
A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. és a Sop-
roni Felsőoktatási Alapítvány konzorciuma a Nyu-
gat-dunántúli Régiós INNOREG pályázaton ösz-
szesen 25,5 millió Forintot nyert. A megvalósítás 
során az Universitas Spin-Off Mentor program 
(UNI-SPIN) elsősorban a Nyugat-magyarországi 
Egyetem környezetében fellelhető innovatív kez-
deményezéseket, és az azokból felnövekedő vál-
lalkozásokat támogatja az induló szakaszban ok-
tatással, üzletfejlesztéssel, ingyenesen használható 
infrastruktúrával és az üzletvitelhez nélkülözhetet-
len szolgáltatások költségtérítésével.

A spin-off program célja, hogy támogató hát-
teret nyújtson a Nyugat-magyarországi Egyetemen 
született kutatási eredmények vállalkozásokban 
történő hasznosításához, biztosítsa az ehhez szük-
séges tárgyi, humánerőforrás és szakmai támogató 
hátteret, valamint a működéshez szükséges infrast-
ruktúrát biztosítsa, minél szélesebb körben tegye 
ismerté a hallgatók, kutatók, oktatók számára. A 
program mind az oktatók, mind a hallgatók figyel-
mét ráirányítja a kutatási eredmények vállalkozói 
hasznosítására, a tudásalapú vállalkozás sikeres me-
nedzseléséhez szükséges tudás megszerzésére.

A program során várhatóan egy olyan szemlélet-
váltás következik be a K+F eredmények hasznosítása 
vonatkozásában, melyeknek alapja a kutatások üzleti 
szemléletű megközelítése, a hallgatók, kutatók, oktatók 
és a gazdasági szféra szereplői közötti kapcsolat szoro-
sabbá válása. A támogatásra méltó tudásalapú innovatív 
vállalkozások hosszútávon nyereségesen tudnak majd 
működni, munkahelyeket teremtenek, erősítik a helyi 
KKV-k helyzetét; az UNI-SPIN program terveink sze-
rint pályázati forrásokból, alapítványi támogatásokból, 
a létrehozott vállalkozásokban szerzett részesedésből 
fenntartható lesz, és ezáltal hossztávon szolgálja az 
NymE kutatásfejlesztési kapacitásának és szellemi port-
foliójának növekedését. A projekt további célja, hogy az 
oktatói és hallgatói kutatócsoportbeli együttműködé-
sek erősödjenek, bekapcsolhatók legyenek nemzetközi 
kutatói munkacsoportok, az egyetemi környezetben 
a vállalkozói kultúra ismertebbé, népszerűbbé váljon, 
segítse az oktatás életszerűbbé válását, illetve, hogy a 

technológiai transzferrel, szellemi tulajdonvédelemmel 
kapcsolatos ismeretek általánosan elterjedjenek.

Jelenleg az egyetemi technológia transzfert segítő, 
innovációs folyamatokat támogató rendszer kiépítés 
alatt áll, sok eleme várhatóan az UNI-SPIN projekttel 
egy időben valósul meg. A feladatok és a költségek ter-
vezésénél figyelembe vettük azt, hogy az egyetemi ku-
tatók, hallgatók elméleti szinten szerzik meg a vállalko-
zásmenedzsment ismereteket. Gyakorlati tapasztlatok, 
és megfelelő támogató háttér nélkül nem vállalják a mű-
szaki, humán, művész és  informatikai spin-off vállalko-
zások elindítását és az azzal kapcsolatos kockázatokat.

Elsődleges szempont volt, hogy a kutatási eredmé-
nyek üzleti szempontú megközelítése része legyen a 
kutató-, hallgató attitűdnek, az egyetemi köztudatba 
beépülhessen, az arra érdemes kutatási eredmények le-
hetőséget kapjanak az üzleti hasznosításra. E cél elérése 
érdekében megfelelő számú megkeresést, workshopot 
terveztünk és a célcsoport igényeihez igazodó marke-
ting kommunikációs eszközöket szeretnénk használni 
(saját honlapot, workshopokat, konferenciákat, hirde-
téseket, szóróanyagok kihelyezését, az elért eredmé-
nyek konferenciákon történő publikálását tervezzük).

Szeretnénk, ha az egyéni és munkacsoportos kuta-
tásokat az egyetem kutatói, hallgatói egy megváltozott, 
üzleti típusú szemlélettel tudnák a jövőben végezni. 
Ehhez szoros együttműködést képzelünk el az NymE 
más, technológia transzfert, innovációt támogató pro-
jektjeivel, intézményeivel, kutatócsoportjaival.

