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2002. április 7–11-e közt rendezték a
csehországi Brnoban a TECHNAGRO
Mezôgazdasági és Erdészeti Gépek és
Berendezések 7. Nemzetközi Vásárát,
valamint a 7. SILVA REGINA Nemzetkö-
zi Erdészeti és Vadászati Vásárt. A kiál-
lítás helyszíne a brnoi vásárváros volt,
ahol mintegy 40 ezer m2-en mutatkoz-
tak be a kiállítók.

Az ötnapos vásáron a mezôgazdasá-
gi és az erdészeti technika széles skálá-
ja képviseltette magát. A kiállításon szá-
mos erdészeti mûvelethez, munkafo-
lyamathoz látható volt több, különbözô
típusú gép, eszköz, berendezés. A tel-
jességre törekvés nélkül néhány észre-
vétel, megjegyzés:

– a kiállított gépek között az erdô-
gazdálkodás (csemetetermesztés, erdô-
mûvelés, fahasználat) majdnem minden
munkamûveletéhez volt kapcsolható
gép;

– folyamatos a cseh csemetekerti és
erdômûvelési gépfejlesztés, melynek
eredményei a vásáron láthatóak voltak;

– a motorfûrészek teljes választéka
jelen volt;

– jelentôs számban voltak láthatók a
mezôgazdasági univerzális traktorhoz
(elsôsorban a cseh ZETOR típusokhoz)
kapcsolható, gépek, adapterek, ame-
lyek a magánerdô-gazdálkodás prob-
lémáira adhatnak megoldást;

– meghatározó súllyal képviseltették

magukat az amerikai John Deere és a
finn Valtra cégek, melyek univerzális
traktoraihoz cseh gyártmányú munka-
gépeket illesztettek (pl. különbözô er-
dômûvelési gépeket, tolólap+közelítô
csörlôt);

– a szlovák ZTS gyár bemutatta új,
LKT–50 típusú erdészeti csuklós trak-
torát [a 37 KW-os (50 LE-s) gép
tolólappal, kétdobos csörlôvel, tám-
lappal szerelt és hidromechanikus já-
rószerkezet-hajtású];

– viszonylag kevés erdészeti teher-
gépkocsi típus volt jelen;

– megjelent néhány többcélú gép

is, melyek egyre magasabb fokon au-
tomatizáltak, számítógép által vezérel-
tek;

– látható volt néhány gép az elsôdle-
ges fafeldolgozás területérôl (mobil víz-
szintes szalagfûrészek és hosszvágó
körfûrészek);

– viszonylag kis volumennel képvi-
seltette magát a fa energetikai felhasz-
nálását lehetôvé tevô technika.

A vásáron Európa és a világ erdé-
szeti gépgyártói elsôsorban cseh
képviseleteiken keresztül voltak je-
len, illetve ott voltak Csehország és
elsôsorban Szlovákia erdészeti gépfej-
lesztôi, gyártói és kereskedôi is. A ki-
állításnak sajnos magyar résztvevôje
nem volt.

A tanulmányút résztvevôi kinn tar-
tózkodásuk alatt egynapos látogatást
tettek a brnoi Mendel Mezôgazdasági
és Erdészeti Egyetem Tanulmányi Er-
dôgazdaságában is. Itt meglátogatták
a Tanulmányi Erdôgazdaságon belül
mûködô Gépesítési Kutatóintézetet,
Køtinyben, a Tanulmányi Erdôgazda-
ság Fûrészüzemét, egy szegezett fatar-
tókat gyártó üzemet és egy erdei kö-
télpályás fakitermelést. A Gépesítési
Kutatóintézet számos erdészeti gép
fejlesztésével és gyártásával foglalko-
zik. Folyamatosan fejlesztett gépeik
között a részben Magyarországon is
ismert, hajtott pásztakészítô tárcsák,
gallyazógépek, traktorcsörlôk, kötél-
pályák a jellemzôbbek. Jelenleg a
pásztakészítô tárcsához kapcsolt
makkvetôgép, vízszintes tengelyû
szárzúzó és kötélpálya-fejlesztések

