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Faszerkezetek rekonstrukciója során gyakran 
találkozunk olyan szerkezeti elemekkel, amelyeken 
nedvességhatás következményeképpen kialakult bioló-
giai kártételnek lehetünk szemtanúi. A kártétel mérté-
ke határozza meg, hogy szükséges az anyag- és mun-
kaigényes csere, vagy van-e más mód is a javításra. 

A nedvesség kedvező életkörülményeket 
nyújt a gombáknak, amelyek a fa mechanikai tulaj-
donságait fokozatosan lerontják, anyagát lebontják. A 
folyamat előrehaladtával a faanyag gyakran teljesen 
szétesik, szilárdságát elveszíti. A spórák megjelenését 
és érintkezését a szerkezeti elemekkel szinte lehetetlen 
megakadályozni, de az anyag fertőzése és a gombák 
károsítása csak a környezeti feltételek kedvező 
alakulása esetén kezdődik el. 

A faszerkezeten kialakított zugok a legkénye-
sebb helyek, ahol az esővíz, a hólé megreked: nem 
szellőznek, nehezen száradnak ki, itt indul meg a kor-
hadás. Abban az esetben, ha kisebb a korhadt terület, a 
teherviselő elemet még nem gyengítette kritikus 
mértéket meghaladóan, akkor elég stabilizálni az álla-
potot. A képeken egy rétegelt-ragasztott fa ív fel-
újítása során észlelt károsodások láthatók: a felső 
lamellán a lebontott szélrácsozat felfekvése alatt 
alakult ki korhadás. 

A korhadt részt mindenképpen el kell 
távolítani, helyét alaposan ki kell tisztítani. Célunk, 
hogy a gomba ne károsítsa a még ép részeket, ezért 
életfeltételei elvonására kell törekednünk. A további 
nedvesedés elkerülése végett a kitisztított, kiszárított 
üreget zárjuk le. Ezt célszerű kitölteni valamilyen 
anyaggal, amely formazáró, vízhatlan, és elég 
rugalmas ahhoz, hogy a fa alakváltozásait követni 
tudja. Így kikeményedés után nem keletkezik rés a 
faanyag és a tömítőanyag határfelülete mentén. 

A kereskedelemben kaphatók erre a célra 
kifejlesztett poliuretán alapú tömítőanyagok. A képen 
látható szerkezet javításához a Ponal Duó nevű 
kétkomponensű ragasztógyantát választottuk, amely a 
gyártó leírása szerint faanyagok anyaghiányos 
javítására (is) való. A végleges kötés kialakulása után 
a megszilárdult ragasztóréteg forgácsolható, csiszolha-
tó, pácolható, lakkozható, festhető. D4-es vízállósági 
kategóriája alkalmassá teszi a kültéri használatra. 
Formastabil, a megszáradt ragasztóréteg rugalmas. A 
fafelületet speciális felületvédővel kell kezelni a 

 
 

 
 
tömítő alkalmazása előtt. A kötés erősségét a gondos 
előkészítés (érdes felület kialakítása) jótékonyan 
befolyásolja. Ez az eljárás már több szerkezeten 
alkalmazásra került. 

�   Horváth Tamás, egy. tanársegéd, NyME Építéstani Intézet 
 



FATE kitüntetések 
 
A Faipari Tudományos Egyesület 2006. szeptember 7-én Sopronban tartotta ünnepi közgyűlését, 

melyen egyesületi kitüntetéseket adtak át. 
 

Lugosi Armand díj 
 

Dr. Winkler András 
1965-ben végzett a soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetem 
Faipari Mérnöki Karán. Végzés 
után, 1968-ig a Nyugatmagyar-
országi Fűrészeknél dolgozott 
Szombathelyen, ahol a forgács-
lap gyáregységben. 1968-tól a 
Soproni Faforgács Feldolgozó 
Vállalat technológiai tervező és 

fejlesztő mérnöke volt. 
1973-ban került az Erdészeti és Faipari Egye-

tem Lemezipari Tanszékére, ahol 1980-ban egyetemi 
docensi, majd 1988-ban egyetemi tanári kinevezést 
kapott. Kandidátusi dolgozatát 1979-ben, akadémiai 
doktori értekezését pedig 1988-ban védte meg. 1989 
óta a Lemezipari Tanszék, 1997 óta pedig a Fa- és 
Papírtechnológiai Intézet vezetője. Egyetemi pályafu-
tása folyamán számos kutatási projektnek volt résztve-
vője, vezetője, sok hazai és külföldi publikációja jelent 
meg. Számtalan hallgató tudományos diákköri, 
szakdolgozat és diploma munkáját irányítja. A for-
gácslapgyártás oktatójaként közvetlen, barátságos és 
humoros előadói stílusa miatt a hallgatók körében is 
nagy népszerűségnek örvend. 

Dr. Winkler András több ízben töltött be kari 
és egyetemi vezetői pozíciókat. 1989 és 1997 között 
az egyetem rektora volt – az ő nevéhez fűződik az 
egyetem tevékenységének kiterjesztése, új szakok, 
karok alapítása, a régebbi Erdészeti és Faipari Egye-
tem regionális, nagy egyetemmé való fejlesztésének 
beindítása. 

