
Ünnepel a Faipari Mérnöki Kar!
Ebben az évben kapják kézbe aranydiplomájukat az 1962-ben Sopronban 

elsőként végzett faipari mérnökök, és ugyanebben az évben, 50 éve került sor 
a Faipari Mérnöki Kar – és ezzel egy időben az Erdészeti és Faipari Egyetem, 
a mai Nyugat-magyarországi Egyetem elődjének – az alapítására. Ötven év 
fordulatokkal teli történelmét ünnepeljük: e fél évszázad alatt a kar az eredeti, 
kizárólag faiparcentrikus oktatástól a mai, műszaki, művészeti és informatikai 
képzéseket is magában foglaló, komplex tevékenység irányába fejlődött, amely-
ben természetesen továbbra is központi helyet foglal el a faanyag és a faipar.

Ez a történelem azonban nem csupán az oktatásról szól. A kar egyes tan-
székei, később intézetei együtt fejlődtek a kar szélesedő tevékenységével, és 
idomultak új feladataikhoz a kutató (illetve, a művészeti területen, az alko-
tó) munka tekintetében is. Az egyes egységekben az elmúlt öt évtized során 
végzett kutatómunka jól tükrözi az 50 év során lezajlott társadalmi, gazdasági, 
ipari változásokat, amelyekre a kar folyamatosan reagált, igyekezett kielégíteni 
a mindenkori igényeket, formálva hazai fa- és bútoripar termékszerkezetét és 
műszaki megoldásait, majd később – az 1990-es évektől – hozzájárulva a mű-
vészeti, és – a 2000-es évektől – az informatikai fejlődéséhez is. Ezt a szerepet 
igyekszünk betölteni jelenleg is, elsősorban az ipar részéről érkező közvetlen 
igényekre reagáló, innovációs kutatási projektekkel.

A Faipar jelen ünnepi számában a kar egyes intézetei adnak számot az el-
múlt 50 év kutatásairól. Ezekben nyomon követhetjük a kar kutatás-fejlesztési 
tevékenységének szép ívét, a sok esetben nem is szerény kezdetektől a fellen-
dülésen keresztül a mai időszakig, amikor gyakran nem könnyű körülmények 
között, időnként bizonytalan háttérrel, mégis töretlen lelkesedéssel és szép 
eredményekkel folytatódnak a projektek egyre inkább a gép- és járműipar, az 
energetika, a terméktervezés és az informatikai terület felé is nyitva. 

Bízunk benne, hogy nem lesz ez másképp a következő 50 évben sem!

50 év kutatásai a Faipari Mérnöki Karon

Prof. Dr. Jereb László dékán
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