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Erdészeti gépesítési tanulmány-
út Csehországban
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vannak náluk napirenden. A megte-
kintett erdei kötélpályás fakitermelést
vállalkozó üzemeltette. A technológia
alapgépe a ZETOR–7540 típusú trak-
torra szerelt LARIX–550 típusú kötél-
pálya volt, mely hat év alatt 30 ezer m3

faanyagot termelt ki. A kötélpályával
elôközelített faanyagot ZETOR–9641
típusú traktorra szerelt LARIX-COMBi
típusú csörlôvel (amely egyszerû kö-
télpályaként is mûködtethetô) közelí-
tették tovább, idôjárásbiztos út mellé.
A bemutatott technológia – azon túl,
hogy a szabdalt területeken is biztosí-
totta a fakitermelést – kitûnt a talajt,
az aljnövényzetet és a visszamaradó
állományt kímélô hatásában.

A résztvevôk a szakmai programo-
kon túl Brno és Køtiny kulturális neve-
zetességeivel is ismerkedtek.

A rendezvényen az Országos Erdé-
szeti Egyesület Gépesítési Szakosztá-
lyának 28 szakembere vett részt, ne-
vezetesen: Mogyorósi József, Szamosi
Ferenc, Tamás László (Bakonyi Erdé-
szeti és Faipari Rt.), Balogh József (Bi-
oenergia Hungária Kft.), Kiss Béla
(Észak-magyarországi Erdôgazdasági
Rt.), Nagy András, Csontos Péter
(Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.),
Godek Ferenc (GOD-KER Bt.), Kupás
Deák Zoltán (GYULAJ Rt.), Pósa Jó-
zsef, Tóth Attila (HM VERGA Rt.),
Majtényi László (Kisalföldi Erdôgaz-
daság Rt.), Zsilvölgyi László (Kötélpá-
lyás Kft.), Taba Zsolt (Mezôgazdasági
és Erdészeti Szakképzô Intézet), Sza-
bó József (Nyírerdô Rt.), dr. Horváth
Béla, Czupy Imre, Csalló Rudolf, Ju-
hász Gábor, Major Tamás (Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdészeti-
mûszaki és Környezettechnikai Inté-
zet Géptani Tanszéke), Molnár László
(POPLAR Kft.), Fekecs Lajos (Somogyi
Erdészeti és Faipari Rt.), Markó Gyu-
la, Kóbor István (Szombathelyi Erdé-
szeti Rt.), Remenyik Imre (Tanulmá-
nyi Erdôgazdaság Rt.), dr. Dózsa Gá-
bor (Technotip Bt.), Monstkó Sándor
(Zalai Erdészeti és Faipari Rt.),
Menyhárt Pál. A szakemberek a ta-
nulmányúton szerzett tapasztalatokat
a napi munkájuk, az erdészeti gépbe-
ruházások megvalósításakor, a gép-
üzemeltetések fejlesztésekor tudják
hasznosítani. Köszönet illeti az érin-
tett erdôgazdaságok vezetôit, hogy
hozzájárultak a szakmai tanulmányút
megrendezéséhez, és ezen keresztül
lehetôvé tették mûszaki szakembereik
ismereteinek bôvítését.

Kép és szöveg: Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Jegyzôkönyv
Készült az OEE Erdért Helyi Cso-
port 2001. 09. 18-ai ülésérôl

Dr. Váradi Géza köszöntötte a megjelen-
teket: Nádasi Gyöngyi vezérigazgatót, az
ERDÉRT Rt. vezetô munkatársait,
Möcsényi Miklóst, a FAGOSZ fôtitkárát
és munkatársát, valamint a csoport tagja-
it.

A csoport ülését a meghívóban jel-
zett napirendi pontok szerinti sorrend-
ben tartotta meg.

1. napirend:
Möcsényi Miklós a „Fa-külkereske-

delem 2000. évi alakulása” címmel tar-
tott tájékoztatót. A külkereskedelmi
adatokra épülô és a termékjegyzék sze-
rint sorolt értékelést élénk gondolatcse-
re követte.

2. napirend:
Az elnöki és titkári tisztségek külön-

választását lehetôvé tette a dolgozók
kor- és személyi összetétele. Dr. Váradi
Géza megköszönte azt a segítséget,
amit a vállalat vezetôjétôl kapott a helyi
csoport, és kérte a jelenlévôk javaslatát,
majd név szerinti felvetést tett a résztve-
vôk felé. A résztvevôk Moskovits Pál er-
dômérnököt, az OEE Erdért Csoport tit-
kárává megválasztották egyhangú, nyílt
szavazattal. Moskovits Pál a tisztséget
elfogadta, és ismertette fôbb céljait.