Az UNI-SPIN program során szeretnénk mini-
mum 200 hallgatót és kutatót személyesen is elérni és 
informálni különböző fórumokon, hogy megtaláljunk 
körülbelül 15 tudásintenzív, vállalkozás alapításra érde-
mes projektet. Szándékunk, hogy a mentori szolgálta-
tást minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tesszük 
a meghirdetett workshopokon keresztül. A 15 vállalko-
zásra érdemesnek ítélt ötletgazdát a spin-off alapításra 
felkészítjük, majd a megalakulás után a 2 éves projekt-
időtartam alatt mentorálljuk. A szolgáltatások támoga-
tott időszakon túli működtetését a NymE-ERFARET 
Nonprofit Kft. egyrészt további támogatásokból, más-
részt piaci alapokon kívánja folytatni.

Universitas Spin-Off Mentor program indul Sopronban

Gálné Kapás Márta, Farkas Péter
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A tervezett munkamegosztás szerint az Soproni 
Felsőoktatási Alapítvány vállalja a projekt koordiná-
ciós feladatait, segíti a marketing- és pénzügyi fel-
tételrendszer kidolgozását, a szelektáláskor vizsgálja 
az üzleti, pénzügyi és marketing szempontokat, a 
projektötlet piaci megvalósíthatóságát, a cégalapítási 
feltételeket. Vállalja a banki és könyvelési ismeretek 
terén a tanácsadást és a szolgáltatások rendelkezésre 
bocsátását, valamint  a projekt megvalósítás kom-
munikációs feladatainak a két partner között szer-
ződésben rögzített részét. A Soproni Felsőoktatási 
Alapítvány által felkért jogász végzi az ötletgazdák 
jogi felkészítését, a cégalapításokat. Dedikált bank és 
könyvelő iroda készíti fel az ötletgazdákat a vállalko-
zás-pénzügyi ismeretekre és a számlavezetésre.

A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. vizsgálja 
a projektötletek technikai, műszaki újdonságtartal-
mát, koordinálja a szabadalmi ügyeket, közreműkö-
dik a bejegyzési eljárásokban, irányítja a technoló-
gia transzfer folyamatokat, a technológiai auditokra 
külső szakértőket kér fel. 

A belső szakértői team kompetenciáinak, szak-
mai kapcsolatainak bővítése érdekében szükség lesz 

külső, a napi gyakorlatból hozott vállalkozói, finan-
szírozói ismeretekkel, tőkével rendelkező szakértők 
bevonására, akik a mentorállt vállalkozások számá-
ra kedvezményes szolgáltatásokat nyújtanak.

Az ötletgazdák számára várhatóan májusban és 
októberben is meghirdetésre kerül az UNI-SPIN 
program pályázata, melyhez a projektötleteket a ter-
vek szerint egy 1-2 oldalas bemutatkozó levél és egy 
projektvázlat formájában lehet benyújtani. A befoga-
dott pályázatok benyújtóival ezután egyenként fog-
lalkoznak a szakmai mentorok azért, hogy egy olyan 
üzleti modellt készítsen el a pályázó, amely alapján a 
bírálóbizottság dönteni tud a támogatásról.

A programról további információkat 
Gálné Kapás Márta, a Soproni Felsőoktatási Ala-
pítvány innovációs menedzsere (tel: 30/969 9669, 
mgal@emk.nyme.hu), valamint
Farkas Péter, a NymE-ERFARET Nonprofit 
Kft. innovációs menedzsere (tel: 20/803 2502, 
farkas@nyme.hu) tud nyújtani.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértő In-
tézete papíripari-nanotechnológiai kutatás igényével 
kereste meg a Nyugat-magyarországi Egyetemet.

A NymE FMK Fa- és Papíripari Technológiák 
Intézete néhány éve foglalkozik a nanotechnológia 
papíripari alkalmazásával. Az első ilyen jellegű 
kutatás az ERFARET (Erdő- és Fahasznosítási 
Regionális Egyetemi Tudásközpont) 2005-2008 
között működő kutatásfejlesztési programjában a 
2.3. alprogramon belül valósult meg. Az itt elért 
eredmények alapozták meg a NymE és a Nemzet-
biztonsági Szakszolgálat Szakértő Intézete között 
április 16-án létrejött megállapodást.

Dr. Csóka Levente vezetésével a kutatócsoport 
arra vállalkozik, hogy nanotechnológiai eljárások 
segítségével biztonsági elemeket helyez el a papírt 
alkotó a rostok felületén, valamint a rostok közötti 
térben. Az így létrejött molekuláris elemeket magá-
ba záró papír már olyan egyedi fizikai és kémiai tu-
lajdonságokkal rendelkezik, mely utánozhatatlanná, 
egyedivé, és azonosíthatóvá teszti azt.

