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 Horváth Tibor a Faipari Tudományos Egyesület elnöke 

 
Elnöki megnyitó 
Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
Elnöki beszámoló, közhasznúsági jelentés 

(Horváth Tibor elnök) 
Ellenörző Bizottság jelentése  

(Herpay Zsuzsanna elnök) 
Vita az elnökségi beszámolóról, közhasznúsági 

jelentésről és az Ellenörző Bizottság jelentéséről 

Örökös tag megválasztása 
Felmentés megadása a választott tisztségviselőknek 
Jelölő Bizottság javaslatának előterjesztése 
Vezetőségválasztás 
Szünet 
Szavazatszámláló Bizottság jelentése 
Zárszó 

 
A közgyűlés helye: MTESZ Székház, Budapest, II. Fő u. 68. VII. em. 700. 

A közgyűlésre minden érdeklődő tagtársunkat tisztelettel meghívom. 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2002. április 24-én 10.30 órára újra összehívom azonos helyen és változatlan 
napirenddel. A megismételet közgyűlés határozatképes, ha legalább a küldöttek 25%-a megjelenik. 

 
 
 
 

Országos elnökségi ülés 
A Faipari Tudományos Egyesület 2002. február 

20-án Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Karán tartotta kihelyezett ülését. Napi-
renden szerepelt a tisztújító közgyűlés programjának 
összeállítása, a területi szervezetek téjákoztatója, a Ligno 
Novum szakmai programjának meghatározása, valamint a 
FAIPAR c. szaklap kiadásának kérdése. 

Az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 

1/2002. II. 20. sz. határozat 
Az elnökség egyhangú döntéssel úgy határozott, 

hogy a FAIPAR c. szaklapot 2002. évben a NYME 
Faipari Mérnöki Kara adja ki egyesületi tulajdonjog fenn-
tartásával a megállapodásban rögzítettek szerint. A telje-
sítés értékelésére és a megállapodás megújítására minden 
év utolsó elnökségi ülésén kerül sor 

Egyetértett az elnökség a Szerkesztő Bizottság új 
személyi összetételével. 

2/2002. II. 20. sz. határozat 
Az elnökség egyhangú döntéssel úgy határozott, 

hogy  2002. évtől minden évben 1 fő örökös tagot választ. 

Személyi változások 
A FATE Oktatási Bizottsága új vezetőséget 

választott: 

A Bizottság elnöke: Dr. Takács Péter, a NYME-FMK 
oktatási dékánhelyettese 

Alelnökök: Hegedűs János, igazgató, Szolnok;  
Dr. Jósa Jenő 

Titkár: Farkas László, igazgató, Nyíregyháza 

A FATE „Faipar” c. folyóirata szerkesztőbizottsá-
gának új vezetői: Dr. Molnár Sándor a NYME-FMK 
dékánja (elnök), és Dr. Winkler András, intézetigazgató 
(főszerkesztő.)  

 

FAIPAR  L. ÉVF. 1. SZÁM   27



Értesítés 
Kedves Tagtársak! 

Értesítjük Önöket, hogy a kiadandó tagsági kártya 
biztosítási kedvezmények igénybe vételére nem jogosít, 
miután a MTESZ-nek nem sikerült megállapodást kötni 
az EUROPA-GAN Biztosító Rt.-vel, a Szövetség taggyű-
léseire vonatkozóan. Szíves megértésüket kérjük. 

 
     

Szabó Dénes 
1940-2001 

Elhunyt Szabó Dénes faipari mérnök, a BUBIV 
encsi gyárának első igazgatója. Családja, barátai kollégái 
kísérték utolsó útjára. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
     

Faanyagvédelmei konfenecia 
Egyesületünk 2002. május 10-11-én Mátrafüreden 

Faanyagvédelmi konfenenciát rendez. 
Jelentkezés, részletes információ:  

FATE Titkárság, Tel./Fax: 201-9929 
Bíró Lászlóné, ügyvezető titkár 
 
     

Kárpitos továbbképző tanfolyam 
A Faipari Tudományos Egyesület 2002. május 23-

25. között Balatonfüreden kárpitos továbbképző tanfolya-
mot rendez. 

