
Az Urbanisztika Tanszéken érvényes idézési, hivatkozási szabályok 
 
A plágium más szerzők gondolatainak, fogalmainak, szavainak, mondatainak használata 
anélkül, hogy erre az írás készítője írásában utalna. 
 
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 az ő saját, eredeti gondolata. A fejlett tudományos 
élettel rendelkező országokban a plágium megítélése azonos a bolti lopáséval.  
A bolti lopáshoz hasonlóan természetesen lehet, hogy nem vesszük észre. De - reméljük - 
mindenki számára világos, hogy ilyet nem azért nem csinál, mert lehet, hogy nem veszik észre. 
Másrészt a plágium nem csak akkor tűnik fel, ha az oktató, aki az adott szakmaterület 
szakirodalmát ismeri, olvasta az adott szöveget. A beemelt szöveg gyakorta “kilóg” a 
dolgozatból. Egy egyetemi oktatásban éveket eltöltő oktató számára nem nehéz feladat 
kiválasztani egy diák aránylag egyszerű, “diákos” fogalmazásából azokat a tömören, precízen 
megfogalmazott mondatokat, amelyek egy olyan kutatótól származnak, aki adott esetben 
évtizedeket töltött el a tudományos pályán. 
 
 

Mindezek miatt az Urbanisztika Tanszékre beadott  
minden dolgozat, terv, tabló, stb. esetében érvényesek  

a következő szabályok: 
 

PLAGIZÁLÁS 
- ha valaki szó szerint kimásol egy szakfolyóiratból egy cikket 

(korábbi dolgozatot, stb.), ráírja a nevét és saját dolgozatként 

beadja; 

- ha valaki “saját” dolgozatot ír, ám abba mondatrészeket, egész 

mondatokat, bekezdéseket, ábrákat, rajzokat, fotókat, 

grafikonokat, térképet, tervet, vagy annak részletét emel be más 

szövegekből, anélkül, hogy ezt idézőjellel és hivatkozással 

jelezné. 

 

Az ilyen esetek nem igényelnek magyarázatot: 

az Urbanisztika Tanszék minden ilyen dolgozatot  
automatikusan elégtelenre értékel 

és az esetet súlyosságától függően a BME Fegyelmi 
Bizottsága elé terjeszti. 



EZÉRT: 
 
Minden esetben jelölni kell a 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, grafikon, kép, ábrázolás forrását. 
- az internetről származó információkat, adatokat, gondolatokat ugyanúgy, mintha 

nyomtatásban jelentek volna meg. 

 
Minden esetben idézőjelet kell használni: 
- ha szó szerint idézünk valakit!! Az idézőjel használatánál nem szempont, hogy hány 

szót veszünk át egy az egyben az eredeti szövegből. 
 

A hivatkozás formája a gondolatot követő hivatkozó jel alatti 
lábjegyzetben: 
- könyvből: 

szerző (szerkesztő): cím, kiadó, kiadás éve, kiadás helye, idézett oldal 
- cikkből: 

szerző: cím, „in” folyóirat vagy gyűjteményes mű címe, szám/évfolyam, kiadás helye, 
idézett oldal 

- internetről: 
szerző: cím, honlap pontos címe 

 

További információk 
Amennyiben valaki úgy érzi, hogy további kétségei, kérdései vannak, az alábbiakat 
teheti: 
- Megkeresi a tanszék valamelyik oktatóját annak kijelölt fogadóidejében és felteszi 

kérdéseit. 
- Megkeresi a szakirodalomban kérdésére a választ. Két ajánlott kötet: 

Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó 1996 
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Európa Kiadó 

- és egy ajánlott web-oldal: 
http://www.plagiarism.org/  
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