti forrásokat visszakereshetővé teszed mások számára

• Elkerülöd a plagizálást

• Büszke lehess független, egyéni gondolatokat tartalmazó munkádra, 

feltételezve, hogy a saját eredményeid is tisztességes munkákon 

alapulnak



Módszerek

Hogyan?

• Szó szerint: „idézet” (szerző, évszám, oldalszám)

• Parafrázis (szerző, évszám)

Hol?

• Szöveg közben + Hivatkozásjegyzék a dolgozat 

végén

• Lábjegyzetben (1.)

Segítség!

• Nemzetközi hivatkozási stílusok: APA, Harvard

• Hivatkozáskezelők

Zoterobib , Zotero,, Mendeley, EndNote

https://apastyle.apa.org/
https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html
https://zbib.org/
https://www.zotero.org/


A hivatkozásjegyzék

Könyvek kötelező adatai: Szerző/szerkesztő, cím, kiadási hely, 

kiadó neve, kiadás éve. (oldalszám, ISBN)

Könyvrészletek kötelező adatai: A tanulmány/fejezet szerzője, a 

tanulmány címe; In után a könyv adatai. (lásd az előző)

Folyóiratcikk kötelező adatai: Szerző neve, cikk címe, 

szabványtól függően In után a folyóirat címe, évfolyam, szám, a 

cikk oldalszáma (tól-ig). Ezen kívül megadhatod a folyóirat 

ISSN-jét.

Elektronikus cikk: plusz adatok az azonosító (DOI), vagy 

elérhetősége (link, adatbázis neve), a lekérdezés időpontja

Webes tartalom kötelező adatai: Szerző neve (ha nincs, akkor a 

weboldal neve), kiadás éve, cím, URL, letöltés dátuma.



Plágium

„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.)

Plágiumszabályzat

Ellopni mások szellemi tulajdonát és utána 
hazudni róla

http://old.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/files/Szabalyzatok/II_SZMSZ/I_SZMR/20_Plagiumszabalyzat/I.20_Plagiumszabalyzat_2018_junius_19.pdf


Gyakori  hibák

• Nem egyezik a hivatkozásjegyzék a szövegbe illesztett 

hivatkozásokkal

• „” elmaradása

• Következetlen, követhetetlen hivatkozás

• Pontatlan hivatkozási adatok

• Álparafrázis beszúrása

• Parafrázisok szövegmennyisége

• Önplágium

• Más szerző munkájának sajátként való beadása (vásárlás is)

• Turnitin Plagiarism Spectrum

https://www.turnitin.com/static/plagiarism-spectrum/


Szövegegyezőség ellenőrzése

a BCE-n

• Szövegegyezőség-vizsgálat: Urkund – Moodle

• Az összehasonlítás alapja

• internetes források

• kiadói adatbázisok (tudományos könyvek, cikkek, 

referensz-művek)

• az Urkund saját archívuma (az Urkundot használó 

intézmények publikációs gyűjteményei, a BCE 

repozitóriumai is)

• Az eredmény

• a szövegegyezőség százalékos aránya

• a konkrét források 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/plagiumellenorzes
http://www.lib.uni-corvinus.hu/sites/default/files/Gyakorlati_utmutato_Urkund_riporthoz.pdf