Jelentkezés, részletes információ:  

FATE Titkárság, Tel./Fax: 201-9929 
Bíró Lászlóné, ügyvezető titkár 
 

  
 

Hírek a Bútorszövetség életéből 
Laskay Lajos  

 

                                                 
 Laskay Lajos szaktanácsadó, Bútorvállalkozók Országos Szövetsége. 

A Bútorszövetség rendkívüli közgyűlése 
Változott a neve, kiszélesedett a tevékenysége 
A Magyar Bútor és Faipari Szövetség (Bútorszö-

vetség) 2001. november, 22-i köz-gyűlésén jóváhagyta új 
alapszabályát, kiegészítette az elnökséget. Új társelnök-
nek Diószegi Lászlót választotta meg. Bővült az elnökség 
is, Várkonyi Gábor, Szigedi László, Rotter Ervin, Gergely 
László és Dr. Molnár Sándor új elnökségi tagokkal. 

Megválasztották az Ellenőrző Bizottságot is, elnö-
ke Bodnár Pál, tagjai Bányai József és Dr. Takács István 
lettek. Az Etikai Bizottság összetétele nem változott, 
elnöke Hidas Mátyás maradt (tagjai Hengl Lajos és Dr. 
Szabó Miklós). 

 
Tagozati hírek 

Az életbelépett új alapszabálynak megfelelően 
2002-től a Bútorszövetség keretében Hidas Mátyás, Dió-
szegi László és Schmidt Katalin társelnökök vezetésével 
három szakmai tagozat kezdi meg működését. 

A Szövetség tagjai – fő tevékenységüknek meg-
felelően – kerültek előzetesen az egyes tagozatokba 
besorolásba. 

A tagozatok elnökei megkezdték a szervezet 
kiépítését és munkaprogramjainak összeállítását. 

 
 

Marketing konferencia a Bútorszövetségben 
Nagysikerű szakmai konferenciát szervezett a 

Magyar Bútor és Faipari Szövetség 2002. február 14-én a 
2002. évi „Konferencia Program” keretében. 

A nyitó előadást „Vásárlói viselkedés” címmel 
Kuti György, az ismert marketing menedzser tartotta a 
marketing stratégia legidőszerűbb – a bútor szakmára 
adaptált – kérdéseiről. Az előadás rövidített anyagát a 
látogatók írásban is megkapták. 

A délutáni szakmai előadások keretében a 2002. 
évi kölni bútorvásárról hangzott el olyan designértékelés, 
amely nagyban befolyásolhatja a hazai gyártók és forgal-
mazók piaci magatartását. 

A versenyképes bútorgyártás és a forgalmazás 
korszerű feltételeinek megteremtésének lehetőségeiről az 
MBI Software Company képviselői tartottak előadást. 
Egy konkrét esettanulmány keretében mutatták be a 
software alkalmazás előnyeit és alkalmazhatóságát. 

A konferencia befejezéseként a Széchenyi-terv 
2002. évi pályázati lehetőségeiről, a pályázat feltételeiről 
és módjáról kaptak a résztvevők tájékoztatást. 

A konferencia egyben alkalmat biztosított arra is, 
hogy a résztvevők találkozhassanak szakmai partnereikkel 
– kereskedőkkel, beszállítókkal stb. akikkel fontos a 
kapcsolatok fenntartása és továbbfejlesztése. Ezáltal a 
konferenciákon lassan kialakul egy olyan exkluzív 
szakmai klub, amely pozitívan befolyásolhatja egy 
széleskörű innovációs kapcsolat kibontakozását. 

A Bútorszövetség a konferenciákat folyamatosan 
időszerű szakmai témákkal bővíti, a legközelebbi elő-
adásra 2002 március 21-én kerül sor. E konferencián, 
változatlanul a marketing téma folytatódik „Kockázat- 
Kockázatkezelés” címmel.  

