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Acta Silvatica et Lignaria Hungarica
Nemzetközi színvonalú tudományos folyóirat, hazai kiadásban
Bejó László 1
1

NymE Faipari Mérnöki Kar, az ASLH szerkesztőbizottságának a tagja

2005-ben indult útjára a Magyar Tudományos
Akadémia Erdészeti Bizottságának gondozásában
az Acta Silvatica et Lignaria Hungarica c. folyóirat.
A kiadvány célja az erdészeti, vadászati, fa- és környezettudományi területen magas színvonalú, lektorált, idegen nyelvű közlemények megjelentetése.
A folyóiratnak az alapítás éve óta évente egy száma
jelent meg; az idei szám lapzártánk idején kerül ki
a nyomdából. Emellett esetenkénti különszámok,
tematikus kötetek is kiadásra kerülnek, általában
valamilyen különleges alkalomhoz kapcsolódóan.
A szerkesztők és a szerzők erőfeszítéseinek köszönhetően a néhány éve alapított folyóirat mára „bejáratott” – és, ami ennél is fontosabb, tudományosan
és szakmailag elismert – kiadvánnyá vált. A szerzők
szempontjából fontos, hogy a MTA Agrártudományok
Osztálya az itt megjelent cikkeket az impakt faktoros
folyóiratokban megjelent cikkekkel egyenértékűnek
tekinti, és így veszi figyelembe a fokozatszerzési eljárásokban. A folyóirat és a benne megjelenő publikációk
magas színvonalát jelzik, hogy tekintélyes nemzetközi
indexelő cégek (pl. CAB, ELFIS, EBSCO, SCOPUS)
figyelik azt, így várhatóan hamarosan valóban impakt
faktorral is rendelkezik majd.
A folyóirat valóban magas, a nemzetközi impakt
faktoros folyóiratok szintjét megközelítő publikációk közlésével foglalkozik, amelyet elsősorban a hazai tudományos élet képviselői készítenek; külföldi
szerzőktől csak korlátozottan fogadnak cikkeket.
Az erdészeti és faanyagtudományok hazai művelőinek nagyszerű lehetőséget jelent ez a kiadvány,
ahol a megfelelően magas színvonalon elkészített
tudományos cikkeket jóval könnyebben és gyorsabban közölhetik, mint a hasonlóan nívós külföldi tu-

dományos folyóiratokban. A periodika kiadását – a
Magyar Tudományos Akadémia, a Soproni Tudós
Társaság, és az Erdészeti Tudományos Intézet mellett – a Nyugat-magyarországi Egyetem, és azon
belül a Faipari Mérnöki Kar is támogatja.
A fentiek miatt is szomorú, hogy a faanyagtudomány ebben a – nevében is részben faiparos – folyóiratban sajnálatosan alulreprezentált; olyannyira,
hogy a most megjelenés alatt álló számban egyetlen
faanyagtudománnyal kapcsolatos cikk sem szerepel.
Ennek az oka – vélhetőleg és remélhetőleg – nem
az, hogy a faanyagtudomány képviselői nem képesek ilyen cikkek elkészítésére, hanem valószínűleg
az, hogy a faiparos kutatók nem érzik magukénak
a folyóiratot, nincsenek tisztában azzal, hogy annak a támogatását a Faipari Mérnöki Kar is fontos
feladatának érzi, és nem ismerik az ott megjelenő
publikációk értékét. Írásunk célja, hogy erről tájékoztassuk a Faipar olvasóit és szerzőit. Szeretnénk
bátorítani mindenkit, akinek megfelelő színvonalú
publikálható eredményei vannak, hogy használja ki ezt a kitűnő lehetőséget; publikáljon az Acta
Silvatica et Lignaria Hungarica folyóiratban, és
ezáltal bővítse az impakt faktoros publikációinak a
számát, és javítsa saját tudományos megítélését.
Az Acta Silvatica et Lignaria Hungarica folyóirattal kapcsolatos bővebb információkért forduljon a szerzőhöz, vagy Stark Magdolna szerkesztőhöz (Tel.: 06 99 518 122, Fax: 06 99 329 911,
e-mail: aslh@nyme.hu), illetve látogassa meg a folyóirat honlapját, ahol a korábbi számok anyagát elektronikusan is megtekintheti (http://aslh.nyme.hu/).

Szerkesztői közlemény
A FAIPAR c. folyóirat évfolyam számozása a 2009/1. és a

2009/2. számokban hibásan jelent meg. A helyes számozás:

2008-ban: LVI. évf. és 2009-ben: LVII. évf.
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Baross Gábor program
A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg.

Kutass és
vállalkozz!
Az Universitas Spin-off Mentorprogramban 2. pályázati felhívása.
A másfél évig tartó program célja, hogy a résztvevők jártasságot
szerezzenek K+F típusú vállalkozás alapításban, sikeres működtetésében, az ötletek piaci megvalósításában. A projekt során a pályázók
saját vállalkozást alapítanak mentorok segítségével.
Mit kérünk?

