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Közhasznúsági jelentés a Faipari Tudományos Egyesület
(FATE) 2011. évi működéséről
I. Számviteli beszámoló
I/1. Az egyesület célja, tevékenysége

I./2.5. Felújítás, karbantartás

alapján közhasznú szervezetként működik. Önkéntes alapon tag-

tartamának növekedését, költségként számolja el.

A Faipari Tudományos Egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény

ja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
(MTESZ).

Az egyesület székhelye: 1027 Budapest II., Fő u. 68.

Az egyesület az állóeszközök felújításával kapcsolatos költségeket, amennyiben azok nem eredményezik az állóeszköz élet-

I./3. Az egyesület vagyoni helyzetének alakulása
Megnevezés

2009

2010

2011

Az egyesület célja: társadalmi úton elősegíteni a magyar fa-

ipart és annak fejlődését. Ápolni és erősíteni a szakmai egység

érzését és gyakorlatát, bővíteni az egyesületi tagok ismereteit,
formálni a szakma és a faiparról kialakult közvéleményt, gondoskodni a tagok közös érdekképviseletéről.

I/2. Az egyesület könyvvezetéséről, beszámolási
kötelezettségéről

Az egyesület könyvvezetésének módja, kettős könyvvezetés az
általános szabályok szerint. Az egyesület a 8/1996. (I. 24.) kor-

mányrendelet alapján egyszerűsített éves beszámolót készít. A

I./3.1. Vagyon megjelenési formája (ezer Ft)
Tárgyi eszközök

33

0

0

33

0

319

718

612

614

Befektetett eszközök

I./4. Vagyon eredete

I./4.1. Saját tőke (ezer Ft)
Saját tőke

záróállománya

mérleg fordulónapja december 31., az éves beszámoló elkészí-

Induló tőke

4 641

4641

4641

Tőkeváltozás

-2812

-3923

-4027

I./2.1. A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, ame-

I./4.2. Kötelezettségek (ezer Ft)

szítésének időpontja előtt ismertté váltak, aktív, illetve passzív

zettségek záró állománya

0

0

0

zettségek záró állománya

926

1004

1136

Záró állomány

670

120

145

72

20

0

598

100

145

tésének időpontja május 31.

lyek a mérleg fordulónapja előtt még nem, de a beszámoló ké-

Hosszú lejáratú kötele-

időbeli elhatárolásként kerültek könyvelésre.

Rövid lejáratú kötele-

I./2.2. Az eszközök értékelése

Az egyesület a befektetett és forgóeszközöket beszerzési költ-

ségen értékeli és tartja nyilván. A beszerzési költség az 1991.

I./4.3. Pénzeszközök (ezer Ft)

évi XVIII. Törvény 35. §-ban leírtakat tartalmazza.

Ebből

I./2.3. Az eszközök értékcsökkenése

pénztárban

san számolja el a mindenkori adótörvényben közzétett amor-

A pénzeszközök záró állománya a pénztárkönyvvel és a záró

számolja el a befektetett eszközök fenti módon kiszámított

I.4.4. Aktív időbeli elhatárolások (ezer Ft)

Az egyesület a befektetett eszközök értékcsökkenését lineári-

elszámolási betétszámlán

tizációs kulcsok alkalmazásával. Terv szerinti értékcsökkenést

bankbizonylattal egyező.

értékcsökkenését évente. Az 50 000 Ft alatti egyedi beszerzési
értékű tárgyi eszközök esetében azok használatba vételekor egy
összegben számolja el a terv szerinti értékcsökkenést.

Terven felüli értékcsökkenési leírásként kerül elszámolásra a

befektetett eszközök értékének csökkenése, azok megrongálódása, megsemmisülése esetén.

I./2.4. Az eszközök értékvesztése

Értékvesztést az egyesület az 1991. évi XVIII. Törvény 39.§

Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatás-

ra a mérleg fordulópontja előtt felmerült olyan kiadások,
amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő
időszakra számolhatók el.
Záró állomány

0

Záró állomány

0

0

0

I./4.5. Passzív időbeli elhatárolások (ezer Ft)
0

szerint számol el.
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gyarországi Egyetemen a Faipari Mérnöki Kar és a FATE

I./5. Eredmény-kimutatás
Megnevezés

2009

2010

közös szervezésében a Faipari Szaktanárok III. Országos

2011

I./5.1. Az eredmény alakulása a tevékenység célja
szerint (ezer Ft)
Összes közhasznú

tevékenység bevétele

736

901

4542

tevékenység költsége

1 367

985

4518

ség bevétele

360

468

312

ség költsége

840

490

334

Összes közhasznú

Vállalkozási tevékenyVállalkozási tevékenyAdózás előtti eredmény váll.

Adófizetési kötelezettség
Közhasznú tevékenység
eredménye

-480

-22

-22

0

0

0

-631

-84

24

Konferenciája.

Az ország minden tájáról érkezett 40 tanárt Molnár Sándor

FATE-elnök és Bejó László, a Faipari Mérnöki Kar oktatási
dékán-helyettese köszöntötte. Ezt követően Mihálka Nóra, a

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgató-helyettes asszonya tartott előadást a szakképzési rendszer átalakí-

tásáról. Többek között beszélt a TISZK-rendszer holland mintájú átalakításáról, a HÍD programról, amely a lemorzsolódás

megakadályozása és kezelése érdekében készült. Szabó Bálint,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a beve-

zetésre kerülő új tanügyi elképzelésekről és a duális képzésről,
valamint a finanszírozási rendszer átalakításáról tájékoztatta
a jelenlévőket. A téma iránti érdeklődést jellemezte a sok fel-

szólalás. Nagy érdeklődés kísérte Babanecz Csaba és Sydorkó
György beszámolóját a Worldskills londoni döntőjéről, és a
Szakma Sztár budapesti vetélkedőjéről.

–– A FATE 2011-ben együttműködést kezdeményezett viet-

nami partnereivel, melyhez a Külügyminisztérium támo-

II. Költségvetési támogatás felhasználása

gatását is elnyerte 3,5 millió forint értékben.

Egyesületünk költségvetési támogatásban részesült.

A projekt címe: „A vietnami mezőgazdaság, erdészet és fa-

Az V. pont alatt részletezve.

ipar biomassza-hulladékának felhasználása a vidéki lakos-

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

ság életszínvonalának emeléséhez”. Vállalásunkat a kitűzött

Az I. pont alatt részletezve.

véghatáridőig teljesítettük, és lehetőséget kaptunk a 2012.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

évi folytatáshoz, immáron 4,5 millió forint támogatással.

Egyesületünk cél szerinti juttatásban nem részesített senkit.