A zárt létszám ellenére a Szövetség még elfogad 
jelentkezéseket a következő előadásokra. Bővebb 
információt a Szövetség Titkársága ad. 
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Hírek az EU életéből 
 

Laskay Lajos 
 
 

Bútorfogyasztás az EU-ban 
A gazdaság működésének folyamatait talán a 

bútorfogyasztás alakulása mutatja meg a legszembetűnőb-
ben. Újra ismételgethető az a korábbi szlogen, hogy a 
bútorfogyasztás alakulása tulajdonképpen olyan mint egy 
barométer, mely megmutatja az egész gazdaságban történt 
változásokat, az általános gazdasági fejlődést, a jövedel-
mek alakulását, a lakásépítés mértékét stb. 

A szakmai kiadványokban, a közelmúltban megje-
lentek a 2000. évi EU-s bútorfogyasztás adatai. Ebből az 
alkalomból vizsgáltuk a fogyasztás folyamatait, azok bel-
ső arányait és az egyes régiók fogyasztásának változásait. 

Az EU egészében az egy főre jutó bútorfogyasztás 
2000-ben 256,8 € volt, ami 1999-hez képest folyó áron 
4,9%-os növekedést jelent. A fogyasztási adatok szerint 
az egyes országok közötti szóródás több mint kétszeres. 
Legkisebb volt a fogyasztásnövekedés Olaszországban 
illetve Portugáliában, 2,4-2,7%, a legnagyobb növekedés 
pedig Svédországban illetve Dániában történt, 10,4-9,4% 
növekedéssel. Figyelemre méltó hogy három 1995-ben 
  

csatlakozott országnál (Ausztria, Finnország, Svédország) 
az átlagosnál nagyobb volt a növekedés, több mint 
kétszeres lett, 10%. 

A fogyasztás nagyságát illetően a legmagasabb 
volt az egy főre jutó bútorfogyasztás Németországban, 
428,8 €/fő, a legkisebb Portugáliában, 116 €/fő. A két 
szélső érték közötti különbség 3,7-szeres. Közelítő 
számítás szerint a magyar bútorfogyasztás a portugál 
bútorfogyasztásnak mintegy 65-70%-a lehet. (A számítási 
módszer nem ismert.) 

Régiók szerint a három nyugati, legfejlettebb 
ország (Németország, Franciaország, Egyesült Királyság) 
adta az EU összes bútor-fogyasztásának több mint 61,7%-
át. Igaz, hogy a létszám arány is magas, 53,4% volt, tehát 
több mint fele az egész EU-nak. Figyelemre méltó, hogy 
EU-n belül ezek az országok egyben a legnagyobb és 
legfejlettebb országok. 

A dél-európai régió (Olaszország, Spanyolország, 
Portugália, Görögország) az összes bútorfogyasztásnak 
21,7%-át reprezentálja, a létszám ugyanakkor 31,2% volt. 

 
1. Táblázat – Bútortermelés, forgalom és fogyasztás az EU-ban 

Termelés ** Egy főre jutó fogyasztás 
Ország 

Milliárd € Részarány %-a 
Forgalom 
milliárd € € 

Növekedés 1999-hez 
képest % 

Németország 21,7 29,4 35,2 428,8 3,4 
Olaszország 13,1 17,7 11,5 200,0 2,4 
Franciaország 8,5 11,5 11,9 201,0 4,6 
Egyesült Királyság 10,2 13,8 12,6 210,6 7,8 
Spanyolország 6,6 9,0 6,5 169,2 6,9 
Belgium 3,0 4,1 2,6 254,9 5,2 
Ausztria * 2,4 3,2 3,3 412,4 6,7 
Dánia 2,1 2,8 1,7 328,3 9,4 
Hollandia 2,0 2,7 3,7 233,3 8,1 
Svédország * 1,8 2,4 2,6 287,7 10,4 
Finnország * 1,1 1,5 1,2 234,6 5,2 
Portugália 0,8 1,1 1,2 116,0 2,7 
Írország 0,4 0,5 0,8 197,4 5,8 
Görögország 0,2 0,3 1,8 167,6 8,0 
Luxemburg 0,0 0,0 0,2 375,0 7,1 

