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Az ön-plágium
•

Ön-plágium az, ha egy korábban már leadott és értékelt dolgozatot adunk le ismét.

•

Korábbi gondolatainkat, eredményeinket újonnan írt munkáinkba saját, korábbi munkánk
hivatkozásával emelhetjük be, így nem merül fel a plágium.

•

A TDK dolgozat nem tanulmányi kötelezettség alá eső dolgozat, ennyiben más szabályozás
vonatkozik rá:
1. Bármilyen korábban megírt dolgozat szerepelhet TDK dolgozatként, amennyiben a két
dolgozat nem egyezik meg teljes egészében. Ebben az esetben nem kell meghivatkozni, sem
feltüntetni forrásként az előző formában elkészült dolgozatot, a szerző tehát szabadon,
önhivatkozás nélkül használhatja saját korábban megírt szövegét (amit valamilyen mértékben
átdolgoz vagy kiegészít a TDK céljára).
2. Egy TDK céljára írt dolgozat később beadható tanulmányi kötelezettség alá eső dolgozatként,
amennyiben ezt az adott kurzus oktatója elfogadja (átdolgozással vagy anélkül), de csak egy
alkalommal (azaz ha pl. műhelymunkaként kerül beadásra, akkor egy további kurzus
beadandójaként már nem lehet beadni). OTDK első helyezett dolgozatot az Intézet változatlan
formában elfogad szakdolgozatként (azonban ebben az esetben is meg kell védeni a
szakdolgozatot).
Mikor kell hivatkozni?

•

Hivatkozni mindig kell, ha mások korábban már megfogalmazott gondolataira, eredményeire
támaszkodunk.

•

A hivatkozás 3 fő funkciót lát el: általa elismerjük a gondolatok tulajdonjogát; követhetővé
tesszük saját gondolatvezetésünk szakirodalmi összefüggéseit; lehetővé tesszük hogy más is el
tudja érni, adott esetben el tudja olvasni azokat a forrásokat amelyekre építettünk.

•

Hivatkozni akkor kell, ha:
egy írott vagy szóbeli közleményből akár csak egy rövid részt is szó szerint idézünk;
egy írott vagy szóbeli közleményéből szabadon összefoglalva, azaz parafrazálva idézünk;
gondolatokat, véleményt, elmélet, modellt ismertetünk;
egy más által megállapított tényt, statisztikai adatot vagy ábrát, illusztrációt felhasználunk;

ha saját, korábban már leadott és értékelt munkánkat használjuk fel.
Mire kell hivatkozni?
•

3 féle forrás létezik: elsődleges, másodlagos és harmadlagos.

•

Elsődleges forrásnak számítanak az eredeti empirikus kutatásokat vagy elméleti
tanulmányokat közlő cikkek és szakkönyvek.

•

A másodlagos források olyan publikációk, amelyek részletesebb formában ismertetnek és/vagy
értékelnek eredeti publikációkat. Ilyenek például a tankönyvek, amelyek a klasszikus
szakirodalom áttekintésére alkalmasak, nem pedig a legfrissebb irodalom felkutatására.

•

A harmadlagos források (enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek) nagy mennyiségű elsődleges és
másodlagos forrást foglalnak össze. A harmadlagos források a kutatási folyamat első
szakaszában lehetnek hasznosak, amikor az adott terület általános, széleskörű áttekintésére
van szükség.

•

Mindig törekedjünk arra, hogy elsődleges forrásra hivatkozzunk!

