
Összesen 160 fő tett sikeres záróvizsgát, így 18 
okleveles faipari mérnök, 43 faipari mérnök, 16 köny-
nyűipari mérnök, 5 okleveles építész-tervező művész, 
12 okleveles formatervező művész, 5 okleveles gazda-
sági informatikus, 9 gazdaságinformatikus alapszakos, 
21 menedzser szakmérnök, 15 energiagazdálkodási 
szakmérnök, 16 faipari termelésszervező vehette át 
oklevelét a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari 
Mérnöki Karának 47. diplomaátadó ünnepségén, jú-
nius 25-én Sopronban.

Egyetem felajánlása alapján jutalomban részesült 
Antalfi Eszter és Kornyik Kálmán, Alma Mater Em-
lékérem kitüntetést kapott Kovács Kristóf Károly ok-
leveles faipari mérnök és Komlovszky-Szvetné Szabó 
Klára Petra okleveles formatervező művész.

- A régóta dédelgetett álmok hosszú időszaka 
után a mai nap a beteljesülés időszaka, amikor átvehe-
tik diplomáikat – köszöntötte a végzősöket Prof. Dr. 
Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem 
rektora, aki hozzátette, a diplomával a hallgatók azt 
is megkapták tanáraiktól, miképpen éljenek a lehe-
tőségeikkel és a megszerzett tudással. - Egy igaztalan 
világban kell megmaradni az igaz úton – mondta, arra 
kérve a hallgatókat, hogy őrizzék meg az egyetemen 
kapott identitásukat, s maradjanak elkötelezettek a 
haza, a nemzet és a hivatás iránt.

Ünnepi beszédében Prof. Dr. Jereb László, a Faipari 
Mérnöki Kar dékánja röviden beszámolt a 2008/09-
es tanév fontosabb eseményeiről. Augusztusban elke-
rült a tanárképző intézet a karról, szeptemberben új 
kari tanács kezdte meg működését, elindult az önálló 
labor és az MSc képzés, tantervreform kezdődött, de-
cemberre megalakult a kar ipari tanácsadó testülete, 
majd februárban először tartott diplomaátadó ünnep-
séget a kar az őszi szemeszter lezárása után. A tavaszi 
félévben két új MSc szak indult, márciusban döntöt-
tek a mechatronika szak elindításáról Zalaegerszegen, 
áprilisban a felvételi statisztikák javulást mutattak, a 
HVG statisztika országos első helyre sorolta a kar 
Alkalmazott Művészeti Intézetében folyó művészeti 
képzést. Dékán úr említést tett az elnyert pályáza-
tokról is, amelyek növelik a kar stabilitását, majd kö-
szönetet mondott helyetteseinek és a kar oktatóinak, 
dolgozóinak munkájukért.

Minta a fentiekből is látható, a Faipari Mérnö-
ki Kar folyamatosan törekszik oktatási palettájának 
szélesítésére, oktatásának megújítására, minőségi 
fejlesztrésére. A kar sikerességét mutatják az új félév 
felvételi eredményei is;melyek szionte minden terüle-
ten javulást mutatnak a tavalyi adatokhoz képest.

Kézhez vették okleveleiket a Faipari Mérnöki Kar hallgatói

Csiha Tünde Noémi 1

1 NymE, Kommunikációs Iroda

Az ünnepségen doktorrá avatták Kokasné Palics-
ka Lívia okl. gépészmérnököt, Németh Gábor okl. 
faipari mérnököt, Szabó László okl. erdőmérnököt és 
Huynh-le-Quoc okl. közgazdászt. A kar legnagyobb 
elismerésében, Pro Facultate Ligniensis kitüntetés-
ben részesítették Deák Ferencet és Horváth Feren-
cet. Címzetes egyetemi tanárrá avatták Dr. Király 
Béla okleveles faipari mérnököt, A Nyugat-magyar-
országi Egyetem kiváló oktatója kitüntetést kapott 
Dr. Magoss Endre egyetemi docens, Márkus Gábor 
egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Szalai József egyetemi 
tanár, rektori dicséretben részesültek Horváth Péter 
György, Tatai Sándor és Soós Sándor egyetemi ad-
junktusok. A hallgatók közül rektori dicséretben ré-
szesült Janik Bernadett és Nagy Nóra, dékáni dicsére-
tet kapott Imre Eszter, Imrik Erika, Krémin Péter és  
Lakatos Ábel. Dr. Grozdits György, a Louisianai 

Prof. Dr.. Jereb László a Faipari Mérnöki Kar dékánja
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Hogyan védjük...? 

» Szellemi tulajdonvédelem vállalkozásoknak «

2009. szeptember 4., Sopron

A Magyar Szabadalmi Hivatal, a Soproni Kereskedel-

mi és Iparkamara és a soproni PATLIB-központ tisztelettel 

meghívja Önt, és kollégáit a vállalkozások számára szer-

vezett szellemi tulajdonvédelmi rendezvényre, mely az 

innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Ren-

dezvénysorozat kísérőrendezvénye.

Helyszín:

Soproni Kereskedelmi és
Iparkamara székház
9400 Sopron, Deák tér 14.