EU összesen 73,9 100,0 96,7 256,8 4,9 
 - 3 tagország * 5,3 7,1 7,2 322,1 10,0 
 - 12 tagország 68,6 92,9 89,5 252,7 4,5 
** 1999 évi adat 
Termelés termelői áron, forgalom fogyasztói áron 
Forrás: Magyar Bútor és Faipari Szövetség adatbázisa 
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A többi észak-európai régió, beleértve Ausztriát is, 
biztosította az összes bútorfogyasztásnak további 16,6%-
át, e térség létszámaránya ennél kisebb, 15,4%-os volt. 

A közölt adatok azt is mutatják, hogy lényegesen 
több volt a bútorfogyasztás, mint a termelés Német-
országban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, 
Ausztriában, Hollandiában, Svédországban, Írországban. 
Ezek az országok alapvetően importra szorulnak. 

Ugyanakkor nagyobb volt a termelés, mint a 
fogyasztás, Olaszországban, Spanyolországban, Belgi-
umban, Dániában, tehát ezek alapvetően exporban érde-
kelt országok. 

Ezek a tendenciák tehát megmutatják az EU 
potenciális piaci érdekeltségeit is. 
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Faipari Mérnöki Kar - Kari Napok 
2002. június 13-14. 

 
 
 

A Nyugat-Magyaroszági Egyetem Faipari Mérnöki Kara tisztelettel meghív minden 
kedves érdeklődőt a kar fennállásának 40. évfordulójára rendezett ünnepélyes  

Kari Napokra. 
 
 
 

PROGRAM: 
 
június 13. 

 
1000 Megbeszélés a bázisiskolák vezetőivel és a FATE Oktatási Bizottságának ülése 

1300 A faipari mérnökképzés helyzete és fejlesztésének irányai (nemzetközi konferencia) 

1600 A Faipari Mérnöki Kar támogatóinak tanácskozása 
1. Tájékoztató a Kar jelenlegi helyzetéről és feladatairól 
2. Tájékoztató az Öreg Fás Diákok Baráti Körének működéséről 
3. Beszámoló a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról 
4. Emléklapok átadása 

1900 Baráti vacsora 
 
 
 

június 14. 
 

1000 Szoboravató ünnepség a Botanikus kertben 
Dr. Dr.h.c. Szabó Dénes és Dr. Dr.h.c. Winkler Oszkár szobrának avatása 
• 
• 

Dékáni köszöntő 
Avatóbeszédek 

1100 Tanévzáró ünnepség a 40 éve végzett évfolyam köszöntésével. 

 
 
 

Érdeklődni és jelentkezni lehet a Faipari Mérnöki Kar Dékáni Hivatalában 

(9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.  
Tel.: 06-99-518-297, Fax: 06-99-518-259, e-mail: fadek@fmk.nyme.hu) 
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CÍM – CAD – CAM – CNC 
Szakirányú továbbképzés 

2002. május 27-29. 
 
Szervező: Nyugat-Magyaroszági Egyetem, Faipari Géptani Tanszék  

Célkitűzés: Ismetbővítés vállalati szakembereknek és szakirányú oktatóknak CÍM-CAD-CAM-CNC témakörökből. 

Résztvevők létszáma: 10-18 fő. 

Részvételi díj (3 napra): 35 000 Ft + ÁFA (étkezési és szállásköltségeket nem tartalmaz.) 

A továbbképzés témái: 
CAD-CAM-CNC általános ismeretek, gépfelépítés, vezérlés, programozás, CAD-CAM programok és CÍM 

rendszer (Dr. Csanády Etele, egy. docens.) 
• 

• 
• 
• 

A felületi érdesség újszerű meghatározása, (Dr. Magoss Endre, egy. docens.) 
AutoCAD Mechanical Desktop bemutató és gyakorlat (Petyus András informatikus.) 
Mastercom 8.1 CAD-CAM program bemutatása és gyakorlat. Önálló szerszámpálya készítés, forgácsolási 

gyakorlat (Németh Szabolcs tanszéki demonstrátor.) 