A FATE a következő vállalásokat teljesítette:

V. A kapott támogatások részletezése (ezer Ft)
										   2009   2010

2011

Szakmai programok szervezésére, vásár		

0		

0

3710

Központi alapoktól kapott támogatás:		

0	   130

0

Alaptevékenység támogatása összesen: 		
Egyesületünk javára felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-ának összege:			

0		

0

0	    14

3710

0

VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege
A Faipari Tudományos Egyesület vezető tisztségviselői a ko-

1.

Tudástranszfer keretében egy workshop megszervezése

2.

Tudástranszfer keretében egy workshop megszervezése

3.

4.
5.

rábban kialakult szokásoknak megfelelően 2011-ben sem ré-

6.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

7.

szesültek anyagi vagy természetbeni juttatásban.

Egyesületünk az alapszabályban rögzített céljai megvalósítása
érdekében a munkába bevonja és aktivizálja a szakterület mér-

nökeit, műszaki dolgozóit. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését,
elsősorban szakmai ismeretterjesztő konferenciákkal, előadá-

sokkal, kiállításokkal. Közhasznú rendezvényeink, amelyeket
önállóan, illetve társszervezeteikkel közösen rendeztünk meg.

–– Az egyesület 61. Küldött Közgyűlését Sopronban tartotta.

–– 2011. október 14-én került megrendezésre a Nyugat-ma-

8.
9.

Magyarországon vietnami résztvevőkkel Sopronban.

Vietnamban magyar szakmai résztvevőkkel Hanoiban.

Tudástranszfer keretében részvétel Vietnamban a

Ha Tinh városban megrendezett TechDemo 2012
workshopon és kiállításon.

Brikettálógép gépészeti előtervének elkészítése.

Együttműködési megállapodás létrehozása a magyar és
a vietnami fél között a közös fejlesztésű brikettálógép
gyártására.

Együttműködési

megállapodás

könnyűszerkezetes

házépítési technológia elterjesztésére Vietnamban.

Két szakmai publikáció megjelentetése magyar–vietnami szakfolyóiratban.

Két szakirányú tanulmány elkészítése vietnami és magyar döntéshozók részére.

Tematikus web-lap fenntartása, frissítése az új információkkal.

–– faipari marketing konferencia

–– FATE, Öreg Fás Diákok, FMK Alumni közös gyűlése.
–– Öreg Fás Diákok Szakestélye
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A műszaki-tudományos eredmények publikálására, a szakmai

kultúra terjesztésére, az egyesületi hírek, információk közlésére
egyesületünk fenntartotta a szakma tudományos folyóiratát, a
FAIPAR c. szaklapot.

Egyesületi tagjaink szakmai, tudományos és egyesületi elismeréséért díjakat, kitüntetéseket adtunk át 2011-ben is.
Faipar fejlesztéséért emlékérmet Várkonyi Gábor,
Lugosi Armand-díjat Szemerey Tamás,

Szabó Dénes-díjat Dr. Gerencsér Kinga,

Fáy Mihály-díjat Dr. Petri László vehetett át.
Dr. Nagy Béla Örökös Tag lett.

Az országos elnökség és a vezetőség beszámolója
a 2011. évről

A nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy az egyesület célkitűzései megvalósultak.
Az országos elnökség

2011. évben két ülést tartott. Munkáját program szerint végezte.
–– Elfogadta az egyesület éves költségvetését.
–– Kidolgozta az éves programot.

–– Értékelte a területi szervezetek munkáját.
–– Döntött a kitüntetések odaítéléséről.

–– A közgyűlésnek javaslatot tett az örökös tagokra.

Vezetőség

Az elnökségi ülések között az egyesület operatív kérdéseivel
foglalkozott.

–– Öt alkalommal ülésezett.

–– Elkészítette az egyesület pénzügyi tervét.
–– Összeállította az éves munkatervét.

–– Közgyűlések és elnökségi ülések előkészítése, előterjesztések kidolgozása.

–– A válsággal kapcsolatos ügyek rendezése.
–– Közhasznúsági jelentés elkészítése.

Az országos elnökség és a vezetőség munkáját a törvényben és

az egyesületi alapszabályban foglalt előírások, valamint a közgyűlés a határozatainak megfelelően végezte.
Budapest, 2012. 05. 31.

										Deák-Horváth Tibor
												elnök

–– Aktualizálta az alapszabályt.

FATE kitüntetések 2012-ben
Dr. Apostol Tamás
okleveles faipari mérnök
Faipar fejlesztéséért emlékérem

Apostol Tamás 1950. július 4-én született Miskolcon. 1969-ben Budapesten a Szilágyi Erzsébet
Gimnáziumban érettségizett. Egy évig mint fizikai
munkás dolgozott, majd állami ösztöndíjjal Zólyomban megkezdte tanulmányait a Faipari Karon.
1975-ben jeles eredménnyel megvédte „A kénsav és
az alumínium-szulfát hatása a fenol-formaldehid
ragasztó koagulációjára és a rostlapok tulajdonságaira” c. diplomamunkáját.
Hazatérve részt vett az ERDÉRT Vásárosnaményi Faforgácslap Gyár felújítási és beruházási munkáiban. Ennek sikeres befejezése után az

Agárdi Mezőgazdasági Kombinátnál helyezkedett
el. Része volt a magyarországi rétegelt-ragasztott
fatartó-gyártás ipari méretekben történő megszervezésében számos ragasztott fa konstrukció tervezésében és kivitelezésében. Megtervezte és üzembe
helyezte a negyedmillió m2 kapacitású könnyűszerkezetes fa panel üzemet. Részt vett a száraz trópusi
könnyűszerkezetes baromfi épületrendszer tervezésében, majd helyszíni szerelésében Egyiptomban.
Ezt követően rövid kétéves a Rozmaring Tsz.nél töltött szakmai munka után a Buda-vidéki
Erdőgazdaságnál helyezkedett el mint osztályvezető. Öt év alatt a faipari ágazat több üzemében
készített jelentős fejlesztéseket. Az Erdőgazdaság
megszűnésével rövid ideig az Építőipari Kivitelező
Vállalat főmérnöke volt. 1990-ben létrehozta saját
vállalkozását TÁJ Bt. néven (jelenlegi neve: Apostol és Társai Kft.). A cég elsősorban faipari gépek
és technológiák kereskedelmével foglalkozik. A
FATE-ben 1977-től a Fűrész-lemezipari Szakosztály vezetőségi tagja, majd annak megszűnésével
a budapesti vezetőség tagja. Időközben részt vett
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a Faipari Tudományos Alapítvány megszervezésében, majd titkára lett. Nevéhez fűződik számos
szakmai út megszervezése, szakmai könyvkiadás
elindítása, rendszeres szakmai konferenciák megszervezése a soproni vásárral párhuzamosan. 1999ben lemondott és létrehozta a Faipari Innovációs
Társaságot (ma: Erdészeti és Faipari Innovációs
Társaság), melynek ma is elnöke. E társaság keretében komoly szakmai kapcsolatokat épített ki
Szlovákiával és Vietnammal. A Nyugat-magyarDr. Boronkai László
egyetemi tanár
Faipar fejlesztéséért emlékérem

