
51. FAGOSZ Fakonferencia 

Október 26-27-én lesz Vásárosnaményban az 51. FAGOSZ Fakonferencia. 

A témák: OSB hazai gyártása, Alkalmazkodó erdők, Természet-közeli 

tölgy gazdálkodás, Akác feldolgozás. 

Megosztás: 

 

  

Az LI. FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi Konferencia programja: 

  

2016. október 26. szerda 

  

10.00 - 10.30 Gyülekezés az INTERSPAN Kft. új nevén SWISS KRONO 

Kft. telephelyén: Vásárosnamény, Ipar utca 1.  

(GPS: 48.129931, 22.300414)  

Érkezéskor az Interspan kávéval, frissítővel és süteménnyel 

várja a vendégeket. 

10.30 - 11.30 

 

 

 

A SWISS KRONO üzemlátogatással egybekötve 

bemutatja az új OSB gyárat 

11.30 - 12.00 A résztvevők átmennek a Hotel Hunorba, a Fakonferencia 

helyszínére 

12.00 - 13.30 Regisztráció a Fakonferencia résztvevőinek 

12.00 - 13.30 Ebéd 

14.00 - 14.30 

 

 

A Swiss Krono Kft. OSB gyártása, különös tekintettel az 

alapanyag igényre 

 

Seregi Barnabás, ügyvezető igazgató,  

SWISS KRONO Kft.  

14.30 - 15.00 

 

 

Alkalmazkodó erdők, alkalmazkodó erdőgazdálkodás 
Döntéstámogatási Rendszer erdőtelepítéshez, 

erdőfelújításhoz, szerkezetátalakításhoz: hova mit érdemes 

ültetni a jövőben várható klíma körülményekhez 

alkalmazkodva.  

 

Dr. Borovics Attila, igazgató, NAIK-ERTI  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/share.php?u=www.fataj.hu/2016/09/169/201609169_51-Fakonferencia.php
http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/1812/swiss-krono-kft-korabban-interspan-kft
http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/1812/swiss-krono-kft-korabban-interspan-kft
http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/5098/erti-erdeszeti-tudomanyos-intezet
http://www.fataj.hu/2016/01/041/201601041_FATAJ-2016-esemenynaptar.php
http://www.dunaker.hu/
http://leitz.hu/fooldal
http://www.interforst.hu/
http://www.fatudakozo.hu/


15.00 - 15.30 kávészünet 

15.30 - 16.00 

 

 

A NYÍRERDŐ Zrt. természet-közeli tölgy gazdálkodása, 

ennek a fahozamra várható hatása 
 

Szalacsi Árpád, vezérigazgató, NYÍRERDŐ Zrt.  

16.00 - 16.30 

 

 

A RUZSA Kft. akác feldolgozása, alkalmazkodás a 

piachoz 
 

Ruzsa János, ügyvezető, RUZSA Kft.  

    

17.30 - ....... Vacsora. A vacsora alatti és utáni italfogyasztásról és az esti 

pálinka kóstolásról, hangulatról az INTERSPAN 

gondoskodik. 

18.30 - ....... 

 

  

Vacsora után Kiss B. Zoltán (a szálloda tulajdonosa) 

beszámolót tart a Kanadában szerzett vadászati 

élményeiről, valamint meg lehet tekinteni a szállodában 

berendezett vadászati kiállítását a világ számos helyszínéről 

származó trófeákkal 

  

....... - ....... (Este a megszokott körülmények között további kötetlen 

megbeszélések.) 

  

2016. október 27. (csütörtök) 

  

 

07.00 -  .......  

Reggeli és további fakultatív megbeszélések a kétoldalú 

egyeztetések szerint 

 

08.30 - 

11.30   

 

 

Tölgy gazdálkodás tanulmányút a Nyírerdő Zrt-hez a 

téma iránt érdeklődőknek. 

  

http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/2700/nyirerdo-nyirsegi-erdeszeti-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag
http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/11040/ruzsa-kereskedelmi-szolgaltato-es-termelo-kft
http://fatudakozo.hu/cegkatalogus/11040/ruzsa-kereskedelmi-szolgaltato-es-termelo-kft


  

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 26. 

  

A program pdf-ben letölthető. 

A FaKonferencia és tölgy-tanulmányút jelentkezési lap pdf-ben. 

A FaKonferencia és tölgy-tanulmányút jelentkezési lap doc-ban. 

  

  

Az 51. FAGOSZ Fakonferenciára  

már bejelentkezettek aktuális listája hamarosan innen érhető lesz. 

 
 

 

FAGOSZ titkárság 
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