Kívánságra gyárlátogatást szervezünk. A költségek egy segédlet árát is tartalmazzák. 

Jelentkezési határidő: 2002. április 30. 
 
Jelentkezés: 

Dr. Csanády Etele 
NyME Faipari Géptani Tanszék 
9400 Sopron 
Bajcsy Zsilinszky u. 4. 

Tel.: 06-30-907-6106 ;  
Fax: 06-99-311-103 

 
E-mail: csanadye@fmk.nyme.hu 

 
 

 
 

Az EU csatlakozás hatásai a hazai fűrészüzemekre 
Konferencia 

2002. október 21-22. 
 

Szervező: Nyugat-Magyaroszági Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Fűrészipari Tanszék 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő + 25% ÁFA. 

Szállás: Az egyetem kollégiumában, 3 ágyas szobákban 1200 Ft/fő/éjszaka 
 A Hotel Sziesztában,  2 ágyas szobában: 11.300 Ft/szoba/éjszaka;  
  1 ágyas szobában: 9100 Ft/szoba/éjszaka. 

A részvételi díj két ebédet, egy vacsorát, üdítőt, kávét, terembérletet, a szervezés költségeit és az előadók tiszteletdíját 
tartalmazza. A szállodai ár svédasztalos reggelit és a szállodai uszoda használatának díját is tartalmazza. 

 
Jelentkezni lehet: 

Dr. Hargitai László 
tanszékvezető egyetemi tanár 
NyME FMK Fűrészipari Tanszék 
9400 Sopron 
Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

 
Tel.: 06-99-518-100 
Fax: 06-99-311-103 

 
E-mail: hargitai@fmk.nyme.hu 
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Közhasznúsági jelentés a 
FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

2001. évi működéséről 
 
 

I. Számviteli beszámoló 
I/1. Az Egyesület célja, tevékenysége 
A Faipari Tudományos Egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény alapján közhasznú szervezetként működik. 
Önkéntes alapon tagja minden a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ). 
Az Egyesület székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 68. 
Az Egyesület célja, társadalmi úton elősegíteni a magyar faipart és annak fejlődését. Ápolni és erősíteni a szakma 
egység érzését és gyakorlatát, bővíteni az egyesületi tagok ismereteit, formálni a szakma és a faiparról kialakult 
közvéleményt, gondoskodni a tagok közös érdekképviseletéről. 

I/2. Az Egyesület könyvvezetéséről, beszámolási kötelezettségéről 
Az Egyesület könyvvezetésének módja, kettős könyvvezetés az általános szabályok szerint. Az Egyesület a 8/1996. 
(I.24.) kormányrendelet alapján egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg fordulónapja december 31., az éves 
beszámoló elkészítésének időpontja május 31. 
I/2.1. A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, amelyek a mérleg fordulónapja előtt ismerté váltak, aktív, illetve 
passzív időben elhatárolásként kerültek könyvelésre. 
I/2.2. Az eszközök értékelése 
Az Egyesület a befektetett és forgóeszközöket beszerzési költségen értékeli és tartja nyilván. A beszerzési költség az 
1991. évi XVIII. Törvény 35. §-ban leírtakat tartalmazza. 
I/2.3. Az eszközök értékcsökkenése 
Az Egyesület a befektetett eszközök értékcsökkenését lineárisan számolja el a mindenkori adótörvényben közzétett 
amortizációs kulcsok alkalmazásával. Terv szerinti értékcsökkenésként számolja el a befektetett eszközök fenti módon 
kiszámított értékcsökkenését évente. 
A 30e Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében azok használatba vételekor egyösszegben számolja el 
a terv szerint értékcsökkenést. 
Terven felüli értékcsökkenési leírásként kerül elszámolásra a befektetett eszközök értékének csökkenése, azok 
megrongálódása, megsemmisülése esetén. 
I/2.4. Az eszközök értékvesztése 
Értékvesztést az Egyesület az 1991. évi XVIII. Törvény 39. § szerint számol el 
I/2.5. Felújítás, karbantartás 
Az Egyesület az állóeszközök felújításával kapcsolatos költségeket, amennyiben azok nem eredményezik az állóeszköz 
értékének növekedését, költségként számolja el. 