Számos hazai és nemzetközi egyesületi, bi-
zottsági tagsága, kinevezése, kitüntetése és elismerése 
közül csak néhányat említünk meg. Többek között az 
MTA Erdészeti Bizottságának alelnöke, a Faipar c. 
folyóirat főszerkesztője, a FATE elnökségi tagja, a 
közelmúltban pedig elnöke is volt. 1996-ban Szent-
györgyi Albert díjat, 2000-ben Széchenyi díjat, 2003-
ban pedig MTESZ-díjat kapott. A bécsi Universität für 
Bodenkultur (BOKU) és a Zólyomi Műszaki Egyetem 
díszdoktora. 

Dr. Winkler Andrást kiemelkedő oktatói és 
publikációs tevékenységéért az Egyesület elnöksége 
Lugosi Armand díj kitüntetésben részesítette. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Dénes díj  
 

Hegedűs János a jelen-
legi munkahelye jogelődjénél 
szerzett járműlakatos szakmun-
kás képesítést 1968-ban. Ké-
sőbb szakközépiskolai érettségi 
vizsgát tett, majd 1984-ben a 
BME Gépészmérnöki Karán, 
műszaki oktatói szakon végzett. 
A pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetem Bölcsészettu-

dományi Karán 1995-ben okleveles humánszervező 
diplomát, majd a BME Természet- és Társadalomtu-
dományi Karán közoktatásvezető diplomát szerzett.  

Jelenlegi munkahelyén, a szolnoki Építészeti, 
Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és 
Szakiskolában 1975 óta dolgozik szakoktatói, gyakor-
lati oktatásvezetői, műszaki igazgatóhelyettesi munka-
körben. 1990-ben nevezték ki az intézmény igazgató-
jává. Kiemelt feladatának tekinti az iskola szakmai, 
pedagógiai és gazdálkodási munkájának szervezési és 
irányítási feladata mellett a szakmai, képzési szerkezet 
folyamatos bővítését. Ma már a szakmunkásképzési 
szinttől az érettségi, közép- és felsőfokú szakmai 
képzési szintig terjed a tanintézmény oktatási te-
vékenysége. Főiskolai és szakdiploma megszerzésé-
nek lehetőségét is biztosítja az iskola, faipari, építőipa-
ri és környezetvédelmi szakterületen.  

Hegedűs János a minőségügy területén is so-
kat tett a szakiskoláért. Ennek eredményeképpen az 
intézmény ISO minősítést és az Oktatás Minőségéért 
díjat kapott. Innovációs tevékenységét a PHARE, 
POSZFI (Piacorientált Szakképzés Fiataloknak), vi-
lágbanki akkreditált felsőfokú képzés, Szakiskolai Fej-
lesztési Programokban való sikeres, eredményes rész-
vétel is jelzi. A Városi Iskolák Igazgatói Kollégiumá-
nak elnöke. A Faipari Tudományos Egyesület Oktatási 
Bizottságában is eredményesen tevékenykedik.  

Hegedűs Jánost kiemelkedő oktatói tevékeny-
ségéért az Egyesület elnöksége Szabó Dénes díj kitün-
tetésben részesítette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fáy Mihály díj 
 

Bakonyi Gábor 1964-
ben szerzett faipari mérnöki 
oklevelet a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemen. 1964-ben a 
soproni FORFA-ban kezdte 
munkáját. Az időközben több-
ször nevet és tevékenységi kört 
változtató vállalatnál (jelenleg 
FALCO Sopron Irodabútor 
Kft.) eltöltött 40 év alatt üzem-

vezetői, főmérnöki, majd ügyvezető igazgatói beosztá-
sokban dolgozott.  

Pályafutása során számtalan kiemelt fontos-
ságú feladatban közreműködött, irányítási tevékenysé-
get folytatott. Többek között a légsodrásos terítés be-
vezetése, a finomfelületű forgácslapok és az építési 
célú szigetelő forgácslapok gyártásának bevezetése, 
valamint a bútorgyártás területén a laminált forgácslap 
bevezetése és alkalmazása, korszerű irodabútor csa-
ládok kifejlesztése fűződik a nevéhez. Szintén fontos 
szerepe volt az épületszerkezet-gyártás fejlesztésében, 
könnyűszerkezetes előregyártott elemekből készülő 
BETONYP családiház-gyártás megkezdésében.  

Szakmai szervezetekben végzett tevékenysé-
ge is igen meghatározó. A Soproni Kamara Ipari 
Tagozat elnöke, a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 
KLB elnöke, 2006-ig a Bútorszövetség elnökségi tag-
ja. 1964 óta tagja a Faipari Tudományos Egyesület-
nek. Tagja volt az országos elnökségnek és 2002-ig a 
soproni csoport elnöke volt. Szakmai és társadalmi te-
vékenységét számos kitüntetéssel ismerték el.  

Bakonyi Gábort a magyar faipar fejlesztése 
terén több évtizeden át kifejtett, kimagasló tevékeny-
sége elismeréséül az Egyesület elnöksége Fáy Mihály 
életmű kitüntetésben részesítette.  

 
 
 
 

 

A Faipar Fejlesztéséért kitüntetés 
 

Juhász Bertalan 1980-
ban végzett a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetem Faipari 
Mérnöki Karán. Első munkahe-
lye az ERDÉRT Vásárosnamé-
nyi Faforgácslapgyára volt. 
1981-től a FEFAG Hajdúhad-
házi fűrészüzemében dolgozott 
technológusként, majd megbí-
zott főmérnökként. Kiemelt fe-
ladata volt az akác fűrészáru 

hossztoldási, tömbösítési technológiájának kidolgozá-
sa. 1984-től a Hajdúszoboszlói Építő és Vegyes Ipari 
Szövetkezetnél helyezkedett el. Üzemvezetőként a 
könnyűszerkezetes házak építése, épületszerkezetek 
tervezése volt a feladata. 1986-tól Szerencsen a TSZ 
melléküzemág vezetője lett, ahol a fő profil a 
bútorgyártás és belsőépítészet volt.   

