


A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
Fa-, Cellulóz- és Papíripari Állandó Bizottságának 

második ülése 
1957. október hó 3-tól 

10-ig Budapesten került 
megrendezésre a KGST. 
Fa-, Cellulóz- és Papíripari 
Gazdasági és Műszaki-Tu-
dományos Együttműködési 
Állandó Bizottságának má
sodik ülése. 

Az ülésen résztvettek: 
Bulgária, Magyarország. 
Nemet Demokratikus Köz
társaság, Lengyelország, 
Románia, Szovjetunió és 
Csehszlovákia képviselői, 
megfigyelői minőségben a 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság megbízottja. 

A Bizottság ülésén a 
résztvevő országok képvise
lői beszámolót tartottak er
dőgazdaságaik, valamint 
fa-, cellulóz- és papíripar
ágaik helyzetéről, fejleszté
si irányáról. 

Az ülésen — amely az 
egyetértés és (kölcsönös 
megértés szellemiében folyt 
le — a Bizottság megtár
gyalta és jóváhagyta a 
szekciók javaslatait és aján-

A Bizottság a Magyar Tudományos Akadémia disz- lásait a következő főbb 
termében ülésezik. kérdéseket illetően: 

A KGST-ben részt vevő országok fakitermelésének, fafeldolgozóiparának, vala
mint cellulóz- és papíriparának továbbfejlesztése. 

Az erdőgazdaság fejlesztése, az erdők termelékenységének növelése, gyorsan növő 
fafajok telepítése, az erdőgazdasági kártevők elleni védekezés, valamint az erdő
gazdálkodási munkák fokozott gépesítése. 

A cellulóz, fclcellulóz, faköszörület, papír- és kartontermelés növelésének lehető
ségei, ezek termeléséhez szükséges gépek és berendezések korszerűsítése, új techno
lógiák bevezetése, a gyártás folyamán keletkező melléktermékek felhasználása. 

Az ülésen különös figyelmet szenteltek a fatakarékosság és fahelyettesítés, a fa
rost- forgácslemezgyártás fejlesztése kérdéseinek. 

Az Állandó Bizottság határozatot hozott tájékoztató bulletin kiadására, mely a 
Bizottság munkáját érintő tapasztalatok elterjesztését hivatott szolgálni a KGST-ben 
részt vevő országok között. 

Az Állandó Bizottság megvitatta és jóváhagyta az 1958. év végéig szóló munka
tervét. 

A KGST. Fa ,̂ Cellulóz- és Papíripari Állandó Bizottságának második ülésén 
hozott határozatai elősegítik, hogy továbbfejlődjék és szélesedjék a sokoldalú gizda-
sági, valamint tudományos-műszaki együttműködés a KGST-ben részt vevő orsszágok 
között. 



A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
Fa-, Cellulóz- és Papíripari Állandó Bizottsága 

D Ö G E I I M R E földművelésügyi miniszter, 

az Állandó Bizottság elnöke 

A szocialista és imperialista tábor között folyó politikai és gazdasági 
harc a szocialista országokat erőik szoros összefogására készteti. Ez az 
összefogás nyilvánul meg gazdasági téren a Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsában. Ilyen együttműködésre nagy szükség van, mert a tartós béke 
megvédése, a szocializmus építése, világméretekben való győzelmének biz
tosítása, a dolgozó nép életszínvonalának állandó emelése a szocializmust 
építő; országok számára közös harcot, együttes erőfeszítést igényel. Felbe
csülhetetlen jelentősége van ezért az országaink közötti sokoldalú gazda
sági és tudományos-műszaki együttműködés szervezett alapokra való 
helyezésének. 

Ez az együttműködés már eddig is sok olyan kérdésben tette lehetővé 
a gyors ütemű fejlődést, a tartalékok nagyobb mérvű feltárását, új, gazda
ságosabb eszközök, illetve módszerek bevezetését, amelyekre egy-egy el
szigetelten gazdálkodó ország — a Szovjetunió kivételével — önmagában 
nem is gondolhatott volna. 

