PÁR SZÓ A KIADVÁNYRÓL





A hazai és nemzetközi gazdaságban 
tapasztalható általános trendek és a legjobb
logisztikai gyakorlatok szinergiája.
Informatikai
fejlesztések,
a
digitális
forradalom és az Ipar 4.0 hatása a legújabb 
logisztikai megoldásokra.

A legjobb menedzsment módszerek,
szervezetfejlesztési és változáskezelési
eszközök hatékony alkalmazása a hazai
kkv-k fejlődése érdekében.
Egyéb, a Szerkesztőkkel előzetesen
egyeztetett téma.

KÉRT FORMÁTUM
Betűtípus: Times New Roman, 1,15-ös sorköz, 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm margó, sorkizárt.
Terjedelem: a tanulmány maximum 4 oldal terjedelmű legyen (maximum 13.000 karakter
szóközökkel), a megfelelő helyre beszerkesztett ábrákkal és táblázatokkal együtt.

KÉRT SZERKEZET









Főcím: Times New Roman, 12-es betűméret, bold (félkövér) betűstílus
Szerző(k) családi- és utóneve, munkahelyének neve, beosztása, e-mail címe: Times New
Roman, 12-es betűméret, normál betűstílus
Szerzői bemutatkozó (min. 600 – max. 700 karakter szóközökkel, tudományos fokozat, rövid
szakmai/tudományos életpálya): Times New Roman, 10-es betűméret, normál betűstílus
Magyar nyelvű absztrakt (min. 800 – max. 1000 karakter szóközökkel): Times New Roman, 10es betűméret, normál betűstílus
Kulcsszavak (maximum 5 db): Times New Roman, 10-es betűméret, bold (félkövér) betűstílus
Sorszámozott fejezetcímek (Times New Roman 12-es bold), sorszámozott alfejezetek (Times
New Roman 12-es normál betűméret)
Szövegtörzs: Times New Roman, 12-es betűméret, normál betűstílus
Hivatkozások: Times New Roman, 10-es betűméret, normál betűstílus

HIVATKOZÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
1. Hivatkozás esetén a szöveg közben az idézett szöveget idézőjelbe tegye. A forrást a Harvard-os
rendszer szerint jelölje: Példa: (Horváth-Karmazin, 2014)
2. A tanulmány végén az Irodalomjegyzékben adja meg a pontos adatokat: Példa: HORVÁTH A. –
KARMAZIN Gy. (2014): Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás. Akadémiai Kiadó,
Budapest. A forrásokat ABC sorrendben kell feltüntetni és nem kell sorszámozni.
3. A táblázatokhoz és ábrákhoz minden esetben tartozzon:

sorszám,

cím,

szakirodalmi forrás (saját szerkesztésű ábra esetén: „Forrás: saját szerkesztés”),

szövegbeli hivatkozás

1

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

TANULMÁNYOK TÉMAKÖREI

logisztikai trendek és legjobb gyakorlatok k iav án y b a szán t t a n u lm án y o k e lk é sz ít és éh e z

Logisztikai trendek és legjobb gyakorlatok című, évente két alkalommal, 300 példányban
megjelenő színvonalas tudományos folyóiratunk célja, hogy a gazdasági és üzleti élet aktív szereplői, a
szakmai érdekképviseletek felelős vezetői, valamint a termelő, gyártó, kereskedő és szolgáltató
vállalatok döntéshozói értesülhessenek a legfontosabb gazdasági és logisztikai trendekről, legjobb
gyakorlatokról és az alkalmazható kutatási eredményekről.

Példa:

16. ábra. Példák veszélyesáru-bárcákra
Forrás: http://kisaetr.blogspot.hu/2012/10/adr.html, letöltés
détuma: 2016.05.30.

2. táblázat. Fuvarozási ágak közötti választási szempontok
Finnországban különböző iparágakban
Forrás: Punakivi–Hinkka, 2006

A TANULMÁNY BEKÜLDÉSE
Határidő: A fenti kritériumoknak megfelelő anyagot elektronikusan kérjük eljuttatni a pr@bi-ka.hu email címre 2016. szeptember 16-ig.
Fénykép a szerzőről: A tanulmány mellett kérjük, külön file-ban egy 3x4 cm méretű igazolványképet
is küldjön el részünkre jpg formátumban, 300 dpi felbontásban.
Illusztráció: A tanulmány mellett kérjük, hogy külön file-ban egy, a témához illeszkedő képet (jpg),
továbbá egy diagramot/táblázatot (excelben) vagy ábrát (jpg) is küldjön részünkre.
LEKTORÁLÁS
Az anyagot független felkért szaklektorok bírálják el. A Szerkesztők fenntartják a jogot, hogy a
lektorálást követően döntsenek a végleges megjelenésről, illetve a lektorok kisebb módosításokat
végezhessenek a szövegben.
A tartalmat vagy a teljes publikációt érintő korrekciós javaslatainkat megküldjük Önnek további
egyeztetés céljából.
KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK
Kérdés esetén látogasson el a kiadvány hivatalos honlapjára (logisztikaitrendek.hu) vagy kérjük,
forduljon bizalommal a kiadvány szerkesztéséért felelős kapcsolattartókhoz az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Telefonszám:

06-56/524-050

Email:

pr@bi-ka.hu

A kiadványt a 2016. október 13-án megrendezésre kerülő
Szolnoki Gazdasági Fórum konferencia minden résztvevője megkapja.
A rendezvény hivatalos honlapja: http://gazdasagikonferencia.hu/

2