1993-ban saját bútoripari Kft.-t alapított, ahol 
a fenti tevékenységeket folytatja jelenleg is, 15 fővel. 
Nagy hangsúlyt fektet a faipari termékek minőségi 
tervezésére és gyártására.  

A Bútorszövetség elnökségében hosszú ideje 
tevékenykedik. 1975 óta tagja a Faipari Tudományos 
Egyesületnek, melynek 8 éve alelnöke.  

Juhász Bertalant kiemelkedő szakmai tevé-
kenységéért az Egyesület elnöksége a Faipar Fejlesz-
téséért kitüntetésben részesítette. 

 
Örökös tagság 

 
Dr. Kiss Lajost a Fai-

pari Tudományos Egyesület-
ben évtizedeken át kifejtett ki-
magasló tevékenysége elisme-
réseként az Egyesület közgyű-
lése örökös taggá választotta. 

 
 
 

 
 

 
 

Megújult a Faipar honlapja 
 

Az utóbbi időben egyre több panaszt kaptunk, miszerint folyóiratunk honlapja elévült, már régóta nem 
volt frissítve. Örömmel tudatjuk, hogy a honlapot a közelmúltban frissítettük. A honlapon elérhető a Faipar 
2002 óta megjelent számainak teljes tartalma, és megtalálhatók a folyóirattal kapcsolatos legfontosabb 
információk. Reményeink szerint a továbbiakban folyamatosan tudjuk majd a honlapot frissíteni, bővíteni – 
ezzel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket örömmel fogadjuk. 

A honlap elérhetősége: http://faipar.fmk.nyme.hu/. 



FATE elnökségi ülés 
 
A Faipari Tudományos Egyesület Országos 

Elnöksége 2006. december 15-én tartotta ülését. 
Horváth Tibor elnök megvitatásra előterjesztette a 
következő év programját. 

• Kiemelten kezelendő az oktatás, továbbképzés. 
• Közös célok megtalálása, melyek a magyar faipar 

fejlődését szolgálják. 
• Konferencia szervezése az Oktatási Bizottsággal 

közösen, a fejlődési irányok meghatározására. 
Együttes elnökségi ülés meghatározása. 

• Állandó konferenciák szervezése „Aktualitások a 
faiparban” címmel, a FATE helyi szervezetei és a 
bázisiskolák szervezésében. 

Az egyesület székhelyének fenntartása úgy 
lehetséges, ha megfelelő a kihasználtság. Erről az 
elnök maga gondoskodik saját cégén keresztül. A 
felmerülő költségek mintegy kétharmadát átvállalja. 

Az elnöki előterjesztést Dr. Molnár Sándor, a 
NyME FMK dékánja, Dr. Takáts Péter, az oktatási 
bizottság elnöke, és Papp Tibor ifjúsági titkár az 
alábbiakkal egészítette ki. 

• 2007 őszén, a Ligno Novum Szakvásár előtti 
napokban kerül sor a faipari mérnökképzés 50 éves 
jubileumi ünnepségére Sopronban. A rendezvény-
sorozat többek közt ünnepi megemlékezést, 
nemzetközi konferenciát és egyéb rendezvényeket 
foglal magában. 

• Faipartörténeti szakcsoport alakult, melynek kere-
tében a szakma történeti kutatása folyik, megfelelő 
publikálás mellett. 

• Ifjúsági tagozat létrehozása, működtetése az egye-
temen belül. 

• Továbbra is kiadásra kerül, és a tagok számára in-
gyenesen elérhető a Faipar c. szakmai-tudományos 
folyóirat, valamint szakmai programok, 
üzemlátogatások kerülnek megrendezésre. 

• Az oktatási intézmények keretein belül – szakisko-
lák, egyetem – a nyelvi oktatás kiemelt kezelése. 

Az egyesület ellenőrző bizottságának elnöke, 
Saly Imre, aki egyben a Szenior Klub elnöke is, 
lemondott mindkét tisztségéről. Utódlásról később 
születik döntés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Faipari Tudományos Egyesület ügyvezető 
titkára, Bíró Lászlóné nyugdíjba vonul és 2006. 
december 31-én befejezi egyesületi munkáját. Ebből 
az alkalomból az egyesület elnöke és elnöksége 
megköszönte több évtizedes munkáját, melyet az 
egyesület érdekében kifejtett. A titkári teendőket 
január 1-jétől Léber Szilvia látja el. Az egyesület 
elérhetőségei: 

 
Faipari Tudományos Egyesület 
1027 Budapest, Fő u. 68. 
E-mail: fate.bp@freemail.hu 
Telefon: 06 1 201 99 29 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából  
  

Dr. Tóth Sándor����

  

A Faipari Tudományos Egyesület és a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara 
2006. október 25-én közös rendezvényében Budapes-
ten, a MTESZ budai székházában emlékezett meg az 
1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évforduló-
járól.  