Mit kínálunk?
Segítünk a pályázat elkészítésében személyes tanácsadással.
Ingyenesen biztosítunk bankszámlavezetést irodai és
titkári szolgáltatásokat, számítógéppel felszerelt munkahelyet a Nyugat-magyarországi Egyetem Campus területén.
Ingyenesen biztosítunk a vállalkozási öltet megvalósításához személyes mentorokon
keresztül vállalkozási, marketing, jogi, számviteli és adózási,
szellemi
tulajdonvédelmi
tanácsadást.
Részben finanszírozzuk az
egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság alapítási, könyvelési, iparjogvédelmi bejelentési díjak, kutatásfejlesztéshez kapcsolódó műszaki vizsgálat díjak költségeit, saját
honlap elkészítését és fenntartását, valamint a nyomta
tást, fénymásolást havi limitált
menynyiségben.

Egy üzletileg megvalósítható,
innovatív ötletet.
Szabályosan benyújtott pályázatot.
Együttműködést a másfél éves
közös munka során
Pályázat beadási határidő:
2010. február 15. 16 óra
A pályázat letölthető honlapunkról:
http://spinoff.nyme.hu/
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Tudományos cikkek benyújtása a
Faipar részére

A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

Kiadványunkba örömmel várjuk tudományos igényű közlemé-

Szerkesztőség:

deti alkotások közlése, ezért csak olyan cikkeket várunk, ame-

Varga Dénes, szerkesztő

nyeiket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faipar célja ere-

Bejó László főszerkesztő

lyeket más újságban még nem publikáltak. A folyóirat magas

Farkas Péter, tördelőszerkesztő

színvonala és a szerkesztői munka megkönnyítése érdekében
kérjük az alábbiak betartását:

–– A cikkeket egyszerű formátumban kérjük elkészíteni (12pt

Times New Roman betűk, dupla sorköz, elválasztások nélkül.) A stílusok használatát kérjük mellőzni. Az ilyen for-

mában elkészített cikkek terjedelme max. 10 oldal lehet, az

ennél hosszabb munkákat kérjük több, külön publikálható
részre bontani.

–– A cikkekhez angol nyelvű címet, kulcsszavakat, és egy rövid

Wesztergom Viktorné, olvasószerkesztő

Szerkesztőbizottság:
Molnár Sándor (elnök),

Hargitai László, Kovács Zsolt,
Láng Miklós, Németh Károly,
Szalai József, Tóth Sándor,
Winkler András

(max. 100 szavas) angol összefoglalót kérünk mellékelni.

FAIPAR - a faipar tudományos folyóirata.

munkahelyet és beosztást.

Mérnöki Karának és a Faipari Tudományos Egyesületnek

–– A szerzőknél kérjük feltüntetni a tudományos fokozatot, a
–– Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint, ABC-

sorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivatkozások

pontos megadására (újságcikkek esetén év, évfolyam, szám,
oldalak; könyvek esetén év, a kiadó neve, székhelye, oldalak
száma.) Kérjük, a cikken belül a szerző és az évszám megadásával hivatkozzanak ezekre.

–– Az ábrákat és táblázatokat a benyújtott anyag végén, külön

lapokon kérjük megadni. A táblázatokat és ábrákat meg
kell számozni, és címmel ellátni. A szövegben ezekre szám
szerint kérünk hivatkozni (1. ábra, 2. táblázat, stb.)

–– Az egyenleteket az MS Word egyenletszerkesztőjével
kérjük elkészíteni (kivéve egészen egyszerű egyenle-

tek esetében), és szögletes zárójelekkel beszámozni: [1].
Az állandóknál és változóknál dőlt betűformátum alkalmazását kérjük.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faiparhoz beérkező cikkek
lektorálásra kerülnek, ami után azokat, ha szükséges, javításra /

átdolgozásra visszaküldjük a szerzőknek. A szerzők javaslatait

a lektor személyére vonatkozóan örömmel vesszük. A végleges,
javított szöveget, elektronikus formában kérjük. A kéziratokat
a következő címre várjuk:
Varga Dénes

NymE-ERFARET Nonprofit Kft

9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
E-mail: vargadenes@nyme.hu

Tel.: 99/518 602, Fax: 99/518 601

Megjelenik a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
a közös gondozásában.

Kiadja a NymE-ERFARET Nonprofit Kft.
Design: Farkas Péter

A folyóirat célja tudományos igényű, lektorált cikkek megjelentetése és általános tájékoztatás a hazai és nemzetközi
faipar híreiről, újdonságairól.

A cikkekben kifejtett nézetek a szerzők sajátjai, azokért a

Faipari Tudományos Egyesület és a NymE Faipari Mérnöki Kar felelősséget nem vállal. A kiadványban található

cikkeket, tanulmányokat a szerzők tudtával és beleegyezésével publikáljuk. A cikkek nem reprodukálhatók a kiadó

és a szerzők engedélye nélkül, de felhasználhatók oktatási

és kutatási célokra, illetve idézhetők más publikációkban,
megfelelő hivatkozások megadása mellett.
Megjelenik negyedévente.

Megrendelhető a Faipari Tudományos Egyesületnél

(1027 Budapest, Fő u. 68.) A kiadványt a FATE tagjai

ingyen kapják. Az újságcikkeket, híreket, olvasói leveleket
Varga Dénes részére kérjük elküldeni

A kiadvány elektronikusan elérhető a http://faipar.fmk.
nyme.hu weboldalon.
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Címlap:
A faanyag anatómiai fősíkokhoz tartozó nyíró-rugalmassági moduluszának meghatározása c. cikkhez tartozó ábra

