
A RussianStudiesHu szerkesztőségi politikáját tükröző etikai kódex és a 

tudományos publikációk szerzőit kötelező etikai normák, továbbá a 

beérkezett cikkek recenzálásának szabályai 

Preambulum: A Szerkesztőbizottság magától értetődőnek tekinti, hogy a szerzők tisztában 

vannak a tudományos publikációkkal szemben támasztott etikai normákkal.   

A Folyóirat szerkesztői tevékenységük során a Tudományetikai Bizottság (COPE) tudományos 

publikációkra vonatkozó ajánlásait tartják irányadónak. Ezen normáknak való megfelelést a 

publikációs folyamat minden résztevevője kötelezőnek tekinti önmagára nézve.  

A RussianStudiesHu nyílt hozzáférésű folyóirat, minden példánya elérhető elektronikus 

formátumban a folyóirat weboldalán. A RussianStudiesHu a The Budapest Open Access 

Initiative alapelveihez tartja magát. 

A kiadói tevékenység során a tisztességtelen gyakorlat (plágium, hamis információ megosztása 

stb.) elkerülése, valamint a tudományos publikációk magas színvonalának biztosítása, továbbá 

a szerző által elért tudományos eredmények nyilvános elismerése érdekében a 

szerkesztőbizottság minden tagja, a szerző, a bíráló, a kiadó, valamint a közzétételi folyamatban 

részt vevő intézmények kötelesek betartani az etikai normákat és szabályokat, és minden 

ésszerű lépést megtenni a jogsértések megelőzése érdekében. 

1. A Szerkesztőség általános kötelezettsége és felelőssége

A Szerkesztők 

1.1. viselik a felelősséget a RussianStudiesHu által publikált tartalomért; 

1.2. tiszteletben tartják a tudományos véleménynyilvánítás szabadságát; 

1.3. korrekciót, pontosításokat, reagálásokat és helyesbítéseket tesznek közzé, amennyiben az 

szükséges, indokolják döntésüket a cikk elfogadása vagy elutasítása esetén; 

1.4. vállalják, hogy kizárják az üzleti érdekek vagy a politika befolyását az anyagok 

közzétételére vonatkozó döntésekben; 

1.5. döntéseiket a méltányosság és a pártatlanság elve alapján hozzák meg, biztosítva a 

szerkesztői tevékenység átláthatóságát annak minden szakaszában; 

1.6. kötelezettséget vállalnak arra, hogy az átadott anyagokkal kapcsolatos információkat az 

adott szerzőn, lektoron, más szerkesztői tanácsadón és szükség esetén a kiadón kívül másnak 

nem adnak ki; 
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1.7. a kéziratokat kizárólag tudományos tartalmuk alapján értékelik, fajra, nemre, szexuális 

irányultságra, vallási meggyőződésre, etnikai hovatartozásra, állampolgárságra és a szerzők 

politikai nézeteire való tekintet nélkül; 

1.8. lehetőséget biztosítanak a felülvizsgált anyag szerzőjének kutatási álláspontjának 

alátámasztására; 

1.9. vállalják, hogy saját kutatásuk során nem használják fel a nem publikált cikkekből 

származó információkat. 

2. Kapcsolat a szerzőkkel 

2.1.  A Szerkesztőség kizárólagos joga a benyújtott publikáció elfogadása vagy elutasítása, 

figyelembe véve a lap tudományos színvonalát, valamint az írás relevanciáját a folyóirat 

szempontjából. 

 2.2.  Abban az esetben, ha a publikálásra szánt írás bármilyen forrásból történt finanszírozással 

készült, a szerzőnek ezt a tényt a kéziratban fel kell tüntetnie a benyújtásakor. 

 2.3.  A Szerkesztőség visszavonhatja a már elfogadott publikációk közlésére vonatkozó 

döntését, ha kétség merül fel az írás tudományos integritásával kapcsolatban, minden esetben 

közölve a szerzővel ennek okát, és megindokolva a szerkesztőség döntését.  

 2.4.  A Szerkesztőség felelős a kéziratok méltányos időn belül történő szakmai recenziójáért, 

ideértve a folyamat során felmerülő bizalmas természetű kérdéseket is. 

 2.5.  A Szerkesztőknek lehetőségük van a saját folyóiratukban való publikálásra.  Ebben az 

esetben azonban speciális eljárás életbe léptetésével kell kizárni annak lehetőségét, hogy a 

szerkesztő-szerző közvetlen vagy közvetett befolyása érvényesüljön.  