A diploma megszerzése után 1962–64 között
az ÉM Épületasztalos-ipari Vállalatnál dolgozott,
mint üzemszervező.
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Géptani Tanszékére 1964 júniusában nevezték ki
tanársegédnek. A tanszéken aztán 1967-től adjunktusként, 1994-től docensként, majd 2000-től
egyetemi tanárként dolgozott. Közben 1995-től
2001-ig a Faipari Mérnöki Kar dékánja, 1998-tól
a Faipari Géptani Intézeten belüli Anyagszállítási
Tanszék vezetője volt. 2005-ben nyugdíjba vonult.
2007-ben Professor Emeritus címmel tüntették ki.
Oktatóként a Faipari Géptani Tanszék több
tantárgyának (gépelemek, faipari géptan, légtechKuszák Péter
okleveles faipari mérnök
Fáy Mihály-díj

Első munkahelye Miskolcon az Észak-magyarországi Fűrészek Vállalatnál volt. 1963 májusában
az akkori Soproni Faforgács Feldolgozó Szövetke-

országi Egyetem Faipari Mérnöki Karán 2006ban megvédte doktori (PhD) értekezését „A bükk
rendellenes gesztesedésének fizikai sajátosságai és
hatása a felhasználhatóságra” témában.
Jelenleg a NyME-ERFARET Nonprofit Kft.
projektkoordinátora és legfontosabb feladata a
szlovák–magyar együttműködésben készülő kétnyelvű elektronikus könyvtár létrehozása.

nika, anyagszállítás) gyakorlatát és előadását tartotta. Az Államvizsga Bizottság és az Egyetemi
Tudományos Bizottság tagja volt.
Kutatási területe a faiparban alkalmazott légtechnika, melynek eredményei alapján 1979-ben
egyetemi doktori, 1994-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusi, 2000-ben pedig habilitált
doktori címet nyert el.
Oktatási és kutatási tevékenysége mellett számos szakcikket, egyetemi jegyzetet és szakkönyvet jelentetett meg.
Dékáni megbízatása alatt indult szakengedél�lyel a karon az építész és formatervező művészeti,
a gazdasági informatikai egyetemi szak, valamint
Székelyudvarhelyen a kihelyezett faipari üzemmérnöki szak.
Szakmai közéleti tevékenységet a MTESZ
Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottságban,
a Faipari Tudományos Egyesületben, valamint a
Bútoripari Klaszterben végzett.
Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el,
többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjét kapta meg 2006-ban.

zeti Vállalat dolgozója lett. Munkahelyét nyugdíjazásáig ennek a cégnek jogutódjai jelentették.
1979–1990 között termelési osztályvezetőként
fő feladata a társgyárakkal való kapcsolattartás, a
gyárak közötti kooperációs anyagforgalom irányítása, felügyelete, valamint a saját gyári termelés
szervezése, programozása volt.
Aktív szakmai életének utolsó 12 évében
(1990–2002) az irodabútorgyár kereskedelmi osztályvezetője, valamint vállalkozási vezetője volt.
Munkája elismeréseként számos vállalati kitüntetés mellett 1984-ben miniszteri kitüntetésben is részesült.

ÉLET
LIFE
A Faipari Tudományos Egyesületnek 1960
óta tagja, a soproni csoport vezetőségi tagja volt.
Később az Öreg Fás Diákok baráti köre első veDr. Németh József
egyetemi tanár
Szabó Dénes-díj

Faipari mérnökként a Hárosi Falemez Műveknél, majd a jogutód Fűrész-, lemez- és hordóipari
Vállalatnál tevékenykedik. Később a Faipari Kutató
Intézet igazgatója, majd a Nyugat-magyarországi
Pauló Tamás
faipari mérnök-tanár
Szabó Dénes-díj

Az 1979-ben Sopronban szerzett faipari mérnöki diplomával 10 évig dolgozott az ipar, majd
végül a kereskedelem terén különböző üzemekben.
1989-ben kezdett tanítani a nagy múltú Kozma
Lajos Faipari Szakközépiskolában, mint szakmai
elméleti tanár (mérnök-tanári oklevél 1994-ben).
Óráin igyekezett a szakma múltjának érdekességeit, különleges szerszámait is bemutatni, így
hamar kialakult egy diákcsapat, akikkel éveken
keresztül kiállításokat szerveztek a szakkörökben
szépen rendbe hozott szerszámokból. Az 1990-es
évek első felében három olyan szerszámtörténeti
kiállítást is sikerült létrehozni, melyet több száz
faipari szakember és társiskolák diákjai, egyetemisták látogattak. A szakma múltjának szeretete,
tisztelete és ezek bemutatásán keresztül a szakmai
múlt népszerűsítése lett tanításának alapfilozófiája.
1998-tól érdeklődése a Székelyföldön még hiányosan, romokban meglévő vízhajtású fűrészmalmok irányába fordult.

zetőségének tagjakén, vezetési, szervezési munkát
vállalt.

Egyetem Faipari Mérnöki Karán a Faipari Kutató és Szolgáltató Központ tudományos igazgatója. A Cziráki József Doktori Iskola alapító törzstagja, a kari Doktori Tanács tagja, három doktori
tárgy előadója és számos doktorandusz vezetője,
konzulense. Szakírói munkássága széleskörű, furnér- és rétegeltlemez-gyártástól a faanyagok ökológiai tulajdonságáig terjed. 1979-ben doktor univ.,
1984-ben a tudomány kandidátusa tudományos
fokozatokat szerezte meg. Munkássága jelentősen
elősegítette a Faipari Mérnöki Kar oktatási tevékenységének fejlődését. Kimagasló oktatói és kutatói munkássága elismeréséért részesült a díjban.

