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1. Miért szükséges egy online 
kézirat-beküldő rendszer megléte 

és működtetése?



� Az elmúlt években a kéziratot beküldő szerzők részéről 
megfogalmazódott az egyértelmű igény, hogy kéziratukat a beküldés 
után is nyomon tudják követni, annak státusza bármikor 
megtekinthető és ellenőrizhető legyen. 

� A feltöltési idő regisztrálása, illetve egy nyugtázó e-mail megküldése 
biztosítja és egyúttal megnyugtatja a szerzőt, hogy kézirata 
beérkezett az illető folyóiratba és azzal a (fő)szerkesztő érdemben 
foglalkozni is fog. 

� Ez az igény számszerűsíthető! 

� A Springerrel közös kiadásban megjelenő lapok esetében minden 
évben, egy bizonyos számú megkérdezett szerző válaszaira alapozva, 
felmérés készül a szerzői elégedettségről, illetve a kéziratuk 
benyújtását eldöntő legfontosabb tényezőkről. 
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• A következőkben az Akadémiai Kiadó és a SpringerNature közös 
kiadásában megjelelő 4 legnagyobb cikkszámú folyóirat erre vonatkozó 
felmérésének eredményét ismertetjük. 



- Válaszadók száma: 171
- Értékelés: 1-től 5-ig terjedő skálán (1: nagyon fontos / 5: egyáltalán nem fontos)
- A felmérés intervalluma: 2015. január 1. – 2016. december 31.



- Válaszadók száma: 248
- Értékelés: 1-től 5-ig terjedő skálán (1: nagyon fontos / 5: egyáltalán nem fontos)
- A felmérés intervalluma: 2015. január 1. – 2016 december 31.



- Válaszadók száma: 43
- Értékelés: 1-től 5-ig terjedő skálán (1: nagyon fontos / 5: egyáltalán nem fontos)
- A felmérés intervalluma: 2015. január 1. – 2016. december 31.



- Válaszadók száma: 118 
- Értékelés: 1-től 5-ig terjedő skálán (1: nagyon fontos / 5: egyáltalán nem fontos)
- A felmérés intervalluma: 2015.  január 1. – 2016. december 31.



• Az eredmények meglepőek, hiszen egyes folyóiratok szerzői szemében az 
online kézirat-beküldő rendszer megléte fontossági sorrendben megközelíti 
(Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis), sőt akár meg is előzi 
(Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry) az impaktfaktor
fontosságát.

• Mindezek alapján kijelenthető, hogy mára egy folyóirat esetében egy 
kézirat-beküldő és -kezelő online rendszer működtetése nem opció, hanem 
elvárás lett a szerzők részéről. 

• A szerzők számának és ezzel együtt a lap minőségének megtartása, illetve 
további javítása érdekében ma már elengedhetetlen egy hasonló kézirat-
beküldő és -kezelő rendszer működtetése. 



2. OJS RENDSZEREK AZ 
AKADÉMIAI KIADÓNÁL



• Az első OJS (Open Journal Systems) cikkbeküldő és -kezelő
rendszert a kanadai Public Knowledge Project nevű non-profit 
szervezet hozta létre. 

• Az OJS rendszerek nemcsak kézirat-beküldő rendszerek! 

• Ezek a rendszerek arra is képesek, hogy füzeteket állítsanak össze 
és azt online megjelentessék, valamint előfizetési díjat szedjenek, 
illetve IP cím alapján hozzáférést adjanak bizonyos felhasználói 
körnek, intézményeknek, bankkártyás vagy banki átutalásos 
fizetést kezeljenek stb. (Mivel az Akadémiai Kiadó már rendelkezik 
online cikkmegjelenítő rendszerrel - ez az akademiai.com oldal -, így 
az OJS rendszerekben az erre vonatkozó részt átírtuk és 
kikapcsoltuk.)





