Logisztikai Évkönyv 2022 - A tanulmány és kiegészítőinek formai követelményei
A kért formátum:
1. Betűtípus: Times New Roman, 1,5-ös sorköz, 12-es betűméret, 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm
margó, sorkizárt.
2. Terjedelem: a tanulmány maximum 8 oldal terjedelmű legyen, a megfelelő helyre
beszerkesztett ábrákkal és táblázatokkal együtt (indokolt esetben a Szerkesztőbizottság
elfogadhat ennél hosszabb cikkeket is).
Szerző(k) családi- és utóneve (12-es betűméret),
főcím (14-es bold),
Szerzői bemutatkozó (kb. 500 karakter): (10-es betűméret), (tudományos fokozat, rövid
szakmai/tudományos életpálya, munkahely, beosztás, e-mail cím)
Magyar nyelvű összefoglaló (kb. 500 karakter): (10-es betűméret)
sorszámozott fejezetcímek (12-es bold),
szövegtörzs (12-es normál).
Amennyiben a fejezeten belül alábontást alkalmaz, a decimális alszámozás kötelező!
1. Hivatkozás esetén a szöveg közben az idézett szöveget idézőjelbe tegye. A forrást a
Harvard-os rendszer szerint jelölje, így: (Komáromi, 2018)
2. A tanulmány végén az Irodalomjegyzékben adja meg a pontos adatokat: Komáromi
Nándor (2018): Marketing-logisztika, Akadémiai Kiadó, Budapest. A forrásokat ABC
sorrendben kell feltüntetni és nem kell sorszámozni.
3. A táblázatokhoz és ábrákhoz minden esetben tartozzon: a.) sorszám, b.) cím, c.)
szakirodalmi forrás, ill. d.) legyen az adott ábrának szövegbeli hivatkozása. (Saját
szerkesztésű ábra esetén: „Forrás: saját szerkesztés”). Ezen négy kritérium meglétének
hiánya esetén a szerkesztő nem használja az adott ábrát, táblázatot!
Kérünk még Öntől:
* Igazolványképet: jpg formátum, 3x4 cm, magas dpi felbontásban – külön file-ban
* Angol nyelvű összefoglalót: kb. 500 karakter (10-es betűméret) – külön file-ban. (A tanulmány
címét is kérjük lefordítani!)
Az anyag tartalmi-stiláris kidolgozásakor kérem, tartsa szem előtt az olvasói szegmenseket:
az évkönyv olvasói gyakorló vállalatvezetők, gazdasági döntéshozók (logisztikai és más
beosztásokban), ill. a tudományos élet szereplői (oktatók és hallgatók).
2021. szeptember 20-ra a fenti kritériumoknak megfelelően kérjük az anyagot elektronikusan
(e-mailben) eljuttatni Siklódy Eszter kapcsolattartónak: e.siklody@mle.hu. Az anyagot a
Szerkesztőbizottság és független szaklektor is lektorálja.
A Szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a lektorálást követően döntsön a végleges
megjelenésről, ill. hogy a lektorok kisebb módosításokat végezhessenek a szövegben. A
tartalmat vagy a szerkezetet érintő nagyobb korrekciós javaslatainkat közvetítjük Önnek.
Előre is köszönjük a magyar logisztika szakma és tudomány fellendüléséhez való
hozzájárulását. A könyv várhatóan 2021. december közepén fog megjelenni.
A Logisztikai Évkönyv 2022 Szerkesztőbizottsága nevében jó munkát kíván:
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