
 

 

A hallgatói plágiumról 

Az egészségügyi szervező szakon folyó képzés egyik célja, megismertetni a hallgatókkal azt, 

hogy hogyan lehet mások számára bemutatni a saját vizsgálati eredményeiket. Ezzel 

kapcsolatosan felmerül a hivatkozási konvenciók kérdése, ezek elsajátítása és szabályszerű 

alkalmazása. Plágiumként értelmezzük azt, amikor a hallgató úgy használja fel mások szellemi 

termékét, hogy nem ismeri el, nem jelöli meg annak eredeti forrását. Akár tudatosan, akár nem, 

ilyenkor saját szellemi teljesítményeként tünteti fel mások eredményét. 

Mikor követi el a szerző a plágiumot? 

 szó szerinti idézet eseten a szerző nem jelöli meg annak forrását, és nem használ 

idézőjelet 

 szövegrészlet parafrazálása (szerző saját szavaival átfogalmazott, nem szó szerinti 

átvétele esetén nincs forrás megjelölés) 

 statisztikai adat, ábra, illusztráció átvétele esetén nincs hivatkozás annak forrására. 

A szakon a plágium minden formáját elítéljük és szankcionáljuk! Random módon a 

szakdolgozatokat plágiumkereső szoftver alkalmazásával ellenőrizhetünk! 

Szakdolgozat esetében: 

A hallgató köteles szakdolgozatához – abba beleköttetve – csatolni azon nyilatkozatát, 

miszerint fegyelmi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szakdolgozat saját munkája. Ha 

ennek ellenkezője bizonyosodik be, a hallgató munkája elégtelen és ellene fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető. Az érdemjegy javítására a kurzus újbóli felvételével van mód. 

A plágium tényének megállapítása tantárgy esetén a kurzusért felelős oktató feladata. A 

szakdolgozat esetén a témavezető és az opponens, véleményeltérés esetén egy harmadik bíráló 

jogosult annak megállapítására. A plágium megállapításáról a hallgató értesítése személyes 

megbeszélésen történik. 

Ha az érintett hallgató nem ért egyet a plágium tényének megállapításával, az értesítést követő 

harmadik munkanap végéig, a saját állításait alátámasztó bizonyítékok egyidejű benyújtásával, 

jogorvoslati kérelemmel élhet a szakvezetőnek. Háromtagú bizottság jön létre a kérelem 

elbírálására, amely 5 napon belül döntést hoz. 

Bizottsági elutasítás esetén a hallgató az oktatási dékánhelyetteshez nyújthat be írásos 

fellebbezést, aki másodfokon nyolc napon belül köteles azt elbírálni. A másodfokú határozat 

jogerős, kivéve ha a szakdolgozat plagizálása miatt a dékán fegyelmi eljárást rendel el. Az a 

végzős hallgató, aki ellen plágium-, illetve fegyelmi eljárás indult, az eljárás lezárultáig nem 

záróvizsgázhat. 

  



 

 

 

Hogyan kerülhető el a plagizálás? 

A korrekt hivatkozás érdekében mindenkor be kell tartani a szakirodalmi hivatkozás alapelveit: 

a) az adott szakterület által elfogadott hivatkozási konvenciók figyelembevételével 

írásművében a  hallgatónak jeleznie kell, amennyiben más szerzőtől vesz át bármilyen 

gondolatot, elméletet, véleményt, érvet akár annak bemutatása, ismertetése céljából, 

b) a hivatkozás szükséges: 

 szó szerinti idézet vagy parafrazált szövegrészlet esetében, 

 akkor is, ha valamely statisztikai adatot vagy ábrát, illusztrációt használ fel a szerző más 

forrásból, 

 a felhasznált műveket fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben, és a szövegen belül is 

tudatni kell, hogy az idézetek, átfogalmazott gondolatok honnan származnak, azaz teljes 

megfelelésnek kell lenni a szövegben hivatkozott és a bibliográfiában felsorolt források 

között. 
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