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Az Antaeus kiadásához hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőknek, a folyóirat
szerkesztőinek, a lektoroknak és a kiadónak) el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra
vonatkozó szabványokat. Etikai nyilatkozatunk a COPE (Publikációs Etikai Bizottság)
„Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek” (Best Practice Guidelines
for Journal Editors) című útmutatón alapul.
It is necessary to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved
in the act of publishing the journal of Antaeus: the authors, the journal editors, the peer
reviewers and the publisher.
Our ethic statements are based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.
A SZERKESZTŐK KÖTELESSÉGEI
EDITOR’S RESPONSIBILITIES
A publikálásra vonatkozó döntések
A szerkesztőbizottság dönti el, hogy a publikálásra beérkezett cikkek közül melyek kerülnek
közlésre. A szerkesztőbizottság döntéseiben a folyóirat irányelveihez igazodik, és betartja a
hatályban lévő – a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra –
vonatkozó jogszabályokat.
Publication decisions
The editorial board the journal is responsible for deciding which of the articles submitted to
the journal should be published. The editorial board are guided by the policies of the journal
and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel,
copyright infringement and plagiarism.
Esélyegyenlőség
A szerkesztők mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási
meggyőződésére, etnikai, származási hovatartozására, vagy politikai nézeteire való tekintet
nélkül értékelik a kézirat szellemi tartalmát.
Fair play
An editor will at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard
to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political
philosophy of the authors.
Titoktartás
A főszerkesztő és a szerkesztőségi munkatársak a publikálásra átadott kézirattal
kapcsolatban semmilyen információt sem közölhetnek a szerzőn, a lektorokon és a kiadón
kívül más személlyel.
Confidentiality

The general editor and any editorial staff must not disclose any information about a
submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential
reviewers, and the publisher, as appropriate.
Közzététel és összeférhetetlenség
A szerkesztők a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját
kutatásaikhoz a szerző írásban adott beleegyezése nélkül.
Disclosure and conflicts of interest
Unpublished materials disclosed in a submitted paper will not be used by the general editor
or the members of the editorial board for their own research purposes without the author's
explicit written consent.
A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI
REVIEWERS' RESPONSIBILITIES
Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez
A lektori véleményezés segíti a főszerkesztőt és a szerkesztőket a szerkesztői döntések
meghozatalában és segíti a szerzőt tanulmánya javításában.
Contribution to editorial decisions
The peer-reviewing process assists the editor and the editorial board in making editorial
decisions and serve the author in improving the paper.
Hatékonyság
Amennyiben a kiválasztott lektor nem tartja magát alkalmasnak a publikálandó kézirat
véleményezésére, vagy tudja, hogy a határidőre történő véleményezés lehetetlen, köteles
értesíteni erről a szerkesztőt és lemondani a véleményezési folyamatban való részvételről.
Promptness
Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript
or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and withdraw
from the review process.
Titoktartás
Valamennyi véleményezésre beérkezett kéziratot bizalmas dokumentumként kell kezelni.
Nyilvánosságra hozatala, megosztása külső személyekkel csak a szerkesztő
felhatalmazásával lehetséges.
Confidentiality
Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must
not be disclosed to or discussed with others except as authorized by the editor.
Objektivitás
A véleményezést objektíven kell végezni. A szerző személyének bírálata nem helyénvaló. A
lektorok állításaikat világosan fogalmazzák meg és érvekkel támasszák alá azokat.
Standards of objectivity
Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate.
Referees should express their views clearly with supporting arguments.
Forrásokra történő hivatkozás
A lektoroknak jelezniük kell, ha a szerzők nem hivatkoznak releváns publikált munkákra. Ki
kell térniük arra is, hogy a szerző megfelelően hivatkozik-e a korábban megjelentetett –