OJS RENDSZEREK AZ AKADÉMIAI KIADÓNÁL

1. Acta Alimentaria

2. Acta Botanica Hungarica

3. Acta Chromatographica

4. Acta Microbiologica

5. Analysis Mathematica

6. Central European Geology

7. Cereal Research Communications

8. Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica

9. Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation

10. Journal of Psychedelic Studies

11. Nanopages

12. Resolution and Discovery

13. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica

14. Sleep Spindles & Cortical Up States: A Multidisciplinary Journal
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http://submit.akademiai.com/aalim



http://submit.akademiai.com/





• Regisztrálás és cikkbeküldés



A jelszóváltoztatás 2 lépcsős 
folyamatként van beállítva 
(biztonságosabb): 

- előbb kapunk egy e-mailt, ami egy 
linket tartalmaz, ezzel az üzenettel: Reset
my password […link…]

- amikor erre rákattintottunk, a 
rendszer egy automatikus, egyszeri 
belépési jelszót generál és megküldi 
nekünk e-mailben. 





















3. OJS versus Editorial Manager



• Aries szolgáltatja (német-amerikai cég)
• Kevésbé designos
• Igencsak komplex rendszer:  bonyolult beállításokkal, szerteágazó 

jogosultsági körökkel és sok sok extrával

Editorial Manager



Szerzői felület:



Szerzői felület:



Főszerkesztői felület:







Editorial Manager OJS

előfizetés alapú szolgáltatás (német-amerikai 
fejlesztés)

ingyenes, nyílt forráskódú szolgáltatás (kanadai 
fejlesztés)

nem igényel telepítést telepítést igényel

nem igényel karbantartást karbantartást igényel

van ügyfélszolgálat nincs ügyfélszolgálat

fejlesztések menetrendszerűsítettek saját fejlesztést igényelnek

extra fejlesztések igénylése a szolgáltatótól extra fejlesztés igénylése a programozóktól

bonyolult működés viszonylag egyszerű működés

sok extra kevés extra

pdf generálás nincs pdf generálás

széles és bonyolult jogosultsági kör közepes jogosultsági kör

összetett statisztikák (reportok) egyszerű statisztikák (reportok)

nincs mobil nézet van mobil nézet (a 3-as verziótól)

van ORCID belépés van ORCID belépés

adatbázis máshol adatbázis nálunk

más (saját) rendszerekkel nem kompatibilis, azokkal 
nem összekapcsolható

akár összekapcsolható más (saját) rendszerekkel is, de 
ezek további saját fejlesztést igényelnek

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS, NAGYOBB 
LAPOKRA IDEÁLIS, DE NEM 

FEJLESZTHETŐ ÉS NEM KOMPATIBILIS 
MÁS RENDSZEREKKEL

SAJÁT TELEPÍTÉST ÉS KARBANTARTÁST 
IGÉNYEL, DE ÖSSZEKAPCSOLHATÓ MÁS 
(SAJÁT) RENDSZEREKKEL, VISZONT EZ 

TOVÁBBI SAJÁT FEJLESZTÉSI 
KAPACITÁST IGÉNYEL



4. Nemzetközi
kitekintés: 

SpringerNature és
rendszerei



e.Proofing





e.Proofing



5. Milyen elvárások vannak 
egy online kézirat-beküldő és 
-kezelő rendszerrel szemben?



� Egyszerű működés

� Gyors

� Viszonylag átlátható jogosultsági kör

� Adatbázis elérése és kézben tartása

� Állandó fejlesztések megléte

� Biztonságos működtetés (védelem a feltörések vagy vírusok ellen)

� Könnyű testreszabhatóság

� Részletes statisztikák készítése

� Kompatibilitás más programokkal

� Könnyű összekapcsolás más programokkal

Ma a következő igényeket kell kielégítenie egy 
online kézirat-beküldő rendszernek: 



6. Fejlesztési tervek az 
Akadémiai Kiadónál



WORD 
TEMPLATE

SCRIPTEK, BŐVÍTMÉNYEK

XML TARTALOM
(MOBIL, TABLET)

PDF TARTALOM
(DESKTOP PC)



WORD TEMPLATE
példa





Források: 

Adatok: 
https://www.editorialmanager.com/jrnc
https://link.springer.com/journal/10967
https://www.ariessys.com
https://submit.akademiai.com
https://pkp.sfu.ca/ojs
www.publishone.nl

Képek: 
https://pixabay.com/
https://www.freeimages.co.uk/
https://www.dreamstime.com

Kocsor Tibor PhD
tibor.kocsor@akademiai.hu

KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