 2.6.  A Szerkesztőség felelős a szerzőkkel folytatott kommunikációért, és a szakértői 

vélemények alapján ajánlásokat fogalmazhat meg a kéziratban történő változtatásokra 

vonatkozóan.  

 2.7.  A Szerkesztőség elkötelezett az elfogulatlan szakértői recenzió biztosítása mellett.  Ha 

egy szerző részéről igény fogalmazódik meg egy adott személy kizárására a kézirat lektorai 

közül, a Szerkesztőség ezt a kérést komolyan tekintetbe veszi.  

  2.8.  A RussianStudiesHu semmilyen költséget, illetve szerkesztési vagy publikációs díjat nem 

számít fel a szerzők számára.  

 2.9.  A RussianStudiesHu szerzői korlátlanul rendelkeznek cikkeik szerzői jogaival.  

2.10. A szerzők garantálják, hogy cikkük nincs elbírálás alatt egy másik szerkesztőségnél, és 

korábban nem jelent meg.  



2.11. A szerzők felelősek cikkük tartalmáért, hogy abban eredeti tudományos megállapításokat 

fogalmaznak meg. Más kutatók eredményeinek felhasználását megfelelő hivatkozásokban 

jelzik, melyeket a folyóirat publikációs szabályzatában foglaltak szerint készítenek el. A 

recenzióknak és más szemléző tanulmányoknak is pontosaknak és objektíveknek kell lenniük, 

világosan elkülönítve a szerző személyes álláspontját.  

2.12. A szerzők felelősek a cikkeikben esetlegesen előforduló szándékos vagy nem szándékos 

plágiumért. A cikkek bármely elemének engedély nélküli átvétele és közzététele 

elfogadhatatlan. Az átvett tartalomra a szerzők, és a hivatkozás helyének feltüntetése mellett 

kell hivatkozni.  

2.13. A szerzők a szerző korábban közzétett kutatásaiból vagy egy másik kutató munkájából 

származó szöveges vagy grafikus információk esetében kötelesek hivatkozni a vonatkozó 

kiadványokra, vagy írásos engedélyt adni ezen anyagok felhasználására. A hivatkozás nélküli 

átvételt a szerkesztőség plágiumnak tekinti. 

2.14. A szerzők vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a folyóirat szerkesztőségét vagy 

kiadóját a már közzétett munkában felfedezett jelentősebb hibára vagy tévedésre.   

2.15. A szerző vállalja, hogy a bírálatra benyújtott anyag valamennyi szerzőjét megjelöli. 

2.16. A szerzőnek joga van fellebbezni a szerkesztőség határozatával szemben a meghatározott 

eljárásnak megfelelően. 

3. Kapcsolat a bírálókkal 

 3.1. Minden publikáció független szakértői recenzión megy át megjelenés előtt. 

3.2. A szerkesztő ellenőrzi, hogy a cikk megfelel-e a folyóirat profiljának, a publikációs 

szabályzat követelményeinek, és megfontolásra megküldi a folyóirat szerkesztőségének, amely 

meghatározza a kézirat tudományos értékét. 

3.3 A bírálókat a Szerkesztőbizottság választja ki, kizárólag az adott szakterületre vonatkozó 

kompetenciáik alapján.  

3.4. A recenzensnek mély szakmai ismeretekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie az adott 

tudományos területen, a recenzált anyagok elismert szakértőjének kell lennie. 

3.5 A szakértői értékelés a double blind review-t jelenti. 

3.6. A bírálat független folyamat. A recenzió készítője nem lehet a recenzált kézirat szerzője 

vagy társszerzője, valamint azon szervezet alkalmazottja, ahol dolgozik, vagy doktori 

tanulmányokat végez. 



 3.7.  A Szerkesztőség elvárása, hogy a bírálók tegyék közzé az esetleges érdekekütközésüket, 

mielőtt elvállalják egy publikáció recenzióját, továbbá vállalják a felelősséget a bírálók 

személyazonosságának védelméért. 

3.8. A bírálók vállalják, hogy a recenzált publikációkat diszkréten kezelik, az azokból származó 

információkat nem közlik harmadik (illetéktelen) féllel.  

