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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Elsõként Sebastian Paar, a központ ve-
zetõje vendéglátóként köszöntötte a
résztvevõket. Bevezetõjében elmondta,
hogy Laubauban erdészek és vadászok
képzését, illetve továbbképzését vég-
zik, valamint külföldi delegációkat fo-
gadnak. Az oktatáshoz és képzéshez a
legkorszerûbb információtechnikai esz-
közök is rendelkezésre állnak.

Monika Dech és Martina Ehrnsperger,
a Messe München GmbH munkatársai
elõadásukban elmondták, hogy a négyé-
venként megrendezésre kerülõ INTER-
FORST egyike a világ legnagyobb erdé-
szeti szakvásárainak. Münchenben egy
fedél alá hozzák az ipar, a tudomány és
a politika képviselõit. Megtekinthetõ az
ágazat sokszínûsége, az erdõsítéstõl a fa-
kitermelésen át egészen a fûrészüzemi
gépekig. A technikai újdonságokon kí-
vül tudományos rendezvények és kü-
lönleges látnivalók, keretprogramok is
várják az érdeklõdõket. Legutóbb, 2010-
ben 24 ország 413 kiállítója mutatkozott
be 67 000 m2 területen és 50 000 látoga-
tót láttak vendégül a világ 80 országából.
A látogatók 68 százaléka az erdészeti
ágazatból (állami erdészet és magán er-
dõbirtokosok, szakiskolák), 10 százalé-
ka az iparból (erdészeti gépek, fûrészi-
par), 13 százaléka pedig a szolgáltatások
(beleértve a fakereskedelmet is) terüle-
térõl érkezett. Az INTERFORST 2014 az

alábbi témakörökben várja a kiállítókat
és a látogatókat:

• erdõfelújítás és ápolás;
• erdõvédelem;
• fakitermelés és közelítés;
• rönktárolás;
• útépítés és útfenntartás;
• fa- és egyéb szállítójármûvek;
• fafeldolgozás a rönktérben;
• fafeldolgozás;
• faenergetika;
• véd- és parkerdõk, tájápolás,

kommunális technika;
• adatfeldolgozás, felmérés, infor-

máció menedzsment, telekommu-
nikáció az erdészetben;

• munkabiztonság és egészségvé-
delem, elsõsegély;

• információ, tanácsadás, konzultá-
ció;

• szolgáltatások;
• használt gépek.
A szakmai keretprogramokon belül

fórumok és kongresszusok rendkívül
széles választékát kínálják majd. Déle-
lõttönként elõadásokat hallgathatnak
az érdeklõdõk nemzetközi témákban,
ez lesz az „elmélet”, délutánonként
pedig a gyakorlat következik, hozzá-
szólásokkal és vitákkal. A különleges
látnivalók között megtekinthetõ lesz
például a motorfûrészes munkák szimu-
lációja, tippeket kaphatunk az ergonó-
miailag helyes testtartáshoz, végig me-
hetünk az „egészség utcán”, megnézhet-
jük az egyéni védõfelszerelések divatbe-
mutatóját. További súlyponti témák:

• Nagy gépek az erdõben – ökoló-
giai és szociális fenntarthatóság.

• Faenergetika – erõforrás és termelés.
• Vevõorientált információtechnikai

megoldások az erdõ-faanyag lánc-
ban.

• Újdonság lesz a „Zöld fotel” – pár-
beszéd a gazdaság, a tudomány és
a politika szakértõivel, avagy mot-
tó: „Itt képbe kerül”.

Ugyancsak színes látványosságnak
ígérkeznek a Bajor Erdészbajnokság
különbözõ versenyszámai is, amelyeket
szintén a kiállítás alatt rendeznek.

A vásárlátogatók számára online ka-
talógus áll majd rendelkezésre a kiállí-
tók, vagy termékek célzott kereséséhez.
A beléptetésnél pedig idõt takaríthat-
nak meg, ha igénybe veszik a Print@ho-
me Ticket szolgáltatást: a regisztrációt
követõen a belépõjegy otthon kinyom-

tatható. Célul tûzték ki, hogy az INTER-
FORST 2014 szakvásáron a kiállítók
száma elérje a 450-et, a látogatóké pe-
dig meghaladja az 50 000-et.

