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1951-ben a Faipari Tudományos Egyesület töb-
bek között a Faipar című tudományos folyóirat indí-
tásával alapozta meg a hazai felsőfokú faipari kép-
zést. A kialakuló szakmának óriási szüksége volt a 
szakmai és tudományos cikkek eme fórumára, melyet 
a példányszám is messzemenőkig igazolt. Volt idő, 
amikor a FAIPAR havonta 2300-2500 példányban 
jelent meg - dr. Tóth Sándor részletesen megemlé-
kezik a folyóirat és a FATE történetéről a 2010. évi 
1. számban. Érdemes fellapozni!

A rendszerváltást követően a szakmával együtt a 
folyóirat is kihívások elé tekintett. 2002-ben a szer-
kesztést a Nyugat-Magyarországi Egyetem vette át, és 
egyre nagyobb szerepet kaptak a tudományos minőségű 
lektorált publikációk. 2009-ben arculatváltással és te-
matikus rovatokkal újult meg a kiadvány a jelenlegi 
kiadó kezében. 2011-2013 között az egyetemen in-
dított Talentum program keretében sok fiatal kutató 
publikált értékes tudományos cikkeket. Ez új lendületet 
adott a folyóiratnak. A Simonyi Károly Kar, a FATE 
és az ERFARET Kiadó egyértelműen a legnagyobb 
erősségnek tartják, hogy a fiatal kutatók a lektorálásnak 
köszönhetően magas színvonalon teszik közzé tudomá-
nyos munkájukat a kiadványban, ezért ezt szem előtt 
tartva, a kornak megfelelően fejlesztik tovább a FA-
IPAR folyóiratot.

Az online folyóirat koncepciója
A prológusban a főszerkesztő sok felmerülő 

kérdésre választ ad a szerzőknek és az olvasóknak 
egyaránt. A következőkben részletesen bemutat-
juk, hogy milyen változásokat fognak tapasztalni a 
megújulás által. 

„Az áttérés letölthető újságot jelent vagy többet?”
A 2002-től megjelent lapszámok eddig teljes 

terjedelemben úgynevezett digitális archív pél-
dányként váltak letölthetővé, a nyomtatott példány 
másolataként.

Az átalakítással egy folyamatosan szerkesztett 
online tudományos portált kívánunk létrehozni. 
Nem lesznek elhatárolt lapszámok. Ezzel felgyor-

sul az információáramlás, ami a publikáló kutatók 
számára jelentős előnnyel jár.

A lektorált cikkek megjelennek absztrakt for-
mában és a teljes publikáció – ahány nyelven a 
szerző benyújtja a kéziratot – elkészül letölthető 
PDF formátumban. A lektorálás nélküli, nem tu-
dományos jellegű írások korrektúra után a megfele-
lő rovatban kerülnek elhelyezésre, de azokból PDF 
változat nem készül.

Online rovatok, menüszerkezet
 – Címoldal: ízelítő a legfrissebb írásokból
 – Tudomány: lektorált tudományos publikációk
 – Gazdaság: lektorált, illetve nem lektorált gazda-
sági témájú írások

 – Élet: építő- és tervezőművészeti témájú cik-
kek, hírek a faipari oktatásról, valamint minden 
olyan hír, közlemény, amely a faiparos szakma 
életét meghatározza

 – Szerzők: szerzőink és az általuk publikált cikkek 
cím szerinti felsorolása hivatkozásokkal

 – Keresőfelület: kulcsszavas keresési lehetőségek
 – Impresszum: szerkesztőség bemutatása
 – Regisztráció/Belépés: adminisztrációs felület a 
szerzők számára

A rendszerrel kapcsolatos technikai információk
A portál a tervek szerint Wordpress tartalomke-

zelővel készül. Lehetőség szerint több nagy ameri-
kai és kanadai egyetem és kutatóintézet (pl.: Stan-
ford University, Simon Fraser University stb.) által 
is használt szabad forráskódú Open Journal System 
integrálásra kerülne. Ez a kidolgozott rendszer biz-
tosítja a publikációs adatbázis kezelését valamit a 
szerzői adminisztrációs oldalt.