3.9. A bírálók kötelesek tiszteletben tartani a szerzői jogokat, és semmilyen körülmények között 

sem használhatják az eredeti anyagokat vagy azok részleteit saját kutatásaikban vagy személyes 

célokra.  

3.10. A bírálók vállalják, hogy a recenzálást önkéntes alapon végzik. 

3.11. A bírálók értékelik a publikálásra benyújtott tanulmány eredményeinek relevanciáját és 

tudományos újdonságát, elméleti és gyakorlati jelentőségét, a szükséges hivatkozások 

rendelkezésre állását más művekből származó adatokra. A cikk elemzése alapján a recenzió 

készítője szakvéleményt fogalmaz meg a következők szerint: a) a cikket közzétételre ajánlja; 

b) a cikket az észrevételeivel összhangban javítani kell; c) A cikket elutasítását javasolja ( az 

elutasítás indokának megfogalmazásával). 

3.12. A Szerkesztők vállalják, hogy a bírálat kézhezvételétől számított 7 napon belül e-

mailben megküldik azt a cikk szerzőjének anélkül, hogy megadnák a véleményező nevét.  

3.13. Amennyiben a bírálat ajánlásokat tartalmaz a cikk felülvizsgálatára, a folyóirat 

szerkesztőbizottsága megküldi a szerzőnek a vélemény szövegét azzal a javaslattal, hogy 

azokat a cikk új verziójának elkészítésekor szerző vegye figyelembe, vagy megfogalmazott 

indokai alapján utasítsa el. A szerző által felülvizsgált cikket újra elküldi recenzióra. 

3.14. A közzétételről szóló végleges döntést a szerkesztőbizottság a bírálók ajánlásai, a mű 

tudományos értéke és a téma folyóiratnak való megfelelése alapján hoz. A szerkesztőség által 

elutasított cikk újabb recenzálásra nem fogadható be. 

3.15. Miután a folyóirat szerkesztőbizottsága döntést hozott a közzétételről, a szerkesztő 

tájékoztatja erről a szerzőt. 

4. A Szerkesztőbizottsági ülések rendje  

 4.1.  A Szerkesztőbizottság üléseit (személyesen vagy online), akkor tartja, amikor a 

főszerkesztő ezt indokoltnak tartja, de évente legalább egyszer, ahol megvitatja a felmerülő ad 

hoc jellegű kérdéseket, valamint a folyóirat színvonalának és további fejlődésének kérdéseit. 

 

5. Visszavonás szabályai  

5.1. Amennyiben a Szerkesztőség tudomására jut, hogy a RussianStudiesHu folyóiratban 

megjelent cikk plágiumot tartalmaz, vagy a publikáció tartalma ellentétes a magyar 

törvényekkel, felmerülhet a cikk visszavonásának kérdése. A visszavonás folyamata a 

következő: 



- A szerző, olvasó, recenzens, szerkesztő vagy kiadó a szabálysértést írásban jelenti a 

Szerkesztőségnek, a megadott e-mail címen.  

- A panasz beérkezése esetén a szerkesztő köteles azt írásban rögzíteni, és alapos megfontolás 

után jelentést készíteni, amelyben feltünteti az üggyel kapcsolatos valamennyi vitás kérdést a 

szerkesztőségnek történő további vizsgálat céljából. 

- A Szerkesztőség megvizsgálja az előterjesztést és döntést hoz a cikk visszavonásáról vagy a 

beadvány elutasításáról. Ha visszavonásról határoznak, a Szerkesztőség írásban értesíti a 

szerzőt a feltárt jogsértésről.   

- A folyóirat online és nyomtatott verziójában egyaránt közlemény jelenik meg a cikk 

visszavonásáról, az ok megjelölésével.  

- A Szerkesztőség visszavonja a cikket minden repozitóriumból és elektronikus felületről, ahol 

a folyóirat elérhető.  

- A szerzőnek joga van fellebbezni a szerkesztőségi döntés ellen. A fellebbezést írásban kell 

benyújtani a lap szerkesztőbizottságához a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell a határozat cáfolatát, részletes indoklással arra vonatkozóan, 

hogy a határozatot miért tartja tévesnek. 

6. A jogi eljárások rendezése 

6.1. Amennyiben a Szerkesztőség és egy szerző között jogvitához vezető vitás kérdés merülne 

fel, a jogi eljárás során Magyarország törvényei az irányadóak.  

 

(Bővített szöveg, 

2021. 12. 13.) 

 

 

 

 


