
 
 

KUTATÁSI- ÉS PUBLIKÁCIÓS IRÁNYELVEK 

Az alábbi kutatási és publikációs irányelvek a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató- és 

Fejlesztő központ (alábbiakban CHERD) keretében folyó kutatások résztvevőire vonatkoznak. 

Az itt leírt alapelvek a nemzetközi és a hazai kutatások szokásjogán alapulnak, betartásuk 

kötelező a CHERD kutatói, valamint a hallgatók számára is! 

Alapfogalmak: 

Vezető kutató: Olyan PhD fokozattal rendelkező kutató, aki minősítése révén jogosult önálló 

kutatás végzésére, valamint arra, hogy más, minősítéssel nem rendelkező beosztott kutató 

munkáját felügyelje. 

Kutatásvezető: A kutatás felelős vezetője. Pályázatok esetében a pályázatban nevesítve is 

megjelenik, de nem finanszírozott és kevésbé jól dokumentált kutatások esetében is van 

kutatásvezető. 

Kutatási pillérvezető: A kutatás során a különböző kutatási pillérek felelős vezetője, 

szervezője. A kutatási pillérek a teljes kutatáson belül a nagyobb részfeladatokat, témaköröket 

jelentik. A kutatás pillérvezető munkáját a kutatásvezető ellenőrzi. 

Kutatócsoport: A kutatásban résztvevő kutatók és hallgatók csoportja. Pályázatokban gyakran 

nevesítve szerepelnek, de nem nevesített kutatók és hallgatók is teljes jogú tagjai lehetnek a 

kutatócsoportnak. Egy kutatócsoporthoz több vezető kutató is tartozhat. Az alap-, mester- és 

doktori képzésben résztvevő kutatók tevékenységét a témavezetőjük, vagy a kutatás vezetője 

(a kutatási pillér vezetője) felügyeli. 

Kutató: A kutatócsoport tagja, aki jogosult a kutatásból származó szellemi termékek 

felhasználására. A kutatás során keletkezett publikációkban szerzőként tüntethető föl. Új, a 

kutatás indulásakor még nem résztvevő kutatók csatlakozásáról a kutatás vezetője dönt.  

Publikáció (tudományos közlemény): A kutatási eredmények szóbeli (pl. 

konferenciaelőadás) vagy írásban (különböző műfajú publikációk, szakdolgozatok, doktori 

disszertációk stb.) történő közzététele. 

  

 

 

 



 
 

Irányelvek 

A kutatás etikai kitételei: Amennyiben a kutatás során személyektől származó információkat 

dolgozunk fel, az adatkezelés módjáról minden esetben tájékoztatni kell az adatközlőt, akinek 

beleegyezését kell adnia a kutatáshoz. Ennek elmulasztása esetén a kutatási anyag nem 

használható fel. A tájékoztatás és a beleegyezés rögzítése a kutató felelőssége. A kutatás során 

minden kutatási anyagot bizalmasan kell kezelni, harmadik fél számára ki nem lehet adni! 

 

A publikálás szabályai:  

Szóbeli vagy írásbeli publikációk során fel kell tüntetni a CHERD, a Debreceni Egyetem 

és/vagy a kutatás finanszírozójának a nevét és a kutatás azonosítószámát! Szerzőként egy 

publikációban azt lehet feltüntetni, aki a közlemény elkészültéhez tudományos tevékenysége 

révén érdemben hozzájárult. A nem tudományos jellegű hozzájárulás nem jelent szerzőséget. 

A tudományos közleményekben valamennyi olyan kutatót fel kell tünteti szerzőként, aki 

tudományos munkájával hozzájárult a kutatás és a közlemény elkészüléséhez, ebből adódóan 

minden esetben fel kell tüntetni szerzőként a kutatásvezetőt és a kutatási pillér vezetőjét. A 

publikációk szerzőinek sorrendjét a kutatásvezetővel és minden szerzőtárssal előzetesen 

folytatott megbeszélés alapján kell kialakítani. A szerzőségre vonatkozó nézetkülönbség esetén 

a kutatásvezető állásfoglalása dönt. Olyan publikáció, amely adott kutatási adatait felhasználja, 

csak abban az esetben jelenhet meg, ha azt a kutatásvezető jóváhagyta. A kutatásvezető 

beleegyezése abban az esetben kapható meg, ha a kutató a tanulmánnyal együtt mellékeli a 

szövegegyezés ellenőrző outputot.  Szakdolgozatok és disszertációk esetében a szerzőség 

feltüntetésére egyéni szabályok érvényesek.   

 


