A Logisztikai Híradó szerzői útmutatója
Terjedelmi feltételek
Tanulmányok,
elemzések

Maximum 8 000 leütés szóközökkel együtt. A fotók, ábrák elhelyezése
arányosan csökkenti a megjelentethető szöveg mennyiségét!

Hírek

200 - 3 000 leütés szóközökkel együtt. A fotók, ábrák elhelyezése
arányosan csökkenti a megjelentethető szöveg mennyiségét!

Formai követelmények
Szöveg

A kéziratot magyar nyelven kell benyújtani, e-mail-ben (*.doc vagy *.rtf
formátumban) a szerkesztőség címére hirado@logisztika.hu. A beküldött
kéziratokat szakértők bevonásával a szerkesztőség bírálja el.
A szövegben az ábrák és illusztrációk helyét kérjük a mellékelt fájlok
elnevezésével, képaláírásokkal együtt feltüntetni.

Szerkezet

Kérjük, hogy írjon rövid, figyelemfelkeltő bevezetőt, használjon alcímeket.
Emelje ki a szöveg egy-két kulcsmondatát.

Stílus

Kérjük, gondoljon arra, hogy nem kizárólag az Ön szorosan vett
szakterületét ismerők fogják olvasni a cikket, ezért a szaknyelv használatát
igyekezzen az ésszerűség határain belül korlátozni. A világos, érthető,
követhető gondolatok könnyebben befogadhatóak, ezért szélesebb
közönséghez jutnak el.

Rövidítések

A főszövegben kerülendők a közismert rövidítések (pl., ti., ill.), ezeket írjuk ki
teljes alakban.
Dátumok esetén a hónapneveket teljes, a jegyzetekben rövidített alakban
kérjük.
Más rövidítések, betűszók használata esetén az első említéskor a teljes
alakot írjuk ki, és zárójelben a rövidítést is tüntessük fel. A további
említésekkor elegendő a rövidítés használata.

Kiemelések

Könyvek, tanulmányok, elemzések címét dőlt betűvel kérjük szedni,
idézőjelet ebben az esetben nem használunk. Tartalmi kiemeléseket
félkövérrel lehet jelölni.

Idézőjel

Kérjük, hogy lehetőleg csak a szövegbe ékelt szó szerinti idézetet fogjuk

használata

idézőjelpár közé.

Illusztrációk

Csak olyan táblázatot és illusztrációt mellékeljenek, amelyre hivatkoznak a
szövegben. A táblázat, grafikon stb. minden sorának és oszlopának legyen
neve. A közölt adatoknak önmagukban, a szövegben való értelmezés nélkül
is értelmezhetőnek kell lenniük. Az önmagukban nem elég informatív
feliratokat tartalmazó táblázatok, grafikonok alá rövidebb megjegyzést lehet
fűzni.

Táblázat

Nem képként, hanem xls formátumban kérjük leadni! Képaláírást/címet,
forrást/alkotót kérjük feltüntetni a táblázatban.

Fotó

Külön fájlban, nagy felbontású képként (*.jpg, *.tif). Képaláírást,
forrást/alkotót kérjük feltüntetni a kézirat szövegében.

Ábra

Külön fájlban, nagy felbontású képként (*.jpg, *.tif). Képaláírást,
forrást/alkotót kérjük feltüntetni a kézirat szövegében.

Hivatkozások

Az alábbi egységes tipográfiai rendszert kérjük követni:
Irodalomjegyzék és hivatkozás könyvre, önálló kéziratra (a cím dőlten
szerepel):
Chikán A. – Demeter K. (szerk.) (1999): Az értékteremtő folyamatok
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KSH (1999): Magyar Statisztikai Évkönyv 1998. KSH, Budapest.
Irodalomjegyzék és hivatkozás folyóiratcikkre (a folyóirat neve dőlten
szerepel):
Kaufman, A. – Gittel, R. – Merenda, M. – Naumes, W. – Wood, C. (1994):
Porter’s model for geographic competitive advantage: The case of
New Hampshire. Economic Development Quarterly, 1, 43-66. o.
Szabó K. (1998): Kihelyezési hullám. Közgazdasági Szemle, 2, 137-153. o.
Hivatkozás kötetben megjelent tanulmányra (a kötet címe dőlten
szerepel):
Porter, M. E (1999): Microeconomics competitiveness: Findings from the
1999. Executive survey. In Global Competitiveness Report, World
Economic Forum, Davos, 30-53. o.
Hivatkozás konferencia-előadásra (az előadás címe dőlten szerepel):
Porter, M. E. (1997): Clusters and Economic Development. Workshop for
Practitioners in Cluster Formation, Chihuahua, Mexico.
Hivatkozás Interneten hozzáférhető anyagra (cím dőlten szerepel):
Hoover, E. M. – Giarratani, F. (1999): An Introduction to Regional
Economics. Regional Research Institute, West Virginia University,
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/ Giarratani/main.htm. Letöltve: 2001.
június 25.

Hivatkozás nem publikált vállalati jelentésekre, szóbeli interjúkra,
beszélgetésekre:
Ilyen esetekben a hivatkozott forrás minél pontosabb feltüntetése mellett
lábjegyzetben kell hivatkozni a közölt adat, gondolat, szövegrészlet
eredetére, cél: minden információt tartalmazzon az ellenőrzéshez.

Közlési feltételek
Első közlés
preferálása

A közlésre szánt tanulmányok, elemzések csak eredeti, másutt még nem
közölt, sőt más folyóiratnál elbírálás alatt sem lévő tanulmány, írás lehet. A
benyújtással a szerző nyilatkozik arról, hogy írását más folyóiratnál nem
jelentette meg, és párhuzamosan más folyóiratnál nem adta be.
Utóközléseket a szerkesztőség kezdeményezhet. Ebben az esetben kérjük
az első közlés pontos adatait.
A rövid hírekre és a fizetett pr-cikkekre a feltétel nem vonatkozik.

Szerzői jogok
tiszteletben
tartása

A szerző felelős azért, hogy a kézirat és a mellé csatolt ábrák, illusztrációk a
mindenkor hatályos szerzői jogi előírásoknak megfeleljen.
A Logisztikai Híradó szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy az MLBKT
weboldalán is közölje a szaklapban megjelent cikkeket, amennyiben a
szerző másképp nem rendelkezik.
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