1999-ben diákok segítségével sikerült felmérni
a Gyergyószentmiklós közelében lévő Vasláb-hevederi fűrészmalmot, majd erre alapozva 2000-ben
az „In memoriam fűrészmalmok” című kiállításon
a témát népszerűsíteni. Ettől kezdve a Székelyföldön két olyan projektet szervezett és vezetett,
amely nyaranta 10-10 nap alatt részben megismertette diákjaival a helyi bútordíszítő technikákat (fafaragás, bútorfestés), illetve felújította, felmérte, rekonstruálta a helyi vízi-fűrészeket.
Ezek a táborok természetesen részben honismereti, részben közösségformáló táborok is voltak. Az elmúlt években az iskola több száz diákja
jutott ki a Székelyföldre és vált a szakma elhivatottabb szakemberévé.
A fűrészmalom-program kezdetétől kapott
lehetőséget és segítséget az egyetem Fűrészipari
Tanszékének vezetőjétől, Dr. Gerencsér Kingától
kutatási eredményeinek bemutatására a hallgatók
körében. Ennek folyományaként az elmúlt években 5 diplomamunka keretében sikerült a székelyföldi fűrészmalmok nagy részét tudományos
igénnyel dokumentálni.
A fűrészmalom-program nagy vállalkozása volt
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum igazgatójával, Csergő Tiborral közösen indított, általa támogatott, a múzeum területén épített
rekonstruált fűrészmalom építése. A hatalmas
munka három nyáron át tartott és kb. 50 ember
dolgozott rajta. Az elkészült fűrészmalom részben
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oktatási célokat lát el, részben a helyszínen lévő
lisztelő malommal együtt egy „Vízhajtású szerkezetek múzeuma” alapját képezi.
Pauló Tamás és a „gatterkommandó” ezért a
tevékenységéért a város kultúrájának területén
végzett kiemelkedő munkáért megítélt Tarisznyás
Márton-díjban részesült. A 2010-ben lebontott és
részben újjáépített csaracsói fűrészmalom munkáit
sajnos anyagi okok miatt még nem sikerült befejezni. A fűrészmalom témában számos népszerűsítő
előadást tartott hazai és nemzetközi fórumokon,
konferenciákon. Szakfolyóiratokban több cikkben
ismertette a kutatások és munkák eredményeit.
Dr. Szabó Imre
egyetemi tanár
Lugosi Armand-díj

A diploma megszerzése után 1962–63-ban a
Győri Vagon- és Gépgyárban üzemmérnökként
dolgozott, majd 40 éven át a Soproni Egyetemen
tevékenykedett.
1963–1967-ig tanársegédként, 1967–1975-ig
adjunktusként, 1975–1995-ig egyetemi docensként, 1996–2003 között pedig egyetemi tanárként
dolgozott egyetemünk Bútor- és Épületasztalosipari, illetve a Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Technológiai Tanszékén.
1970–73 között aspiráns-képzésben vett részt
a Leningrádi Erdészeti Akadémián, ahol kandidáTóth András
okleveles faipari mérnök
Örökös tag

Mérnöki munkásságát az Egri Bútorgyárban
kezdte meg, mint gyakornok. A Bútoripari Igazga-

Szerszám és technikatörténeti érdeklődése
segítette elő, hogy hasonlóan elhivatott barátaival 2008-ban létrehozták a Magyar Famíves Céh
Egyesületet, melynek több ezer régi faiparos szerszámából azóta több országos érdeklődésre számot
tartó kiállítást rendeztek.
A több ezer éves múlttal rendelkező faipar kutatása, népszerűsítése vált az elmúlt 23 év során
Pauló Tamás tanításának vezérfonalává.
Vallja, hogy elhivatottabb szakember lesz, aki
ismeri szakmája szép izgalmas múltját.

tusi disszertációját sikeresen védte meg, melyet a
Magyar Tudományos Akadémia honosított. 1982–
2002-ig a Bútor-és Épület-asztalosipari Tanszék
vezetője. 1996-ban habilitált doktorrá nyilvánították és egyetemi tanárrá nevezték ki. 2007-ben a
Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa számára a Professor Emeritus megtisztelő címet adományozta. Különböző időszakokban – összesen 12
éven keresztül – a Faipari Mérnöki Kar dékán-helyettese volt. Éveken keresztül szervezte és részt is
vett a végzős hallgatók háromhetes külföldi tanulmányi útján, illetve fogadta a külföldi hallgatókat
Kutatási területei elsősorban a fa ragasztása és
a fa hosszirányú tömörítése témák voltak. Oktatói
tevékenysége alatt tíz egyetemi jegyzetet írt. Kilenc szakkönyv megírásánál társszerzőként szerepelt. Öt doktorandusznak volt témavezetője, akik
sikeresen védték meg disszertációjukat.
Kiemelkedő kutatási, oktatási, szakírói tevékenysége miatt részesült a kitüntetésben.

tóság – a bútoripar centralizációja jegyében – 1963
februárjától, népgazdasági érdekre történt hivatkozással, az akkor megalakított Tisza Bútoripari Vállalat 5. sz. gyáregységéhez (Csongrád, 1000 fős gyár)
helyezte át. Ott előadói, művezetői, főművezetői
munkakörben, majd 1966-tól gyáregységi főmérnökként dolgozott.
1968-tól a Tisza Bútoripari Vállalat (öt gyáregység, 2400 dolgozó) főmérnöke volt, majd 1972-től a
2. sz. sátoraljaújhelyi gyáregység igazgatói munkakörét látta el egészen 1996-ig, a nyugdíjba vonulásáig.
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Munkássága során több kitüntetésben részesült.
A Faipari Tudományos Egyesületnek 1960 óta tagja.
Csongrádon, a Tisza Bútoripari Vállalatnál megalakította a FATE helyi csoportját, s mint főmérnök

a szakmai ismeretek továbbfejlesztése érdekében
rendszeresítette és támogatta a faipari üzemek, bútorgyárak látogatását.

JUGO Bútor Kft.
ROTO Elzett Kft.

anyagi és szellemi támogatója. Segítségük jelentősen hozzájárult a FATE átalakításának sikeres megvalósításához, ezért részesültek támogatói díjban.

