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A Közgazdaságtudományi Karhoz tartozó 
egyetemi aula zsúfolásig megtelt a Faipari Mérnöki Kar 
tanévzáró ünnepségére, melyen a diplomák átadása 
mellett a kar vezetése is búcsúzott és átadta helyét az 
újonnan megválasztott vezetőknek. A nagy érdeklődéstől 
kísért rendezvényen 10 szakon összesen  82 ifjú 
mérnöknek, 18 gazdaságinformatikusnak, 29 művésznek, 
18 mérnöktanárnak és 40 műszaki szakoktatónak 
nyújtotta át a Kar dékánja a megérdemelt diplomát. A 
szakirányú továbbképzésben két szakon, a menedzser 
szakmérnök és az energetikai szakmérnök szakon 
összesen 23 fő vehetett át oklevelet, míg a faipari ter-
melésszervező felsőfokú szakképzésben 33 fő végzett.  

Az egyetem rektorának képviseletében Dr. Takáts 
Péter oktatási rektorhelyettes köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit és díszvendégeit. Köszöntőjében gratulált 
Molnár Sándor dékánnak, hogy a tanév folyamán a 
Nemzetközi Faanyagtudományi Akadémia (IAWS) 
tagjává választották és megköszönte 7 éves vezetői 
munkáját. 

Dr. Molnár Sándor dékán tanévzáró beszédében 
elmondta, hogy nyugodt lelkiismerettel, a kar jelentős 
infrastrukturális és oktatási struktúra fejlesztését 
befejezve adhatja át a vezetői munkát az utódoknak. Az 
elmúlt időszak gazdasági megszorításai, szerencsétlen 
politikai feszültségei ellenére a Kar kiegyensúlyozott 
légkörben, stabil körülmények között végezte munkáját. 
Ezt követően áttekintést adott a tanév fontosabb 
eseményeiről. Az oktatás átalakítása keretében a kar 
sikerrel teljesítette az előírt követelményeket az 
alapképzési szakok indítása terén és folyamatban van több 
mesterszak engedélyezése is. Eddig jóváhagyásra került a 
faipari mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az angol nyelvű 
faipari mérnöki, és az emberi erőforrás mesterszak, 
valamint különböző mérnöktanár MSc szakok.  

 

 

 „A képzési szerkezet átalakításával együtt 
tudomásul kell vennünk, hogy az egyetemek rangját mos-
tantól a mesterkurzusok és a doktori képzések fogják 
adni, hiszen az alapképzésben nem írhatók elő olyan 
magas követelmények, mint amilyeneket a régi oktatási 
rendszerben elvárhattunk,” hangsúlyozta beszédében a 
dékán.  

Szólt arról, hogy az új – a volt szombathelyi 
főiskolával is tovább erősödött – regionális egyetem 
célszerű profiltisztítása keretében utoljára vehetnek át 
ezen a karon oklevelet mérnöktanárok és műszaki 
szakoktatók. A szakmai pedagógusképzés a jövő tanévtől 
átkerül a Benedek Elek Pedagógiai Karra. Ugyancsak 
megszünteti a kar az andragógus képzést, az ezen a 
szakon tanuló hallgatók a jövőben a győri Apáczai Csere 
János Karon folytatják tanulmányaikat. A jóváhagyott 
emberi erőforrás MSc szak is a győri karon kerül 
meghirdetésre. A Faipari Mérnöki Kar ezzel elindított egy 
olyan pozitív folyamatot, amely lehetővé teszi a karok 
közötti átfedések megszüntetését.  

Dr. Molnár Sándor kiemelte, hogy a tanév 
folyamán tovább erősödött a kar kutatási-fejlesztési tevé-
kenysége. Tovább bővültek a vállalati kapcsolatok: a 
faipari vállalkozások mellett ma már nagy számban 
keresik meg a kar intézeteit gépészeti, logisztikai és 
élelmiszeripari vállalkozások is. Köszönetet mondott 
valamennyi dolgozónak, hogy a kutatómunkával 
biztosított bevételekkel jelentősen hozzájárultak a kar 
anyagi stabilitásához. Ugyancsak az elismerés hangján 
szólt azon vállalkozásokról, amelyek szakképzési alapok 
és innovációs járulékuk segítségével hozzájárultak a kar 
fejlesztéséhez.  

Beszéde végén közvetlen munkatársainak mondott 
köszönetet a korrekt, segítőkész együttműködésért, 
amellyel megkönnyítették hét éves vezetői munkáját.  
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Helyettesei közül Dr. Varga Mihályt említette 
elsőként; ő 10 éven keresztül töltött be dékánhelyettesi 
tisztséget, kezdetben gazdasági, majd általános 
dékánhelyettese volt a Karnak. Az oktatási 
dékánhelyettesi pozíciót 2001-től 2006-ig Dr. Takáts 
Péter töltötte be, majd az ő rektorhelyettessé választásával 
megüresedő posztra Dr. Tolvaj László került. Mind-
hárman sok terhet vettek le a dékán válláról és nagyfokú 
önállósággal kezelték a kar oktatási illetve pénzügyeit. 
Köszönetét fejezte ki a kar harmadik dékánhelyetteseként 
hosszú ideig tevékenykedő Dr. Kovács Zsolt 
professzornak, aki a kutatások és a külkapcsolatok felelős 
vezetője volt. 

