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1. Etikai szabályok
A Közbeszerzési Értesítő Plusz szerkesztősége magára nézve elfogadja és követi a
COPE (Publikációs Etikai Bizottság) irányelveit és ajánlásait (Best Practice Guidelines
for Journal Editors). A COPE irányelvekről itt olvashatnak bővebben:
https://publicationethics.org/core-practices
A kiadói szerződés aláírásával a szerzők és a szerkesztőség egyaránt elfogadja az etikai
szabályokat.
4.1 A szerkesztőség kötelezettségei:
4.1.1 Publikációs döntések meghozatala
A szerkesztőség dönt a kéziratok megjelentetéséről. A szerkesztőség a kéziratot –
lektori támogatás esetén –, amennyiben az megfelelő minőségű és megfelel a
szerkesztési elveknek megjelenteti. A szerkesztőség dönt arról, hogy a leadott
kéziratot mely lapszámban jelenteti meg. A kézirat abban a lapszámban kerül közlésre,
amelynek koncepciójához leginkább igazodik.
4.1.2 Esélyegyenlőség
A szerkesztőség a műveket minden esetben objektíven, azonos értékek és elvek
mentén, bármiféle etnikai, nemi, vallási vagy politikai alapú megkülönböztetéstől
mentesen vizsgálja.
4.1.3 Titkotartás, összeférhetetlenség
A szerkesztőség a szerzőkkel és a kéziratokkal kapcsolatos információkat harmadik fél
számára nem ad át. A szerkesztőség tagjai a kiadásra nem került kéziratokat nem
használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerző írásos beleegyezése nélkül.
4.2 A szerző kötelezettségei:
4.2.1 Szabatosság
A szerzőnek biztosítania kell, hogy a kéziratban foglaltak nem tartalmaznak valótlan,
szándékosan eltorzított információkat.

4.2.2 Eredetiség
A leadott kéziratnak a szerző saját szellemi alkotásának kell lennie. Amennyiben
mások szellemi alkotásait használja fel a szerző, gondoskodni kell a pontos
hivatkozásokról. Ugyanazon kézirat párhuzamos publikálása egyidejűleg több
platformon nem felel meg jelen etikai követelményeknek.
4.2.3 Helyesbítés
Amennyiben a publikálás során vagy azt követően a szerző a művével kapcsolatban
bármilyen olyan hibát észlel, amelynek kijavítása szükséges, vagy amely miatt a mű
visszavonása válik indokoltá, köteles ezt haladéktalanul jelezni a szerkesztőség felé és
köteles a szerkesztőséggel maradéktalanul együttműködni.
4.3 Etikai panasz
Bárki jelzéssel élhet a szerkesztőség felé a Közbeszerzési Értesítő Plusszal kapcsolatos
bárminemű etikátlan vagy etikátlannak vélt magatartással kapcsolatban.
A jelzéseket az ertesitoplusz@kozbeszerzes.hu címre kérjük megküldeni. A jelzésben
kérjük feltüntetni az érintett lapszámot, cikket, a kifogásolt magatartást, valamint
kérjük megküldeni a jelzés tartalmát alátámasztó dokumentumokat, bizonyítékokat.
A szerkesztőség a beérkezett jelzéseket minden esetben objektíven és felelősségteljesen
kivizsgálja.
A szerkesztőség is etikai panasszal, kifogással élhet a szerzőkkel szemben,
amennyiben a szerzők megszegik az irányadó etikai szabályokat.
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