
MTESZ Városi Intéző Bizottság alakult Gödöllőn 

Az MSZMP városi bizottságának tanácstermében mintegy 80 küldött részvéte
lével tartotta alakuló ülését az MTESZ gödöllői városi intéző bizottsága. Egyesü
letünk gödöllői helyi csoportját 10 tagtársunk képviselte Vári Józsefnek, a csoport 
elnökének vezetésével. Herczenik Gyula, a pártbizottság első titkára bevezetőjében 
elmondotta, hogy mintegy 1000—1200 közép- és felsőfokú végzettségű műszaki
gazdasági értelmiségi és a szervezeti élet szempontjából számításba vehető egye
temista él, dolgozik a városban. Ezek közül már jelenleg is 780 tagja van az itt 
működő nyolc egyesület 14 helyi csoportjának és az Agrártudományi Egyetem 
180 hallgatója tevékenykedik a Magyar Agrártudományi Egyesület egyetemi cso
portjában. Megérettek tehát a feltételek a társadalmi erőket összefogó önálló vá
rosi intéző bizottság létrehozására, amely nemcsak új színfoltot jelent majd a di
namikusan fejlődő város társadalmi életében, hanem maga is hatékonyan járulhat 
hozzá ennek a fejlődésnek a továbbviteléhez. Ehhez a munkához a pártbizottság 
minden segítséget megad, mondotta a városi első titkár. 

A megnyitó után Füzessy János, az MTESZ főtitkárhelyettese ismertette az 
MTESZ munkáját, törekvéseit, a közelmúltban konkrét példáival illusztrálva az el
ért fontosabb eredményeket. 

Ezt követően a megalakulást előkészítő szervező bizottság személyi javaslatai 
alapján a küldöttek megválasztották az intézőbizottság vezetőit és 14 tagját. El
nök Szabó István, a Ganz Árammérő Gyár igazgatója, társelnök dr. Lökös László, 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezető tanára, titkár Kapós Sándor, a 
Ganz-gyár osztályvezetője. Az ellenőrző bizottság elnöke Molnár Lászlóné Jámbor 
Edit, a gödöllői búza- és borsótermelési rendszer közgazdasági vezetője. A bizott
ság tagjai között van Vári József, a Budavidéki Áll. Erdő- és Vadgazdaság incsői 
fafeldolgozó üzemének vezetője, gödöllői helyi csoportunk elnöke is. 

A szociálpolitikai bizottság megvitatta Heinczinger Béláné „Az ifjú szakemberek 
helyzete a Vértesi EFAG-nál", dr. Csötönyi József „Az erdőművelés szociális prob
lémái", Barkóczy István „ A z erdőművelés szociális problémáinak megítélése erdé
szeti szinten, az erdészetvezetők szemszögéből" címmel tartott előadását. A vitában 
részvett: Fila József, dr. Csötönyi József, Barkóczy István, Dudás Péter, Szelessné 
Mezei Erzsébet, Dombóvári Sándor, Szász Károly, dr. Voghl Hubertné. A z elhang
zott javaslatokkal kapcsolatban dr. Halupa Lajosné, a bizottság vezetője kérte a 
bizottság tagjait, hogy észrevételeiket küldjék el az OEE elnöksége felé teendő elő
terjesztés összeállítása céljára. A továbbiakban megtárgyalták a bizottság közre
működését az ágazati innováció javításában. 

A gépesítési szakosztály budapesti ülésén kerekasztal-beszélgetés keretében fog
lalkozott az erdészeti gépgyártás helyzetével és feladataival. A témaköri beveze
tőt dr. Káldy József szakosztályvezető tartotta. Korreferátumot tartott dr. Szőke 
Miklós üzemvezető (Eger), Szabó Béla üzemigazgató (Szolnok), Izsó Mihály cso
portvezető (Szentendre), D. Nagy András üzemvezető (Gyula). A további hozzá
szólásokkal az ülés ismételten alátámasztotta a II . Országos Erdészeti Gépesítési 
Konferencia vonatkobzó ajánlásait. 



Az erdőfeltárási szakosztály Bogár István szakosztályvezető elnökletével ülést 
tartott. Boncz Tibor széles területű információt adott az erdőfeltárási alaptervek 
aktualizálásának helyzetéről, az erdészeti földúthálózat felvételének alakulásáról, 
majd tájékoztatta a résztvevőket a burkolt utak leltárba vételének tapasztalatai
ról, a letárak folyamatos aktualizálásáról. 

