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12 évvel ezelôtt fogalmazódott meg elô-
ször az igény, hogy a Soproni Egyetem
szakmai hátterére támaszkodva legyen
kiállítás a városban a „fás” szakmának.

A Program Kiállításszervezô Kft. a
Faipari Tudományos Egyesülettel és a
Magyar Asztalosszövetséggel karöltve
hirdette meg az elsô eseményt.

Az elsô év közel 50 kiállítója még
1000 m2-en is elfért, de hangulata, láto-
gatottsága és a szakmai rendezvények
pozitív visszhangja már mutatta, hogy a
Ligno Novum évenkénti megrendezé-
sére nagy az igény.

Az erdészek 2 év múlva megkeresték a
szervezôket, hogy az ô kiállításukat is bo-
nyolítsák le. Az elsô két évben önálló ren-
dezvényként, majd közös elhatározással
az egy idôpont és egy helyszín mellett
döntöttek, így alakult ki a Ligno
Novum–Wood Tech kiállítás mai formája.

2002. évi adatok:
Ligno Novum: 160 kiállító 6500 nettó m2

Wood Tech: 30 kiállító 1600 nettó m2

Összesen: 190 kiállító 8100 nettó m2

1. A magyar erdôstratégiával foglal-
kozó konferenciát, mely a „XXI. század
kihívásai az erdôgazdálkodásban” té-
makör indító fóruma, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem, az Országos Erdészeti
Egyesület és az FVM rendezte.

2. A „Faipari Marketing Konferencia”
c. kétnapos eseményt, mely a Magyar
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. (ITDH) rendezte.

3. A Magyar Asztalos- és Faipari Szö-
vetség rendezvénysorozatát, mely az asz-
talos vállalkozásokat hivatott segíteni.

A szakvásárt megelôzôen a szerve-
zô rendezôk sajtótájékoztatót adtak az
Erdészeti Információs Központban

Budapesten. A sajtótájékoztatón meg-
jelent:

Dr. Orosz Sándor alelnök, Ország-
gyûlés Mezôgazdasági Bizottság,

Barátossy Gábor elnök, FVM Erdé-
szeti Hivatal,

Dr. Mészáros Károly dékán, NYME
Erdômérnöki Kar,

Dr. Molnár Sándor dékán, NYME
Faipari Mérnöki Kar,

Ormos Balázs fôtitkár, Országos Er-
dészeti Egyesület,

Horváth Péter ügyvezetô igazgató,
PROGRAM Kiállításszervezô Kft.

A sajtótájékoztatón természetesen az
erdészeket az erdôstratégiával kapcso-
latos kérdések izgatták a legjobban. Dr.
Mészáros Károly dékán a program spiri-
tusz rektora elmondta, hogy az egész
tanulmányt társadalmi vitára bocsájtják,
mely vitaanyagként jelent meg. (Fehér
könyv – 2002) A könyv az Egyetem Er-
dômérnöki Karán beszerezhetô.

A Wood Tech Erdészeti 
Szakvásár és Konferencia 

rendezvényei
A „XXI. század kihívásai az erdôgazdál-
kodásban” c. konferencia plenáris ülése

Elnök: Simon József helyettes államtitkár
Benedek Fülöp címzetes államtitkár

(FVM, Budapest):
A nemzeti Földalap szerepe az állami

termôföldvagyon kezelésében.
Dr. Solymos Rezsô akadémikus

(MTA, Budapest):
Az erdészettudomány szerepe és fel-

adatai az erdészet fejlesztésének tudo-
mányos megalapozásában.

Holdampf Gyula elnökhelyettes
(FVM Erdészeti Hivatal, Budapest):

Nemzetközi elvárás a nemzeti erdô-
stratégia kialakítása során.

Dr. Mészáros Károly dékán (NYME
Erdômérnöki Kar, Sopron): 

Nemzeti Erdôstratégia Erdôprogram
Magyarországon.

