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A versenyzőknek épületasztalos feladat is ju-
tott: egy marószerszám garnitúrát válogattak ösz-
sze a tok alsó csapjához, illetve egy hőszigetelt 
ablak bukó-nyíló vasalatát állították össze. A ver-
senyzést a régió több szakiskolájának diákjai és az 
FMK hallgatói is meglátogatták. 

A versenyt végül a veszprémi Táncsics Mihály 
Szakképző Iskola, Szakiskola és Kollégium egyik 
csapata nyerte, őket a budapesti Kaesz Gyula 
Szakközépiskola és Szakiskola csapata követte, a 
harmadik helyre pedig a soproni Handler Nándor 
Szakképző Iskola diákjai kerültek. A versenyzők 
értékes díjakkal és tanulmányúti lehetőségekkel 
térhettek haza.

Miközben a verseny zajlott, az Európa-baj-
nokságon 1. helyezést elérő EuroSkill-csapat a 
látogatók részére bemutatót tartott. A versenyt 
támogató cégek termékbemutatókkal és szak-
mai konzultációval színesítették a programot. A 
rendezők bíznak benne, hogy minden résztvevő 
elégedetten távozott és remélik, hogy a jövő évi 
verseny is az egyetem Faipari Mérnöki Karának 
Tanüzemében kerül megrendezésre.

A faipari szaktanárok V. konferenciája
A rendezvény Nyugat-magyarországi Egyetem 

Faipari Mérnöki Kara, és a Faipari Tudományos 
Egyesület Oktatási Bizottsága szervezésében ke-
rült megrendezésre a Ligneum Látogatóközpont-
ban. A konferencián közel 40 szaktanár és iskola-
igazgató vett részt. Három szakmai előadás és egy 
beszámoló szerepelt a programban.

Aktualitások a szakképzésben címmel Kakusziné 
Körtvélyesi Anikó, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

Az Országos Asztalos és Faipari Szövetség 
(OAFSZ) és a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Faipari Mérnöki Kara (FMK) április 18–19-én 
színes programokkal várta a faiparos szakma elkö-
telezettjeit Sopronba, az egyetemre az Országos 
Faipari Találkozóra. A rendezvénynek a Ligneum 
Látogatóközpont és a Természeti Erőforrások 
Kutató Központ (NRRC) adott helyet. A találko-
zón részt vettek szakközépiskolások, egyetemis-
ták, szaktanárok, a rendezvényt támogató cégek, 
és számos szakember az ország minden tájáról. 

A Faipari Tanüzem adott otthont a hazai és 
felvidéki faipari képzéseket biztosító szakközép-
iskolák diákjai részére rendezett Magyar Asztalos 
Tanulmányi Verseny döntőjének, ahol 16 csapat 
mérte össze tudását. Ugyancsak megmutatták az 
EuroSkills győztes fiatalok, hogy nem véletlenül 
hozták el az első helyezést hazánk és szakmánk 
számára. A találkozón a támogató cégek bemu-
tatóit is megtekinthették az érdeklődők a verseny 
idején. Ugyancsak itt tartotta az OAFSZ a kül-
döttgyűlését és konferenciáját, és tanulmányutat 
szervezett a mödlingi Oktatási Centrumba és a 
Felder AG alsó-ausztriai központjába.

A Faipari Mérnöki Kar több konferenciával is 
várta az érdeklődőket, így a rendezvényhez kötő-
dik az I. NRRC szimpózium, amelynek témája a 
nyílászárók minősítési, kutatási és restaurálási kér-
dései körül forgott, a faépítészeti konferencia, az 
országos szaktanári konferencia és a famarketing 
konferencia is. Az alábbiakban részletesen beszá-
molunk az egyes programokról.

Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny
Április 18-án az egyetem Faipari Tanüzemé-

ben nagy érdeklődés mellett került megrendezésre 
az Asztalos Tanulmányi Verseny döntője, mely-
nek szervezői az Országos Asztalos- és Faipari 
Szövetség, valamint a Magyar Asztalos és Faipar 
újság voltak. A döntőbe 15 csapat jutott, ahol a 
feladat egy laptop asztal elkészítése volt. A termé-
ket tömörfa és rétegelt lemez vázszerkezettel és 
laminált forgácslap korpusszal kellett elkészíteni. 
A fiókot közé záródóan, Corian előlappal és fém 
oldalakkal alakították ki. 1. kép Asztalos verseny
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kamara fejlesztő referense a szakképzés átalakításá-
ról fejtette ki a kamara véleményét. A szaktanárok 
véleménye több esetben eltért a kamarai elképzelé-
sektől. A felmerült kérdésekre az előadás után rög-
tön választ kaphattak a jelenlevők.