megfigyelést, következtetést, vagy érvelést tartalmazó – megállapításokra. A
véleményezőknek fel kell hívni a szerkesztők figyelmét arra, ha a vizsgált kézirat és
bármely, általuk ismert, már publikált tanulmány között lényegi hasonlóság vagy átfedés
van.
Acknowledgement of sources
Reviewers should identify cases in which relevant published work referred to in the paper
has not been cited in the reference section. They should point out whether observations or
arguments derived from other publications are accompanied by the respective source.
Reviewers will notify the editorial board of any substantial similarity or overlap between the
manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal
knowledge.
Közzététel és összeférhetetlenség
A véleményezés során szerzett információk és elméletek bizalmasan kezelendők és
személyes előnyszerzésre nem használhatók. A lektorok nem véleményezhetnek olyan
kéziratokat, melyek szerzőivel, a tanulmányhoz kapcsolódó cégekkel, intézményekkel
bármilyen versenyből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból eredő érdekellentétben
állnak.
Disclosure and conflict of interest
Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and
not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they
have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or
connections with any of the authors, companies, or institutions associated with the papers.
A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI
AUTHORS' DUTIES
A közlésre vonatkozó irányelvek
A szerzőknek pontosan kell bemutatniuk az elvégzett munkát, annak jelentőségét, és a
tanulmányban felhasznált adatokat. A tudatosan pontatlan állítások etikátlan és
elfogadhatatlan magatartásnak minősülnek.
Reporting standards
Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective
discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the
paper. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are
unacceptable.
Eredetiség és plagizálás
A szerzők által benyújtott kéziratnak saját, eredeti szellemi alkotást kell tartalmaznia, más
szerzők munkáinak és/vagy elméleteinek felhasználásakor azokat megfelelő módon kell
idézni és szakszerűen hivatkozni.
Originality, plagiarism and acknowledgement of sources
Authors will submit only entirely original works, and will appropriately cite or quote the
work and/or words of others.
Sokszoros, redundáns vagy egyidejű publikáció
A szerző nem publikálhatja a lényegében ugyanazt a kutatást leíró kéziratát több
folyóiratban. Ugyanazon kézirat több folyóirathoz történő egyidejű benyújtása etikátlan és
elfogadhatatlan magatartásnak minősül.

Multiple, redundant or concurrent publication
In general, papers describing essentially the same research should not be published in more
than one journal. Submitting the same paper to more than one journal constitutes unethical
publishing behavior and is unacceptable.
Szerzőség
Több szerző esetén szerzőként kell feltüntetni azokat, akik jelentősen hozzájárultak a
tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez.
Közreműködőként vagy köszönetnyilvánításban kell feltüntetni azokat, akik részt vettek a
kutatás bizonyos lényeges szakaszaiban.
Az első szerzőnek meg kell bizonyosodnia afelől, hogy valamennyi társszerzőt jelölték, és
egyetlen illetéktelen sincs társszerzőnek jelölve, továbbá hogy az összes társszerző látta és
jóváhagyta a végső változatot, valamint beleegyezett a publikálásba.
Authorship of the paper
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the
conception, design, execution, or interpretation of the reported study. Where there are
others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they
should be acknowledged or listed as contributors.
The corresponding author ensures that all contributing co-authors and no uninvolved
persons are included in the author list. The corresponding author will also verify that all coauthors have approved the final version of the paper and have agreed to its submission for
publication.
Közzététel és összeférhetetlenség
Valamennyi szerzőnek nyilatkoznia kell azokról az esetleges pénzügyi vagy más lényeges
érdekütközésekről, amelyek befolyásolhatják a kéziratban bemutatott eredményeket vagy
azok értelmezését. A projekt összes pénzügyi támogatási forrását nyilvánossá kell tenni.
Disclosure and conflicts of interest
All authors should include a statement disclosing any financial or other substantive conflicts
of interest that may be construed to influence the results or interpretation of their
manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.
Alapvető hibák a publikált cikkekben
Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot vél felfedezni a már megjelent
munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat főszerkesztőjét vagy kiadóját, és
együtt kell működnie a szerkesztővel a hiba visszavonásában vagy kijavításában.
Fundamental errors in published works
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it
is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and to cooperate
with the editor to retract or correct the paper in form of an erratum.