A dékán beszéde után Szövényi Zsolt, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője méltatta a 
Kar oktatási tevékenységét és a vezetők munkáját, majd 
közvetlen hangon szólt a fiatalokhoz – elsősorban a 
diploma előtt állókhoz – és egész életre szóló tanácsokat, 
kívánságokat fogalmazott meg számukra. Ezt követően 
sor került a végzett hallgatók hagyományos eskütételére, 
és a diplomák, oklevelek átadására. 

A diplomák átadása után a doktoravatás 
következett. A kar Cziráki József Faanyagtudományok és 
Technológiák Doktori Iskoláját ebben a tanévben hat 
hallgató végezte el sikeresen. Az eskütételt követően 
Antal Mária Réka okleveles faipari mérnök, Gyallai 
Gábor okleveles közgazdász, Horváth Norbert okleveles 
faipari mérnök, Máthé Katalin okleveles építész, Peczár 
Andrea okleveles faipari mérnök, Varga Dénes okleveles 
faipari mérnök és Wesselényi-Garay Andor okleveles 
építészmérnök vehette át PhD oklevelét 
Dr. Winkler Andrástól, a Doktori Iskola vezetőjétől. A 
karon végzett új doktorok bemutatására a Faipar 
következő számában lesz lehetőség. 

Az ünnepségen számos egyéb elismerés átadására 
is sor került. Elsőként Dr. Varga Mihály, a Kar oktatási 
dékánhelyettese vehette át az oktatási miniszter által ado-
mányozott Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, 
melyet Szövényi Zsolt főosztályvezető adott át. Dr. 
Pichler András egyetemi adjunktus nyugállományba  

vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati  Emlékérem 
kitüntetésben részesült. Professor Emeritus címet kapott 
Dr. Lang Miklós nyugalmazott egyetemi tanár, több 
évtizedes felsőoktatási, kutatói és publikációs 
munkásságáért. A kar által adományozható legmagasabb 
kitüntetést, a Pro Facultate Ligniensis kitüntetést nyújtotta 
át Molnár Sándor a kar támogatásáért Dóra Jánosnak, a 
Forest Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr. Führer 
Ernőnek, az ERTI főigazgatójának, Horváth Lászlónak, a 
Bakonyerdő ZRt. vezérigazgatójának és Dr. Igor 
Čunderlik professzornak, a Zólyomi Műszaki Egyetem 
Faipari Mérnöki Kara dékánjának. 

Ezt követően – az egyetem Szenátusának 
jóváhagyásával – címzetes egyetemi tanári és docensi 
címek átadása következett. Címzetes egyetemi tanári 
oklevelet vehetett át Dr. Jósa Jenő, míg címzetes egyetemi 
docens elismerést öten kaptak: Bakonyi Gábor, Dr. 
Gyallai Gábor, Juhász Bertalan, Dr. Nagy Attila és Dr. 
Szabó Miklós. A Kar munkatársai és hallgatói közül 
többen részesültek „Kiváló Dolgozó”, „Rektori Dicséret” 
és „Dékáni Dicséret” elismerésben. Az Alkalmazott 
Művészeti Intézet végzettjei közül hárman kaptak 
diplomadíjat a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének felajánlása alapján.  

Az ünnepség záróeseményeként az új dékán és 
helyettesei átvették vezetői megbízásukat és vezetői 
jelvényüket, a dékáni és dékánhelyettesi láncot. Elsőként 
Dr. Molnár Sándor adta át dékáni láncát Dr. Jereb László 
professzornak, a kar új dékánjának. Dr. Alpár Tibor 
egyetemi docens, a kar új gazdasági dékánhelyettese Dr. 
Varga Mihály eddigi helyettestől, Dr. Bejó László 
egyetemi docens, új oktatási dékánhelyettes pedig Dr. 
Tolvaj Lászlótól vette át a láncot. Dr. Jereb László immár 
dékánként mondott néhány bemutatkozó és köszöntő 
gondolatot, méltó zárásaként a tanév legnagyobb ünnepi 
eseményének.  

 
 
 
 

Köztársasági elismerés Molnár Sándor részére 
 

Dr. Dr. h.c. Molnár Sándor professzor úr, a NyME Faipari Mérnöki Karának volt 
dékánja, a Faanyagtudományi Intézet és a kar Innovációs Központjának a vezetője, sokéves 
kiemelkedő oktató és kutatómunkájáért, valamint a Faipari Mérnöki Kar érdekében kifejtett, 
eredményes vezetői tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést vehetett át. A kitüntetést Hiller István oktatási és kulturális miniszter adta át  2008. 
augusztus 20-án a Szépművészeti Múzeumban megtartott ünnepségen. A kitüntetéshez 
gratulálunk, jó egészséget és jó munkát kívánunk! 
 

 
 
 


