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Megemlékezés Dr. Nagy Béla Gézáról, a FATE volt 
elnökhelyetteséről

Szellemitulajdon-védelemről középiskolásoknak

1969-ig üzemvezetőként és műszaki osztályve-
zetőként, 1970-1981-ig főmérnökként, majd gyár-
igazgatóként dolgozott a Tisza Bútoripari Vállalat 
szolnoki gyárában és irányította a gyár modernizá-
lását, fejlesztését egészen a nyugdíjazásáig.

1982-ben műszaki doktori címet szerzett a Faipari 
Mérnöki Karon. Felületkezelő anyagok és felületke-
zelő gépsorok alkalmazása volt a fő kutatási területe. 
Több elemes konyhabútort tervezett, amelyek gyártása 
évekig biztosította a szolnoki gyár sikeres működését.

Szakmai tevékenységének elismeréseként meg-
kapta a Kiváló Feltaláló és Újító arany fokozatú 
kitüntetéseket, az Eötvös Lóránd-díjat és a Faipar 
Fejlesztéséért Emlékérmet. A Faipari Tudományos 
Egyesület munkáját országos elnökhelyettesként se-
gítette, és vezette a szolnoki FATE csoport munkáját.

Kimagasló, kreatív szakmai és társadalmi mun-
kássága mellett családapaként (egy fiú, egy leány) 
és nagyapaként (5 unoka) is példamutató életet élt. 
Szakmai munkáját tovább viszi fia, Dr. Nagy Béla 
Norbert PhD, a NymE Faipari Mérnöki Kar címze-
tes egyetemi docense, a Heitz Élfurnér Művek Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Dr. Nagy Béla Géza faipari mérnök, FATE alel-
nök emlékét az Alma Mater és a Faipari Tudomá-
nyos Egyesület kegyelettel megőrzi. 

69 éves korában, hosszú, türelemmel viselt be-
tegség következtében elhunyt Dr. Nagy Béla Géza 
faipari mérnök, a FATE volt elnökhelyettese, örökös 
tagja. Emlékezzünk meg tisztelettel és kegyelettel 
életének főbb állomásairól, szakmai munkásságáról:

1943. február 12-én született Jászalsószentgyör-
gyön egy faiparral és építészettel foglalkozó család-
ban. 1962-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a 
Verseghy Ferenc Gimnáziumban Szolnokon.

A Tisza Bútorgyárban kezdett dolgozni és sike-
res felvételi vizsgát tett Sopronba, az Erdőmérnöki 
Főiskolára, ahol 1962-től faipari mérnök hallgató-
ként megkezdte a tanulmányait. Aktív résztvevője 
volt az egyetemi életnek és kiválóan tanult. Az Er-
dészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán 
1967-ben szerezte meg diplomáját a Tisza Bútor-
ipari Vállalat ösztöndíjasaként. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a 
NYME-ERFARET Nonprofit Kft. a VIVACE 
(Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet 
Alapozó Cselekvési Akcióprogram) keretében első 
ízben fog rendhagyó osztályfőnöki órák formájában 
a középiskolások számára szellemitulajdon-véde-
lemről ismereteket átadni.

Az együttműködő felek fontosnak tartják, hogy 
a jövő vállalkozói, akik nagyon gyakran középfokú 
végzettséggel rendelkeznek, találkozzanak a szelle-
mitulajdon-védelemmel (tudják mi a védjegy, mi a 
szerzői mű, mi az a műszaki találmány), tisztában 

legyenek azzal, hogy ingyenes segítségért fordul-
hatnak a hivatalhoz és annak országos informáci-
ós hálózatához (PATLIB-központok és a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara területi képviseletei).

A kísérleti órák a NYME Roth Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és Kollégium együttműködésével 
valósulnak meg, melyért a program szervezői külön 
köszönetet mondanak.
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FAIPAR - a faipar tudományos folyóirata és a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának alumni lapja.
Megjelenik a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari 
Mérnöki Kar és a Faipari Tudományos Egyesület közös 
gondozásában.
Kiadja a NymE-ERFARET Nonprofit Kft.
Design: Farkas Péter

A folyóirat célja tudományos igényű, lektorált cikkek meg-
jelentetése 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 Faipari Mér-
nöki Kar felelősséget nem vállal. A kiadványban található 
cikkeket, 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.
Megrendelhető a Faipari Tudományos Egyesületnél 
(1027 Budapest, Fő u. 68.). A kiadványt a FATE tagjai 
ingyen kapják. Az újságcikkeket, híreket, olvasói leveleket 
Varga Dénes részére kérjük elküldeni.

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

Készült a soproni ReproLan Kft. nyomdájában, 500 példányban.
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Címlap:
Mocsárciprus lelet a bükkábrányi bányában – kapcsolódó 
cikkünk az 5. oldalon (fotó: Börcsök Zoltán, 2007)

Tudományos cikkek benyújtása a  
Faipar részére

Kiadványunkba örömmel várjuk tudományos igényű közlemé-
nyeiket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faipar célja ere-
deti alkotások közlése, ezért csak olyan cikkeket várunk, ame-
lyeket 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 nél-
kül.) A stílusok használatát kérjük mellőzni. Az ilyen for-
mában 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 összefoglalót kérünk mellékelni.

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

 – Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint, ábé-
césorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivatkozások 
pontos megadására (újságcikkek esetén év, évfolyam, szám, 
oldalak; könyvek esetén év, a kiadó neve, székhelye, oldalak 
száma.) Kérjük, a cikken belül a szerző és az évszám meg-
adásával 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 alkalma-
zását kérjük.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faiparhoz beérkező cik-
kek lektorálásra kerülnek, ami után azokat, ha szükséges, javí-
tásra 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:

Varga Dénes
NymE-ERFARET Nonprofit Kft.
9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
E-mail: vargadenes@nyme.hu
Tel.: 99/518 602 Fax: 99/518 601
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