A HIVATKOZÁSOK RENDJE ÉS A PLÁGIUM ELKERÜLÉSE
A jelen dokumentumban szereplő tanácsok mellett kérjük feltétlenül tanulmányozzák az
Egyetem plágiumszabályzatát!

I. A plágium elkerülése
Fő „szabályok”:
Ne felejtsük el megemlíteni az eredeti szerzőt, forrást, ha:
1. valaki más ötletét, véleményét, elméletét használjuk;
2. valahonnan szó szerint idézünk;
3. valaki más által írt szöveget nem szó szerint bár, de ismertetünk;
4. valaki más felsorolását, felosztását, típusait alkalmazzuk;
5. információt, tényt, adatot, statisztikát, ábrát máshonnan merítettünk!
Irodalom:
– http://www.diplomacia.hu/doc/hivatkoz.asp
– Babbie, Earl (1995): A társadalomkutatás gyakorlata, Bp.: Balassi, 573–575. old.
– Moksony Ferenc: Hogyan hivatkozzunk publikációkra a szövegben és a szöveg végi
irodalomjegyzékben? http://www.bkae.hu/szoc/moksony/hivatkozas.pdf
– Egyes egyetemek plágiummal foglalkozó oldalai, pl.:
http://kgt.bme.hu/files//BMEGT30A021/plagium3.pdf
https://wts.indiana.edu/writing-guides/plagiarism.html
https://www.extension.harvard.edu/resources-policies/resources/tips-avoid-plagiarism

Példák korrekt idézésre, hivatkozásra:
A. (Egy konkrét szöveggel)
Eredeti szöveg:
[A] kapcsolatoktól érkező materiális és immateriális források még folyamatosan
hiányt jelző, szűkös objektív társadalmi-természeti feltételek mellett is elviselhetővé,
kedvezővé, elégedetté, még boldoggá is formálhatják az életet.
(Utasi Ágnes (2006): A minőségi élet és forrásai. In: Utasi Ágnes (szerk.): A
szubjektív életminőség forrásai. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 14–
15. o.)
1. Valaki más ötletét, véleményét, elméletét használjuk
Nem csak az anyagi javak fontosak az embernek, a kapcsolataink is boldoggá tehetnek, még
ha szegények vagyunk is (ld. Utasi, 2006).
2. Valahonnan szó szerint idézünk
Mint Utasi mondja, „a kapcsolatoktól érkező materiális és immateriális források még
folyamatosan hiányt jelző, szűkös objektív társadalmi-természeti feltételek mellett is

elviselhetővé, kedvezővé, elégedetté, még boldoggá is formálhatják az életet” (Utasi, 2006:
14–15).
3. Valaki más által írt szöveget nem szó szerint bár, de ismertetünk
Ahogy Utasi (2006) kutatásaiból megtudjuk, az embert a kapcsolataiból származó anyagi és
nem anyagi jellegű források boldoggá, elégedetté tehetik még a hosszú ideje tartó
szűkölködés, objektív, anyagi hátrányok fennállása esetén is.
Egyéb példák:
B. (Vegyes példák)
2. Valahonnan szó szerint idézünk
A Wikipédia meghatározása szerint „plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a
cselekedetet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált
munkájában hivatkozás, forrásmegjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt
sajátjaként
tünteti
fel,
és
ezzel
az
eredeti
szerző
jogait
sérti”.
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1gium)
3. Valaki más által írt szöveget nem szó szerint bár, de ismertetünk
A katonai rendőrségnél ezzel szemben – ahol sokkal rosszabbak voltak az előmeneteli esélyek
– az előléptetés igen komoly jutalomnak számított, az ebből a jutalomból kimaradók
ugyanakkor – a csoport többségét alkotván – könnyebben elfogadták helyzetüket (Stouffer et
al., 1949: 251–253).
A három változó valamelyikének teljes kihagyásánál kevésbé „drasztikus” megoldást javasolt
William Mason és Stephen Fienberg (Fienber – Mason, 1978; Fienberg – Mason, 1985;
Mason – Smith, 1985).
4. Valaki más felsorolását, felosztását, típusait alkalmazzuk
A plágium elkerülésének öt fontosabb szabálya különböztethető meg, melyek a következők:
… (A hivatkozások rendje, 2008)

5. Információt, tényt, adatot, statisztikát, ábrát máshonnan merítettünk
Magyarországon 2007-ben a 15-64 éves korosztály foglalkoztatási rátája 57,3% volt (KSH,
2007: 1. o.)
A fiatalok vallási önbesorolásának alakulását mutatja a következő ábra:
A vallási önbesorolás típusai a 14–29 éves korosztályon belül, 2000–2004

Forrás: Rosta Gergely: Vallásosság. In: Bauer Béla – Szabó Andrea (szerk.): Ifjúság
2004. Gyorsjelentés. Budapest: Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 99. o.

II. Az irodalomjegyzék formai elemei:

– önálló könyv:
Szerző
vezetékneve

Keresztnév kiírva
vagy kezdőbetűje

A mű címe

Platt, J. (1996). A history of Sociological Research Methods
in America 1920–1960. Cambridge: Cambridge University
Press

Megjelenés éve

Megjelenés
helye

Kiadó neve

– folyóiratban megjelent cikk hivatkozásának formátuma:
Szerző
vezetékneve

Keresztnév kiírva
vagy kezdőbetűje

Megjelenés éve

A cikk címe

Földvári Mónika (2003): A vallásosság típusai a mai
magyar társadalom generációiban. Szociológiai Szemle, 13.
(4): 20–33.
Oldalszám
Folyóirat száma

A folyóirat
címe

Kötetszám, évfolyam
(Volume)

– gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány:
A tanulmány
szerzőjének a neve

Megjelenés éve

A tanulmány,
fejezet címe

Gereben Ferenc (2003): A Kárpát-medencében élő magyar
fiatalok értékvilága, vallásossága és identitástudata. In
Rosta Gergely (szerk.): Ifjúság, értékrend, vallás. Budapest:
Faludi Ferenc Akadémia, 49–61.

Kiadó neve
A kötet
szerkesztőjének a neve

Oldalszám

A kötet
címe

Megjelenés
helye

