
A WOOD TECH szakvásár az elmúlt 8
év során rangot és tekintélyt vívott ki
magának a szakemberek és üzletembe-
rek körében egyaránt. Ezzel együtt Sop-
ronnak mint vásárvárosnak egyik neve-
zetes rendezvénye is, hiszen a fôváros-
ban koncentrálódó nagy nemzetközi
szakvásárok mellett ennek a jeles ren-
dezvénynek ez a város ad otthont.

A LIGNO NOVUM–WOOD TECH
közös rendezése igazi értékét az hatá-
rozza meg, hogy olyan marketing-kom-
munikációs fórum, melyen együtt van a
tudomány, az oktatás, az ipar és a ke-
reskedelem. A programok szervezésé-
ben érdemi szerepet vállalt a Program
Kiállításszervezô Kft., a Faipari Tudo-
mányos Egyesület, az Országos Aszta-
los- és Faipari Szövetség, a Faipari Tu-
dományos Alapítvány, a Tanulmányi
Erdôgazdaság Rt. és az Országos Erdé-
szeti Egyesület. Kiemelést érdemel,
hogy a szakmai kísérô rendezvények-
nek a felsôfokú szakemberképzés helyi
alma matere, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem ad otthont, mely immár ha-
gyományosan a szervezô-elôkészítô
munkában is fontos szerepet tölt be.

Az erdôgazdálkodás és a faipar terü-
letén dolgozó szakemberek körében
már nemcsak Magyarországon, de hatá-
rainkon túl is ismert a WOOD TECH
fantázianév és a névhez csatolt hely-
szín, Sopron. Az erdészeti kiállítók szá-
ma folyamatosan nô, és mára 34 köz-
vetlen kiállítót üdvözölhettünk, a ren-
dezvénysátorral együtt az erdészeti ki-
állítás bruttó területe meghaladta az
5000 négyzetmétert. Az erdészet legna-
gyobb hazai mûszaki jellegû kiállítása a
Sopronban rendezett WOOD TECH.

2001-ben kilencedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a
WOOD TECH Erdészeti
Szakvásár, mely öt éven ke-
resztül a LIGNO NOVUM
Szakkiállítás mellett olyan
fejlôdésnek indult, hogy
ma már önálló rendezvény-
ként jegyezhetô.

A WOOD TECH Erdé-
szeti Szakvásár szakterüle-
tei: erdészeti szaporítóa-
nyag-termesztés, erdômû-
velés, erdôhasználat, er-
dôvédelem, vadászat,
vadgazdálkodás, erdészeti
útépítés és fenntartás, el-

sôdleges faipar gépei, eszközei, vala-
mint a gépkarbantartás és javítás, mun-
kavédelem, számítástechnika, erdésze-
ti oktatás, kutatás, továbbképzés. A
magánerdô-gazdálkodás és erdôtelepí-
tés kiemelt kormányzati támogatásá-
nak elôsegítésére a jövôben e területek
jelentôs fejlesztése várható. Továbbá a
megújítható energiahordozók (fa) sze-
repének növekedése, hazai elôállításá-
nak és felhasználásának lehetôsége in-
dokolja e terület felkarolását a kiállítá-
son és üzletember-találkozókon is.

Évente más és más területek kerül-
nek kiemelésre a szakkiállításon. Az el-
múlt években a fa hasznosítása, a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodási tevé-
kenységek, a magánerdô-gazdálkodás
jelentették a fô témákat. Idén az orszá-
gos erdôtelepítési program került ki-
emelésre. A szakmai konferencia témái
az erdôgazdálkodás és természetvéde-
lem, valamint a szlovák–magyar fake-
reskedelem voltak.

A rendezvény elôkészítését, lebo-

nyolítását az Agrármarketing Centrum
Kht. által nyújtott anyagi segítség nélkül
az Országos Erdészeti Egyesület nem
képes elvégezni.

A résztvevôk egyöntetû véleménye,
hogy a mûszaki kiállítás fejlesztését és a
marketing programok, konferenciák
bôvítésté folytatni kell, hiszen bebizo-
nyosodott szükségessége és egyedisé-
ge. A kiállítók jónak értékelik a kiállí-
tást, kifejezték szándékukat, hogy rend-
szeresen kiállítanak. Megfelelô volt a
szakmai érdeklôdés és a vásárlási lehe-
tôségek. A vásárértékelés alkalmával a
kiállítók kérték a vásár lehetôségeinek
bôvítését és kifejezték szándékukat,
hogy a jövôben is Sopronban kívánnak
kiállítani. Ennek oka a rendezôk oda-
adó, személyes törôdése, a soproni er-
dész és faiparos központ kisugárzása, a
baráti és szakmai együttlétek speciális
lehetôsége e városban.

*
A sajtófogadás a Soproni Városházán

került lebonyolításra. A fogadáson
megjelentek a szakma vezetôin kívül a
vásár és a konferencia szervezésében
részt vállaló vezetôk és szervezôk. A vá-
sárt Mádi László politikai államtitkár
(MEH) nyitotta meg, aki az erdészeti ki-
állítást elégedettséggel látogatta meg. A
látogatást személyes találkozás és ál-
lamtitkári értekezlet követte, mely re-
mélhetôleg tovább segíti az erdészet
munkájának támogatását.

A Pannónia Med Hotel adott otthont a
szakmai konferenciának, mely az erdô-
gazdálkodás és természetvédelem
együttgondolkodását igyekezett elôsegí-
teni. A konferencia megszervezésében és
vezetésében dr. Mátyás Csaba pro-
fesszor, az MTA Erdészeti Bizottsága el-

nöke vállalt kiemelkedô
szerepet. Célunk volt az
egyesület tagságának véle-
ményét kérni, ezért elôzetes
jelentkezés alapján közülük
kerültek ki az elôadók. A
színvonalas elôadások és
javaslatok mondandóit
összegezve, a helyszínen
megfogalmazott ajánlást
közreadjuk. Kérjük tagtár-
sainkat és a döntési helyzet-
ben lévô kollégákat, hogy
segítsék a megfogalmazott
gondolatok megvalósítását.

Ormos Balázs

Erdészeti Szakvásár és Konferencia
Sopron, 2001. augusztus 22–25.