Ralf Dreeke, az INTERFORST taná-
csadó testületének elnöke elõadásában
a gépeladási statisztikák alapján mutat-
ta be, mi történik az erdészeti ágazat-
ban. Ahogy elmondta, korábban Német-
országban a nagyobb erdõgazdálkodók
jellemzõen egy forwardert és egy har-
vestert is vásároltak. Mára ez a szemlé-
let megváltozott, a géphasználatra cso-
portok szervezõdnek, így nagyobb er-
dõterületen, több tulajdonosnak dolgo-
zik bérmunkában 1-1 gép. Mindez meg-
látszik a gépeladások számában is. Ta-
valy a nagygépek eladási száma Német-
országban egyértelmûen visszaesett,
ezen belül is szembetûnõ a jóval keve-
sebb eladott forwarder és harvester.
Ausztriában és Svájcban ugyanezen a

területen stagnálás tapasztalható. Az
okokat vizsgálva az elõadó a követke-
zõket említette:

• a jelenleg üzemelõ gépek (har-
vesterek) száma túl magas az ak-
tuális vágásmennyiséghez képest;

• a nagygépek vásárlása túlnyomó-
an nagyon rövid futamidejû, je-
lentõs anyagi terheket jelent a vá-
sárlók számára;

• a tõkealap/likviditás extrém mó-
don feszített;

• a gépállomány összességét tekint-
ve is visszaesés mutatkozik;

• strukturális válság tapasztalható a
fûrészüzemekben;

• strukturális válság mutatkozik
egész Európában,

• a vágásmennyiség visszaesése ta-
pasztalható a magánerdõkben.

A fa energetikai hasznosítása válto-
zatlanul fellendülést mutat, egyre széle-
sedik a hozzá kapcsolódó kisgépek
(mobil aprítógépek, motorfûrészek)

INTERFORST 2014

Az erdészet és a technológia mércéje

A müncheni vásárvárosban (Messe
München) 2014. július 16-20. között
tizenkettedik alkalommal rendezik
meg az INTERFORST nemzetközi er-
dészeti szakvásárt. Ebbõl az alka-
lomból szakmai bemutatóval egybe-
kötött nemzetközi sajtótájékoztatót
tartottak Laubau bei Ruhpolding-
ban, a Bajor Állami Erdészet Erdé-
szeti Képzõközpontjában.

Sajtótájékoztató a képzési központban
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piaca. Fõként a kisgépek iránt mutatko-
zik bõvülõ kereslet.

Az innováció azonban a nehézségek
ellenére folyamatosan jelen van az ága-
zatban, az állandó fejlesztések az elad-
hatóságot jelentik a gyártók számára.
Azok, akik az igényeket megfogalmaz-
zák, nem mindig ugyanazok, mint akik
a költségeket viselik. A piac struktúrája
jelentõsen átalakul, a változásokat kö-
vetni szükséges. A megoldásokat közö-
sen kell megtalálniuk az ágazat szerep-
lõinek. Erre kiváló fórumot kínál az
INTERFORST 2014 szakvásár – zárta
elõadását Ralf Dreeke.

Dr. Ute Seeling, a KWF ügyvezetõ
igazgatója elmondta, hogy a KWF úgy-
nevezett „élményszigeteken” mutatja
majd be a kiállításon az erdészeti gépek
és felszerelések újdonságait, valamint a
modern munkafolyamatok egyes válo-
gatott lépéseit. A szigetek egy-egy téma
köré szervezõdnek, és a tapasztalás, va-
lamint a kipróbálás élményét kínálják a
látogatóknak. Az egyik szigeten azt a
kérdést járják majd körül, hogyan tervez-
hetõ a géphasználat az erdõben ökoló-
giai szempontból. Ezen az állomáson a
legnagyobb érdeklõdésre minden bi-
zonnyal a portálharvester tarthat majd
számot, amelyet itt mutatnak be elõször
szakkiállításon a nagyközönségnek.
Foglalkoznak az üzemanyag-takarékos
gépüzemeltetés és az akkutechnológiára
épülõ kézi vezérlésû szerszámok mû-
ködtetésének kérdésköreivel is. Egy má-
sik élményszigeten a munkabiztonság
áll majd a középpontban. A látogatók ki-
próbálhatják a Slack-Line-t (két fa közé
kifeszített hevederen kell egyensúlyoz-
ni), és megismerhetik, hogyan csökkent-
hetõ a botlásból és esésbõl adódó bale-
setek kockázata. Ezen kívül egyebek kö-
zött bemutatják, milyen fejlõdésen men-
tek keresztül az egyéni védõeszközök,
továbbá melyek a minõsített motorfû-
rész-kezelõi tanfolyam követelményei.
Egy következõ állomáson a faenergetika
lesz a téma. Megtapasztalhatjuk a minõ-
ségi különbséget egyes aprítékok kö-
zött, bemutatásra kerül, hogyan tervez-
hetõ és kivitelezhetõ az energiafa kiho-
zatal anélkül, hogy az az erdõterületek
csökkenéséhez vezetne. A bemutató-
hely egyik érdekessége lesz az energiafa-
tömegmérése darumérleggel. „Informá-
ciótechnika az erdõ – fa láncban” címet
viseli majd egy újabb élménysziget, ahol
többek között a harvesterek legújabb fe-
délzeti számítógépeivel ismerkedhetünk
meg. A fejlesztések révén ezek a compu-
terek lehetõvé teszik a vállalkozó számá-
ra a szerzõdés számlaképes lezárását