Támogatói díj

A JUGO Bútor Kft. és a ROTO Elzett Kft.
évtizedek óta a Faipari Tudományos Egyesület

Jubileumi ünnepségsorozat a Faipari Mérnöki Karon
Összeállította: Wesztergom Viktorné hivatalvezető, FMK Dékáni Hivatal

Szeptember első felében két héten át ünnepi
események színesítették a Faipari Mérnöki Kar
oktatóinak és hallgatóinak – a tanévkezdés miatt
amúgy is mozgalmas és telített – munkanapjait.
A kar az alapításának 50. évfordulóját ünnepelte.
Idén ugyanis 50 éve annak, hogy a Selmecbányáról 1919-ben Sopronba költözött Erdőmérnöki
Főiskolából a faipari mérnökképzés 1957-es indítását követően megalakult a Faipari Mérnöki Kar
(1962) és ezzel egy időben az Erdészeti és Faipari
Egyetem. Az eltelt öt évtizedben a kar sok változást ért meg, s az egykori egyszakos, csak faipari
oktatással és kutatással foglalkozó intézmény mára
a Nyugat-Dunántúl meghatározó szereplője lett a
műszaki, művészeti és informatikai felsőoktatás és
kutatás területén. A változatos szakmai és kulturális
programokat kínáló rendezvénysorozat is ezt a sokszínűséget kívánta megmutatni.
Szeptember 1-jén egy művészeti kiállítás megnyitójával kezdődtek az események. Orosz István
Kossuth-díjas grafikusművész, a kar Alkalmazott
Művészeti Intézetének egyetemi tanárának munkáiból nyílt kiállítás a Festőteremben. A nyitórendezvényen Szőcs Géza költő, a művész barátja mondott
ünnepi beszédet. A kiállítás méltatói zseniális alkotásoknak nevezték a tárlaton bemutatott munkákat,
amely tárlat akár a „játék három dimenzióval” címet
is kaphatta volna, hiszen a geometria és az illúzió
révén a síkbeli alkotások háromdimenziós hatása
egyszerre volt játékos és kézzelfogható.

Szeptember 6-án két másik kiállítás megnyitására is sor került. Soltra E. Tamás szobrász- és éremművész, az Alkalmazott Művészeti Intézet egyetemi
docense nagyszabású, életmű-kiállításként is értelmezhető, mintegy 330 érmet bemutató kiállítása a
Lábasházban, a Soproni Múzeummal közös szervezésben került megrendezésre. Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere köszöntőjében méltatta Soltra E.
Tamás gazdag alkotói életútját, s ezen belül kiemelten a városban látható köztéri munkáit, megemlítve,
hogy a díszpolgári címhez is általa készített érmet ad
át a Hűség Napján az önkormányzat. A megnyitóbeszédet Fekete György, a kar Professor Emeritusa,
Kossuth- és Munkácsy-díjas belsőépítész, a Magyar
Művészeti Akadémia elnöke tartotta.
– Ismereteim és megítélésem szerint Soltra E.
Tamás II. János Pál pápa magyarországi látogatására készített éremsorozata világszenzáció, és helyet kell, hogy kapjon a húsz legszebb érem között,
amit a magyar szobrászat eddig létrehozott – fogalmazott Fekete György.
A megnyitón résztvevők rögtön átsétálhattak a
következő kiállítás helyszínére, az Alkalmazott Művészeti Intézet Formatermébe, ahol Sprok Antal
faipari mérnök, szobrász Madárfiókok c. szoborbútor-kiállításának megnyitójára került sor. Dr. Fodor
Tamás ezúttal részben polgármesterként, részben
volt évfolyamtársként, személyes hangvételű köszöntőjében méltatta a kiállító művészt, aki a mérnöki munkát remekül ötvözi a művészi alkotással.
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– A mai napon láthatjuk, hogy a mérnöki munka
és a művészet, e két egymástól távolinak tűnő terület
összekovácsolható, bizonyítva az alkalmazott művészi alkotó tevékenység és oktatás létjogosultságát
egy mérnöki karon – mondta Dr. Fodor Tamás.
Megnyitó beszédet a házigazda intézet új vezetője, U. Nagy Gábor Ybl-díjas építész, egyetemi
docens mondott.
Az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari
Szakkiállításon és Vásáron is bemutatkozott a jubiláló kar. A szeptember 6–8. között az MKB Arénában
megrendezett szakmai programon a kiállítási stand
mellett kari K+F+I (kutatás+fejlesztés+innováció)
konferencia megrendezésére is sor került. A vásáron
mutatták be Molnár Sándor egyetemi tanár, Répay
Dorottya művészhallgató és Börcsök Zoltán tudományos munkatárs páratlan szépségű, természetről szóló új mesekönyvét, amely a Mesélnek
a fák címet kapta. A
kar történetében elsőként jelent meg mesekönyv, amely egyúttal
szép példája a faipari
mérnökök és művészek
együttműködésének.
A vásár megnyitásának másnapján, szeptember 7-én nagyszabású ünnepséget rendezett
az egyetem. Átadásra került a
Természeti Erőforrások Kutatóközpont
(az angol rövidítésből származó, immár közismert nevén NRRC), valamint a Ligneum Látogatóközpont. A megnyitón elismeréseket vehettek át
azon munkatársak, akik az átadott új épületek és a
kialakított laboratóriumok létrehozásában sikeresen
tevékenykedtek. A jubileumi héten a kar több alkalommal is lehetőséget biztosított az érdeklődőknek
az új objektumok megtekintésére.
Szeptember 10–11-én került megrendezésre az
V. Nemzetközi Lombosfa Konferencia, mely így az
első szakmai rendezvény volt, amelynek a Ligneum
Látogatóközpont szolgált helyszínül. A konferenciáról külön cikkben számol be részletesen a szervező, Dr. Németh Róbert egyetemi docens.
A jubileumhoz kapcsolódó rendezvények jelentős része szeptember 13–14-ére, azaz csütörtökre
Képünkön Orosz István alkotása látható

és péntekre koncentrálódott, hogy a távolabbról
érkező szakemberek, öregdiákok is minél nagyobb
számban tudjanak részt venni azokon.
Csütörtökön délután a Faipari Tudományos
Egyesület és az Öreg Fás Diákok tartották szokásos
évi közgyűlésüket az Egyetemi Ifjúsági Házban. Az
ünnepi összejövetelen a jeles évfordulóhoz kapcsolódó beszámolók, hozzászólások mellett az egyesületet érintő fontos kérdések is napirendre kerültek,
valamint átadták az egyesület által adományozható
kitüntetéseket, szakmai díjakat. A díjazottak a 29.
oldalon kezdődő cikkünkben mutattuk be.
A közgyűlés után az aranydiplomás erdő- és faipari mérnököket köszöntötték, jó hangulatú, kötetlen beszélgetés keretében. Az esti program egy közös
erdész-fás szakestéllyel zárult, melyen –
ha 50 évet nem is sikerült fiatalodni –, de fiatalos lelkülettel és
hangulatban idézték fel
az együtt töltött diákévek élményeit.
Nem volt túl
sok idő kipihenni
a szakestély felfokozott hangulatából adódó fáradalmakat, másnap
reggel készülődni
kellett a tanévnyitó ünnepségre, ahol
a kar történetében első
ízben került sor aranydiplomák
átadására. A jubileumi tanévnyitó egyben a
Nyugat-magyarországi Egyetem központi tanévnyitója is volt, a tíz kar dékánjának részvételével.
Beszédében Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, Prof.
Dr. Jereb László dékán, Szövényi Zsolt, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője,
valamint Dr. Fodor Tamás polgármester a kar fejlődéstörténetét vázolta fel, s az eddig elért sikereket,
eredményeket hangsúlyozta. Az ünnepség résztvevőit külön köszöntötte a kar égisze alatt folyó zalaegerszegi mechatronika képzés helyszínéről érkező
Balaicz Zoltán alpolgármester.
Dr. Faragó Sándor rektor tanévnyitó beszédében rámutatott: az idén 6 városban közel 3700 új
hallgató kezdi meg tanulmányait a Nyugat-magyarországi Egyetemen, ahol a szeptember – a
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Sprok Antal kiállítása az AMI-ban