Dr. Tóth Sándor bevezető előadásában el-
mondta, hogy az elmúlt 15 év társadalmi-politikai vál-
tozásai lehetővé tették, hogy az 1956-os forradalmat 
és szabadságharcot, és az azt követő eseményeket tár-
gyilagosan lehessen felidézni. Röviden kitért a forra-
dalom előzményeire, és áttekintette annak legfőbb ese-
ményeit Budapesten és Sopronban. Megemlékezett a 
forradalmat követő példátlan, véres megtorlásról is, 
amely több mint 200 életet követelt, és emigrációba 
kényszerített mintegy 175 ezer állampolgárt, akik kö-
zül legtöbben Európában maradtak, de sokan mene-
kültek tovább Észak-Amerikába, sőt Ausztráliába és 
Dél-Amerikába is. Az ’56-os események 
természetesen nem kerülték el Sopron városát és az 
egyetemet sem, melynek oktatói, hallgatói aktív részt 
vállaltak a forradalmi eseményekben.  

A szovjet csapatok Sopronba vonulásakor az 
egyetem oktatóinak és hallgatóinak nagy hányada 
emigrált. Jelentős részük Vancouverbe (Kanada) 
került, ahol létrehozták a British Columbia Egyetem 
Erdőmérnöki Karán a magyar divíziót. Az ott 
végzettek közül sokan komoly hírnévre tettek szert és 
nemcsak Észak-Amerikában, hanem más régiókban is, 
mint kiemelkedő ipari szakemberek vagy egyetemi 
tanárok váltak ismertté.  

Az ünnepély keretében többen is megemlé-
keztek az ’56-os élményeikről, akik rendkívül érdeke-
sen, különböző szemszögből világították meg az átélt 
eseményeket. A megemlékezésen két kivándorolni 
kényszerült, nemzetközi hírű professzor is részt vett. 

Dr. Bariska Mihály harmadéves hallgatóként 
vándorolt ki Sopronból. Zürichben szerzett erdőmér-
nöki diplomát, később pedig ott lett egyetemi tanár. 10 
évet töltött Dél-Afrikában is. Elmesélte, hogy a Svájc-
ban élő volt soproni erdőmérnök-hallgatók évente jön-
nek össze, és 15 éve több napos családos összejövete-

leket szerveznek a Svájcban, Németországban és 
Ausztriában élők között. 

Dr. Kozák Antal az egykori III. évfolyam hall-
gatója a Vancouveri Egyetemen az alkalmazott sta-
tisztika egyetemi tanára. Elmondta a kivándorlás, a Ka-
nadába vándoroltak és ott a British Columbia Egyetemen 
erdőmérnöki diplomát szerzett magyarok történetét, 
áttekintette életútjukat. Évente találkoznak, saját újságjuk 
a „Kapocs”. Kanadában mind a mai napig elismeréssel 
nyilatkoznak a magyar erdőmérnökökről.  

Balogh György munkaszolgálatosként 1956 
elején szerelt le. Az 1950-es évek elején a FÜRFA 
Vállalat Debreceni Telepére került. Beválasztották a 
Debreceni Nemzeti Bizottságba. Bizottsági tagsága 
miatt később felmondtak neki, kénytelen volt Buda-
pestre áttelepülni. 

Dessewffy Imre Szolnokon egy 300 fős fű-
részüzemben vezető-helyettesként élte át 1956 októbe-
rét. Október 25-én, nagygyűlésen vettek részt, 26-án 
Romániából érkező szovjet harckocsik dübörögtek át a 
városon Budapest felé. 

Matlák Zoltán katona volt Budán, a Katonata-
nács tagja. Elmondása szerint a forradalom során 
ÁVO-s őrnagyot fogtak el, kihallgatták, nem bántot-
ták, mégis később azt vallotta, hogy bántalmazták. 

Dr. Petri László a Földművelésügyi Miniszté-
rium IV. emeletén, az Erdészeti Főigazgatóságon dol-
gozott, itt élte át a Kossuth téri eseményeket, amely-
nek során az Országházban és az FM-ben lévő fegyve-
resek is belekeveredtek az utcai harcokba.  

Dr. Winkler András beszámolt róla, hogy 
édesapja, a Soproni Műszaki Egyetem tanára, csalá-
dostól emigrált. Svájcba kerültek, majd az itthoni Mi-
nisztériumból levelet kapott, hogy visszavárják. Az 
egész család visszajött. 1990-ben már mint az 
Egyetem rektora hívhatta meg a külföldre távozottakat 
Sopronba, az Egyetemre.  

A megemlékezések tárgyilagosak voltak, az 
egész rendezvény oldott hangulatban, mégis ünnepé-
lyes keretek között zajlott le. Az előadókhoz intézett 
kérdéseket és a hozzászólásokat szerény fogadás kö-
vette. 

 
 
 
 
 
 
 
 

�   Dr. Tóth Sándor, CSc., c. egyetemi tanár, vezető főtanácsos, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
 



Faipari Online Adatbázis 
 

Szalai László, Bausz Ákos, Boros János����  
 

Környezetünkben a min-
dennapi élet során találkozunk o-
lyan eszközökkel, amelyek meg-
könnyítik munkavégzésünket, 
komfortérzetünket növelik. E 
termékek nagyon nagy része 
fából, vagy valamilyen faalapú 
kompozitból készül.  