Program:

13:00-13:30
 regisztráció

13:30-14:00
 Soproni Kereskedelmi és Iparkamara és  

  Patlib-központ köszöntője, bemutatkozása
 (Kocsi János, kamarai főtanácsos és Farkas  

  Péter, PATLIB-központ koordinátor)

14:00-15:00
 Mire jó a szellemi tulajdonvédelem?
 (Dr. Gács János, osztályvezető-helyettes, 

  Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási  
  Központ, Magyar Szabadalmi Hivatal)

15:00-15:30
 kávészünet

15:30-16:30
 Mire jók a nemzetközi védjegy-adatbázisok? 
 (Vadász Ágnes, projektvezető, Iparjogvédelmi 

  Tájékoztatási és Oktatási Központ, Magyar  
  Szabadalmi Hivatal)

További információ a rendezvényről:

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
9400 Sopron, Deák tér 14.
Tel: 99/523 570
 e-mail: svkik@t-online.hu

PATLIB-központ Sopron
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Tel: 20/803 2502, 99/518 602, Fax: 99/518 601
e-mail: patlib@nyme.hu
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2009. szeptember 3-5. 
Sopron, MKB Aréna Naponta: 10-18 óráig

Szakvásár és Rendezvénysorozat
Erdészeti és Faipari 

információ: 99/514-514, 99/514-550, 30/361-3256
innolignumsopron@sopronholding.hu

Szervező: Sopron Holding Zrt.

A belépés ingyenes!

w w w . i n n o l i g n u m s o p r o n . h u

100
kiállító!

Már több mint
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A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

Szerkesztőség:

Bejó László főszerkesztő

Varga Dénes, szerkesztő

Farkas Péter, tördelőszerkesztő

Wesztergom Viktorné, olvasószerkesztő

Szerkesztőbizottság:

Molnár Sándor (elnök),

Hargitai László, Kovács Zsolt,

Láng Miklós, Németh Károly,

Szalai József, Tóth Sándor,

Winkler András

FAIPAR - a faipar tudományos folyóirata.

Megjelenik a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari 

Mérnöki Karának és a Faipari Tudományos Egyesületnek 

a közös gondozásában.

Kiadja a NymE-ERFARET Nonprofit Kft.

Design: Farkas Péter

A folyóirat célja tudományos igényű, lektorált cikkek meg-

jelentetése és általános tájékoztatás a hazai és nemzetközi 

faipar híreiről, újdonságairól.

A cikkekben kifejtett nézetek a szerzők sajátjai, azokért a 

Faipari Tudományos Egyesület és a NymE Faipari Mér-

nöki Kar felelősséget nem vállal. A kiadványban található 

cikkeket, tanulmányokat a szerzők tudtával és beleegyezé-

sével publikáljuk. A cikkek nem reprodukálhatók a kiadó 

és a szerzők engedélye nélkül, de felhasználhatók oktatási 

és kutatási célokra, illetve idézhetők más publikációkban, 

megfelelő hivatkozások megadása mellett.

Megjelenik negyedévente.

Megrendelhető a Faipari Tudományos Egyesületnél 

(1027 Budapest, Fő u. 68.) A kiadványt a FATE tagjai 

ingyen kapják. Az újságcikkeket, híreket, olvasói leveleket 

Varga Dénes részére kérjük elküldeni 

A kiadvány elektronikusan elérhető a http://faipar.fmk.

nyme.hu weboldalon.

Készült a soproni Hillebrand Nyomdában, 500 példányban.

HU ISSN: 0014–6897

Címlap:

One szék tervező: Shigeru Ban, gyártó: Artek

Tudományos cikkek benyújtása a  

Faipar részére

Kiadványunkba örömmel várjuk tudományos igényű közlemé-

nyeiket. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faipar célja ere-

deti alkotások közlése, ezért csak olyan cikkeket várunk, ame-

lyeket 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, elválasztások nél-

kül.) A stílusok használatát kérjük mellőzni. Az ilyen for-

mában elkészített cikkek terjedelme max. 10 oldal lehet, az 

ennél hosszabb munkákat kérjük több, külön publikálható 

részre bontani.

A cikkekhez angol nyelvű címet, kulcsszavakat, és egy rövid  –
(max. 100 szavas) angol összefoglalót kérünk mellékelni.

A szerzőknél kérjük feltüntetni a tudományos fokozatot, a  –
munkahelyet és beosztást.

Az irodalomjegyzéket az első szerző neve szerint, ABC- –
sorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivatkozások 

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 meg-

adásával hivatkozzanak ezekre.

Az ábrákat és táblázatokat a benyújtott anyag végén, külön  –
lapokon kérjük megadni. 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 egyenle-

tek esetében), és szögletes zárójelekkel beszámozni: [1].  

Az állandóknál és változóknál dőlt betűformátum alkalma-

zását 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 formában kérjük. A kéziratokat 

a következő címre várjuk:

Varga Dénes

NymE-ERFARET Nonprofit Kft

9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

E-mail: vargadenes@nyme.hu

Tel.: 99/518 602, Fax: 99/518 601
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