
Egy fontos és izgalmas változásról szeretnénk tájékoztatni kedves Olvasóinkat 
és Szerzőinket: a nagy múltra visszatekintő tudományos folyóiratunk, a Faipar 
hamarosan új formában jelenik meg. A kiadó NymE-ERFARET Nonprofit Kft.  
és a NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar veze-
tése a Faipari Tudományos Egyesület elnökségével egyeztetve úgy döntött, hogy a 
2014-es évtől – sok más folyóirathoz hasonlóan – a Faipart is kizárólag elektroni-
kus formában kívánja megjelentetni.

Az alaposan előkészített döntés hátterében több szempont és indok húzódik meg:
 » Számos neves és elismert hazai és nemzetközi folyóirat ma már csak elekt-

ronikus formában jelenik meg. Ez a folyóirat értékéből, elismertségéből 
semmit nem von le, amennyiben a publikációk tudományos színvonala to-
vábbra is garantált.

 » A folyóirat tudományos színvonalát a továbbiakban is fent kívánjuk tartani 
és erősíteni, azaz a tudományos publikációk legalább két lektor által ellen-
őrzött formában, angol nyelvű kivonattal és kulcsszavakkal, ábra- és táblá-
zatfeliratokkal jelennek meg.

 » A jelenleg előkészítés alatt álló, professzionális tudományos portál – amely a 
folyóirat megjelenését hivatott szolgálni – nagyban elősegíti majd a szerzők, 
szerkesztők, lektorok munkáját, és a folyóirat hazai és nemzetközi ismert-
ségét is javítja majd. 

 » A kereső-optimalizált tartalom, és a különböző elektronikus berendezésekre 
(számítógépre, táblagépre, mobilra) optimalizált, dinamikus felület segítsé-
gével a folyóirat cikkeinek megtalálása, azok olvasása is egyszerűbbé válik 
az olvasók számára.

 » Végül, de nem utolsó sorban az elektronikus megjelenésnek költségei jóval 
alacsonyabbak, mint a nyomdai megjelenésé, ami biztosítja, hogy a kiadók 
továbbra is finanszírozni tudják a megjelenést. A felszabaduló pénzeszkö-
zök segítik a minél professzionálisabb elektronikus megjelenést, illetve a 
magas színvonalú cikkek megjelenéséhez szükséges tudományos kutatásra 
fordíthatók.

A változásról természetesen értesítettük az MTA Agrártudományok Osztályát 
(ahol szaklapunk tudományos folyóiratként kerül nyilvántartásra), és a Magyar 
Tudományos Művek Tárházát (MTMT) is. Az elektronikus folyóirat eISSN szá-
mának, valamint a digitális publikációknál szokásos, úgynevezett DOI azonosító-
nak a beszerzése szintén folyamatban van.

Köszönjük mindazoknak, akik szaklapunkat akár anyagilag, akár színvonalas 
cikkek írásával, vagy egyszerűen csak a folyóirat rendszeres olvasásával évek óta 
támogatják. 

Reméljük, hogy kedves Olvasóink továbbra is hűségesek maradnak hozzánk, 
és követni fogják a faipar és a faanyagtudomány területén megjelenő, garantált 
színvonalú, lektorált közleményeinket a fatudomany.hu, illetve a woodscience.hu 
címen elérhető tudományos portálon.

Új forma, változatlan színvonal: 
online folyóirat lesz a Faipar

Dr. Bejó László, a Faipar főszerkesztője
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