Szekcióülések
I. szekció: Természetközeli erdô-

és vadgazdálkodás
Elnök: Dr. Varga Szabolcs egyetemi

docens, dékánhelyettes
Dr. Koloszár József egyetemi tanár

(NYME EMK):
Természetközeli erdôgazdálkodás

elvi alapjai.
Dr. Papp Tivadar vezérigazgató-he-

lyettes (Mecseki Erdészeti Rt.):
A természetközeli erdôgazdálkodás

lehetôségei a gyakorlatban.
Duska József igazgató (Bükki Nemzeti

Park):
Védett erdôterületeken folyó erdô-

gazdálkodás.

10 éves a Wood Tech kiállítás!
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Dr. Führer Ernô fôigazgató (ERTI,
Budapest):

Az erdôtelepítés mint környezetkí-
mélô földhasznosítási forma.

Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár
(NYME EMK) – Pintér István fôosztály-
vezetô-helyettes (FVM, Budapest):

Erdei vad élôhelyeinek biztosítása, a
fenntartható vadgazdálkodás feltétel-
rendszerének kidolgozása.

Dr. Varga Szabolcs egyetemi do-
cens, dékánhelyettes (NYME EMK):

A környezetkímélô erdôvédelem és
a természetközeli erdôgazdálkodás
kapcsolata.

II. szekció: Az erdôgazdálkodás
mûszaki színvonalának emelése

Elnök: Dr. Péterfalvi József egyetemi
docens, dékánhelyettes

Dr. Pethô József vezérigazgató
(Szombathelyi Erdészeti Rt.):

A mûszaki fejlesztés és az erdôgaz-
dálkodás humanizálása.

Dr. Horváth Béla egyetemi tanár
(NYME EMK):

Csemetetermesztési gépsor fejleszté-
se az erdôtelepítési program megvalósí-
tásának elôsegítésére.

Gólya János egyetemi adjunktus –
Dr. Rumpf János egyetemi tanár (NYME
EMK):

Fakitermelési munkarendszerek kör-
nyezeti elviselhetôsége.

Dr. Marosvölgyi Béla egyetemi tanár
(NYME EMK):

Új igények és lehetôségek a fa ener-
getikai hasznosításában.

Dr. Bácsatyai László egyetemi tanár
– Czimber Kornél tanszéki mérnök –
Király Géza egyetemi tanársegéd
(NYME EMK):

Digitális fotogrammetria a Földméré-
si és Távérzékelési Tanszéken.

Dr. Kucsara Mihály egyetemi do-

cens – Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi
docens – Kalicz Péter doktorandusz
(NYME EMK):

Mûszaki hidrológia az erdôgazdálko-
dásban.

Markó Gergely egyetemi tanársegéd
(NYME EMK):

A geoinformatika lehetôségei az er-
dészeti logisztika területén.

Dr. Hargitai László egyetemi tanár
(NYME FMK):

A fûrészipari fafeldolgozás jelenlegi
helyzete és várható tendenciái.

III. szekció: Az erdôgazdálkodás
közgazdasági környezete, lehetôsé-
gek és veszélyek

Elnök: Dr. Mészáros Károly egyete-
mi tanár, dékán

Gémesi József ügyvezetô igazgatóhe-
lyettes (APV Rt.):

Az állami erdôgazdálkodás fejlesz-
tése.

Mocz András erdôtulajdonos (Kaszó)
– Bartha Pál (FVM Erdészeti Hivatal):

A magánerdô-gazdálkodás fejlôdési
pályára állítása.

Csóka Péter fôigazgató (ÁESZ):
Az erdészeti igazgatás fejlesztésének

lehetôségei.
Dr. Lett Béla egyetemi tanár – Dr.

Mészáros Károly egyetemi tanár, dékán
(NYME EMK):

Az erdôgazdálkodás gazdasági sza-
bályozásának lehetôségei az EU-s csat-
lakozás tükrében.

Dr. Stark Magdolna egyetemi do-
cens (NYME EMK):

Az erdôgazdálkodás konfliktusai.


