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Az előző óra összefoglalása 

Annotált bibliográfia 

Szakdolgozatok és cikkek első fejezete 

– szakirodalmi áttekintés 

 



A mai óra témái 

A házi feladatok megbeszélése 

 

Plágium 

A források használata és értékelése 

 



A házi feladatok megbeszélése 

Háromfős csoportokban mindenki olvassa el a másik két tag könyvkritikáját 
és írja le véleményét.  
 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy 
 

egyértelműen kiderül-e, hogy mi a mű fő mondandója, 
menete  
 

világos-e a szerző és a kritikus álláspontja, illetve, hogy 
mindenhol egyértelmű-e, hogy éppen kinek a gondolatait 
olvashatják,  
 

jól struktúrált-e a szöveg (bekezdés, tételmondatok), 
 

vannak-e benne következtetési hibák. 
 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék meg tapasztalataikat 
(dolgozatok hibái és erősségei).  
 

Végül a csoportok képviselői mondják el a többieknek a csoport 
tapasztalatait. 



Segítségül: Könyvkritika 
Írják le, miről szól a könyv, melyik a fő érve. A tartalmi 
összefoglaló hossza folyóirat követelménye illetve személyes 
ízlés függvénye. Helyezzék kontextusba a szöveget. 
 

Írják le, hogy mit tartanak a szöveg erősségének. Fejtsék ki, 
hogy miért. 
 

Írják le azon a pontot(okat), amikkel leginkább nem értenek 
egyet. Fejtsék ki, hogy miért. 
 

Írják le egy bekezdésben, hogy mit gondolnak az érvek 
megalapozottságáról általánosságban, a szöveg stílusáról, a 
fordítás minőségéről stb. (csak azt, ami releváns)  
 

Értékeljék, hogy mennyire teljesítette a szöveg a beígérteket 
vagy a várakozásokat. Értékeljék, hogy összességében 
mennyire színvonalas munka stb. 



Plágium 

Mi a plágium? 
 

A plágium más szerzők gondolatainak, 

fogalmainak, szavainak, mondatainak 

használata anélkül, hogy erre az írás készítője 

írásában utalna. 
 

 

 

A plágiumról szóló diák szövege a  

www.maya.btk.pte.hu/kom/b/data/plagium.rtf  

dokumentumból származik. 

 



Plágium 

Miért kell elkerülni? 
 

A plágium mások szellemi termékeinek jogtalan 

használata. Lehet és kell is mások gondolatait ismerni és 

felhasználni, de nem lehet őket sajátunkként feltüntetni.  
 

Egy dolgozatban pedig minden olyan gondolatról,  

amely mögött nem áll hivatkozás, a dolgozat szerzője 

– nevének a dolgozat fölé írásával – azt állítja,  

hogy az a saját, eredeti gondolata.  



Plágium 

Minden esetben jelölni kell az általunk 
készített szövegben 
 

a más szerzőktől vett véleményt, gondolatot: 
akkor is, ha azt szó szerint idézzük, akkor is ha 
átfogalmazva, 
 

a más szerzők által kidolgozott fogalmakat, 
elméleteket, definíciókat: akkor is, ha szó szerint 
idézzük, akkor is, ha átfogalmazva, 
 

bármiféle adat forrását. 



Plágium 
Hogyan lehet plagizálni?  
 

1. SZÁNDÉKOS PLAGIZÁLÁS 
 

Ha valaki szó szerint kimásol egy szakfolyóiratból 
egy cikket, ráírja a nevét és saját dolgozatként 
beadja, 
 

ha valaki „saját” dolgozatot ír, ám abba 
mondatrészeket, egész mondatokat, bekezdéseket 
emel be más szövegekből, anélkül, hogy ezt 
idézőjellel és hivatkozással jelezné. 

 

2. A SZABÁLYOK NEM ISMERETÉBŐL SZÁRMAZÓ 
 PLAGIZÁLÁS 



Plágium 
Példa mások gondolatainak plagizáló átfogalmazására 
 

EREDETI szövegrészlet:  
 

„Mint tudjuk a század első két évtizedében a magyar futball 

belső társadalmi kontextusa mindenekelőtt az MTK–FTC derbi 

(illetve annak szimbolikája) révén ismerhető meg. Nem véletlen, 

hogy ebben az időszakban a válogatott játékosok többsége is 

főleg e két csapatból kerül ki. Az 1888-ban túlnyomórészt 

belvárosi zsidó polgárok által alapított Magyar Testgyakorlók 

Köre és az 1899-ben ferencvárosi sváb kispolgárok és 

szakmunkások által létrehozott Ferencvárosi Torna Club közötti 

több évtizedes küzdelem egyfajta asszimilációs 

versenyfutásként értelmezhető 

(Hadas és Karády 1995: 94–98).” 



Plágium 
PLAGIZÁLÓ parafrázis: 
 

A múlt század tízes és húszas éveiben a labdarúgás 
belső társadalmi összetettségét az MTK–FTC párharcot 
vizsgálva érthetjük meg a legjobban. Az 1888-as 
alapítású MTK és a 11 évvel később létrehozott FTC 
csatája egyfajta asszimilációs verseny formáját öltötte, 
mivel az előbbi klub mögött a századfordulóra 
világvárossá érő Budapest belvárosában élő zsidó 
polgárok, utóbbi mögött a IX. kerület többségében sváb 
származású kispolgárai és szakmunkásai álltak. E 
harcba fektetett energiákat mi sem mutatja jobban, mint 
hogy e két csapat adta ekkor a válogatott játékosok 
többségét. 



