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ETIKAI SZTENDERDEK 

A Gazdaság és Pénzügy (a továbbiakban: GÉP) folyóirat a COPE (the Committee on Publication 

Ethics) által közzétett etikai alapelveket követi. Bővebb információt a COPE Alap Gyakorlatai 

(COPE Core Practices - https://publicationethics.org/core-practices ) tartalmaznak. 

A követendő Etikai Elvek a következők: 

A SZERZŐ ÁLTAL KÖVETENDŐ ETIKAI ÚTMUTATÓ 

A szerző 

A GÉP-ben feltüntetett valamennyi szerzőnek érdemben hozzá kell járulnia a folyóirat 

összeállításához szükséges munkához. Ez kapcsolódhat akár a kutatási koncepcióhoz vagy 

annak kialakításához, az adatok összegyűjtéséhez, vagy azok elemzéséhez, értelmezéséhez is. 

A szerző vagy társszerző felelősséggel tartozik és felelősségre vonható a saját cikkének 

tartalma alapján. 

 

Amit kerülni kell: 

Ajándék (vendég) szerző jelenléte: amikor olyan szerepel a szerzők között, aki nem vett részt a 

tanulmány elkészítésében. 

Szellemíró jelenléte: amikor valaki, aki részt vett a tanulmány elkészítésében nincs feltüntetve 

annak szerzői között. 

Plágium 

A plágium definíciója: Amikor valaki egy másik ember munkáját (adatokat, megfogalmazást 

vagy elméleteket) a sajátjaként tünteti fel, megfelelő forrásjelölés nélkül.” (forrás: COPE) 

Plágiumnak számít, többek között: 

 a szöveg szó-szerint való kimásolása más forrásból, annak feltüntetése nélkül; 

 az ötletek, képek vagy adatok kimásolása más forrásból, annak feltüntetése nélkül; 

 amikor a szerző a saját, előzőekben kiadott publikációjából felhasznál szöveget a forrás 

feltüntetése vagy a szerkesztő beleegyezése nélkül; 

kivétel: a szerző felhasználhat szöveget a saját, előzőekben kiadott publikációjának Módszer 

részéből, amennyiben ezt a szöveget az eredeti forrásnak tulajdonítja; 

 egy másik szövegben megfogalmazott ötlet használata némileg másképp 

megfogalmazva, a forrás feltüntetése nélkül. 

Amennyiben a szakértői értékelés során plágiumra bukkanunk, úgy a kéziratot visszautasítjuk. 

A GÉP fenntartja annak jogát, hogy plágium észlelése esetén erről tájékoztassa a szerző 

intézményét, a kézirat kiadása előtt és után is.  

https://publicationethics.org/core-practices
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Kérünk minden kedves szerzőt, hogy mások (vagy saját) munkájának idézése során győződjön 

meg az alábbiakról: 

 A más forrásból szó szerint idézett szöveget egyértelműen jelölje, tegye idézőjelbe; 

 az idézett szöveget egyértelműen tulajdonítsa az eredeti forrásnak és hivatkozzon rá a 

szövegen belül, illetve a hivatkozások szekcióban is.  

Adatgyártás / adathamisítás 

Létfontosságú, hogy minden adat helyes legyen és tükrözze a szerző saját kutatását. Az 

adatmegosztás egyre elterjedtebb jelenség, így a nyers adatok egyre hozzáférhetőbbé válnak. 

Ezért is javasoljuk, hogy jelentkezése során a szerző töltsön fel publikációja mellékleteként 

nyers adatokat is. 

Összeférhetetlenség 

Fontos, hogy őszintén nyilatkozzunk minden felmerülő összeférhetetlenségről, attól 

függetlenül, hogy kutatás-finanszírozási forrásokról, közvetlen vagy közvetett pénzügyi 

támogatásról, felszerelésbeli vagy tárgyi ellátmányról vagy egyéb támogatásról van szó. 

Amennyiben a szerző kéziratának leadásakor vagy áttekintése során nem tájékoztatja a 

folyóiratot olyan összeférhetetlenségről, amely befolyásolja a kutatás tényleges vagy 

lehetséges eredményét, a GÉP visszautasíthatja a tanulmányt. 