„Szerző vagyok. Hogyan publikálhatom az írásomat?”
Lektorált cikkek esetében nemzetközi tudomá-

nyos folyóiratok mintáját alapul véve a következő 
eljárás megvalósítását tervezzük:
1. A szerző letölthet a portálról egy világos, 

egyszerű sablont a kézirat szerkesztéséhez. 
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Amennyiben ebben a formában megszerkesz-
tette a cikket, be tudja küldeni a következő 
pontok szerint.

2. A szerző regisztrálja magát és a társszerzők 
adatait a szerzői adatbázisban (ezt egyszer kell 
elvégezni).

3. A szerző regisztrálja a cikket. Kitölti a cikk ada-
tait angolul és magyarul (cím, absztrakt, kulcs-
szavak). A cikkhez hozzárendeli a szerzői adat-
bázisból a társzerzőket. 

4. Kézirat és mellékleteinek feltöltése.
5. Jóváhagyás, értesítés küldés a szerkesztőségnek.
6. A szerkesztőség átnézi a beküldött anyagot, felve-

szi a szerzővel a kapcsolatot, felkéri a lektorokat.
7. A lektorok egy közvetlen linken letöltik, majd 

lektorálás után visszatöltik javaslataikat és a 
lektori űrlapot.

8. A szerkesztőség a lektori véleményt átnézi és 
továbbítja a szerző felé a javítási kéréseket.

9. A szerző a javításokat elvégzi, feltölti a kézirat 
átdolgozott verzióját az online felületre.

10. Amennyiben a kézirat már a lektorok által el-
fogadott formába került, a szerkesztőség azt 
feldolgozza, megjelenteti és az adminisztrációs 
oldalt lezárja.

Fontos, hogy a kézirat teljes lektorálási és szer-
kesztési folyamata, a kézirat verziói követhetők 
lesznek az adminisztrációs oldalon. A szerzők a 
publikálásig hozzáférnek a publikáció adminisztrá-
ciós oldalához, az ott lévő anyagot megtekinthetik, 
ellenőrizhetik.

A cikk publikálása után a szerkesztési folyama-
tok, verziók, lektori vélemények digitális archívum-
ba kerülnek, amelyből a szerkesztőség bármikor hi-
teles adatokat tud visszakeresni a szerzők kérésére.

Azok az írások, amelyek nem kerülnek lektorá-
lásra, egyszerűen e-mailen elküldhetők a szerkesz-
tőség számára. Korrektúrát követően néhány napon 
belül megjelentetésre kerül a cikk.

„Mikor jelenhet meg az első cikk az új Faiparban?”
Terveink szerint 2014 márciusában indítjuk el a 

rendszert. A kéziratokat a szerzőktől folyamatosan 
várjuk, hiszen az oldalt friss induló tartalommal kell 
megtölteni.

„Változik-e valamiben az arculat?”
Természetesen alakítani kell valamelyest az ar-

culaton, azonban a legfontosabb változás, hogy szí-
nessé válhat a folyóirat. Szerzőinket arra bíztatjuk, 
hogy ábráikat, fotóikat jó minőségben, színes meg-
jelenéssel készítsék el. Lehetőséget adunk továbbá 
animált ábrák, szemléltető videók elhelyezésére is.

„Ingyenes vagy fizetős lesz a portál?”
A cikkekhez ingyenesen, regisztráció nélkül, 

Open Access elvek alapján lehet hozzáférni. A fel-
merülő költségeket a NymE Simonyi Károly Karral 
közösen a kiadó vállalja, ahogy ezt eddig is tette. 
Azoknál a cikkeknél, melyek valamilyen pályázati 
forrásból valósulnak meg, az adott pályázat terhére 
egy jelképes összegű átalánydíjas hozzájárulást ké-
rünk a megjelenéshez.

„Lesz-e még valaha nyomtatott FAIPAR?”
A változással nem szűnik meg teljes mértékben 

a nyomtatott formában történő megjelenés. Tudjuk, 
hogy sokan ragaszkodnak a nyomtatott folyóirat-
hoz, és valljuk be őszintén, egy rendezvényen nehéz 
valakit megajándékozni egy online újsággal. Ezért 
valószínűleg évente egy alkalommal megjelentetés-
re kerül a nyomtatott FAIPAR. Ünnepi számként, 
díszbe öltöztetve, hasznos tartalommal, hogy méltó 
legyen a múltjához és jövőjéhez is.

Publikálás tervezett folyamata az online rendszerben
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