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A Soproni Tudós Társaság a Veszprémi Akadémiai Bizottság 
keretében végzi munkáját. A társasaág alapító elnöke Dr. Winkler 
András, az MTA doktora volt. Jelenlegi elnöke Dr. Verő József az 
MTA rendes tagja, ügyvezető elnöke Dr. Závoti József az MTA 
doktora. 

A Társaság Faipari Bizottsága sikeres programsorozatot 
indított „Faipari szellemi műhelyek bemutatkozása” címmel. A 
program célja, hogy megismertesse a faipar kutatóit az egyes 
kutatóbázisok munkatársaival, eszközeivel, aktuális munkáival. Az 
értékes, jól hasznosítható eredmények elérése céljából elő kívánja 
segíteni az egyes kutatócsoportok együttműködését. 

A Faipar különszámában a faipari szellemi műhelyek 
munkájába kívánunk betekintést adni, mindazok számára, akik 
érdeklődnek a legújabb hazai kutatási eredmények iránt. 

Ezúton köszönetet szeretnénk mondani a Faipari Tudományos 
Egyesületnek és a Soproni Tudós Társaság elnökségének, hogy a 
Faiparnak ebben a számában bemutathatjuk a közösen elért 
eredményeket. 
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Faipar - a faipar műszaki tudo-
mányos folyóirata. Megjelenik a 
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Karának gondozá-
sában. A folyóirat célja tudományos 
igényű, lektorált cikkek megjelen-
tetése és általános tájékoztatás a 
hazai és nemzetközi faipar híreiről, 
újdonságairól. 

A cikkekben kifejtett nézetek a szer-
zők 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 publikál-
juk. A cikkek nem reprodukálhatók a 
kiadó és a szerzők engedélye nélkül, 
de felhasználhatók oktatási és kuta-
tási célokra, illetve idézhetők más 
publikációkban, megfelelő hivatko-
zások megadása mellett. 

Megjelenik negyedévente. Megren-
delhető a Faipari Tudományos Egye-
sületnél (1027 Budapest, Fő u. 68.) 
A kiadványt a FATE tagjai ingyen 
kapják. Az újságcikkeket, híreket, 
olvasói leveleket Bejó László részére 
kérjük elküldeni (NymE, Fa- és 
Papíripari Technológiák Intézete, 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 
4.) Tel./ Fax.: 99/518-386. A kiad-
vány elektronikusan elérhető a 
http://faipar.fmk.nyme.hu web-
oldalon. 

Készült a soproni Hillebrand Nyom-
dában, 600 példányban. 
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