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Az „ERDŐ-FA KUTATÁSI PROGRAM” 
bemutatása, célkitűzései  

Dr. Molnár Sándor  

A NyME Faipari Mérnöki Kar a együttműködve az 
Erdészeti Tudományos Intézettel és további 18 erdészeti és faipari 
vállalkozással a 2001. évben a „A nemzeti erdővagyon minőségi 
fejlesztésének és bővítésének valamint a fahasznosítás korszerű-
sítésének programja” (röviden Erdő-Fa program) címmel pályá-
zatot nyert a Széchenyi tervhez kapcsolódó Nemzeti Kutatási és 
Fejlesztési Programban. A nagy léptékű munka első felét sike-
resen elvégeztük és e lap hasábjain az értékesebb eredményeket 
szeretnénk bemutatni. Bevezetőül ismertetjük főbb célkitűzé-
seinket. 

A 21. évszázadban a tartamos, fenntartható erdőgazdálkodás 
feltételei között a magyar nemzetgazdaság egyik stratégiai fela-
data lesz a környezetbarát faanyag felhasználásának növelése. Ez 
az erdővagyon minőségi fejlesztésével, a mezőgazdaságilag nem 
hasznosított területek erdősítésével, és a korszerű fafeldolgozás 
megszervezésével válik megoldhatóvá. Ezért a projekt alapvető 
célja, hogy tudományos alapokat és korszerű megoldásokat 
nyújtson az alábbi erdészeti- faipari feladatok végrehajtásához: 

• A nemzeti erdővagyon tartamos fenntartása és minőségi 
fejlesztése (intenzív fejlesztés). 

• A nemzeti erdővagyon bővítése a mezőgazdaságilag rentá-
bilisan nem hasznosított fölterületek erdősítésével (extenzív 
fejlesztés). 

• A meglévő és a fejlesztés révén rendelkezésre álló faanyag 
komplex és minőségi feldolgozása hasznos termékekké, ezen 
belül új módszerek, eszközök és technológiák kidolgozása a 
kevésbé értékes sarangolt  fa és a minőségi hengeres fa 
optimális hasznosítására. 

• Az erdővagyon és fafeldolgozás fejlesztésének integrálása a 
vidékfejlesztés programjába. 

Az integrált „Erdő-Fa” kutatási programot megvalósító 
konzorciumhoz a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mér-
nöki Karának szervezésében csatlakoztak az alapvető erdészeti és 
faipari kutatóhelyek, valamint az erdőgazdálkodás és a faipar 
szakmailag közvetlenül érdekelt 18 vállalkozása. A program az 
erdőt és az erdők fatermését ökológiai és gazdasági vonatkozá-
sokban szerves egységként kezeli. Eredményei egy nagy jelentő-
ségű minőségi fejlesztés szakmai alapjait képezik az erdő- és 
fagazdaságban, továbbá a kutatóhelyeken (szellemi vagyon növe-
kedése, infrastruktúra fejlődése), valamint a projektben résztvevő 
társaságoknál (az eszközök sokoldalú hasznosítása, új módszerek 
technológiák, fatermékek). 
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Faipar - a faipar műszaki tudomá-
nyos folyóirata. Megjelenik a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Faipari 
Mérnöki Karának gondozásában. A 
folyóirat célja tudományos igényű, 
lektorált cikkek megjelentetése és ál-
talános tájékoztatás a hazai és nem-
zetközi 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 publi-
káljuk. A cikkek nem reprodukál-
hatók a kiadó és a szerzők engedélye 
nélkül, de felhasználhatók oktatási 
és kutatási célokra, illetve idézhetők 
más publikációkban, megfelelő hi-
vatkozások 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 részé-
re kérjük elküldeni (NyME, Lemez-
ipari Tanszék, 9400 Sopron, Bajcsy-
Zsilinszky út 4.) Tel./Fax.: 99/518-
386. A kiadvány elektronikusan 
elérhető a http://faipar.fmk.nyme.hu 
weboldalon. 

Készült a soproni Hillebrand 
Nyomdában, 500 példányban. 
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