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Blue folyadék már hazánkban is meg-
vásárolható a legtöbb tüzelõanyag-töltõ
állomáson, így nem okoz gondot annak
utántöltése sem.

Magyar résztvevõk kiállítása
A kiállításnak – az INTERFORST történe-
tében elõször – kiállítóként magyar
résztvevõi is voltak. Az ITD Hungary Zrt.
és a Mezõgépgyártók Országos Szövet-
ségének szervezésében hét magyar kiál-
lító közös standon vett részt a rendezvé-
nyen (10. kép). A magyar kiállítók:

Bagodi Mezõgép Kft. (Bagod),
CGP Instruments Kft. (Budapest),
Cont-Eco Kft. (Szombathely),
Farmgép Kft. (Debrecen),
FerroFlex Gépszerkezetgyártó Kft.

(Lengyeltóti),
Huniper Kft. (Herceghalom),
NymE Erdészeti-mûszaki és Környe-

zettechnikai Intézet.
A látványosan berendezett, magyar

motívumokkal is díszített körstandon és
a mellette lévõ szabad területen a Bago-
di Mezõgép Kft. csemetekerti és erdõ-
mûvelési gépeket mutatott be, melyek
egy részét a NymE Erdészeti-mûszaki és
Környezettechnikai Intézetével közö-

sen fejlesztette. A CGP Insruments Kft.
erdészeti területen alkalmazható mobil-
informatikai eszközöket állított ki. A
Cont-Eco Kft. különbözõ méretû és ki-
alakítású vadkerítésekkel és villany-
pásztorokkal volt jelen. A Farmgép Kft.
gyorsbeavatkozó erdõtûz-oltó berende-
zést, a Huniper Kft. pedig injektálógé-
pet mutatott be, amelyek szintén közös
fejlesztések a NymE Erdészeti-mûszaki
és Környezettechnikai Intézetével. A
FerroFlex Gépszerkezetgyártó Kft. ra-
koncás pótkocsit, hidraulikus emelõ-
szerkezetet és különbözõ kivitelû mar-
kolóelemeket mutatott be. A NymE Er-
dészeti-mûszaki és Környezettechnikai
Intézete egy tablón keresztül adott tájé-
koztatást közelmúlti és jelenlegi kuta-
tás-fejlesztési tevékenységérõl.

Összefoglalás
Az INTERFORST – melyet több tízezren
látogattak meg – az Európa minden ré-
szérõl érkezõ erdészeti mûszaki szak-
emberek fontos találkozóhelye is volt.
A rendezvényen Magyarországról láto-
gatóként – az Országos Erdészeti Egye-
sület Gépesítési Szakosztályának szer-
vezésében – 17 fõ*, egyéb szervezések-

ben kb. további 80 fõ vett részt. A részt-
vevõk az erdõgazdasági mûszaki terü-
leten tevékenykedõ szakemberek, az
oktatás, az erdõgazdaságok és az erdé-
szeti mûszaki vállalkozások mûszaki
(gépesítési) vezetõi voltak. A kiutazó
szakember-csoport a tanulmányúton
szerzett tapasztalatait a napi munkájá-
ban, az erdészeti gépberuházások meg-
valósításakor, a gépüzemeltetések fej-
lesztésekor tudja hasznosítani.

Összességében megállapítható,
hogy a konferenciák és a kiállítás jó át-
tekintést adott a korszerû erdészeti
technikáról, a legújabb innovatív fej-
lesztésekrõl, az ezekez kapcsolódó mû-
szaki és egyéb szolgáltatások széles kö-
rérõl, ezzel jelentõsen bõvítette a láto-
gatók szakmai látókörét.
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* Közülük a hat egyetemi résztvevõ
tanulmányútja a TÁMOP-4.2.1 projekt
segítségével valósult meg.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Karának Erdészeti-mûszaki
és Környezettechnikai Intézete és az
Országos Erdészeti Egyesület Gépesíté-
si Szakosztálya 2010. 09. 9-10-én ren-
dezte a IV. Országos Erdészeti Gépesí-
tési Konferenciát: A fa energetikai hasz-
nosítása (egyben Dr. h.c. Dr. Kovács Je-
nõ professzor köszöntése 80. születés-
napján) témakörben.

A fa energetikai hasznosítása témate-
rület napjainkban kiemelt jelentõségû, te-
kintettel a faalapúak megújuló energiá-
kon belül elfoglalt helyére. E tématerület-
hez kötõdõen a Nyugat-magyarországi
Egyetemen meghatározó kutatások foly-
nak, melyek közül az alábbiakkal ismer-
kedhettek a konferencia résztvevõi:

Prof. Dr. Marosvölgyi Béla: Faener-
getika és erdõgazdálkodás a klímavál-
tozás tükrében.

Dr. Jung László: Tûzifa alapú nagyerõ-
mûvi áramtermelés és decentralizált fûtõ-
mûvek az erdõgazdálkodás szemszögébõl.

Dr. Erdõs László: A fatermelés szere-
pe a vidékfejlesztésben.

Prof. Dr. Horváth Béla: A fa energe-
tikai hasznosítását segítõ gépfejleszté-
sek Magyarországon.

Héder Miklós: Energetikai faültet-
vény-betakarító gépcsalád fejlesztése a
Bagodi Mezõgép Kft.-nél.

A konferencián köszöntöttük Dr.
h.c. Dr. Kovács Jenõ professzort, a me-
zõgazdasági tudomány doktorát. 80.
születésnapján, az alábbi elõadásokkal:

Prof. Dr. Faragó Sándor: Köszöntõ.
Prof. Dr. Horváth Béla: Prof. Dr. Ko-

vács Jenõ – a tudós tanár.

Schmotzer András: Prof. Dr. Kovács
Jenõ – a gyakorlati szakember, a kolléga.

Kovács professzor a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kara Erdésze-
ti-mûszaki és Környezettechnikai Intézeté-
nek, illetve jogelõdeinek, 1973 óta címze-
tes docense, 1983 óta címzetes tanára,
2001 óta a Nyugat-magyarországi Egyetem
tiszteletbeli doktori doktora (h.c. Dr.),
2010-ben a „Nyugat-magyarországi Egye-
temért Emlékérem” kitüntetettje. Kovács
professzor meghatározó egyénisége az er-
dõgazdálkodás mûszaki szakterületének,
az erdészeti tudomány, az erdészeti gépe-
sítés, az erdõhasználat, az elsõdleges fafel-
dolgozás és a faenergetika nemzetközileg
is ismert, kiemelkedõ tudósa és oktatója.

Kovács professzor korát megelõzve
ismeri fel az innováció szükségességét,
ugyanis már 1982-ben „Az innovációs
folyamat jellemzõi, felgyorsításának le-
hetõségei” címmel tart elõadást a fagaz-
dasági vállalatok vezetõi részére szerve-
zett továbbképzõ tanfolyamon. Minde-
zért nemcsak szakterületének kutatói,
hanem az innovációval, tudás-és tech-
nológia transzferrel foglalkozó szakem-
berek is példaképüknek tekinthetik.
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