A tanulmány leadása 

A tanulmány leadása előtt a szerző győződjön meg róla, hogy: 

 elolvasta a folyóirat szerzőknek szánt utasításait, illetve követett minden 

adatkészlettel, etikával és közleménnyel kapcsolatos utasítást;  

 a tanulmány összes szerzőjét megnevesítette; 

 egyértelműen és alaposan lehivatkozta a tanulmányban felhasznált összes anyagot; 

 alaposan átnézte a tanulmányban foglalt adatokat és minden, a GÉP által kötelezően 

elvárt kiegészítő adatot hozzátett; 

 nyilatkozott bármilyen olyan érdekről, amely érintheti a folyóiratot; 

 egyszerre csak egy folyóirathoz adta be a tanulmányát; 

 értesített minden társszerzőt a tanulmány leadásáról (azt követően). 

 

ETIKAI ÚTMUTATÓ SZAKMAI LEKTOROKNAK  

A GÉP ún. kettős “vak” lektorálást folytat. Ez azt jelenti, hogy lektorok és a szerzők személyei 

nem ismeretesek egymás előtt. 

Minden szakmai lektor köteles követni az etikai útmutatót a GÉP folyóirat cikkeinek 

lektorálása során: 

 A szakmai lektor köteles minden beadott kéziratot egyformán, elfogulatlanul 

lektorálni. 
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 A szakmai lektor köteles bármilyen felmerülő összeférhetetlenséget jelenteni, mielőtt 

beleegyezik a kézirat lektorálásába. 

 A szakmai lektor köteles bizalmasan kezelni a lektorálási folyamatot. Nem adhat ki 

semmilyen, a kézirattal kapcsolatos információt vagy elérhetőséget olyannak, aki nem 

vesz részt a lektorálási folyamatban. 

 A szakmai lektor feladata egy konstruktív, széleskörű, alátámasztott és megfelelően 

tartalmas lektori jelentés összeállítása. 

 A szakmai lektor jelentésében kerülje az olyan kijelentéseket, amelyek megérthetik az 

ismeretlen szerző méltóságát. 

 A szakmai lektor tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy jelentését és javaslatát 

időben leadja. Amennyiben ez nem lehetséges, tájékoztassa erről a szerkesztőt.  

 A szakmai lektor feladata jelenteni a GÉP szerkesztője felé, ha a lektorálás alatt álló 

kézirat jelentősen hasonlít bármilyen olyan publikált tanulmányra vagy más beadott 

kéziratra, amelyet ő ismer.  

A lektorok számára javasolt a COPE etikai útmutatójának követése (COPE Ethical Guidelines for 

Peer Reviewers). 

 

A SZERKESZTŐ ÁLTAL KÖVETENDŐ ETIKAI ÚTMUTATÓ 
 

A szerkesztő tegyen meg minden szükséges erőfeszítést az alábbi etikai útmutató betartására:  

 A szerkesztő köteles minden beadott kéziratot egyformán, elfogulatlanul elbírálni. 

Kizárólag a tanulmány érdemeit köteles figyelembe venni, a szerző rassza, vallása, 

állampolgársága, neme, kora illetve intézményi hovatartozása nem befolyásolhatja őt 

az elbírálás során. 

 A szerkesztő köteles bizalmasan kezelni a lektorálási folyamatot. Nem adhat ki 

semmilyen, a kézirattal kapcsolatos információt vagy elérhetőséget olyannak, aki nem 

vesz részt a lektorálási folyamatban. 

 Amennyiben a szerkesztő az írótól, lektortól vagy folyóirat-szerkesztőtől tudomást 

szerez egy hitelesnek látszó kötelezettségszegésről, az ő feladata az ügy kivizsgálása, a 

Szerkesztőbizottság elnökével együttműködésben. 

 A szerkesztő visszautasíthatja a beadott kéziratot a hivatalos lektorálás elvégzése előtt, 

amennyiben úgy gondolja, hogy az nem felel meg a folyóiratnak, illetve nem illik bele a 

folyóirat által felölelt témakörökbe.  

 A szerkesztő tegyen meg minden szükséges erőfeszítést az anyagok időben való 

feldolgozására.   

 Amennyiben érdemi bizonyíték állt elő arról, hogy a folyóiratban megjelent cikk fő 

anyaga vagy következtetései hibásak, a szerkesztő feladata, a Szerkesztőbizottság 

elnökével egyeztetve, egy megfelelő javítási értesítés kiadása.  

 A szerkesztő nem használhat fel semmilyen, a kéziratban bemutatott adatot vagy 

elemzést saját kutatásához a szerző beleegyezése nélkül.  

https://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf
https://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf
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A szerkesztő feladata az etikai integritás megőrzése: 

A szerkesztőnek kulcsfontosságú szerepe van a szakmai lektorálási folyamat 

becsületességének megőrzésében. A szerkesztő felelőssége meggyőződni arról, hogy minden 

egyes beadvány egyforma elbírálásban részesüljön, az etikai útmutató szerint. 

 