gyakorló intézményeket is beleértve – tizenöt- és
félezer gyermeknek és fiatal felnőttnek hozza el a
tudás grádicsán való továbblépést. Az elsős hallgatókhoz szólva az egyetem vezetője elmondta:
az oktatás színvonalát a fejlett infrastruktúra
mellett az a nyolcszáz fős oktatói gárda garantálja, amelynek hatvan százaléka minősített oktatókból áll. Az utóbbi évek jelentős beruházásai
ugyancsak a kutatást, az oktatást és az innovációt
szolgálják: a TÁMOP keretében elnyert „Zöld
Egyetem program infrastrukturális feltételeinek

megteremtése az NYME-n” című pályázat keretében csaknem ötmilliárd forint értékben, négy
városban mintegy 12 500 négyzetméteren újult
meg a Nyugat-magyarországi Egyetem.
Dr. Jereb László dékán – visszatekintve a kar
elmúlt 50 évére – hangsúlyozta: a kar élt azzal a
felelősséggel, amire létrehozása lehetőséget nyújtott. Számos új képzést indított, amelyek célja nem
a mennyiségi bővítés, hanem a felelősség vállalása,
a minőségi fejlődés volt. A képzési szerkezet mára
letisztult, a felelősség vállalása két értelemben jelenik meg a karon. Egyrészt felelősek vagyunk az
országosan egyedülálló faipari mérnöki képzésért,
a magyar faipar fejlődéséért. Másrészt felelősek
vagyunk a Soprontól Zalaegerszegig terjedő határ
menti régió gazdasági fejlődéséért is. Ebben a zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzésünk játszik meghatározó szerepet.
Szövényi Zsolt főosztályvezető – köszöntője
után – átadta Dr. Jereb László dékánnak az emberi
erőforrások minisztere által a karnak adományozott
miniszteri elismerő oklevelet.
A külföldi partnerintézmények és a tiszteletbeli
doktorok képviseletében Dr. Frantisek Hapla profes�szor, a göttingeni Georg-August Egyetem tanára szólt
az elismerés hangján és gratulált a jubiláló karnak.
A beszédeket követően került sor a kitüntetések és az aranydiplomák átadására. Elsőként az
egyetem legrangosabb elismerését, a tiszteletbeli doktori címet vehette át a 70. születésnapját is

Az aranydiplomások köszöntése
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ünneplő Dr. Dr. h.c. Winkler András, az egyetem
volt rektora, a kar volt egyetemi tanára, jelenleg
emeritus professzora. Gazdag életútját Dr. Faragó
Sándor rektor ismertette, kiemelve hosszú időn át
betöltött egyetemi vezetői szerepét és érdemeit. A
tiszteletbeli doktorrá avatás után Winkler András
rövid, de annál meghatóbb beszédben köszönte
meg az elismerést, saját, egyetemi berkekben már
jól ismert versével, mely így fejeződik be: „Szerettelek, Isten veled, kedves Alma Materem”.
Ezt követően Dr. Faragó Sándor szólt a kar
első aranydiplomásaihoz:
- Őszinte örömmel teszek eleget azon kötelességemnek, hogy a faiparban és a faipari oktatásban
több évtizedet eltöltött mérnök kollégáinknak a
megérdemelt tiszteletdiplomát átadjam. Szakmaszeretetük, áldozatos munkájuk, a kiadványban is
megjelentetett egész életútjuk méltó példaként
szolgálhat egész egyetemi ifjúságunknak és a még
aktívan dolgozó munkatársainknak is.
Az ünnepségen tiszteletdiplomát vehetett át:
Dr. Boronkai László, Cseppentő Imre, Kuszák
Péter, Mohácsi Irén, Dr. Szabadhegyi Győző, Dr.
Szabó Imre és Tóth András. Földes Gizella, Kormos Ernő, Stadler Tibor nem tudott megjelenni
az ünnepségen, az ő aranyoklevelük későbbi időpontban kerül átadásra.
A kar jelenlegi vezetése a jubileumon mondott
köszönetet a korábbi vezetőknek, a dékánoknak
és munkatársaiknak, akik az alapokat lerakták és

megteremtették a továbbfejlesztés lehetőségét.
Nagy öröm, hogy a korábbi tíz dékán közül öten
máig is aktívan részt vesznek a kar életében, ők
munkájuk elismeréseként emléklapot vehettek át:
Dr. Dr. h.c. Rónai Ferenc (dékán 1972–1978 között), Dr. Hargitai László (dékán 1984–1990 között), Dr. Kovács Zsolt (dékán 1990–1995 között),
Dr. Boronkai László (dékán 1995–2001) és Dr. Dr.
h.c. Molnár Sándor (dékán 2001-2008 között).
További kitüntetettek: a Nyugat-magyarországi Egyetem díszpolgárává avatták Szövényi Zsoltot, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
főosztályvezetőjét, Nyugat-magyarországi Egyetemért Emlékérmet vehetett át Kurusa László okleveles faipari mérnök, címzetes egyetemi docens,
valamint Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíjat kapott Mőcsényi Miklós, a FAGOSZ főtitkára, a Fatáj c. szaklap főszerkesztője.
A kar által adományozható legnagyobb elismerést, a Pro Facultate Ligniensis kitüntetést
kapták: Ecseri József, Dr. Hegedüs József, Várkonyi Gábor és Dr. Wittmann Gyula.
Az egyetem rektora a Nyugat-magyarországi
Egyetem kiváló oktatója elismerést adta át Dr.
Alpár Tibor egyetemi docensnek, a Természeti
Erőforrások Kutatóközpont kari vezetőjének. A
Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló kutatója
elismerésben részesült Dr. Dénes Levente egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes, és Dr.
Németh Róbert egyetemi docens, intézetigazgató.