Magyarországon a má-
sodlagos faipar az elmúlt 10 év-
ben szerkezetileg átrendeződött. 
Egyre több kisüzem, asztalos ü-
zem alakul, ahol hazai és egzóta 
fafajok feldolgozása folyik. Fon-
tos paraméter lett a minőség és a 
tartósság, és ennek elérése ér-
dekében az üzemeknek érdeké-
ben áll, hogy hozzáférjenek a 
legújabb kutatási eredmények-
hez, értesüljenek a szakma inno-
vatív híreiről, illetve ismerjék a 
lehetőségeiket akár a vásárlói, akár a kereskedői 
oldalon. Néhány szaklap foglalkozik ugyan a tudomá-
nyos eredményekkel, de átfogó, mindenki számára 
elérhető megoldás kevés van, nem is beszélve arról, 
hogy a szakembereknek és kereskedőknek nem min-
dig van lehetőségük ezen irodalom böngészésére, vagy 
éppen túlságosan sok időt venne igénybe a számukra 
pillanatnyilag fontos adatok megkeresése és szükséges 
feldolgozása. 

A faipar a régióban stratégiai üzletág. A Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán 
felhalmozódott szakmai, illetve az egyes üzemek által 
kitapasztalt gyakorlati tudás eltárolása, majd a későb-
biekben ezen adatok publikálásán alapuló szolgáltatás 
beindítása hozzájárulhat a célok eléréséhez.  

Regionális keretek között elindult egy szak-
mai adatbázis készítése, amelyben az egyes szakterü-
letekhez tartozó paraméterek feltérképezése volt a cél. 
A projekt célja egy, a szakterületet széles körben átfo-
gó adatbázis létrehozása, amely lehetővé teszi a meg-
felelő jogosultsággal rendelkező faipari szakemberek 
számára az adatbázis tartalmának olvasását és bővíté-
sét.  

A fenti szolgáltatások egy webes felületen 
keresztül érhetők el. Az adatbázis bővítését speciális 
eszközök is támogatják. Az adatbázis jelenlegi szer-
kezete a Faipari Mérnöki Kar számos szakembere vé-
leményének figyelembevételével került meghatározás-
ra. 

 
 

 
A projekt kezdete óta a faanyagtudomány, a 

falemezipar és a mechanika elkészült a faanyag, fale-
mez és mechanika szakterületekhez tartozó adatok tá-
rolásához szükséges fizikai adatbázis váza, amelybe a 
faipari szakemberek által meghatározott paraméterek 
kerültek bele. Többszöri konzultáció után alakult ki a 
szerkezet, ami azonban rugalmasan bővíthető és mó-
dosítható az aktuális igények alapján. Az adat-
bázisvázban definiálták a használathoz szükséges kap-
csolatokat. Ez az adatbázis prototípusként már hasz-
nálható. 

Elkészült az a webes felhasználói felület is, 
amely lehetőséget nyújt a faanyag szakterület 
adatainak kezelésére. Ennél a résznél a manapság 
használt legújabb webes technológiákat építettük a 
programba. 

A felhasználói felület lehetőséget biztosít 
különböző típusú adatok feltöltésére, a feltöltött ada-
tok módosítására, valamint a meglévő adatok lekérde-
zésére mind egyenkénti, mind pedig tömeges formá-
ban. Az adatok között lehetnek szöveges, táblázatos 
formák, de a program támogatja a képek és fájlok (do-
kumentumok stb.) használatát is. 

 Az adatok feltöltése kétféleképpen történhet. 
Egyrészt egyenként, űrlapokon keresztül tudjuk 
adatainkat felvinni és használni, méghozzá internetes 
elérésen keresztül. Tömeges adatbevitel esetén egy 
külső fájlból – amely lehet Excel, vagy Word fájl – 
tölthetjük fel adatainkat az adatbázis megfelelő táb-
láiba. Az adatbázisba beépítésre került a feltöltő 

�  Szalai László Okleveles faipari mérnök, informatikus mérnök, Bausz Ákos V. évfolyamos gazdasági informatikus 
hallgató, Boros János IV. évfolyamos gazdasági informatikus hallgató, NyME Informatika Intézet 
 



nevének és a feltöltendő ada-
tok forrásának meghatározása 
is, így az adatok hitelessége 
bármikor ellenőrizhető.  

A lekérdező felületen 
különböző tulajdonságokat ki-
választva jeleníthetjük meg az 
adatbázisban tárolt adatokat, és 
különböző szempontok szerint 
rendezhetjük őket. Lehetősé-
günk van hierarchikus lekérde-
zésre is, amely során a prog-
ram jól strukturált formában 
jeleníti meg az egyes paramé-
terekhez tartozó feltöltött ada-
tokat. 

 Elkészült a megjele-
nített adatokat elmentő konver-
ter. Az ily módon elmentett 
adatokat Excel segítségével 
tudjuk tovább-feldolgozni az 
eredményeket. A legújabb fej-
lesztés a hierarchikus lekér-
dező modul, amelyben mindig 
az aktuális feltöltött adatokat 
láthatjuk és böngészhetjük 
webes felületen. Így azonnal 
kiderül, hogy a keresett para-
méter már rendelkezésre áll-e 
az adatbázisban. Itt jellemzően 
az adatokat egy fastruktúrában 
tudjuk böngészni és a felület 
automatikusan megjeleníti a 
releváns információkat a kép-
ernyő alsó felében. 

