PTE TVSZ 14. sz. melléklet

A szerzői jogok védelmére és a plágiumra vonatkozó külön
rendelkezések
1. § Jelen melléklet célja, hogy fejlessze, szabályozza a hallgatók tudományos
hivatkozási kultúráját, továbbá biztosítsa a hallgatók körében a hivatkozásra
vonatkozó szabályok megismerését, elsajátítását és alkalmazását, ezzel a
plágium elkerülését.
2. § Jelen melléklet tárgyi hatálya kiterjed az Egyetemen folytatott tanulmányok
során a hallgatók által írásban (elektronikusan és papíralapon) beadott
valamennyi írásműre (továbbiakban írásmű).

A plágium fogalma
3. § (1) A hallgató plagizál, ha úgy használja fel mások szellemi termékét
(gondolat, megfogalmazás, más munkájának eredménye), hogy nem jelöli meg
annak eredeti forrását, azt sajátjaként tünteti fel.
(2) Nem követ el plágiumot az, aki szabad felhasználás keretében használja fel
az adott művet, így a mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt
terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint a szerző
megnevezésével idézi (meghivatkozza).

A plágium elkerülése
4. § (1) A plágium elkerülése érdekében az Egyetemen folytatott tanulmányok
során beadott írásművek esetében mindenkor be kell tartani az (5) bekezdés
szerint megállapított hivatkozás szabályait.
(2) A hivatkozás funkciója a gondolatok tulajdonjogának elismerésén túl az,
hogy követhetővé tegye a gondolatvezetés szakirodalmi összefüggéseit, lehetővé
téve, hogy más is el tudja érni, el tudja olvasni azokat a forrásokat, amelyekre az
írásműben megfogalmazott gondolatok épülnek.
(3) A felhasznált forrást meg kell jelölni, ha a hallgató az írásműben
a) valaki más írott vagy szóbeli közleményéből akár csak egy rövid részt
is szó szerint idéz,

b) valaki más írott vagy szóbeli közleményéből szabadon összefoglalva
idéz, parafrazál,
c) valaki más valamely gondolatát, véleményét, elméletét (modelljét stb.)
ismerteti, bemutatja,
d) valaki más valamely gondolatát, véleményét, elméletét (modelljét stb.)
felhasználja saját gondolatmenetének felépítésekor,
e) valaki más által megállapított statisztikai adatot vagy ábrát, illusztrációt
felhasznál.
(4) A felhasznált forrást úgy kell megjelölni, hogy egyértelműen
elkülönüljön a hallgató saját gondolata a hivatkozott, felhasznált
forrásoktól.
(5) A forrás megjelölésére, a hivatkozásra vonatkozó pontos szabályokat a karok
dékáni utasításban határozzák meg és teszik hozzáférhetővé a karon szokásos
módon a hallgatók számára.
5. § A hallgató köteles az Egyetemen folytatott tanulmányok során a
szakdolgozatra,
diplomamunkára,
évfolyamdolgozatra,
valamint
műhelymunkára beadott írásművek mellé csatolni a jelen melléklet 14/1. számú
mellékletét képező eredetiségnyilatkozatot az írásmű eredetiségéről.

A plágium megállapítása és jogkövetkezményei
6. § (1) A plágium tényének megállapítása az írásművet javító oktató feladata,
szakdolgozat esetén a témavezető vagy az opponens, véleményeltérés esetén a
harmadik bíráló jogosult annak megállapítására. A karok az írásműveket
plágiumkereső rendszeren keresztül is ellenőrizhetik.
(2) A plágium megállapításáról a hallgatót 3 munkanapon belül írásban
értesíteni kell, az értesítést a plágiumot megállapító oktató jelzése alapján a kar
Tanulmányi Osztálya küldi meg a hallgató részére.
(3) A hallgató az értesítésről való tudomásszerzést követő három munkanapon
belül – a saját állításait alátámasztó bizonyítékok egyidejű megjelölésével,
benyújtásával – jogorvoslati kérelemmel fordulhat az adott tanszék vezetőjéhez,
aki az írásmű témájában járatos oktatók közül háromtagú ad hoc bizottságot
nevez ki a kérelem elbírálására. A tanszékvezető érintettsége esetén az illetékes
felettes szervezeti egység vezetője jogosult a bizottságot kijelölni. A
bizottságban a plágiumot megállapító oktató nem vehet részt.

(4) A bizottság öt munkanapon belül köteles döntést hozni arról, hogy a plágium
megállapítható-e vagy sem. A plágiumot megállapító bizottsági döntés ellen a
hallgató a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz nyújthat be írásban jogorvoslati
kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
(5) Amennyiben a plágium bizonyítottan megállapítható, az írásmű értékelése
elégtelen érdemjeggyel zárul, amely érdemjegy ugyanabban a félévben nem
javítható. A javításra kizárólag a tantárgy ismételt felvételével van mód,
szakdolgozat esetén a szakdolgozattal kapcsolatos teljes eljárást – beleértve a
korábbitól eltérő, új szakdolgozati téma választását is – ismételni kell.
(6) Súlyos, jelentős terjedelmű vagy ismételt plágium esetén a szakfelelős
javaslatára a dékán fegyelmi eljárást rendelhet el. Fegyelmi eljárás
kezdeményezése esetén az írásmű értékelését fel kell függeszteni, arra az eljárás
lezárását követően kerülhet sor.

14/1. számú melléklet

NYILATKOZAT
az írásmű eredetiségéről
Alulírott ….………………………………………………………………….(név)
…………………………………………...(EHA kód), büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem,
hogy

…………………………………………………………………
………………………………..............…………..……………
…………………………………..……………..………………
…………....................................................................................
című írásomban foglaltak saját, önálló munkám eredményei, ennek
elkészítéséhez kizárólag a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.)
használtam fel, írásomat a Pécsi Tudományegyetem vonatkozó szabályzatainak
betartásával készítettem.
Tudomásul veszem, hogy a szerzői jogi szabályok betartását a Pécsi
Tudományegyetem plágiumkereső rendszeren keresztül ellenőrizheti.

Szekszárd, 20______ év __________________ hó _________ nap

hallgató aláírása