Plágium 
KORREKT parafrázis: 
 

Az általam vizsgált csoportok társadalomtörténetét 

tekintve, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy 

asszimilációs törekvéseiknek a labdarúgás világában 

különös hangsúlyt adtak. A  zsidó polgárok illetve a 

ferencvárosi sváb kispolgárok által alapított és 

támogatott két klub, az MTK illetve az FTC küzdelme 

már a század elején komoly szimbolikus jelentőséggel 

bírt e két csoport közötti vetélkedésben (Hadas Miklós: 

Stílus és karakter. Futballhabituológiai traktátus. 

In: Replika 1999. június.) 



Plágium 
Mi a különbség a kettő között? 
 

Az első parafrázis jól láthatóan csak néhány kifejezésre 

keresett szinonimát, kissé átrendezte a gondolatok 

sorrendjét, és nem utalt arra, hogy az eredeti gondolat, 

és a szövegben megjelenő adatok milyen forrásból 

származnak.  
 

A második parafrázis saját gondolat kifejtésére használja 

fel az eredeti szöveget, jelentős eltéréssel fogalmazza 

meg ugyanazt a témát, és utal arra, hogy honnan 

származik az eredeti gondolat. 



Plágium 

Mikor kell idézőjelet használni? 
 

Minden olyan esetben, ha szó szerint idézünk 

valakit. Az idézőjel használatánál nem 

szempont, hogy hány szót veszünk át egy az 

egyben az eredeti szövegből. 



Plágium 
Minden adatra kell hivatkozni? 
 

Nem. Mindenki által ismert, általános adatokra 
nem szükséges.  

 

Általános adat például, hogy az 1956-os forradalom 
október 23-án kezdődött, vagy hogy a két 
Németországot 1990-ben egyesítették újra.  

 

Ha viszont valaki a Budapestre bevonuló szovjet 
páncélkocsik, vagy a berlini falnál szökés közben 
lelőtt emberek számát adja meg, akkor meg kell 
neveznie az adatok forrását is.  



Források használata 

Miért használunk külső forrásokat? 
 

Elsősorban azért, hogy megalapozzuk a 

hitelességünket (megbízhatóság, autoritás). 
 

A külső források használata mutatja, hogy a 

szerző alaposan tájékozódott, nem csak a 

személyes véleményét mondja el, illetve  

nem csak felszínes ismeretekkel rendelkezik 

az adott témában.  



Források használata 
A téma ismerete 
 

Szakirodalmi ismeretek nélkül lehet véleményt tartalmazó 
cikket írni napilapba, diákújságokba – de az egyetemi 
beadandókban és tudományos írásokban azonban 
demonstrálni kell a témában való jártasságot. Hiszen:  
 

 Tűnhetnek szellemesnek és intelligensnek, ha nem 
 használnak forrásokat, de honnan tudja majd olvasójuk, 
 hogy tudásuk valóban megalapozott a témában? 
 

Ha alaposan dokumentálják a forrásaikat, akkor az olvasó 
tudni fogja hogy időt és energiát szántak arra, hogy 
felmérjék a „terepet”, járatosak a szakirodalomban. 



Források használata 
A szakértők szerepe 
 

Diákként olyan témákról írnak,amelyekhez nem értenek 

igazán. Ha külső forrásokat használnak, akkor szakértők 

véleményével megerősíthetik a saját álláspontjukat – ők 

éveket fektettek adott esetben ama közleménybe, 

amelyet Önök felhasználnak.  
 

Kerülni kell azonban a tekintélyre való hivatkozást mint 

döntő érvet! (vö. „Mankiw ezt állította, tehát egészen 

biztos, hogy így igaz.”)  



Források értékelése 

Honnan tudják meg, hogy egy adott szöveg 

releváns-e az Önök számára?  
 

Absztrakt. Ha nincs, akkor bevezetés. 
 

Honnan tudják, hogy megbízható-e a forrás? 
 

Dokumentálva vannak-e az adatok forrásai. 

Keressenek utána a szerző/kiadó elfogultságainak. 
 

Friss? Átfogó? 



Főbb tanulságok 

Saját szövegeink írásához forrásokat kell 
használnunk, az adatok beszerzése és 
hitelességünk megerősítése végett. 
 

Figyelniük kell ugyanakkor arra is, hogy 
elkerüljék, hogy mások gondolatait saját, 
eredeti gondolatunkként tüntessék fel.  
 

Ezt a hivatkozások megfelelő használatával 
kerülhetjük el.  



A következő óra témája 

A hivatkozások különböző formái 



Házi feladat 

Kérjenek 6-8 oldalas szemináriumi 

dolgozatot barátoktól! 
 

Olvassák el többször alaposan és 

véleményezzék az eddig tanultak alapján! 
 

Egy oldalban foglalják össze, hogy mi a 

véleményük a dolgozatról! 
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