Ezért határozták el a szocialista országok kormányai múlt év októ
berében alapos mérlegelés után, hogy a gépgyártás, a mezőgazdasági vegy
ipar, szénbányászat stb. mellett — figyelembevéve a faanyag nagy nép
gazdasági jelentőségét — megalakítják a Fa-, Cellulóz és Papíripari Állan
dó Bizottságot. Külön öröm számunkra, hogy ennek a bizottságnak szék
helyéül Budapestet jelölték ki. A bizottságon belül a résztvevő országok 
az erdőgazdaság, fafeldolgozó-, cellulóz- és papíripar, valamint a kémiai 
fafeldolgozás országaikban folyó munkáját közösen értékelhetik ki, össze
hangolhatják terveiket és együtt munkálkodhatnak a termelékenység és 
ipari kapacitások növelésén. Számos szép, de nem könnyű feladat áll a 
bizottság előtt. Elő kelt segítenie az erdőgazdasági és faipari termelés 
gyorsabb ütemű fejlődését; keresnie kell egy sor felhasználási területen 
a fának más nyersanyagokkal való helyettesítésének lehetőségét; megol
dást kell találni a fahulladékok gazdaságos felhasználására, a kapacitások 
jobb kihasználására; új technológiák bevezetésével növelni és olcsóbbá 
kell tenni a termelést. 

A bizottság működésének első évében kifejtett munkássága biztató a 
jövőt illetően. Annak ellenére, hogy Magyarországon a múlt év októbe
rében az ellenforradalmi események igen nagy mértékben késleltették a 
munka megindulását, magának a Bizottság Titkárságának felállítását is. 
az egyes szekciók elnökeinek a most megtartott második ülésszakon el
hangzott beszámolóiból kitűnt, hogy az eddig végzett tudományos, mű
szaki együttműködési jellegű munka és az e területen végzett tapasztalatul 



cserék már az elmúlt egy esztendő alatt is konkrét eredményekkel járul
tak hozzá a résztvevő országok népgazdaságának fejlesztéséhez. A létre
hozott munkacsoportok eddig megtartott hét ülésén nagyszámú javaslat
tal segítették az országaink közötti együttműködés elmélyítését. Jelentős 
eredményeknek számítanak a hatánmenti erdőterületek közös erdővédelmi 
intézkedéseire, az erdőtelepítési anyag cseréjére vonatkozó javaslatok; a 
fakitermelés további gépesítésével kapcsolatos javaslatok; a fatakarékos-
sággal és fahelyettesítéssel összefüggően tett javaslatok; a papír- és cel-
lulózipar fellendítését célzó, a magashozamú szulfátcellulóz előállítására, 
különböző félcellulóz főzési eljárásokra, a lombfaféleknek, a fahulladé
koknak cellulóz előállítására való felhasználására irányuló kidolgozott 

Dögei Imre földművelésügyi miniszter, az Állandó Bizottság elnöke 
megnyitó beszédét tartja. 

javaslatok. A munkacsoport-értekezleteken együtt tanácskoztak a KGST-
ben résztvevő országok szakemberei, s ezzel mód nyílt arra, hogy közvet
lenül kicseréljék tapasztalataikat és megismerkedjenek más országok 
erdőgazdaságának, papír- és cellulózipara, valamint fafeldolgozásának 
főbb területeivel. Az ily módon szerzett tapasztalatok nagymértékben elő 
fogják segíteni az országok közötti szoros baráti kapcsolatok további el
mélyülését és éreztetni fogják a termelésben is kedvező hatásukat. 