Szövényi Zsolt főosztályvezető – köszöntője után – átadta Dr. Jereb László dékánnak az emberi erőforrások minisztere által a karnak
adományozott miniszteri elismerő oklevelet
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Prof. Dr. Winkler András átveszi az egyetemi díszdoktori címet

A Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést vehette át Dr. Merényi Mária
főtitkár, Labozár Antal intézeti mérnök és Selmeczi Éva intézeti mérnök.
Rektori dicséretben részesült: Honti Csabáné
adminisztrátor, Dr. Horváth Norbert tudományos
munkatárs és Tóth Istvánné hivatalsegéd.
Az ünnepségen hallgatói kitüntetéseket is
adott át az egyetem rektora. A legmagasabb hallgatói elismerést, az Alma Mater Emlékérmet vehette át Szalai Csaba építőművész és Szövérfi Tibor okleveles faipari mérnök.
Az idei tanévben a Faipari
Mérnöki Kar hallgatói közül
öten részesülnek Köztársasági
Ösztöndíjban: Bödök Marietta építőművész alapszakos,
Konfár Ramóna Krisztina
tervezőgrafika mesterszakos,
Lengyel Máté ipari termékés formatervező alapszakos,
Németh Gábor ipari termékés formatervező mesterszakos és Varga Tamás gazdaságinformatika mesterszakos
hallgatók, akik az erről szóló
oklevelet Szövényi Zsolt minisztériumi főosztályvezetőtől vehették át.

Az ünnepség az elsőéves hallgatók fogadalomtételével és a dékáni kézfogással zárult. A délutáni
program további szép ünnepi eseményeket tartogatott. Dr. Cziráki József, a Falemezgyártástani
Tanszék alapítója, később igazgatója, a kar egykori
dékánja, a doktori iskola névadója, az Erdészeti és
Faipari Egyetem egykori rektora 1992. augusztus
17-én hunyt el. Idén, halálának 20. évfordulójára emlékezve egykori tanítványai, a Faipari Tudományos Egyesület, valamint a kar kezdeményezésére és támogatásával elkészült Dr. Cziráki
József mellszobra, Kutas László szobrászművész
alkotása. A szobor avatására egyetemi vezetők,
családtagok, kollégák, tanítványok és hallgatók jelenlétében került sor a „D” épület előtti tisztáson,
ahol a 10 évvel ezelőtt felavatott Szabó Dénes és
Winkler Oszkár mellszobor már helyet kapott. A
kari jubileum alkalmából a vezetők és a hallgatók
mindhárom szobrot megkoszorúzták.
A Ligneum Látogatóközpont adott otthont a
szoboravatást követő szakmai rendezvénynek, a
Faipari Tudományos Egyesület országos konferenciájának, mely „Az 50 éves Faipari Mérnöki Kar
köszöntése” címet kapta. Az 50 év mellett egy „70
éves jubileum” is hangsúlyt kapott a konferencián,
az egybegyűltek köszöntötték Dr. Dr. h.c.Winkler
Andrást születésnapja alkalmából. Az előadások a
Faipari Tudományos Egyesület és a kar kapcsolatára, az egyesületnek a faipari mérnökképzés fejlődésében betöltött szerepére fókuszáltak.
Tóth Sándor László beszélt a FATE szerepéről a faipari mérnökképzés megszervezésében,

Tisztelgés Dr. Cziráki József mellszobra előtt
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Dr. Jereb László dékán pedig ismertette a faipari képzés jelenlegi helyzetét és fejlesztési lehetőségeit. Dr. Bejó László dékánhelyettes igényes
összeállítást készített és mutatott be a szaksajtó
(Faipar, Magyar Asztalos) helyzetéről, lehetőségeiről. Végül Dr. Takáts Péter, az egyetem oktatási
rektorhelyettese, a kar intézetigazgató egyetemi
tanára a faipari szakképzésről és a FATE ebben
betöltött szerepéről tartott előadást.
A szakmai és tudományos rendezvények után
kikapcsolódást, felüdülést, igazi kulturális élményt
jelentett a jubileumi hét záró koncertje a GYIK

Rendezvényközpontban. A koncerten a Soproni
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar Mozart műveket játszott, Tóthné Rázó Emőke és Kuzsner Péter
zongoraművész pedig rövid darabokat adtak elő,
amelyekre Cakó Ferenc Kiváló és Érdemes Művész, a kar Alkalmazott Művészeti Intézetének
egyetemi docense készített homokanimációs improvizációkat. Valamennyi produkció nagy sikert
aratott a közönség körében és méltó lezárása volt a
nagyszabású jubileumi rendezvénysorozatnak.

Mesélnek a fák – könyvismertető
Farkas Péter

Az NymE-ERFARET Nonprofit Kft. kiadásában a közelmúltban jelent meg Molnár Sándor,
Répay Dorottya és Börcsök Zoltán: Mesélnek a
fák című könyve.
A 85 színes fotóval és 80 rajzos illusztrációval
ellátott 21 mese látványosan és érzelmeinkre is
hatva ismerteti a legfontosabb fafajtákat.
A Dr. Börcsök Zoltán biológus által készített
művészi felvételek az élőfák mellett bemutatják
az egyes fák leveleit, terméseit, sőt az adott fafajból készíthető fatárgyakat is. A fafaj-bemutató
ezen oldalak rövid szöveges ismertetői egy-egy
játékos versrészlettel is kiegészültek.
A mesék világába visznek bennünket Répay
Dorottya művészhallgató szemet-lelket gyönyörködtető illusztrációi. A vidám, játékos vízfestmények nagyban hozzásegítik a gyermekeket
a mesék elképzeléséhez.
A mesék szerzője, a faanyagtudomány ismert
professzora Dr. Molnár Sándor a soproni könyvbemutatón elmondta, hogy a könyv összeállítását, megírását két esemény motiválta.
Az első: meglátogatta gyermekorvos lányát
a munkahelyén az egyik legnagyobb fővárosi
kórházban és itt a váróterem örömteli módon
gyermekrajzokkal volt díszítve. A sok-sok rajzon
autók, motorok száguldoztak, tankok, ágyúk lö-

völdöztek. A fák és virágok pedig csak egy-két
rajzon szerénykedtek. Mi is egyetértünk a professzorral: itt valami baj van…

A mesekönyv borítója

ÉLET
LIFE
A második érzelmi inspiráció egyszerűbb:
megszületett a professzor 6. unokája. Ennyi unoka pedig már megérdemel egy mesekönyvet!
Miről is mesélnek a fák? Mind a
21 fa beszél magáról, információkat
ad az olvasónak.
Ezen kívül elmond
egy-egy
mesés
történetet, ami az
adott helyszínhez
vagy a fához kötődik. Így megismerkedhetünk
a Károlyi grófok
híres platánfájának
történetével a füzérradványi kastélyparkban, a IV.
Béla királyt elrejtő felső-mocsoládi óriás hárssal,
vagy a hédervári Árpád-tölgy meséjében a magyarok sorsdöntő pozsonyi csatájával. A mesék
elvisznek bennünket a Szent Anna-tó melletti
Mohos-láphoz, az ország közepére Pusztavacsra,
vagy a kapuvári égererdőbe is.

