
Meghívó

Ed quisi qui ut doluptur? Quisquas es nectiat emporib eaquam ad estiuntotas 
et alisquat ipis dolenih illacesciam ute rehenis venis sitasimendam quiae 
veribusam esti ium aut as eliquis est odi blanis sectate molessimi, sequi ipsum 
fuga. Ut dolut prorerspis aut aut enderum fuga. Tem. Saperum que into ducipsant 
est et ex exceribus et imus et vellupiciis et voluptate nobis non et estiatem et 
venis dicid et elestem perest volupta niet dolupta turesciis derror aut officillenis 
explam ime debis maximillam di doluptati aut dem. 
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Jobbra rendezett
csak kivételes esetek-

ben használatos
általános használat, 

elsősorban nyomtatás-
ban ha megkívánja a 

szerkesztés

preferált használat, 
minden megjelenés 
esetén

minden 
területen

minden 
területen, ha a 
széles változat 
nem alkalmaz-
ható helyhi-
ány miatt

elsősorban weben, 
nyomtatásban csak 
akkor, ha az álló 
változat nem 
alkalmazható 
helyhiány miatt

szövegvégen a pl.: 
„cím, kontakt” felett 
vagy élőfejben, 
weben, ha más 
változat nem 
használható 
helyhiány miatt

Középre rendezett A segédvonalak 
jelölik a logo 
magóhoz, szöveg-
hez való igazítását

Balra rendezett
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Tisztelt Partnerünk!

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 azono-
sító számú kutatás-fejlesztési projektünk Zárókonferenciájára. A rendezvé-
nyen bemutatjuk kooperációs partnereink közreműködésével a projekt kere-
tében elért eredményeket. 

NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási 
Tudásközpont Nonprofit Kft. megerősítése és továbbfejlesztése, Zárókonferencia
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Ligneum Látogatóközpont, 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Időpont:   2013. június 6.

A konferencia programja:
9:30 – 10:00  Regisztráció
10:00 – 10:05 Köszöntő – Prof. Dr. Faragó Sándor rektor, Nyugat-magyarországi Egyetem
10:05 – 10:15 A projekt bemutatása – Dr. Varga Dénes ügyvezető, NymE-ERFARET Nonprofit Kft.
10:15 – 10:30 Vadbiológiai kutatások hasznosíthatósága a SEFAG Zrt. nagyvad gazdálkodásában – 
 Dr. Varga Gyula vadgazdálkodási osztályvezető, SEFAG Zrt.
10:30 – 10:45 Erdészeti többcélú (gyűjtő, tömörítő) kihordó fejlesztése – Balla Jenő üzemigazgató, IKR Zrt.
10:45 – 11:00 Erdőművelési, erdővédelmi és vadgazdálkodási kutatási eredmények a SEFAG Zrt. területén – 
 Spingár Péter erdőgazdálkodási osztályvezető, SEFAG Zrt.
11:00 – 11:15 Fejlesztések az erdőfeltárás területén – Jánosi Mária műszaki osztályvezető, Bakonyerdő Zrt.
11:15 – 11:30 Kávészünet
11:30 – 11:45 Az erdészeti géphasználat marketing-innovációs fejlesztése – Szentesi Levente marketing igazgató,
 Andreas Stihl Kereskedelmi Kft.
11:45 – 12:00 Új eredmények a színfurnérok termikus modifikációjában – Dr. Nagy Béla Norbert ügyvezető igazgató,
 Heitz Élfurnér Kft.
12:00 – 12:15 Együttműködés a technológiai problémák megoldásában – Werdnik Csaba termelési mérnök,
 VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft.
12:15 – 12:30 Újdonságok a por-forgácselszívás területén – Vörös Norbert műszaki vezető, A. H. Universal-Bau Kft.
12:30 – 12:35 Zárszó – Dr. Varga Dénes ügyvezető, NymE-ERFARET Nonprofit Kft.
13:00 –  Közös ebéd a konferencia résztvevőinek

A rendezvény ingyenes, azonban a részvétel regisztációhoz kötött.
Kérjük, részvételi szándékát 2013. június 3-ig jelezze a ret@nyme.hu e-mail címen.

NymE-ERFARET Nonprofit Kft.  cím: 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.  telefon: +36-99-518 602   www.erfaret.hu  ret@nyme.hu