További céljaink kö-
zött szerepel a faanyagtudo-
mányi területen kívül más 
szakterületekhez tartozó adat-
bázis vázak véglegesítése, a 
webes felület funkcionalitásá-
nak bővítése. Faipari üzemek, 
kereskedő egységek tapasztalatainak beépítésére piac-
kutatást fogunk végezni. Ezen kívül további cél a 
tudásbázis szolgáltatástartalmának a megtervezése. Itt 
fontos szempont az, hogy a regisztrációs, jogosultsági 
és a rendszerbiztonsági tervezés megfelelően legyen 
lebonyolítva. A regisztrációs rendszerben lehetőség 
lesz a tudásbázisba regisztrálni interneten keresztül, és 
attól függően, hogy a regisztráció szintje milyen, a fel-
használó hozzáférhet olyan adatokhoz is, amelyekhez 
egy vendég már nem. Tervben van a PDF formátumú 
file-ban tárolt adatok tömeges adatbevitele is. Hosszú  

 
 
 
 
 
 
 

távú tervek között szerepel virtualizáció megvalósítása 
is, amelynek keretében egy alapszintű intelligenciával 
felvértezett modul folyamatosan bővítené az adatbázis 
hiányzó részeit az interneten fellelhető szakmai publi-
kus adatbázisokból, vagy egyéb oldalakról. Természe-
tesen itt a megbízhatósági szint bevezetése is szüksé-
gessé válik majd. 

Terveink szerint az adatbázist a jövő év fo-
lyamán nyitjuk meg a NyME szakemberei számára, 
hogy az adatokat feltölthessék. 2008-ra remélhetőleg 
befejeződik az információk feltöltése, és az adatbázis 
a nyilvánosság számára is elérhető lesz. 



Közös japán-magyar kutatói szeminárium 
Nosiró, Japán, 2006. október 17-19. 

 
Egy több éves, sikeres japán-magyar együttműködési 
program egyik kiemelkedő jelentőségű eseményére 
került sor 2006 októberében, a Nosirói Fatechnológiai 
Intézetben. A Japán Társaság a Tudomány Fej-
lődéséért (JSPS), valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia által finanszírozott eseményen a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karáról hét 
kutató vehetett részt. Dr. Molnár Sándor, a Faanyagtu-
dományi Intézet és Dr. Winkler András, a Fa- és 
Papírtechnológiai Intézet vezetője mellett Dr. Takáts 
Péter és Dr. Divós Ferenc professzor, Dr. Bejó László 
és Dr. Fehér Sándor egyetemi docens és Csóka 
Levente egyetemi adjunktus utazott el a Kar 
képviseletében. A konferenciára a magyar és a helyi 
kutatók mellett Japán más intézményeiből is érkeztek 
kutatók, és részt vett azon Dr. David Cown új-zélandi 
kutató, az IUFRO (az Erdészeti Kutatóintézetek 
Nemzetközi Szövetsége) 5. alprogram soros elnöke is.  

A háromnapos konferencia témája két fő te-
rületet ölelt fel: a roncsolásmentes faanyagvizsgálato-
kat, és új, fából készült anyagok kifejlesztését. Az első 
napon, a konferencia megnyitója után Dr. Dawid 
Cown bevezető előadására került sor, Új-Zéland 
ültetvényes erdeiből származó faanyag hatékony 
felhasználásával kapcsolatban, amelyben a 
roncsolásmentes vizsgálatoknak fontos szerepük van.  

Ezek után a roncsolásmentes vizsgálatokkal 
foglalkozó első szekció előadásaira került sor. Az el-
hangzott előadások számos ismert és újabb roncsolás-
mentes módszert mutattak be. Figyelemre méltó volt 
az alkalmazási területek széles skálája is; a roncsolás-
mentes vizsgálatok alkalmazhatók a facsemetéktől a 
beépített szerkezetek vizsgálatáig, a különböző anyag-
tulajdonságok, anatómiai sajátosságok (juvenilis és 
érett faanyag, göcsök) vizsgálatára, és a legkülönbö-
zőbb fahibák felderítésére. Különösen érdekes volt az 
az előadás, amely a háromdimenziós faanyag szerke-
zetének vizsgálatát mutatta be. Ennek lényege, hogy a 
sejtüregeket kismolekulás monomerekkel öntik ki, 
melyet polimerizálnak, majd a faanyagot kémiai úton 
lebontják. Ilyen módon a háromdimenziós sejtszerke-
zet inverzét kapják, melyet elektronmikroszkóppal 

 

 

vizsgálnak. A magyar résztvevők számára külön örö-
met jelentett, hogy a külföldi kutatók előszeretettel al-
kalmazzák a hazai fejlesztésű FAKOPP műszert, mely 
az amerikai Forest Products Laboratory összehasonlító 
vizsgálatai alapján a hasonló, a hang terjedési idejének 
mérésén alapuló berendezések közül a legpontosabb. 

Az első nap programját a poszter szekció zárta. 
A bemutatott poszterek a faanyag kémiai összetétele, 
degradációja és állagmegóvása, színváltozása témakö-
rétől az új termékek kifejlesztéséig, és faszerkezeti meg-
oldások elemzéséig, változatos témákat dolgoztak fel. 