A könyvben szerencsésen és játékosan ötvöződik az erdők, a fák, a teljes élővilág szeretete,
történelmünk néhány epizódjával és igazi mesebeli csodákkal.
A könyv legfontosabb célkitűzését idézzük a
szerzők előszavából: „Soha ne feledjétek: a fák a
mi legigazibb barátaink és segítőtársaink! A barátaitokat pedig név szerint kell, hogy ismerjétek!”
A könyv tehát hasznosan segítheti az 5–12
éves gyermekeknek a fák megismerését és megszeretését.
A könyv 2500 Ft-os bruttó egységáron megrendelhető a kiadónál:
NYME-ERFARET Nonprofit Kft.
Tel: +36-99-518-602, Fax: +36-99-518-601
E-mail: ret@nyme.hu, www.erfaret.hu/kiado
és a FAGOSZ-nál
Tel:+36-1-3556-539
E-mail: janos.toth@fagosz.hu

Nemzetközi konferencia a Ligneumban
Dr. Németh Róbert, Bak Miklós

2012. szeptember 10–11-én, Sopronban a
Ligneumban, a Nyugat-magyarországi Egyetem
újonnan átadott Látogatóközpontjában került megrendezésre az 5. Hardwood Science and Technology
(Lombosfa-kutatás és -technológia) elnevezésű
nemzetközi konferencia. A konferencia a soproni
Faipari Mérnöki Kar és a bécsi BOKU Universität
Wien közös szervezésében jött létre. A konferencia
hosszú utat tett meg a 2003. évi első rendezvény óta:
Prof. Dr. Molnár Sándor 9 évvel ezelőtt felismerte,
előre látta a lombosfa-anyagok tematikájának fontosságát. Mára már valóság, hogy az olyan jelentős európai „fa nagyhatalmak”, mint Németország,
Ausztria, vagy Svájc sorra indítják a lombosfa-gaz-

dálkodással, -feldolgozással és -termékfejlesztéssel
kapcsolatos projektjeiket. A soproni konferencia
létjogosultságát bizonyítja a jelentkezők, érdeklődők száma és összetétele: Európa 13 országának
14 intézménye képviseltette magát (HU, AT, CH,
RO, SK, SUD, DE, BE, FI, UA, SLO, PL, HR).
A konferencián 45 fő vett részt, ebből 32 külföldi.
Szakmánk, ill. a tudományág jövőjére nézve pozitív
jelenség, hogy a résztvevők kb. 1/3-a fiatal kutatók
köréből került ki (doktorandusz).
Hazánk fagazdaságára jellemző a lombos fák
igen magas (kb. 85%) részaránya. Ugyanakkor az
európai fafeldolgozó ipar is kihívásként éli meg a
lombosfa-anyagok feldolgozását. Számos oka van,
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5. Hardwood Science and Technology konferencia

Dr. Dénes Levente előadása

hogy a lombosfa-anyagok feldolgozása egyre fontosabb szerephez jut Európában. A legfontosabbak az
erdőgazdálkodási módszerek megváltozása, az ökológiai szempontok fokozottabb érvényesülése, és a
lombos erdők részarányának növekedése. A konferencia stratégiai célja, hogy segítse a lombosfa-anyagot feldolgozó ipar és a kutató-oktató intézmények
összeurópai hálózatának kiépülését.
Ki kell alakítani egy versenyképes és innovatív
feldolgozási láncot. Az általában elszórtan megjelenő lombosfa-nyersanyagforrások, és a jellemzően
kis feldolgozói kapacitások miatt az üzemek jelenleg nem képesek gazdaságosan feldolgozni a lombos
fákat. Új koncepció megfogalmazására, új innovatív
gyártási rendszerekre van tehát szükség. Ki kell alakítani a kutatóintézetek és az üzemek közötti hatékony technológiatranszfert.
Ennek megfelelően a konferencia előadásai a
lombosfa-anyagok (angolul hardwood) anyagtulajdonságait, feldolgozási technológiáit, a belőlük
gyártható termékeket és a piaci helyzetet tárgyalták, ill. bemutatták a legújabb tudományos és gyakorlati eredményeket.
A konferencia előadásainak és posztereinek
egyik jelentős témaköre volt a faanyagok színe, a
színváltozások nyomon követése a szárítási- vagy
modifikációs folyamatok, valamint az UV-sugárzás
és kültéri kitettség során. Gyakran felmerült a különböző faanyag-módosító eljárások alkalmazásának lehetősége, melyek elsődleges célja a szín vagy
a dimenzióstabilitás célzott megváltoztatása. Különösen érdekes volt ezen belül a faanyagok felületi
keménységének célzott növelésére kidolgozott eljárások ismertetése, például kémiai módosítás vagy
tömörítés által. Ipari oldalról különösen fontos te-

rületként fogalmazódott meg a lombosfa-anyagok
osztályozása, az osztályozásnál mérvadó paraméterek mérése különböző roncsolásmentes eljárásokkal. A nemzetközi gyakorlatban szokatlan lehetőségként merült fel a lombosfa-anyagok teherviselő
szerkezetként való alkalmazásának lehetősége.
A lombosfa-anyagok megmunkálásával kapcsolatban elsősorban a kis átmérők feldolgozásának, a
rönktéri osztályozásnak és a lombosfa-anyagok szárításának technológiai problémái merültek fel, valamint néhány előadás a lombosfa-anyagok ragasztásával is foglalkozott.
A konferencia első napjának délutánján a
résztvevők megtekintették a Swedwood Sopron
Bútor Kft. üzemét.
A rendezvény második napján a résztvevők
bejárták a Faipari Mérnöki Kar újonnan megnyitott 21. századi színvonalú laboratóriumait, melyek a Természeti Erőforrások Kutatóközpontban
(NRRC) kaptak helyet.
A konferencia, ill. a résztvevőkkel folytatott
személyes konzultációk eredményeként több
kutatási együttműködési lehetőség is megfogalmazódott, melyek reményeink szerint közös pályázatokban, majd azt követőn sikeres együttműködésekben válnak valóra.