Amennyiben a projekt 2009. november 30-áig sike-
resen zárul, úgy remélhetően később az együttműködő 
felek még további célokat valósíthatnak  majd meg.

Nanotechnológiai kutatás indul a Nemzetbiztonsági Szak-

szolgálat Szakértő Intézete megbízásából

Csóka Levente
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A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter és a Faipari Tudományos 

Alapítvány negyedik alkalommal rendezik meg a kiállítást, 

amely a szakmai látogatókon kívül elsősorban a nagykö-

zönségnek szól.

IV. PANNON DESIGN

Bútor és Lakberendezési Kiállítás és Vásár
2009. május 22-24. Sopron, MKB Aréna

A vásár 2000 m2-es kiállítói területe kitűnő meg-
jelenési lehetőséget kínál bútorgyártóknak, fa-
építészeti vállalkozásoknak, lakberendezőknek és 
designereknek, hogy termékeiken, szolgáltatásaikon 
keresztül bemutassák felkészültségüket, versenyké-
pességüket. A tavalyi évben, a 75 kiállítót felvonul-
tató vásárt 5378 látogató tekintette meg.

Az idén is ingyenesen látogatható rendezvény szak-
mai programját tovább színesíti a TOP 10 étkezőbú-
tor 2009 szakprogram. A Design teremben tehetséges 
fiatal designerek mutatják be termékeiket: lakás-
textíliákat, hangulatos lámpaernyőket, paravánokat, 
design kisbútorokat, karton és gyermekbútorokat. 
A nagyteremben a bútorgyártók, lakberendezési- és 

lakótér kialakítók megjelenését – az energiatakaré-
kosság jegyében, és az új trendnek megfelelően – 
cserépkályha és kandalló bemutató egészíti ki.

Kiállítóként gyártókat, kereskedőket, designereket 
várnak, akik reprezentálják a lakótér és lakberende-
zés különböző területeit, s így együtt körképet ad-
nak a jelenlegi trendekről, környezetünk minőségi 
kialakításának lehetőségeiről.

Információ:

Faipari Tudományos Alapítvány (99/518-388, 
30/5316-599, 30/969-3620) vagy 
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
(92/316-033)
www.pannondesign.hu
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A Magyar Szabadalmi Hivatal egyik legfonto-
sabb törekvése, hogy a szellemi tulajdonvédelem, 
s ezen belül különösen az iparjogvédelem lehető-
ségeit, eszköztárát minél szélesebb körben megis-
mertesse. Különösen lényegesnek tartjuk, hogy a 
kis és középvállalkozások tulajdonosai és dolgozói 
megfelelő tájékoztatást kapjanak ezekről a témák-
ról, ami elősegítheti gazdasági tevékenységüket, és 
a jogsértések elkerülését egyaránt.

A Magyar Szabadalmi Hivatal időről időre bő-
víti szolgáltatásainak palettáját, annak érdekében, 
hogy a lehető legjobban testre szabott, ügyfélbarát 
módon állhasson az érdeklődők rendelkezésére.

A május 28-ra tervezett budapesti szellemi tulajdonvédel-

mi témájú ankét főbb témái:

Szabadalmi szolgáltatások –
Védjegyszolgáltatások, –
Közösségi védjegy- és minta-szolgáltatások  –
(Ezeken a területeken a Hivatal számos új szol-
gáltatást vezetett be.)
Iparjogvédelmi diagnózis, melynek segítségével  –
a vállalkozások pontos képet kaphatnak a ren-
delkezésükre álló szellemi vagyonról. és kiakná-
zásának lehetőségeiről.
A jogérvényesítés lehetőségei és buktatói –

További információ a rendezvényről:

Magyar Szabadalmi Hivatal
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
Tel.: (1) 474 5561, Fax: (1) 474 5534
Ingyenesen hívható szám: 06 (80) 345 678
e-mail: mszh@hpo.hu 
www.mszh.hu

Ankét a Magyar Szabadalmi Hivatalban

2009. május 28., Budapest
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A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

Szerkesztőség:

Bejó László főszerkesztő

Varga Dénes, szerkesztő

Farkas Péter, tördelőszerkesztő

Wesztergom Viktorné, szerkesztő

Szerkesztőbizottság:

Molnár Sándor (elnök),

Fábián Tibor, 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:

Fametsző Jost Amman fametszete (XVI. sz)

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 egyenletek 

esetében), és szögletes zárójelekkel beszámozni: [1]. Az ál-

landóknál 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 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./fax: 99/508-609
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