A konferencia második napján a helyi szerve-
zők tanulmányutat szerveztek a vendégek számára. En-
nek keretében először két környékbeli – egy lombos és 
egy fenyő – erdőt látogattak meg, ahol többek között 
megtekinthették a japán cédrus, a Sugi legnagyobb létező 
példányát is. A délutáni programban egy helyi 
fűrészüzem és hengeres LVL gyár meglátogatása sze-
repelt. A fűrészüzemben a nagy átmérőjű, szinte teljesen 
hibamentes cédrus rönköket alacsony technológiai 
szinten, de szinte művészi precizítással dolgozzák fel. Az 
alacsony előtolási sebesség, és a precízen élezett, 
napjában többször cserélt keményfémlapkás szerszámok 
segítségével közel gyalult minőségű fűrészárut állítanak 
elő, majd természetes és féltechnikai szárítást alkalmaz-
nak. 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
A hengeres LVL japán találmány, melyet a 

nosirói Fatechnológiai Intézetben fejlesztettek ki. 
Lényege, hogy kisebb műszaki furnérdarabok össze-
varrásával keskeny, merőleges szálirányú szalagokat 
állítanak elő, melyet egy hengeres magra, spirálisan 
tekercselnek fel, váltakozó irányban. A ragasztás ra-
gasztófilm alkalmazásával, a préselés szorosan teker-
cselt hevederek és egy préselő tömlő alkalmazásával 
történik. Az elkészült, nagy átmérőjű hengeres ter-
méket elsősorban nagyobb középületekben, tartóosz-
lopként alkalmazzák. 

 A konferencia harmadik napján került sorra a 
rövidebb, második szekció, melynek témája az új, in-
novatív faalapú termékek kifejlesztése volt. Ennek so-
rán elsősorban a legkülönbözőbb falemezekről és 
egyéb új fakompozitokról (mint pl. a hengeres LVL és 
a Magyarországon kikísérletezett gipszkötésű farost 
formatestek) halhattak a résztvevők, de bemutatták a 
japán kutatók által végzett, a poliuretán termékekhez 
alkalmazható alapanyagok fából történő kinyerésére 
irányuló kísérleteket is.  

 

 
 
A konferencia befejezése után, a harmadik 

nap délutánján került sor a nosirói és soproni kutatók 
közötti munkamegbeszélésre, az együttműködés to-
vábbi sorsát illetően. A japán fél képviselői – Dr. 
Masaaki Kuwahara, a Fatechnológiai Intézet vezetője, 
és az együttműködés koordinátora, Dr. Katsuhito 
Takata – véleménye szerint az eddigi együttműködés, 
melynek során több japán kutató járt rövid látogatáson  
Magyarországon, a három magyar munkatárs – Csóka 
Levente, Fehér Sándor, és a jelenleg is ott tartózkodó 
Varga Dénes, a NyME Faanyagtudományi Intézet 
doktorandusza – pedig hosszabb kutatási projektekben 
vett részt Japánban, a számukra egyértelműen nagyon 
hasznos volt. A magyar fél is pozitívan értékelte a 
közös programot. Több javaslat hangzott el, melyek 
szerint érdemes lenne valamilyen közös kutatási pá-
lyázatot is benyújtani, valamint a jövőben a japán ku-
tatók is tölthetnének hosszabb időt Magyarországon. 
Ezeknek a gyakorlati megvalósítása a közeljövőben 
várható. 

A konferencia előadásairól, posztereiről angol 
nyelvű kiadvány is készült. A kiadvánnyal kapcsolatban 
érdeklődni lehet az együttműködés magyarországi koor-
dinátoránál: 

 
Dr. Divós Ferenc 
NyME Fa- és Papírtechnológiai Intézet 
9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4. 
Tel.: 99/518-233 
divos@fmk.nyme.hu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gyulai Lászlóné Brandisz Edit 
1947-2006 

 

Életének 59. évé-
ben hosszantartó betegség-
ben, 2006. október 22-én 
elhunyt Gyulai Lászlóné 
okl. faipari mérnök. 2006 
nov. 3-án Budapesten az Új 
Köztemetőben, mély rész-
vét mellett, családja, bará-
tai, kollégái kísérték utolsó 
útjára. Hiányozni fog. Em-
lékét kegyelettel megőriz-
zük. 

1970-ben végzett a Soproni Erdészeti és Faipa-
ri Egyetemen. Első munkahelye a Tisza Bútoripari 
Vállalat szolnoki gyáregysége volt. A termelési 
osztályon kezdte munkáját, majd műszaki-fejlesztési 
csoportvezetővé nevezték ki. Többnyire gyártás- és 
gyártmányfejlesztéssel foglalkozott, de munkaköréhez 
tartozott a szabvány-ügyintézés és a műszaki könyvtár 
kezelése is. 

1979-ben faipari anyagmozgatási és munka-
szervezési szakmérnöki oklevelet szerzett. Ezt követően 
nevezték ki technológiai osztályvezetőnek. A technoló-
gia mellett kiállítások, exportgyártás előkészítésével, a 
MEO irányításával is megbízták. 

1999-től a Szolnoki Bútor Kft. dolgozója volt, 
műszaki osztályvezetőként. Feladata bővült az egész-
ségügyi, labor-, iroda- és szállodabútorok pályázati és 
vállalkozási munkáinak ellátásával.  Aktív résztvevője 
volt a cég mindennapi műszaki és termelési tevékenysé-
gének, a cég felszámolásáig. Ezt követően a Balaton 
Bútor Rt. szolnoki márkaboltjában dolgozott nyugdíja-
zásáig. 

