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S T R Ó B L K Á L M Á N 

faipari mérnök, a Faipari Kutató Intézet igazgatója korábbi munkahelyén, a volt 
Országos Erdészeti Főigazgatóságon közvetlenül részt vett a faipar — elsősorbon a 
forgácslap és farostlemezgyártás — fejlesztésében, széles körű ipari tapasztalatait 
1969 óta az intézet igazgatójaként a tudományos munka szervezésében hasznosítja. 
Jelentős része van abban, hogy az intézet kutatási eredményei mind közelebb ke
rülnek a gyakorlathoz s egyre nő az iparban hasznosított témák száma. Ma már a 
faiparban is megkezdődött a tudománynak termelőerővé válása. Kiemelkedő ered
ményeket ért el az intézet fejlesztésében, sikerült elérnie, hogy tudományos munka
társai biztosítsák a faipar valamennyi szakterülete problémáinak érdemi megoldá
sát. Szervező munkája tette lehetővé, hogy az intézet létrehozhassa Szombathelyen 
az első kihelyezett kutatói részlegét. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a Fa
ipari Kutató Intézet és az Erdészeti Tudományos Intézet között szoros és eredmé
nyes munkakapcsolat alakult ki, s együtt szolgálják a magyar erdők hasznosításá
nak ügyét. 

Dr. SZABÚ DÉNES 

gépészmérnök, egyetemi tanár, az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari géptani tan
székének vezetője, a műszaki tudományok kandidátusa rövid kutatóintézeti tevé
kenység után 1958-ban az egyetemre nyert kinevezést. Új alapokra helyezte az er
dészeti géptani oktatást, a tantárgy oktatási programját a korszerű követelmények
nek megfelelően átdolgozta. Eredményes kutatómunkát végzett a faipari anyagmoz
gatás gépesítése és automatizálása, a por- és forgácselszívó rendszerek kialakítása 
és a keretfűrész teljesítőképességének növelése tekintetében. Számos társadalmi és 
tudományos szervezetben (MTA, FATE, MTESZ) végez eredményes munkát. Szak
irodalmi tevékenységét 12 jegyzet, 5 tankönyv, illetve szakkönyv jelzi. Munkásságá
nak elismerését kormány és miniszteri kitüntetések jelzik, 1965-ben a Faipari Mű
szaki Fejlesztési nagydíjjal tüntették ki. Oktató, nevelő és kiemelkedően eredményes 
kutatómunkája mellett nagy érdeme a Faipari Mérnöki Kar létrehozása és a Fa
ipari Mérnöki Kar oktató- és kutatómunkájának megszervezése. 



Dr. SZABÓ K A R O L Y 

faipari mérnök, a Faipari Kutató Intézet főosztályvezetője az 1940. évtől közigaz
gatási téren dolgozott, 1949-től 1963-ig a Hárosi Falemezművek tervelőadója, majd 
tervosztály vezetője volt, míg 1963-ban áthelyezték a Faipari Kutató Intézethez. Ve
zetése és irányítása alatt főosztályán számos olyan közgazdasági témát dolgoztak ki, 
melyeket üzemeink a gyakorlatban is alkalmaznak. Az utóbbi években befejezett 
jelentősebb témák: a fűrészárutermelés lineáris programozása; az erdő- és fafel
dolgozó gazdaságok egységes műszaki-gazdasági mutató számrendszere; az erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságok egységes tervezési módszere; az optimális fűrészipari re
konstrukció közgazdasági prolémái. Elméleti tudását gyakorlati munkájában hasz
nosan érvényesíti, tapasztalatait, ismereteit munkatársaínak is készséggel átadja. 
Hosszú ideje elismert szakértőként működik a fafeldolgozás szakterületén. 

Dr. SZÁSZ TIBOR 

erdőmérnök, az Erdészeti Tudómányos Intézet tudományos osztályvezetője 1949 óta 
dolgozik az Erdészeti Tudományos Intézetben. Mint kutató tudományos alapokra he
lyezte a fahasználati kézi szerszámok kialakítását. Meghatározta azok legcélszerűbb 
formáját és élezési előírásait. Kidolgozta a felhasadás és felszakadás mentes fa
döntés technológiáját. Eredményes kutatómunkát végzett az alárendelt erdei válasz
tékok elsődleges faipari feldolgozása, a fagyártmánytermelési technológiák kialakí
tása terén. A fahasználati munkahelyek, munkaszervezetek és technológiák kidol
gozásán túl foglalkozik az erdőgazdasági munkák munkavédelmi helyzetével és fel
adataival. Részt vett a munkavédelmi eszközök kialakításában. Osztályvezetőként 
irányítja a fahasználat üzem- és munkaszervezési, munkavédelmi és közgazdasági 
kutatásait. Munkaegészségügyi csoportot szervezett, amely a kutatómunkán túl az 
elhárítást, a megelőzést és szükség esetén a gyógyítást is ellátja. Irányítja a gépek 
munkavédelmi minősítését. Munkájáért több ízben részesült miniszteri, s egy ízben 
kormánykitüntetésben. A gyakorlattal igen jó kapcsolatot tart. Evek óta aktív sze
repet visz a nemzetközi jelentőségűvé fejlesztett fakitermelő versenyekben. Jelentős 
társadalmi munkát végez a MEDOSZ-ban, az Országos Erdészeti Egyesület szak
osztályaiban. A gyakorlat részére kutatási eredményeit előadásokban, bemutatókon, 
személyes közreműködés révén teszi hasznosíthatóvá. 