Dr. Dobszay Ambrus, az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani 
Központjának igazgatója kerettantervektől a helyi 
tantervekig című előadásában a Nemzeti Alaptan-
tervről, azon belüli mozgáslehetőségekről, a 2013 
március 1-jén megjelent új kerettantervekről és a 
51/2012 számú EMMI rendelet fontosabb mellék-
leteiről tartott előadást, amelyben sok új lehetőség-
re hívta fel a tanárok figyelmét.

A tanfelügyelet bevezetésének előkészületeit 
Szakál Ferenc Pál, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma köznevelés-fejlesztési főosztályának veze-
tője ismertette. Bemutatta a tanfelügyeleti rendszer 
felépítését, és működését, valamint az ellenőrzés 
folyamatát, amelynek része lesz a pedagógus, az 
intézményvezető és az intézmény ellenőrzése. 
Mindezt 5 évente fogják elvégezni, az ismertetett 
szempontok szerint. Ezt az előadást kísérte a leg-
hevesebb vita, ahol a tanárok sok ponthoz fűztek 
véleményt és kérdést, amelyre rögtön választ is 
kaptak az előadótól.

Az EuroSkills nemzetközi versenyen való rész-
vételünkről és a szép szakmai sikerekről tájékoz-
tatta a jelenlévőket Babanecz Csaba EuroSkills 
főszakértő-helyettes (faipari technológiák verseny-
szám), majd az aranyérmes versenyzők kaptak szót.

Az előadások és ebéd után kötetlen beszélge-
tések formájában még folytatódott a program, a 
jelenlévők megnézték a versenyzők munkáit is. A 
résztvevők nagyon hasznosnak ítélték meg a kon-
ferenciát és kérték, hogy legyen évente legalább 
egyszer ilyen rendezvény, valamint legyen kíván-
ságfelmérés előtte, hogy még alaposabban ki lehes-
sen tárgyalni egy-egy részterület is.

10. Faépítészeti konferencia
Az április 18-án délután rendezett 10. Faépí-

tészeti konferencia nagy érdeklődés mellett zaj-
lott. Az előadók között a Nyugat-magyarországi 
Egyetem oktatói mellett más egyetemek elismert 
szakemberei, valamint az építő- és faipar több jeles 
képviselője is tartott előadást.

Az előadások témái a faépítészet szinte minden 
ágára kiterjedtek:

 – az új faszerkezeti rendszerek,
 – a faszerkezetek rekonstrukciós eljárásai,
 – a faanyagvédelem,
 – a különböző célokra felhasználható faanyagok,
 – a faházak típusai,
 – a faházak energetikája,
 – a tűzvédelem, 
 – a faanyagok különleges felhasználási módjai.

Emellett bemutatásra került a Nyugat-magyar-
országi Egyetem legújabb, környezettudatos ener-
gia-hatékony épület létrehozásáról szóló TÁMOP 
projektje, illetve a faépítészet jelenlegi magyarorszá-
gi helyzete, valamint a készülő faépület-kataszter is.

A konferencia minden kétséget kizáróan be-
mutatta a faépítészet hazai jelentőségét, valamint 
feltárta szépsége és sokfélesége mellett a nehézsé-
geit is. Az előadások rögzítésre kerültek, így azok 
hamarosan mindenki számára elérhetőek lesznek 
az interneten.

Ablakok a világra
Fenti címmel három előadásra és egy ablakvizs-

gálatot magába foglaló szimpóziumra került sor áp-
rilis 18-án, melyek – ahogy azt a cím is elárulja – a 
nyílászárókra fókuszáltak. A Természeti Erőforrá-
sok Kutató Központ (NRRC) tervezett szimpózi-
um sorozatának első állomásán a résztvevők meg-
ismerhették az elmúlt évek ablakokkal kapcsolatos 
kutatás-fejlesztési témáit, a Faipari Mérnöki Ka-
ron eddig elért eredményeket. Az előadások olyan 
aktuális kérdésekkel foglalkoztak, mint az ablakok 
hőszigetelése és filtrációs hőveszteségi mérlege, a 
teljesítményjellemzők fokozása innovatív megol-
dásokkal, az épületfizikai tulajdonságok megbízha-
tósága vagy műemléképületek nyílászáróinak fel-
újítási lehetőségei az örökségvédelmi, komfort és 
gyárthatósági szempontok alapján. Az utóbbi téma 
egyben kapcsolódik a Construma szakkiállításon 
nemrég megtartott Műemlék jellegű és városképi 
jelentőségű homlokzatok ablakainak korszerű fel-
újítása című szakmai konferenciához és azoknak az 

2. kép Szaktanárok V. konferenciája
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erőfeszítéseknek részét képezi, amelyek a műem-
lékvédelmi, használati és gyártói látszólagos érdek-
ellentétek feloldására törekszik, illetve a felek által 
elfogadott megoldások kidolgozását szorgalmazza.