I/3. Az Egyesület vagyoni helyzetének alakulása 
I/3.1. A befektetett eszközök alakulása (E Ft-ban) 
Megnevezés Nyitó érték Záró érték 
Tárgyi eszköz 67 49 
Befektetett eszközök összesen 67 49 
 
I/4. Források 
I/4.1. Saját tőke (E Ft-ban) 
Saját tőke záróállománya 2032 2245 
Induló tőke 4641 4641 
Tőkeváltozás -2609 -2396 
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I/4.2. Kötelezettségek (E Ft-ban) 
Hosszú lejáratú kötelezettségek záróállománya 0 
Rövid lejáratú kötelezettségek záróállománya 198 
ebből – szja elszámolása 39 
munkaadói, munkavállalói járulék 5 
tb-kötelezettség 44 
eho 8 
belföldi szállítók 15 
kölcsön 87 
 
I/4.3. Pénzeszközök (E Ft-ban) 
Záróállomány 2388 
ebből – pénztárban 322 
elszámolási betétszámlán 1066 
kamatozó betétszámlán 1000 
A pénzeszközök záróállománya a pénztárkönyvvel és a záró bankbizonylattal egyező. 

I/4.4. Aktív időbeli elhatárolások 
Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, 
amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el. 
Záróállomány 56 E Ft 
        
I/4.5. Passzív időbeli elhatárolások 
Záróállomány 188 E Ft 
 
I/5. Eredménykimutatás 
I/5.1. Az eredmény alakulása a tevékenység célja szerint (E Ft-ban) 
Megnevezés Előző évi Tárgyévi 
Összes közhasznú tevékenység bevétele 12.924 8.329 
Összes közhasznú tevékenység költsége 12.096 8.117 
Adózás előtti eredmény 828 212 
Adófizetési kötelezettség - - 
Adózott eredmény 828 212 
Tőkeváltozás -2.609 -2.396 
 
II. Költségvetési támogatás felhasználása 
Egyesületünk költségvetési támogatásban részesül. V. pont alatt részletezve. 

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
I. pont alatt részletezve 

IV. Célszerinti juttatások kimutatása 
Egyesületünk célszerinti juttatásban nem részesül. 

V. A kapott támogatások részletezése 
Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány pályázati kiírása olyan szakmai rendezvények szervezését támogatja, amely 
az ipari termékek fejlesztésével, új gyártástechnológiákkal foglalkoznak. 
Pályázatunkat az alábbiak szerint fogadták el: 
Konferencia rendezés: 200 E Ft 
A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány a szakmai tudományos folyóiratok támogatására hirdetett pályázatot. 
A FAIPAR c. szaklap megjelenésére megítélt támogatás:  80 E Ft 
Központi költségvetésből közhasznú működésre kaptunk támogatást: 429 E Ft 
Alaptevékenységek támogatása összesen: 709 E Ft 
Központi alapoktól kapott támogatás:  
Egyesületünk javára felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ának összege: 96 E Ft 
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VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege 
A Faipari Tudományos Egyesület vezető tisztségviselői a korábban kialakult szakásoknak megfelelően, 2001-ben sem 
részesültek anyagi vagy természetbeni juttatásban. 
 
VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 
Egyesületünk az Alapszabályban rögzített céljai megvalósítása érdekében a munkába bevonja és aktivizálja a 
szakterület mérnökeit, műszaki dolgozóit. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését, elsősorban szakmai ismeretterjesztő 
konferenciákkal, előadásokkal, kiállításokkal.  
Néhány rendezvény, amelyet önállóan, illetve társszervezetekkel közösen rendeztünk meg:  
Faipari hulladékhasznosítási konferencia 
Küldöttközgyűlés 
XI. Országos Faiparos Találkozó 
Ünnepi közgyűlés 
Erdész-faiparos találkozó 

Szaklap 
A műszaki-tudományos eredmények publikálására, a szakmai kultúra terjesztésére, az egyesületi hírek, információk 
közlésére Egyesületünk negyedévente kiadta a FAIPAR c. szaklapot. 

