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Tanulmányok beküldése  
és lektorálása 
 
A Szerkesztőbizottság lehetőséget ad a 
gazdaság-informatikával foglalkozó tanul-
mányok, konferencia-beszámolók, kutatási 
jelentések  megjelentetésére. Alapvetően az 
a célunk, hogy hangsúlyos teret adjunk a 
gazdaság-informatikai szemléletmód megje-
lenítésére, határterületi publikációkra, kuta-
tások és alkalmazások, valamint felsőoktatá-
si módszerek-eredmények bemutatására.  
Várjuk multi-diszciplináris kutatási projektek 
eredményeit, s lehetőséget adunk vállalati 
alkalmazások, fejlesztések bemutatására is. 
A közlésre szánt tanulmányokat maximum 
A4-es oldal terjedelemben, a honlapon kö-
zölt formai és tartalmi előírások betartásával 
kérjük beküldeni.  
A tervezett közleményről 10-12 soros  
magyar-angol nyelvű kivonatot kell készíteni, 
amely a célkitűzést, a módszert és az elért 
eredményeket vázolja fel. A beküldött anya-
gon név – intézmény nem szerepelhet.  
A közlemény feltétlenül záruljon rövid követ-
keztetéssel, a kutatómunka, vagy egyéb 
eredmény átfogó értékelésével.  
A szakirodalmi hivatkozásokat, referenciákat 
az akadémiai előírások szerint kell elkészí-
teni, s a szövegben erre megfelelően hivat-
kozni kell. Az akadémiai tisztesség betartá-
sáért a szerző(k) felel(nek). 
 
A lektorálási eljárás 
 
1/ A beérkezett tanulmány névtelen formá-

ban kerül kiküldésre a Szerkesztőbizottság 
két illetékes tagjához, illetve felkért külső 
szakértőhöz (double blind review). 

2/ A bírálók előírt formanyomtatványon érté-
kelik az anyagot, s rövid átdolgozási javas-
latot tesznek, ha szükséges. Bármely 
anyag elutasítható.  

3/ A közlésre elfogadott tanulmány anya-
nyelvi/idegen nyelvi lektorálás után kerül 
szerkesztésre és megjelentetésre (nyomta-
tott és eJournal formában). 

 
A lektorálási eljárás díjtalan, a megjelent 
publikációk szerzőit 10 folyóiratszám  
megvásárlására kérjük. 

Process of accepting papers  
and other publications 
 
Authors are cordially invited to submit papers 
to the upcoming edition. Topics should cover 
inter-disciplinary fields of information sys-
tems, business related ICT applications, in-
formation management and other areas – 
see former issues of the Journal.  
The manuscript can be submitted using for-
mal requirements presented on our website  
http://gikof.njszt.hu . Publication of any arti-
cles requires strict conformance to the paper 
template shown there. Size of an original 
paper should not exceed 10 A4 pages.  
A 10-12 sentences abstract should present 
the problem, the research method and main 
results. A short closing should also summa-
rize and evaluating the research process.  
 
Papers will only be published in English. 
 
Double blind reviewing process 

 
This process creates anonymity for both aut-
hors and reviewers. Personal information 
must be deleted from the manuscript before 
submission: please, eliminate names, con-
tact information, and affiliations from title 
pages (and anyplace else). Also eliminate 
references to funding sources. 
 
Step 1/ Two reviewers take the manuscript. 

They are members of the Editorial Board 
or outside experts.  

Step 2/ Reviewers send proposals to the 
Board and to the author(s). Editors reserve 
the right to refuse any manuscript, and to 
make suggestions and/or modifications 
before publication. 

Step 3/ Once the paper is selected (normally 
after modification), the article/ paper will 
be re-edited, and after proof-reading  
published in the SEFBIS Journal.  
Parallel the file is published in the eJournal 
form in our website-  

 
There is no charge for the processing of 
manuscript but author(s) of each accepted 
paper are required to pay the price of 10 
printed journal. 

 

http://gikof.njszt.hu/