rögtön a teljesítést követõen. Bemutat-
koznak a jelenleg legnagyobb „informá-
ciós boomnak” számító Smartphone-al-
kalmazások az erdõgazdaság területérõl,
amelyek mûködõképességét egy külön
„App-Arénában” ki-ki maga is tesztel-
heti. Az élményszigeteken kívül a KWF
minden nap elõadásokat és vitafórumo-
kat szervez különbözõ aktuális témá-
król, amelyeken a látogatókat is igye-
keznek majd megszólítani, illetve be-
vonni. Szakzsûri véleménye alapján
2014-ben is odaítélik a vásárdíjat és az
innovációs díjat.

Dr. Rudolf Freidhager, a Bajor Állami
Erdészet vezérigazgatója „Fenntartható
hegyvidéki erdõgazdálkodás a Bajor Álla-
mi Erdészetben” címû elõadásában el-
mondta, hogy erdõterületük túlnyomó

része alpesi erdõ, kétharmad része véder-
dõ. Területükön 3300 km hosszú erdei út-
hálózatot tartanak fenn. A körülmények
különleges feladatokat diktálnak, me-
lyeknek elvégzése speciális technológia
alkalmazását igényli. Olyan erdõgazdál-
kodást kell folytatniuk, amely megvédi az
embereket a magashegységekben (vé-
delmi funkció), minõségi faanyag elõállí-
tására képes (használati funkció), lehetõ-
vé teszi a pihenést, sportolást (jóléti funk-
ció) és megõrzi a hegyvidéki erdõk jelleg-
zetességeit. Mindez megfelelõ színvonalú
gépesítés nélkül elképzelhetetlen – emel-
te ki elõadásában a vezérigazgató.

A második napon a Bajor Élelmezé-
si, Mezõgazdasági és Erdészeti Minisz-
térium, valamint a Bajor Állami Erdészet
szakmai bemutatót szervezett „Gazdál-
kodás, fakitermelés és újraerdõsítés me-
redek területeken” címmel, melynek
keretében egészfás kötélpályás közelí-
tés, illetve 1300 méter magasságban az
újraerdõsítés, csemeteültetés speciális
technológiáját mutatták be.

Minden leendõ kiállítót és érdeklõ-
dõt kiváló infrastruktúrával, jó megkö-
zelítési lehetõséggel és sok szeretettel
vár az INTERFORST 2014.

Kép és szöveg: Dr. Czupy Imre
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Baranyay Lászlót, a Magyar Fejleszté-
si Bank Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (MFB) elnök-vezérigaz-
gatóját az Európai Beruházási Bank
(European Investment Bank, EIB)
alelnökévé választották meg. A meg-
tisztelõ megbízatás miatt Baranyay
László közös megegyezéssel távozott
az MFB élérõl. Az alapítói jogokat
gyakorló Németh Lászlóné nemzeti
fejlesztési miniszter Nagy Csabát ne-
vezte ki az MFB vezérigazgatójává.

Az MFB Igazgatósága Lontai Dánielt vá-
lasztotta meg elnökévé. A változások
2013. szeptember 1-jével léptek hatályba.

Nagy Csaba az MFB Igazgatóságá-
nak tagja, a Takarékbank Igazgatósá-
gának tagja. Szakmai múltja a pénz-
ügyi szektorhoz köti, 1997-tõl 2011-ig
az OTP-csoportban dolgozott, elõbb
értékpapír-forgalmazási területen, az-
után az OTP Jelzálogbank vezérigaz-
gató-helyetteseként. 2011 és 2013. kö-
zött a Magyar Fejlesztési Banknál ügy-

vezetõ igazgatóként a vállalatfinanszí-
rozással foglalkozott, majd a Magyar
Villamos Mûvek gazdasági vezérigaz-
gató-helyettese volt.

Lontai Dániel az MFB és a Magyar
Posta Igazgatóságának tagja, a Szövet-
kezeti Hitelintézetek Integrációs Szer-
vezetének elnöke, a Takarékbank Fe-
lügyelõbizottságának elnöke. A pénz-
ügyi szektorban évtizedes tapasztalattal
bír, amelyet több intézményben (pénz-
ügyi vállalkozás vezetõjeként és multi-
nacionális nagybanknál) szerzett.

Az Európai Beruházási Bankot 1958-
ban alapították. Központja 1968 óta Lu-
xembourg, jegyzett tõkéje 242 milliárd
euró, jelenleg a legnagyobb bank Euró-
pában. Az EIB a Magyar Kormány és a
hazai bankrendszer számos tagjának is
finanszírozó partnere, hitelprogramok
és nagyberuházások mellett például a
hazai diákhitelezés finanszírozója.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság

Új vezetés a 

Magyar Fejlesztési Banknál