XII. Faipari marketing konferencia
Április 19-én rendezték meg a szervezők a XII. 

Faipari marketing konferenciát. A Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Ligneum Látogatóközpontja 
hangulatos helyszínnek bizonyult, illeszkedett a 
konferencia alaptémájához.

2013-ban hangsúlyosak voltak az online te-
ret, változásokat és exportot érintő kérdéskörök. 
Guttmann Adrienn a 20-20 Technologies képvi-
seletében az online bútorvásárláshoz kívánt inspi-
rációt nyújtani előadásával. Az általa bemutatott 
webes 3D látványtervező szoftver új fejezetet nyit-
hat a bútorértékesítés történetében. Az egyszerűen 
kezelhető szoftver pontos tervezésre ad lehetőséget 
felhasználóinak, akik így akár otthonról, virtuálisan 
rendezhetik be lakóhelyüket gyártói katalógusok 
elemeinek felhasználásával. Kész terveiket meg-
oszthatják ismerőseikkel e-mailben vagy közösségi 
oldalakon is. Az élmény, a közös tervezés útján si-
keresebb és hatékonyabb a bútorvásárlás folyamata, 
minden lakótér tekintetében.

Szintén a 20-20 Technologies képviseletében 
beszélt Tóth Gábor, aki tovább erősítette a konfe-
rencia informatikai vonatkozását. Az előző témát 
tovább folytatva mutatta be annak lehetőségét, ho-
gyan épülhet fel a bútoriparban a hatékony válla-
latirányítási rendszer, magában foglalva az online 
bútortervezést, mint az ügyfelekkel és beszállítók-
kal való kapcsolattartás egyik elemét.

Schmidt Katalin, a Lignomat Kft. ügyvezetője 
és a PANFA elnök asszonya a faipari szakvásárok 

világának változásait mutatta be. Kiemelt hang-
súlyt kapott a Ligna Hannover, a faipar legjelentő-
sebb szakvására, amelyet kétévente rendeznek meg 
(2013. május 5–10. között volt a legutóbbi). Az 
előkészületek, a technikai fejlődés, a látványvilág, 
a vásárokban rejlő potenciál témakörét elemezte 
Schmidt Katalin előadásában.

A Pannon Fa-és Bútoripari Klaszter megújulás 
előtt áll, ennek megfelelően újszerű marketing le-
hetőségekről beszélt Gibicsár Anna klasztermun-
katárs, az EFFIX-Marketing Kft. képviseletében. 
A klasztermarketing sajátosságaihoz illesztette 
a gerillamarketingre jellemzőket, így mutatva be 
e két terület ötvözhetőségét, mint lehetséges új 
irányvonalat a PANFA számára.

Ezt követően az export lehetőségekre terelődött 
a szó, két előadás keretén belül. Barta Balázs, a Pan-
non Gazdasági Hálózat Egyesület menedzsment-
jének tagja az export-piaci megjelenést támogató 
eszközökről beszélt. Szervezetük 270 EU-s part-
nerrel áll munkakapcsolatban, főként kamarákkal, 
fejlesztési ügynökségekkel, klaszterekkel. Így re-
leváns információkat tudott nyújtani a potenciális 
nemzetközi kapcsolatfejlesztési irányokról, kifeje-
zetten a faipart érintő lehetőségek tekintetében.

Az előadók sorát Németh Pál, a Fabak Kft. 
ügyvezetője zárta, folytatva az exportlehetőségek 
témakörét. A téma feldolgozása azonban egészen 
más volt, mivel ebben az esetben saját tapasztala-
tok alapján, „bútoriparos szemmel” vázolta a kis-és 
középvállalkozások külpiaci esélyeit.

A XII. Faipari marketing konferencia már ha-
gyományosnak tekinthető, egy biztos látogatókö-
zönséggel, akik évről évre aktív résztvevői, felszó-
lalói az eseménynek. Idén sem volt ez másként, így 
az érdeklődő faiparos vállalkozók mellett hallgatók 
is csatlakoztak a véleménycseréhez.

OAFSZ küldöttgyűlés és konferencia 
Az OAFSZ rendezvényére április 19-én került 

sor a Ligneumban. A délelőtti programban a pi-
acszerzés, piacra jutás témakörében négy előadás 
hangzott el. 

