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A Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományok Osztályának Agrár Mû-
szaki Bizottsága 2001. január 23–24-én
Gödöllôn 25. alkalommal szervezte
meg Kutatási és Fejlesztési Tanácskozá-
sát. A rendezvény szervezésében köz-
remûködött a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Karának Erdé-
szeti-Mûszaki és Környezettechnikai In-
tézete is. A tanácskozás egyik szekciója
az erdôgazdálkodás mûszaki fejleszté-
sével foglalkozott, mely egyben az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Gépesítési
Szakosztályának kibôvített ülése is volt.

A tanácskozás plenáris ülésén dr.
Szendrô Péter SZIE rektor köszöntôje
után dr. Mucsi Imre FVM helyettes ál-
lamtitkár „Az agrárgazdaság fejlesztésé-
nek stratégiája” és dr. Fenyvesi László
FVM–MI igazgató „A mûszaki kutatások
feladatai a mezôgazdaság gépesítésé-
ben” címmel tartott elôadást, majd a
„Bánházi Gyula Emlékérem” kitünteté-
sek átadására került sor.

A tanácskozáson hét szekcióban
összesen 82 elôadás hangzott el, és to-
vábbi 102 téma poszter formájában ke-
rült bemutatásra. Poszterek az elôadási
témákról is készültek.

Az erdôgazdálkodás mûszaki fejlesz-
tésével foglalkozó szekcióülés dr.
Solymos Rezsô akadémikus és dr. Hor-
váth Béla intézetigazgató egyetemi ta-
nár elnökletével folyt. A szekcióban a
következô elôadások hangzottak el:

Dr. Bácsatyai László–Király Géza
(NYME, Sopron)–Mezei László (Állami
Erdészeti Szolgálat): Digitális ortofotók
az erdészetben

Dr. Kosztka Miklós–Markó Ger-
gely–dr. Péterfalvi József (NYME, Sop-
ron): Feltáróhálózat tervezése a DI-
GITERRA MAP geoinformatikai prog-
rammal

Dr. Péterfalvi József–Markó Gergely
(NYME, Sopron): Erdészeti utak terve-
zése az ERDÚTTERV nevû számítógé-
pes programmal

Gribovszki Zoltán (NYME, Sopron):
Erdei kisvízfolyások hordalékjellem-
zôinek vizsgálata fôkomponens analízissel

Dr. Marosvölgyi Béla (NYME, Sopron):
Az erdôgazdálkodás lehetséges szerepe
az ökoenergetikai fejlesztésekben

Dr. Marosvölgyi Béla–dr. Kotsis Le-
vente (NYME, Sopron): A fa energetikai
hasznosítása gázosítással

Gólya János (NYME, Sopron): A faki-
termelési munkarendszerek vizsgálata
kíméletesség szempontjából

Wágner Tibor (EGERERDÔ Rt.,
Eger): A kötélpályás közelítés helye az
erdôgazdálkodásban

Dr. Fekete Gyula (MEFI–2000 Bt.,
Budapest)–dr. Horváth Béla (NYME,
Sopron)–Sásdy Ottó (ERDÔGÉP Kft.,
Kaposvár): Az SR típusú erdészeti ki-
hordó gépcsalád értékelése

Dr. Horváth Béla (NYME, Sopron):
Az erdôgazdaság gépesítés-fejlesztése

A szekcióhoz kapcsolódott még az
alábbi hat posztertéma is:

Dr. Kucsara Mihály–Kalicz Péter
(NYME, Sopron): Csapadéklefolyás
kapcsolat modellezése

Kürtösi András (NYME, Sopron): Az
energetikai faültetvények betakarításá-
nak gépesítési megoldásai Németor-
szágban

Tamás Róbert (NYME, Sopron):
Emissziós mérések fatüzelésû berende-
zéseken

Dr. Fekete Gyula (MEFI–2000 Bt.,
Budapest)–Rákosi József (KEFAG Rt.,
Kecskemét): RA–1000M rakodóállvány

Czupy Imre–dr. Horváth Béla (NYME,
Sopron)–dr. Lukács János (ME, Miskolc):
A tuskókiemelés gépesítés-fejlesztése
váltóáramú hidraulika alkalmazásával

Major Tamás–dr. Horváth Béla
(NYME, Sopron): A gyökérzet hatása a
talajellenállásra

Az elôadások, illetve a posztertémák
gyakorlatilag az erdôgazdálkodás mûsza-
ki területének egészét átfogták, foglalkoz-
tak gép-, technológia- és gépüzemeltetés
fejlesztésekkel, energetikával, erdôfeltá-
rási és vízgazdálkodási kérdésekkel.

Az elôadások, illetve a posztertémák
szerzôi között megtalálhatók voltak a
hazai kutatás és a gyakorlat szakembe-
rei is. A szekcióülésen színvonalas, az
idôkeretet betartó elôadások hangzot-
tak el. Az elôadás után általában vita is
volt, amelyen részben kérdések fogal-
mazódtak meg az elôadó(k) felé, rész-
ben a témát kiegészítô hozzászólások
hangzottak el.

Valamennyi elôadás szakmailag meg-
alapozott volt, és az elemzett terület mû-
szaki fejlesztésére vonatkozóan egyértel-
mû iránymutatást adott. Megfogalmazó-
dott, hogy az erdôgazdálkodással szem-
beni ökológiai elvárások csak a mûszaki,

a technológiai és az ökonómiai eszköz-
rendszer birtokában teljesíthetôk, azok
harmóniája mellett. Az elôadásokból
egyértelmûen kiderült, hogy az erdôgaz-
dálkodási területnek határozott mûszaki
fejlesztési koncepciója van. A mûszaki
fejlesztésben elért eredmények a gyakor-
lati hasznosíthatóságon túl az oktatást is
jelentôsen segítik, tekintettel arra, hogy
azokban komoly részt vállalt a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karának két mûszaki intézete, nevezete-
sen az Erdészeti-Mûszaki és Környezet-
technikai Intézet, valamint a Geomatika
és Mérnöki Létesítmények Intézet.

A konferencián képviseltette magát
szinte valamennyi erdôgazdaság, vala-
mint néhány gépkereskedô és gépgyártó
is. Az ülésnek végig kb. 60 hallgatója volt.

Összességében megállapítható,
hogy a szekcióülés az erdôgazdálkodás
mûszaki fejlesztésének aktuális problé-
máival foglalkozott, és várhatóan hoz-
zájárul a szakterület fejlôdéséhez.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Kádár Katalin
grafikusmûvész
kiállítása
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Tudományos ülés az erdôgazdálkodás
mûszaki fejlesztésérôl