1967 óta volt tagja egyesületünknek. 1971-től 
haláláig a FATE Szolnoki Csoport titkáraként megbíz-
ható, aktív munkát végzett. Szeretetre méltó egyénisé-
gére mindig emlékezni fogunk. 

 
 

 

 
 

 
 

Dr.h.c. Dr. Winkler Oszkár születésének 100. évfordulója 
 

Winkler 
Oszkár, Ybl Mik-
lós-díjas építész, 
az Erdészeti és 
Faipari Egyetem 
egykori professzo-
ra, az Építéstani 
Tanszék vezetője, 
és a Faipari Mér-
nöki Kar második 
dékánja 1907. ja-
nuár 19-én szüle-

tett Sopronban. Születésének 100. évfordulojáról munka-
társai az Egyetem botanikus kertjében elhelyezett mell-
szobrának megkoszorúzásával emlékeztek meg. 

Az ünnepséget Dr. Varga Mihály, a Faipari Mér-
nöki Kar dékánhelyettese nyitotta meg, aki köszöntötte a 

nagyszámú megjelent vendéget. Rövid beszédében 
hangsúlyozta Winkler professzor úr munkájának jelentő-
ségét a Kar életében, fejlődésében. Ezután Dr. Somfalvi 
György, az építéstani tanszék nyugalmazott oktatója mon-
dott rövid beszédet, melyben – volt tanítványként és ké-
sőbbi munkatársként – jellemezte Winkler Oszkár szak-
mai és oktatási tevékenységét. A szakmai életút méltatása 
mellett személyes élményeit is megosztotta, majd monda-
nivalóját így összegezte: „amit tanultunk Winkler Oszkár-
tól azt ma is használjuk, amit alkotott, amit Sopronnak 
adott az megvan, él, örök.” 

A megemlékezés után a szemerkélő esőben ke-
rült sor a szobor megkoszorúzására. Koszorút helyezett el 
Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
rektora, a Faipari Mérnöki Kar dékáni vezetése, az Építés-
tani Intézet korábbi és jelenlegi munkatársai, vezetői, va-
lamint Winkler professzor úr gyermekei, családtagjai. 

 

 

 

 



Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2005. évi 
személyi jövedelemadójuk 1%-át a 

 Faipari Tudományos Egyesületnek ajánlották fel. 

 A felajánlott 200.181 Ft-ot egyesületünk működési 
kiadásaira fordítottuk. 

Kérjük, hogy továbbra is támogassa egyesületünket 
kitűzött céljainak megvalósításában! 

Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy  
Bíró Lászlóné, a FATE titkára 2006. december 31-én 

nyugdíjba vonult.  

A titkári teendőket január 1-jétől Léber Szilvia látja el. 
Az egyesület elérhetőségei: 

Faipari Tudományos Egyesület 

1027 Budapest, Fő u. 68. 

E-mail: fate.bp@freemail.hu 

Telefon: 06 1 201 99 29 

A személyi jövedelemadó 1%-a 
Tisztelettel kérjük tagtársainkat, és mindazokat, akik 

egyesületünk céljainak megvalósítását szeretnék elősegí-
teni, hogy 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a 
rendelkező nyilatkozat pontos kitöltésével ajánlják fel 

  
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
a befizetett adó egy százalékáról 

A kedvezményezett adószáma: 

1 9 8 1 5 6 6 8 - 1 - 4 1 

A kedvezményezett neve: 

FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

 

TUDNIVALÓK 
Egy ilyen nyilatkozatot tegyen egy postai  

szabvány méretű borítékba (Az APEH küldi.) 

FONTOS! 
Ahhoz, hogy rendelkezése teljesíthető legyen, a 

nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon 
az ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét  

pontosan tüntesse fel! 

Tudományos cikkek benyújtása a Faipar részére 
 
Kiadványunkba örömmel várjuk tudomá-

nyos igényű közleményeiket. Felhívjuk szíves fi-
gyelmüket, hogy a Faipar célja eredeti alkotások 
közlése, ezért csak olyan cikkeket várunk, 
amelyeket más újságban még nem publikáltak. A 
folyóirat magas 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 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 (max. 100 szavas) angol össze-
foglalót kérünk mellékelni. 

• A szerzőknél kérjük feltüntetni a tudományos 
fokozatot, a munkahelyet és beosztást.  

• Az irodalomjegyzéket az első szerző neve 
szerint, ABC-sorrendben kérjük. Kérjük, ügyel-
jenek a hivatkozások pontos megadására (újság-
cikkek esetén év, évfolyam, szám, oldalak; 
könyvek esetén év, a kiadó neve, székhelye, ol-
dalak 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 egyenletszerkesz-
tőjével kérjük elkészíteni (kivéve egészen egy-
szerű egyenletek esetében), és szögletes záróje-
lekkel beszámozni: [1]. Az állandóknál és válto-
zóknál dőlt betűformátum alkalmazását kérjük.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
Faiparhoz beérkező cikkek lektorálásra kerülnek, 
ami után azokat, ha szükséges, javításra/ átdolgo-
zásra visszaküldjük a szerzőknek. A szerzők javas-
latait a lektor személyére vonatkozóan örömmel 
vesszük. 

A végleges, javított szöveget, elektronikus 
formában (e-mailen vagy floppy-n) kérjük. A kézi-
ratokat a következő címre várjuk: 

Bejó László 
NyME Lemezipari Tanszék 
9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
E-mail: LBEJO@FMK.NYME.HU 
Tel./fax: 99/518-386 

 

 


