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A Nyugat-magyarországi Egyetem 
(NymE) Simonyi Károly Kar (SKK) 
Faanyagtudományi Intézete (FTI) a 
Pannon-Protect Kft., valamint a Magyar 
Mérnöki Kamara (MMK) közös szervezé-
sében került megrendezésre a XI. Országos 
Faanyagvédelmi Konferencia Sopronban, 
mely egyben az MMK Erdőmérnöki, Fa-
ipari és Agrárműszaki tagozatának tovább-
képzése is volt. A szakmai előadásoknak 
ezúttal az egyetem botanikus kertjében 
található Ligneum látogatóközpont adott 
otthont. A hagyományosan kétnapos ren-
dezvényt 2016. október 14-én dr. Pluzsik 
András faanyagvédelmi szakértő, a konfe-
rencia egyik levezetőelnöke bevezető beszédét követően dr. Németh László, a Magyar Mérnöki Kamara Erdő-
mérnöki, Faipari és Agrárműszaki tagozatának elnökségi tagja nyitotta meg.

Előadásában röviden összefoglalta a kamarai aktualitásokat, valamint a leendő faanyagvédelmi szakértőket 
is érintő új, átdolgozott tanúsítási rendszer egyes elemeiről is beszélt. A NymE Faanyagtudományi Intézet 
gondozásában 2016 szeptemberétől a faipari mérnök MSc képzés keretében elindított faanyagvédelmi speciali-
záció a mérnöki kompetenciák közül a faanyagvédelmi tervezés, irányítás, szervezés, kutatás-fejlesztés, valamint 
megfelelő szakmai gyakorlatot követően a szakvéleményezés tevékenységeire fókuszál. Kihangsúlyozta, hogy az 
MMK tanúsítási rendszere a felsőoktatási, oktatási-fejlesztési stratégiának megfelelően harmonizálásra került. 

Az első szakmai előadást dr. Szabó Péter egyetemi docens tartotta a faszerkezetek csomópontjainak három-
dimenziós tervezéséről. Álláspontja szerint a jelenkor mérnökei, mérnökjelöltjei rendelkezésére olyan értékes 
informatikai eszközök és szoftverek állnak, amelyekkel a mérnöki tervezés és egyúttal a faanyagvédelmi szak-
értői munkák dimenziói is jelentősen kibővülhetnek. A modern mérnöki programok nyújtotta lehetőségek 
már nem csak a látványtervezés, hanem a szilárdságtani méretezés, és különféle szimulációk is elvégezhetők. 
Varga Tamás az URSA Salgótarján Zrt. építész- és energetikai szakmérnöke a tetőterek utólagos szigetelésé-
nek lehetőségeiről számolt be a résztvevőknek. Előadásában főként az ásványgyapot termékek, a páratech-
nikai fóliák és kiegészítőik, valamint a zártcellás polisztirol szigetelőanyagok alkalmazástechnikai kérdéseit 
tárgyalta. A jelenlévők az érdekes és egyben gyakorlatorientált prezentáció során a kivitelezési lehetőségek 
legapróbb részleteibe is betekintést nyerhettek. Perlaki Géza faipari- és munkavédelmi üzemmérnök, munka- 
és tűzvédelmi tanácsadó a faanyagvédelem munkavédelmi összefüggéseit helyezte előadásának középpontjába. 
Tekintve, hogy a faanyagvédelmi munkák során kiemelten fontos az emberi egészség megőrzése és a mun-
kabiztonság, így az előadó által tárgyalt ismeretanyagok nem csak a leendő szakértők és kivitelezők, hanem 
a már gyakorló faanyagvédelmi szakemberek számára is hasznosak voltak. Rabb Péter építész, faanyagvédel-
mi szakértő a farontó gombák megjelenési formáit taglaló rövid bevezetőjét követően „Az ormánsági festett 
kazetták újjászületése” címmel a vajszlói és zalántai hímes fakazetták károsodásairól és azok restaurálásáról 
tartott részletes, és szó szerint színes beszámolót. Előadásában helyet kaptak továbbá a felújított templomok 
fedélszékeinek, födémszerkezeteinek faanyagvédelmi vonatkozású rekonstrukciós munkálatai is.

