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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, Somos András tördelőszerkesztő

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

–– A cikkeket egyszerű formátumban kérjük elkészíteni (12 pt

Times New Roman betűk, elválasztások nélkül.) A stílusok
használatát kérjük mellőzni. Az ilyen formában 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

Kantó-Simon Ildikó olvasószerkesztő
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(max. 100 szavas) angol összefoglalót kérünk mellékelni.

FAIPAR - a faipar tudományos folyóirata és a Nyugat-

munkahelyet és beosztást.

tudományi és Művészeti Kar alumni lapja. Megjelenik a

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

magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, FaanyagNyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Kar és a

césorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivatkozások

Faipari Tudományos Egyesület közös gondozásában.

oldalak; könyvek esetén év, a kiadó neve, székhelye, oldalak

Kiadásért felelős: Dr. Varga Dénes ügyvezető

pontos megadására (újságcikkek esetén év, évfolyam, szám,
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 vagy 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:
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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 Simonyi Károly
Kar felelősséget nem vállal. A kiadványban található cik-

keket, tanulmányokat a szerzők tudtával és beleegyezé-

sével 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.

Terjeszti a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Kar. A kiadványt a FATE tagjai ingyen kapják. Az újság-

cikkeket, híreket, olvasói leveleket Varga Dénes részére
kérjük elküldeni.

A kiadvány elektronikusan elérhető a http://faipar.fmk.
nyme.hu, valamint a www.erfaret.hu/kiado weboldalon.
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