Egyesületi tagjaink szakmai, tudományos és egyesületi munkája elismerésére díjakat, kitüntetéseket adtunk át. 

Az Országos Elnökség és a Vezetőség beszámolója 2001. évről 
A nehézségek ellenére elmondhatjuk, hogy az egyesület célkitűzései megvalósultak. 

Országos Elnökség 
2001. évben két ülést tartott. Munkáját program szerint végezte. 
Elfogadta az Egyesület éves költségvetését. 
Kidolgozta az éves programot. 
Értékelte a területi szervezetek munkáját. 
Döntött a kitüntetések odaítéléséről. 
A közgyűlésnek javaslatot tett az örökös tagokra. 

Vezetőség 
Az elnökségi ülések között az Egyesület operatív kérdéseivel foglalkozott. 
Tíz alkalommal ülésezett. 
Elkészítette az Egyesület pénzügyi tervét. 
Összeállította az éves munkatervet. 
Közgyűlések és az elnökségi ülések előkészítése, előterjesztések kidolgozása. 
Ligno Novumhoz kapcsolódó programok maghatározása, lebonyolítása. 
Közhasznúsági jelentés elkészítése. 

Az Országos Elnökség és a Vezetőség munkáját a törvényben és az egyesületi Alapszabályban foglalt előírások, 
valamint a közgyűlés határozatainak megfelelően végezte. 

 
Horváth Tibor 
       elnök 
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Közhasznúsági beszámoló a 
FAIPARI EGYETEMI KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 

2001. évi működéséről 
 
 

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2001. évben az alapító okiratban meghatározott célokért az 1997. évi CLVI. 
Törvény alapján közhasznú szervezetként működik. 

Az alapítvány székhelye: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. 

Az alapítvány célja: 
a faipari kutatás és oktatás támogatása 
kiemelt támogatási területek: a felsőfokú szakember képzés, továbbképzés, a faipari egyetemi alkalmazott kutatás, 
faipari szakirodalmak, publikációk, know-how-k. 

Az alapítvány vagyoni helyzetének alakulása: 
Bevételei az alapító Henkel Magyarország Kft. És a társult tagok támogatásaiból, 1%-os jövedelemadóból és a 
mindenkori vagyoni banki kamataiból származnak. Az alapítvány javára 2001-ben befolyt személyi jövedelemadó 1%-
ának összege 304.824,-Ft. Egyéb központi támogatásban nem részesült, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. 
A működéshez szükséges tárgyi eszközöket, valamint a naplófőkönyv vezetését a Henkel Magyarország Kft. Biztosítja. 
Az alapítványnak köztartozása nincs. 

Az alapítvány kezelő szervezete az öt főből álló kuratórium, melynek 
elnöke: Csehi István, 1034 Budapest, San Marco u. 19. 
tagjai: 
A Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának mindenkori dékánja: Dr. Molnár Sándor 
Dr. Szabadhegyi Győző 
Dr. Ádámfi Tamásné 
Ecseri József 
 
Vagyoni helyzet alakulása: 
 Előző év 

2000. év 
Tárgyév 
2001. év 

Bankszámla nyitó egyenlege 266 404 
Bevételek összesen 1452 1347 
Egyetemi pályázatok támogatására fordított összeg 1057 846 
Alapítvány működési költsége 258 264 
Bankszámla záróállománya 404 640 
 