Csoportkép a konferencia előadóiról, résztvevőiről (fotó: Pluzsik A.)
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Dr. Bak Miklós, a NymE Faanyagtudo-
mányi Intézetének kutatója a nanorészecskék 
világába kalauzolta el a hallgatóságot. Meg-
állapításaival rávilágított, hogy komoly po-
tenciál rejlik a nano méretű hatóanyagok 
alkalmazásában a faanyagvédelem területén 
is. A cink-oxiddal és cink-boráttal folyta-
tott kísérletek rámutattak, hogyan javítható 
a faanyagok farontó bazídiumos gombák-
kal szembeni ellenállóképessége, de a ható-
anyagok eloszlása és fixálódása vonatkozá-
sában még további vizsgálatok szükségesek. 
Dr. Bakó Tibor faanyagvédelmi szakértő, a 
Pécsi Tudományegyetem egyetemi docen-
se a műemlékvédelem és a faanyagvédelem 

aspektusait helyezte új megvilágításba prezentációjával. Konkrét kivitelezési munkák bemutatásán és elem-
zésén keresztül részletgazdag betekintést nyerhettek a jelenlévők többek között a Mátyás-templom, a Nagy-
boldogasszony plébániatemplom vagy akár a császvári vár műemlék- és faanyagvédelmi összefüggéseibe. 
Az előző előadáshoz hasonlatosan Müller Imre József faanyagvédelmi szakértő jóvoltából egy újabb, ugyancsak 
évszázadokon átívelő szakmai „időutazáson” vehetett részt a konferencia hallgatósága. Kiemelkedő minőségű 
szakmai precizitással kivitelezett fedélszerkezetek ácsmestereinek szerkezeti jelöléseivel, míves faragásaival, 
és a korabeli faanyagmegmunkálási technológiákkal kapcsolatos hasznos ismeretanyagokkal gazdagodhattak 
a jelenlévők. A teljesség igénye nélkül szó esett például nagykanizsai, egyházasrádóci, csácsbozsoki XVIII.–
XIX. századi faszerkezetek ácsszerkezeteiről is.

A konferencia első napját dr. Horváth Norbert faanyagvédelmi szakértő, a NymE Faanyagtudományi Inté-
zet oktató-kutatójának előadása zárta. Az intézet kültéri faanyagvédelmi-kitettségi vizsgálóállomásán folyó 
természetes tartóssági vizsgálatok általános bemutatásán túl a hőkezeléssel modifikált különféle faanyagokkal 
(pl. nyár, erdeifenyő, gyertyán) kapcsolatos vizsgálatok eredményei is bemutatásra kerültek. Eredményei iga-
zolták, hogy földdel érintkező hőkezelt próbatestek hathónapos kitettséget követően látványosan tartósabb-
nak bizonyulnak a kezeletlen anyagnál.

A konferencia második napját dr. Király Béla faanyagvédelmi szakértő, címzetes egyetemi docens a megszün-
tető faanyagvédelmi munkálatok kapcsán felmerülő kérdésekkel foglalkozó szakmai előadásával nyitotta meg. 
A kivitelezéshez kapcsolódó leggyakoribb szakértői munkák bemutatásán túl betekintést nyújtott a kivitelezési 
hibák típusaiba és azok okainak hátterébe is. Meglátása szerint alapvető hiba például, ha a tervező már a szak-
vélemény elkészülése előtt eldönti, hogy milyen védőszert kell alkalmazni a helyreállítás során. A második nap 
levezetőelnöki tisztséget is betöltő dr. Csupor 
Károly, a Faanyagtudományi Intézet egyete-
mi docense, különböző faanyagvédő szerek 
kültéri hatásvizsgálatairól számolt be prezen-
tációjában. A kültéri vizsgálatok vöröstölgy 
oszlopok talajjal érintkező felületének vé-
dőszerben történő áztatását követően több 
évig tartottak. Az eredmények egyértelműen 
alátámasztották, hogy a szijácsba bejuttatott 
speciális, fixálódó hatóanyagok a faanyagot 
évek múltán is képesek megóvni a jelentősebb 
károsodásoktól. A vizsgálati idő alatt a keze-
letlen minta földdel érintkező faszöveti részei 
gombák és egyéb talajban élő állati károsítók 
által teljes mértékben lebontásra kerültek. 

