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PLÁGIUMELLENŐRZÉS 

- 

SZTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola 

 

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzésének Szabályzata 

értelmében a doktori iskolák jogosultak és kötelesek a benyújtott doktori értekezések 

plágiumszűrésére. Ez az Egyetemi Könyvtár segítségével a plagium@ek.szte.hu címen 

keresztül igényelhető. Részletes tájékoztató itt is olvasható: 

 http://szerzoknek.ek.szte.hu/hasonlosag-ellenorzes-doktori-iskolak-szamara/ 

A szűrés technikai lebonyolításáról és az eredmény alapján az eljárás folytatásáról a doktori 

iskolák rendelkeznek és döntenek. 

 

 

1. Jogszabályi háttér 

 

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata VI. 

FEJEZET (A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE) 

 

- 23. pontja alapján: 

„Az értekezés előzetes vitáját – annak végső formába öntése előtt – a doktori iskola tanácsa 

előírhatja. A vita feltételeit is az illetékes doktori iskola tanácsa írja elő, arról emlékeztetőt kell 

készíteni, amelyet csatolni kell az eljárás jegyzőkönyvéhez. A doktori iskola tanácsa ugyancsak 

előírhatja az előzetes vitára bocsátott értekezés plágiumszűrését, melynek költségeit az SZTE 

állja.”, 

 

- illetve 24. pontja alapján: 

„Az értekezés nyilvános vitára bocsátásának feltétele a benyújtott értekezés plágiumszűrése a 

Doktori Repozitóriumba való feltöltés előtt, melynek költségeit az SZTE állja.), továbbá 32. 

pontja („A bírálati eljárás csak akkor indítható meg, ha a jelölt az összes többi feltételnek 

(publikációk, nyelvvizsgák, plágiumszűrés) eleget tett. A benyújtott értekezés hivatalos 

bírálóknak kiadása nem utasítható el, ha a jelölt a többi feltételnek eleget tett.” 

 

- Az IKDI Tanácsának 2022. június 15-i határozata rögzíti: 

„A doktori értekezés benyújtását plágiumvizsgálat előzi meg, amelyet a TIK illetékes osztálya 

végez el, és amelynek költségeit a doktori program/doktori iskola állja, de adott esetben 

átháríthatja a disszerensre. Az értekezés benyújtására és a repozitóriumba való feltöltésére csak 

akkor kerülhet sor, ha a jelölt a plágiumvizsgálat eredményét a doktori programvezetőn 

keresztül a Doktori Iskola Tanácsa elé bocsátja, és az hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a 

dolgozat nem tartalmaz plágiumot.” 

 

mailto:plagium@ek.szte.hu
http://szerzoknek.ek.szte.hu/hasonlosag-ellenorzes-doktori-iskolak-szamara/
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2. A plágiumellenőrzés végrehajtása 

1. A disszerens kezdeményezi a programvezetőnél a plágiumvizsgálatot. 

2. A programvezető felkéri a könyvtár illetékes osztályát a plágiumvizsgálatra. 

3. A plágiumvizsgálat eredményét a témavezető és a programvezető értékeli. 

4. A disszerens kitölti a plágiumnyilatkozatot1, és eljuttatja az IKDI Doktori Tanácsának. 

5. Az IKDI Doktori Tanácsa nyílt szavazással dönt a disszertáció repozitóriumba való 

feltölthetőségéről és az eljárás megindításáról, melyet az alábbi dokumentummal igazol. 

 

3. Plágiumproblémák megszüntetése 

1. Az előírt tűréshatárt meghaladó plágiumstatisztika esetén a témavezető és a 

programvezető megbeszélik a problémákat disszerenssel. 

2. Disszerens átdolgozza az értekezést. 

3. Disszerens bemutatja a témavezetőnek és a programvezetőnek az átdolgozott értekezést, 

különös tekintettel a problémás helyekre. 

4. Új plágium ellenőrzés indul (lásd 2. pont). 

 

 

Kelt: Szeged, 2023.03.13. 

  

 
1 Nyilatkozat mintája a 3. oldalon megtalálható. Formanyomtatvány letöltési linkje:  
https://www.szegidi.hu/wp-content/uploads/2023/01/Igazolas-a-plagiumellenorzes-eredmenyerol.pdf 

https://www.szegidi.hu/wp-content/uploads/2023/01/Igazolas-a-plagiumellenorzes-eredmenyerol.pdf
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IRODALOM-, ÉS KULTÚRATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 
 

 Iskolavezető: Hansági Ágnes egyetemi tanár  

SZEGED, Egyetem u. 2. H-6722 HUNGARY 

      Tel.: +36 (62) 544-313  
 

 

 

Igazolás a plágiumellenőrzés eredményéről1 

 

 

A(z)_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

című doktori értekezése gépi plágiumellenőrzésének eredményét áttekintettük.  

A dolgozat jelen formájában plágiumot nem tartalmaz, a repozitóriumba feltölthető.  

 

 

 

Kelt:……………………………………………………… 

 

 

 

_____________________________               _____________________________  

         programvezető                                                                      témavezető 

 

 
1 Kérnénk a dokumentum elektronikus úton történő kitöltését. 


