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Publikációs Etikai Kódex1 

 
I. A Kódex célja 
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar (a továbbiakban: EKK) Kari Tanács által elfogadott Publikációs 
Etikai Kódex célja, hogy meghatározza azokat a szerzőséggel kapcsolatosan irányadó elveket, 
amelyeket a publikáció során be kell tartania és meghatározza a kapcsolódó fogalmakat és az alapelvek 
megsértése esetén alkalmazandó eljárási rendet.  
 
II. Fogalmak  
(1) publikáció: tudományos folyóiratban vagy könyvben megjelent írásos munka, valamint tudományos 
konferencián elfogadott előadás, poszter vagy poszterelőadás.  
(2) tudományos folyóirat: olyan kiadvány, amelynek van szerkesztőbizottsága és a kéziratokat 
lektorálják. 
(3) szerző:  
a) aki önálló szellemi teljesítménnyel hozzájárul a kézirat létrejöttéhez és 
b) aki részt vállal érdemi és közvetlen hozzájárulásával az alábbiak közül legalább egy pontban: 
ba) a kutatás tervezésében  
bb) a kutatás elméleti megalapozásában 
bc) a kutatási dizájn kialakításában 
bd) az adatgyűjtésben, vagy az adatelemzésben, vagy az eredmények értelmezésében, következtetések 
megfogalmazásában, és  
c) aki részt vállal lényeges és közvetlen hozzájárulásával a kézirat elkészítésében és annak 
véleményezésében és  
d) aki részt vállal érdemi és közvetlen hozzájárulásával a kézirat beküldés előtti jóváhagyásában, 
részletes áttekintésében. 
(4) tevékenységek, melyek önállóan nem minősítenek valakit szerzőnek: a kutatási forrás előteremtése, 
a kutatócsoport általános felügyelete vagy általános adminisztratív támogatása (pl. betegektől a 
kérdőívek lekérdezése, begyűjtése, adatrögzítés, szakmai specifikációk szerinti adatleválogatás), 
technikai szerkesztés, nyelvhelyesség ellenőrzése, fordítás. 
 
III. Szerzői minőségek és a szerzői sorrend meghatározása 
(1) Az első szerző az, aki  
a) az elméleti, vagy  
b) a gyakorlati munka, vagy 
c) mindkettő jelentős részét végezte.  
(2) Az utolsó szerző az a személy, aki  
a) a kutatási munkát irányította és felügyelte, és  
b) felelősséget vállal a munka tudományos minőségéért, és  
c) képes a kézirat eredményeit önállóan is ismertetni.  
(3) A köztes szerzők azok, akik teljesítik a szerzőségre vonatkozó kritériumokat (II. (3) pont) és nem 
első és nem utolsó szerzők. A köztes szerzők felsorolása történhet hozzájárulásuk mértékének 
sorrendjében, vagy alfabetikus sorrendben. 
(4) A levelező szerző az, aki  
a) a közleményt jegyző kutatócsoport arca a külvilág felé, és 
b) kapcsolatot tart a folyóirat szerkesztőivel, majd az olvasókkal, és 
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c) felügyeli a szerzőséggel kapcsolatos kérdéseket is, és  
d) szükség esetén tájékoztatást ad az egyes szerzők hozzájárulásáról. 
 
 
IV. Kódex hatálya 
(1) A Kódex hatálya kiterjed: 
a) Az EKK-val közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló egyetemi oktató, kutató munkakört betöltő személyre; 
b) szakértőként a kutatásba bevont személyre; 
c) az az EKK-val hallgatói jogviszonyban álló hallgatóra, aki 
ca) TDK munkát folytat,  
cb) szakdolgozatot készít, 
cc) Ph.D hallgató. 
 
V. Alapelvek 
(1) A szerzőséggel kapcsolatos elvekről minden kutatási projekt kezdetekor azok részleteiről meg kell 
állapodni a résztvevő kutatóknak. A megállapodás része a publikációs terv, mely tartalmazza, többek 
között, hogy  
a) milyen témákban és milyen cikkeket kívánnak egyedül illetve többen publikálni,  
b) melyik cikkben ki lesz az első szerző, 
c) milyen ütemezésben történik a kutatás és annak eredményéről a publikálás. 
d) egyéb olyan elv, melyet a kutatási projektben résztvevő kutatók szükségesnek tartanak rögzíteni. 
(2) A kutatási projektbe – a becsatlakozás időpontjától függetlenül – a becsatlakozó személy az (1) 
bekezdés szerinti megállapodást köteles elfogadni. Az új becsatlakozó személy vonatkozásában a 
publikációs terv kiegészíthető a kutatási projektben résztvevők támogatásával. 
(3) Minden projekt – függetlenül, hogy hazai vagy nemzetközi szintű – kezdetén a kutatásban 
résztvevőknek szükséges az adott projektben történő publikáció részletszabályainak alapelveit rendezni.  
(4) EKK-s hallgató lehetőleg legyen az első szerző minden olyan publikáció esetében, ami saját 
szakdolgozatán, disszertációján és/vagy a tudományos munkájának eredményein alapul. 
(5) A jelentősebb publikációs számmal rendelkező senior oktatók, kutatók segítsék a junior 
munkatársakat az első szerzőség lehetőségével.  
(6) Az intézményben, intézetben betöltött pozíció vagy a kutatás finanszírozásában betöltött szerep 
önmagában nem indokolja, hogy valaki a közlemény szerzőjeként legyen feltüntetve. 
(7) A cikkek írásakor rögzíteni szükséges az egyes szerzőtársak közötti feladatmegosztáson belül, hogy 
az egyes szerzők mely feladatok elvégzéséhez járultak hozzá.  
(8) A szerzőtársaknak a publikáció benyújtásra tervezett szöveg véglegesítése előtt nyilatkozniuk kell 
arról, hogy a cikkben írottakkal egyetértenek, a publikálandó szöveget ismerik. 
(9) A publikáció köszönetnyilvánítás részében fel kell tüntetni azokat, akik szerzőként nem tüntethetők 
fel, de elismerésre jogosultak a publikáció megjelenésért. A köszönetnyilvánítás megtörténhet 
csoportosan vagy névre szólóan. 
(10) A publikáció szerzője 
a) kötelezett résztvenni a publikációval kapcsolatban felmerülő és tisztázandó kérdések 
megválaszolásában, 
b) amennyiben első szerző köteles biztosítani a szerzőtárs részére, hogy észrevételeket tegyen egy 
meghatározott időkereten belül. Az időkeretet a szerzőtársak határozzák meg, ennek hiányában az első 
szerző útmutatása szerint történik a határidő kijelölése, de az észrevétel benyújtására fordítható időnek 
a kézirat kézhezvételétől számítva legalább 4 hétnek kell lennie.  



(11) Az a személy, aki részt vállalt lényeges és közvetlen hozzájárulásával az alábbi pontok közül 
legalább egyikben 
a) a kutatás tervezésében  
b) a kutatás elméleti megalapozásában, 
c) a kutatási dizájn kialakításában,  
d) az adatgyűjtésben,  
e) az adatelemzésben,  
f) az eredmények értelmezésében, következtetések megfogalmazásában 
 jogosult részt venni a publikáció elkészítésében. 
(12) Amennyiben a jelen Kódexben meghatározottakkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdést a szerzők 
a publikációs folyamat során nem tudnak egymás közt megoldani, a vitás ügy tisztázására az EKK 
Kutatási Bizottságához fordulhatnak. 
 