Igényes szerkezeti jelölés egy nagykanizsai barokk fedélszéken (Müller I.)

Kültéri faanyagvédelmi, tartóssági vizsgálatok Sopronban (Horváth N.)
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Szitányiné Siklósi Magdolna faanyagvé-
delmi szakértő, építész tűzvédelmi szakértő 
előadásában a faanyagú épületszerkezetek 
égéskésleltetéséről tartott előadást. Az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) 
alapelveinek és szabályrendszerének általá-
nos ismertetésén túl hasznos, a gyakorlatban 
is alkalmazható ismeretanyagok kerültek 
közzétételre. Az előadó hangsúlyozta, hogy 
a tűzvédelem szakterülete a faanyagvédelmi 
szakértők kompetenciáján kívül esik. 

Dobó István az MMK Erdőmérnöki, Fa-
ipari és Agrárműszaki tagozatának elnöke a 
kamara aktuális feladatait foglalta össze rö-
vid prezentációjában, majd ezt követően dr. Bejó László a NymE Faalapú Termékek és Technológiák Intézet 
egyetemi docense a roncsolásmentes faanyagvizsgálatok módszereit mutatta be a jelenlévőknek. Az egyes 
módszerek általános ismertetésén túl a faanyagvédelmi területen alkalmazható, a hang faanyagban történő 
terjedési sebességének mérésén alapuló eljárások (pl. akusztikus tomográfia a korhadt, belső üregek megha-
tározására) lehetőségeiről részletesebben is beszámolt.

Pluzsik Tamás építőmérnök, betontechnológus szakmérnök, faanyagvédelmi szakértő a faanyag és a beton 
„kutya-macska barátságáról” állított össze érdekfeszítő előadást. Bevezetőjében a gyakorlati alkalmazások 
negatív példáinak rövid értékelését követően a beton és a faanyagok releváns anyagismereti tulajdonságainak 
ismertetésén át szemléltette a témakör aktualitását és a szakma számára is említésre méltó érdekességeit, 
összefüggéseit. 

Kovács Gábor a FOX WOOD Faipari Design Műhely Kft. képviseletében „Exkluzív faépítészet” címmel 
a környezetterhelés, energiafelhasználás, öko-logikus gondolkodás fogalmaival fémjelzett bevezetőt követően 
a modern faépítészet és kivitelezés kihívá-
sainak komplex vonatkozásait boncolgatta, 
mely nem nélkülözte a szakértők számára 
oly fontos faanyagvédelmi szempontok fi-
gyelembevételét sem. Ugrinné Zubka Beat-
rix tartószerkezet-tervező és -rekonstruk-
ciós szakmérnök, faanyagvédelmi szakértő 
az állószékes, függesztő- és feszítőműves 
fedélszékek tartószerkezeti működésével 
kapcsolatos prezentációval zárta a szakmai 
előadások sorát. A gyakorlott szakemberek 
számára is hasznos, változatos és értékes dia-
sorozattal és legalább ugyanilyen jelzőkkel 
illethető kérdésfeltevésekkel és válaszokkal 
tarkított előadásában a különféle fedélszer-
kezeti megoldások egyes elemeinek tehervi-
selési erőjátékát elemezte az előadó. 

Összességében elmondható, hogy az idei 
konferencia sikeresen zárult. A szervezőbizottság nevében is köszönet illeti nem csak az előadókat, hanem a 
lebonyolításban közreműködő személyeket, szervezeteket is.

Talp- és középszelemen feszültségviszonyai horgolt szarufák esetén (Ugrinné Z. B.)

Kötőgerenda roncsolásmentes faanyagvizsgálata FAKOPP műszerrel (Divós F.)


