
Talentum program keretében megjelenő Cziráki József 

Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola új tan-

könyvek és jegyzetek

Horváthné Hoszpodár Katalin

A Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Fa-
anyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola a képzési programjában meg-
hirdetett tárgyak ismeretkörében 10 tankönyv és 5 jegyzet kiadásáról döntött. A 
kötetek a TÁMOP 4.2.2. B–10/1–2010–0018 számú TALENTUM – Hallgatói 
tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen című projekt támogatásával jelennek meg. Az utolsó öt év tíz si-
keres disszertációjának – átdolgozott, tankönyv formában történő – kiadásáról egy 
szakmai bizottság döntött. A szakmai színvonal mellett a kiválasztás szempontja 
elsősorban a doktori iskola tantárgykínálatához való illeszkedés volt. A szerzők a 
témák elméleti hátterének feldolgozását követően konkrét gyakorlati, módszertani 
kutatásokat, esettanulmányokat mutatnak be. 

A tervezett kiadványok folyamatosan, 2013. május 31-ig jelennek meg, és 
elektronikus változatuk az FMK doktori iskola honlapján érhetők el. Az alábbi 
felsorolás az eddig megjelent kiadványokat mutatja be.

A faanyag és faalapú anyagok anizotrop tönkremeneteli elméleteinek vizsgálata alkal-
mazhatóságuk szempontjából

Szerző: Dr. Garab József

Kulcsszavak: anizotrop tönkremeneteli elméletek, biaxiális és triaxiális 
vizsgálatok, feszültségállapotok transzformációja, tönkreme-
neteli viszonyszám, Ashkenazi-elmélet

Oldalszám: 117

Példányszám: 50

Könnyűszerkezetes lakóházak hőtechnikai vizsgálata

Szerző: Dr. Hantos Zoltán

Kulcsszavak: fa bordavázas épületek, energetikai minősítés, számítási mód-
szer, energetikai fejlesztés

Oldalszám: 163

Példányszám: 50

Cziráki József Doktori Iskola tankönyvek:
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Épített és bútorozott környezet ergonómiájának elemzése, ergonómia gyakorlati 
alkalmazása

Szerzők: Dr. Horváth Péter György – Prof. Dr. Kovács Zsolt

Kulcsszavak: ergonómia rendszere, felhasználói képességek, környezeti el-
várások, ergonómiai tervezés

Oldalszám: 148

Példányszám: 50

Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága

Szerző: Dr. Németh Gábor

Kulcsszavak: hulladékgazdálkodás, faalapú hulladékok, melléktermékek, 
inverz logisztika, komplex hulladékkezelés és hasznosítás

Oldalszám: 160

Példányszám: 50

A gőzölés modifikáló hatásának vizsgálata két európai és két trópusi fafaj egyes 
fizikai-mechanikai tulajdonságainak tükrében

Szerző: Dr. Varga Dénes

Kulcsszavak: faanyag molekuláris felépítése, színváltozás, színstabilitás, ned-
vességtartalom, mechanikai tulajdonságok, felületi energia, deg-
radáció, nyírószilárdság 

Oldalszám: 138

Példányszám: 50

Marketing és társadalomkutatás kutatási módszerei

Szerzők: Dr. Bednarik Éva (2.rész) – Dr. Takáts Alexandra (1. rész)

Kulcsszavak: piackutatás, marketingkutatás, kvalitatív és kvantitatív kutatá-
sok, környezeti attitűd, faanyag iránti attitűd (1. rész: Marke-
tingkutatás módszerei és gyakorlata); fogyasztói és vásárlói ma-
gatartás, magatartás- és döntéshozatali modellek, trendkutatás, 
vásárlói magatartás a bútorpiacon (2. rész: Vásárlói magatartás)

Oldalszám: 153

Példányszám: 280

Cziráki József Doktori Iskola jegyzet:
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