A 2001. évben alapítványt 29 szervezet támogatta, melyek közül 14 cég a ragasztóanyag forgalom utáni árbevétel 
meghatározott hányadával, 15 cég egyösszegű támogatással növelte az alapítvány vagyonát. A 2001. évi támogatások 
teljes összege 1.306.570,- Ft. A 15/1999. sz. kuratóriumi határozat alapján az alapítvány kuratóriumának elnöke 15.000 
Ft/hó költségtérítésben részesült. 
A mindenkori évben a kuratórium két alaklommal ülésezett. A Ligno-Novum kiállítás idején tartott kuratóriumi ülésen 
Dr. Szabadhegyi Győző beszámolt a 2000. évben támogatott pályázatok állásáról, illetve az odaítélt támogatások 
felhasználásáról. 
A kibővített nyilvános kuratóriumi ülés résztvevőit a kuratórium elnöke tájékoztatta az alapítványi munkáról, ezen belül 
kiemelten a pénzügyi alapok alakulásáról. 
Dr. Boronkai László dékán úr hivatali megbízatása lejárt. Az alapító okirat rendelkezésre alapján Dr. Molnár Sándor 
dékán úr tagja a kuratóriumnak. Ezen változás a bíróságon és a banki aláírási címpéldányon átvezetésre került. 
A 2001. december 3-án tartott kuratóriumi ülés döntött a beérkezett pályázatokról, megtárgyalta Dr. Molnár Sándor 
dékán által megküldött igazolásokat a 2000. évben odaítélt pályázatokról. 
A kuratórium a megküldött igazolásokat kettő kivételével elfogadta, a hiányos dokumentumok kiegészítését elrendelte. 
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja által meghirdetett pályázati felhívásra 13 munka 
érkezett. A pályázatokat a kuratórium tagjai megismerték, melyek közül nyolc pályázat részesült támogatásban, öt 
pályázat pedig fedezethiány miatt elutasításra került. 
 
Ezen ülésen Dr. Molnár Sándor dékán úr bejelentette, hogy a Faipari Egyetem Kutatásért alapítvány ügyeinek 
intézésére kijelölte Horváth Tamás urat. 
 
2001. évi támogatott pályázatok listája: 
Pályázat témája Támogatás (Ft) Pályázó 
Faipari üzemek logisztikájának, anyagmozgatásának tervezése 50.000 Gépészeti Intézet 
Eszközfejlesztés 110.000 Faanyagtudományi Intézet 
Reflekciós optikai feszültség vizsgálatához eszközfejlesztés 150.000 Műszaki Mechanika és 

Tartószerkezetek Intézet 
Hazai bükk, nyár és akác alapanyag magasértékű hasznosítása 200.000 Lemezipari Tanszék 
Eszközfejlesztés, digitális kamera 186.250 Lemezipari Tanszék 
Felületi érdesség hatása a lakkbevonatok kopásállósága 50.000 TGYI Technológiai Tanszék 
Felületi érdesség hatása a lakkbevonatok tapadása 50.000 TGYI Technológiai Tanszék 
Faépületek és szerkezetek rekonstrukciós vizsgálata 50.000 Építéstan Tanszék 
 

Csehi István 
A kuratórium elnöke 

 
 
 
 

Tudományos cikkek benyújtása a Faipar részére 
 

Kiadványunkba örömmel várjuk tudományos 
igényű közleményeiket. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
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, elvá-
lasztások nélkül.) A stílusok használatát kérjük mel-
lőzni. 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 és egy rövid (max. 
100 szavas) angol összefoglalót kérünk mellékelni. 
A szerzőknél kérjük feltüntetni a tudományos foko-
zatot, a munkahelyet és beosztást.  
Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint, 
ABC-sorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivat-
kozások 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 megadásával hivatkoz-
zanak ezekre. 
Az ábrákat és táblázatokat a benyújtott anyag végén, 
külön lapokon kérjük benyújtani. 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 egyen-
letek esetében), és szögletes zárójelekkel beszámozni: 
[1]. Az állandóknál és változóknál dőlt betűformátum 
alkalmazását kérjük.  

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

A végleges, javított szöveget, elektronikus formá-
ban (e-mailen vagy floppy-n) kérjük. A kéziratokat a 
következő címre várjuk: 

 

Bejó László 
NyME Lemezipari Tanszék 
Sopron 
Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
9400 

E-mail: LBEJO@FMK.NYME.HU 

Tel./fax: 99/518-38 
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