3. napirend:
Az elmaradásban lévô tagdíjak befi-

zetését kérte a csoport elnöke, és a je-
lenlévôknek átadta a befizetési csekket.

4. napirend:
A 2002. évi elôzetes program kialakí-

tását az élénkebb, az eddiginél tartalma-
sabb, a vállalati élettel szorosan össze-
függô célok meghatározása jellemezte.
Nádasi Gyöngyi vezérigazgató szakma-
politikai és vállalati szempontból muta-
tott rá a teendôkre, és állást foglalt a cso-
port érdemi mûködtetése mellett.
Moskovits Pál, Kedves Ferenc, Tóth Ár-
pád az erdészszakma és az ERDÉRT te-
vékenységi kör kapcsolataira mutatott
rá. A fent nevezettek érdemi javaslatot
tettek a csoportülések témáira. Ezek az
alábbiakban foglalhatók össze:

• a magyar erdôk élôfa-készletének
alakulása, és a ténylegesen kitermelt fa-
térfogat;

• a bútoripar-épületasztalosipar
helyzete, fatermék-felhasználásának
szerkezete;

• a faipari szakemberképzés tartalmi
változásai a piacgazdasági körülmé-
nyek között;

• az erdôtelepítés tulajdonosi, szak-

mai-közgazdasági problémái;
• szakmai tapasztalatcserék szerve-

zése;
• az állami erdôgazdasági részvény-

társaságok helyzete, anyagi érdekeltsé-
ge az erdôterv szerinti fakitermelés ki-
használásában.

A helyi csoport titkára a tagok továb-
bi javaslatait várja, és a konkrét progra-
mot a mindenkori anyagi helyzettel
összehangolja.

5. napirend:
A csoport elnöke ismertette a taglét-

szám elmúlt évekbeli alakulását és az
OEE elnökségének a tagdíjfizetéssel
kapcsolatos elvárásait. A jelenlévôk kö-
zül néhányan jelezték az O.E.E.-be való
belépésüket. A belépéssel kapcsolatos
konkrét teendôket a helyi csoport titká-
ra fogja össze.

A csoport elnöke megköszönte a
megújulásért tett erôfeszítéseket, javas-
latokat, Moskovits Pálnak a tisztség fe-
lelôsségteljes vállalását.

Dr. Váradi Géza
OEE Erdért Helyi Csoport elnöke

* * *
Május 23-án az OEE Erdészeti Vízgaz-
dálkodási Szakosztálya a Magyar Hid-
rológiai Társaság és a Magyar Agrártu-
dományi Egyesület társszakosztályaival
közös rendezésû konferenciát tartott
„Az erdôgazdálkodás és a vízgazdálko-
dás kapcsolatáról”.

Mindhárom szakosztály a vízgazdál-
kodással foglalkozik, de más-más vo-
natkozásban. Az általuk is képviselt
szakmai ágazatok az adott térségekben
egymás mellett, vagy éppen egymást át-
fedô módon folytatják tevékenységüket.
Ez önmagában is elég ok a rendszeres
eszmecserére. Ugyanakkor ma már egy-
re nyilvánvalóbb, hogy a vízviszonyok
alakulása és a vízgazdálkodás stratégiai
kérdésnek tekinthetô, s nemcsak e ren-
dezvényen képviselt ágazatok vonatko-
zásában, hanem a társadalmi-gazdasági
élet még számos területét érintôen is. A
vízviszonyok és az azzal való gazdálko-
dás jelentôsen befolyásolja életkörülmé-
nyeinket és lehetôségeinket. Ezért fog-
lalkozni kell vele, beszélni, vitázni kell
róla, együtt kell gondolkodni. E tanács-
kozásnak is ez volt a fô célja.

A konferencián nyolc elôadás hang-
zott el:

Barátossy Gábor (FVM) Magyaror-
szág hosszú távú erdôtelepítési lehetô-
ségeirôl és az utóbbi években megfo-
galmazódott erdôsítési javaslatokról tar-
tott elôadást.

Dr. Nováky Béla (SZIE) dr. Szesztay
Károllyal (OVH) közösen írt elôadásá-