Elsőként az üzleti lehetőségek Ausztriában, a 
vállalkozó cégektől elvárt adottságok, piaci sajá-
tosságok témakörében, a szükséges engedélyekkel, 
hivatalos okmányokkal kapcsolatban Nemes Zsolt 
külgazdasági szakdiplomata, a Magyar Köztársa-
ság osztrák nagykövetségének tanácsosa tájékoz-
tatta a résztvevőket. Információkat adott át arról, 
hogy kinek érdemes osztrák megrendelésre dol-

3. kép Az Ablakvizsgáló Laboratórium új vizsgálófala
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goznia, és milyen tennivalója van ezeknek a vál-
lalkozásoknak annak érdekében, hogy a kalkulált 
nyereség valóban a céget gazdagítsa, és ne az oszt-
rák hatóságok által kiszabott büntetésre menjen el.

Ezt követően az európai faablakgyártás trend-
jeiről esett szó Kala Tibor (Leitz Kft.) előadásá-
ban, majd az új építési célú termékek európai sza-
bályozásának változásairól kapott információkat 
a hallgatóság Solymosi Péter, az ÉMI munkatár-
sának tolmácsolásában. Végül a várható pályázati, 
támogatási lehetőségekről tájékoztatatta az érdek-
lődő közönséget Ponácz György Márk gazdasági 
szakértő. 

A küldöttgyűlés egy, a tagság által felvetett té-
mával, a július 1-től esedékes elektronikus építési 
napló bevezetésének kérdésével indult. A tájékoz-

tatóban elhangzott, hogy kinek kell vezetnie a 
naplót, és hogyan tudják teljesíteni a fővállalkozók 
és alvállalkozók a naplóvezetési kötelezettségüket. 
A tavalyi év gazdasági, szakmai és pénzügyi beszá-
molója után a 2013. év tervezett aktivitásait, a szö-
vetség fejlesztésének a lehetőségeit vitatták meg a 
résztvevők.

A programsorozat zárásához kapcsolódva áp-
rilis 20-21-én a faipari tanüzemben került meg-
rendezésre a Magyar Amatőr Faesztergályos Klub 
találkozója. A résztvevők bemutatták gyakorlati tu-
dásukat, valamint az elmúlt hónapokban készített 
alkotásaikat, amelyek közül többet felajánlottak a 
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány javára.

Megjelent Molnár Sándor, Börcsök Zoltán és Répay  
Dorottya új mesekönyve Mesélnek a gombák címmel

A könyv megrendelhető a kiadónál:

NYME-ERFARET Nonprofit Kft.
Tel: +36-99-518-602,
Fax: +36-99-518-601,
E-mail: ret@nyme.hu,
www.erfaret.hu/kiado

Május 22-én nagy sikerrel mutatta be az ERFARET Kiadó a 
Mesélnek a gombák című könyvet az Országos Erdészeti Egye-
sület központjában. 

A gazdagon illusztrált könyv színvonalas szakmai és művészi alko-
tómunka eredménye. Molnár Sándor meséin és saját versein keresztül 
átsugárzik a természet és a család szeretete. Meséinek alapjait valóságos 
történetek, családi, fiatalkori és szakmai élmények jelentik, melyeket – 
ahogy ő nevezi – „mesezsákjában” rejteget és valódi meseként egyszer 
csak elővesz. Börcsök Zoltán családapa, biológus, fotós és a Soproni 
Gombászkör vezetője. Legkedvesebb időtöltése a gombák gyűjtése és 
világuk tanulmányozása. Alapossága és szakértelme adja a könyv szak-
mailag pótolhatatlan értékét. Gyermekei Samu, Sára – és persze a kicsi 
Bori – számos mesének hősei. Répay Dorottya a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem hallgatója, vidám és könnyed rajzaival ismét szeretettel-
jes hangulatúvá varázsolta a könyvet. Egyszerű és egyedi mesefigurái a 
Mesélnek a fák könyvet ismerve azonnal felismerhetők. Ha belegon-
dolunk, hogy ebben a két könyvben mutatta meg elsőként illusztrátori 
tehetségét, remélhető, hogy ez egy nagyívű szép pálya kezdete.

A könyv nagy értéke, hogy a gyermekek és felnőttek számára is ért-
hető módon, a nemzetközi jelölések használatával a mesékben bemu-
tatott húsz gombafajt és azok összetéveszthető társait fotóval illusztrált 
oldalak segítségével ismerheti meg az olvasó, mintha egy gombahatá-
rozót forgatna. További érdekessége a kiadványnak, hogy a gombák 
felhasználási formáit megjelenítő ábrasorok hét különböző tevékeny-
séget (pl. szárított vargánya, rántott gomba vagy gombafasírt készítése 
stb.), mutatnak meg, melyeket könnyedén kipróbálhatnak a gyerekek 
szüleikkel vagy az erdei iskolában.
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