Az első év a nehézségek ellenére is pozitívan értékelhető és ez ala
pot nyújt ahhoz, hogy a bizottság most már átfogóbb jellegű, sokoldalú 
gazdasági együttműködést igénylő feladatokkal foglalkozzék, amelyek töb
bek között a szélesebbkörű távlati tervek készítésére is vonatkoznak. Az 
eddig szerteágazó, sokszor nem eléggé céltudatos, főképpen rövidebb idő
szakra vonatkozó munkával szemben a hosszú távlatra — 10—15 évre — 
vonatkozó, alapvető fejlesztési problémák megoldását kell célul kitűz
nünk. Ennek megfelelően további munkánk tengelyébe a 15 éves tervek 
kidolgozását és koordinálását kell állítanunk, az egyes feladatok fontossá
gát pedig aszerint kell elbírálnunk, hogy mennyiben szolgáliák ennek a 



célkitűzésnek elérését. Munkatervünket ennek megfelelően állítottuk 
össze és kihangsúlyoztuk az alábbi kérdések különleges fontosságát és 
szükségesnek tartjuk közös erőfeszítéseinket ezeknek a kérdéseknek meg
oldására összpontosítani: 

a) A faanyagok minél nagyobb mértékű helyettesítése érdekében a 
hulladékokból forgács- és farostlemez és más fahelyettesítő anya
gok termelése. 

b) A cellulóz-, papír- és kartontermelés növelése a felszerelések 
modernizálása, új technika és technológia bevezetése révén. 

c) A fakitermelési munkák gépesítése a hegyvidéki erdőkben, ben
zinmotoros döntőfűrészek, közelítő és szállító drótkötélpályák 
alkalmazása révén. 

d) A gyorsan növő fafajok termesztése és felhasználása cellulóz-. 
papír-, bútor-, furriír- és egyéb termékek termelésére. 

e) A munkaigényes nehéz munkák gépesítése az erdőgazdálkodásban. 
Az általunk így meghatározott főfeladatok végrehajtása nagyban 

hozzá fog járulni országaink közötti baráti együttműködés szorosabbá 
tételéhez, népgazdaságaink fejlesztéséhez. 

A bizottságnak a most lezajlott ülésszakon végzett munkájáról a ki
adott záróközlemény számol be. Az ülésszak befejezése azonban csak kez
detét jelenti az előttünk álló feladatok megoldásának. A kitűzött feladatok 
megvalósításának előfeltétele, hogy céltudatosan törekedjünk a kölcsönös 
megértés és segíteni akarás elmélyítésére. A résztvevő országok delegá
cióinak tagjaiban erre minden igyekezet megvan. Szilárd meggyőződé
sem, hogy mindent el fognak követni a feladatok megvalósítására és ezzel 
nagymértékben segítik elő országunk erdőgazdasága, papír- és cellulóz
ipara, valamint fafeldolgozásunk gyors ütemű fejlesztését. 

Jl KGST Fa, Cellulóz- és Papíripari Állandó Bizottságának 
erdőgazdaságfejlesztesi kérdésekkel foglalkozó 

munkacsoportjának ülése 
A KGST Fa-, Cellulóz- és Papíripari Állandó Bizottságának erdőgazdaságfejlesz

tesi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja szeptember 16—24-e között Bukarestben 
érteklezetet tartott. Ezen az értekezleten bolgár, magyar, keletnémet, lengyel, cseh, 
szovjet és román kiküldöttek vettek részt. A megbeszélések tárgyát az erdőmű
velés, az erdővédelem és az erdei munkák gépesítésének problémái képezték. Az 
erdő termőképességének fokozása és az erdőgazdálkodás fejesztése érdekében tárgya
lások folytak egyes új eljárásoknak tapasztalatcsere formájában való átadására, 
valamint szakemberek és tudományos munkák cseréjének megszervezése tárgyában. 
Az értekezlet résztvevői több erdészeti munkahelyet és a román erdészeti kutató
intézet kísérleti állomásait látogatták meg. Az értekezlet meleg, bensőséges lég
körben zajlott le és kifejezésre juttatta a kölcsönös együttműködésre irányuló 
őszinte törekvést, 

Megjegyezzük még, hogy ezen az értekezleten a magyar erdőgazdálkodás részé
ről Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes, Fila József főosztályvezető és Gál János 
az ERTI igazgatóhelyettese vett részt. 