A fatechnológiai szakosztály Bedő Tibor szakosztályelnök vezetésével ülést tar
tott. Az ülésen megvitatták Gönczöl Imre főosztályvezető (ERFATERV) előadásá
ban „ A fűrészüzemek továbbfejlesztésének műszaki kérdéseit" és Zágoni István 
igazgatóhelyettes (ERFATERV) előadásában a „Hulladékgazdálkodási koncepció 
és követelményrendszer" c. OMFB-anyagot. 

Az „Erdők a Közjóért" és a vadgazdálkodási szakosztály a győri és a soproni he
lyi csoportok bevonásával közös kihelyezett ülést tartott Fertődön. Az ülés témá
ja a fertődi Eszterházy-kastély, park_ és a hozzácsatlakozó erdőtömb hasznosítási 
lehetőségeinek tanulmányozása, társadalmi segítése volt. A program keretében 
Örsi Károly, az OMF főmunkatársa diavetítéses előadásban adott ismertetést a 
történelmi kertek rekonstrukciós eredményeiről. 

Az oktatási és közművelődési bizottság Pecséri Ede bizottsági titkár vezetésével 
megvitatta, majd véglegesítette 1983. évi munkatervét és megbeszélték az 1983. évi 
munkamódszer-munkastílus kialakítását. 

Az erdészeti gazdaságtani szakosztály „Mi a teendő" címmel Budapesten kibőví
tett ülést tartott. Az ülés témája a jelenlegi világgazdasági, népgazdasági helyzet
ben a magyar fagazdaság tennivalóinak megvitatása, a célok elemzése volt. A témá
hoz felkért hozzászólóként Ott János MÉM főosztályvezető-helyettes, dr. Somkúti 
Elemér EFE egyetemi tanár, Mandik Béla NYFK igazgató és dr. Anda István a Pi
lisi Parkerdőgazdaság igazgatóhelyettese tartott korreferátumot, majd a jelenlevők 
mindegyike kifejtette a véleményét szóban vagy írásban. Megvitatásra került: a mai 
helyzet jellemzői: melyek a rövid- és hosszú távú ágazati és vállalati tennivalók; 
helyes-e továbbra is az ágazat elé kitűzött stratégiai célt követni? Egyetértés volt 
abban, hogy válság van és ez a válság nem rövid, átmeneti jelenség, amelyet „vala
hogyan át kell vészelni", hanem olyan helyzet, amivel hosszabb távon számolni kell. 

A követendő utat illetően szintén teljes volt az elvi egyetértés: a fejlesztést tovább 
kell folytatni, a termelést nem szabad visszafogni. Az erdőterület növelésére min
den lehetőséget meg kell ragadni. A belső piac bővítésére kell elsősorban építeni, 
új piacot kell teremteni (pl. a lombos papírfa alapanyag hazai gyárban cellulózzá 
történő feldolgozásával, a könnyűszerkezetes építőipari programba való intenzívebb 
bekapcsolódással). Az energiahordozó-váltásba be kell kapcsolódni (biomasszaprog
ram, a tűzifának a szénhez hasonló elbírálást biztosítani). 

A rövid távon teendő intézkedésekre a következő javaslatok hangzottak el. Az 
erdőfelügyelőségek favagyon-védő tevékenységét erősíteni kell. A gyenge termő
helyeken az extenzív termelés irányába kell elmozdulni, míg a jó termőhelyeken 
növelni kell az intenzitás fokát. A fafeldolgozás veszteségforrásait csökkenteni kell. 
Nem szabad tartalékolni az értékveszteséget szenvedő faállományokat. Ki kell hasz
nálni a kisvállalkozások adta lehetőségeket az eredményesség növelésére. Az export 
gazdaságosságát az értékesítési csatornák rövidítésével is fokozni kell. A lakossági 
fogyasztásra jobban kell figyelni. El kell érni, hogy a tűzifa ára a világpiaci árral 
és a többi energiahordozó árával arányos legyen. Az eszközök kihasználását javítani 
kell. A belső érdekeltségi rendszert tökéletesíteni kell, a piackutatási és értékesítési 
munkát szükséges javítani. A termelő vállalatok együttműködését bővíteni kell. A 
költségviszonyok fokozottabb elemzésével meg kell keresni a költségcsökkentési le
hetőségeket. 

Az erdőhasználati szakosztály — a MÉM EFH vezetőjével, dr. Királyi Ernővel 
és dr. Herpay Imre dékánnal történt megállapodás alapján — ülését Sopronban 
a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek továbbképzésén tartotta meg. „Mű
szaki fejlesztésünk időszerű kérdései" címmel dr. Rumpf János tartott előadást. 



A rendszerszervezési szakosztály budapesti ülésén dr. Göndöcs Imre szakosztályveze
tő elnökletével Horányi János osztályvezető (FAINFORG) „ A kisszámítógépek 
vállalati alkalmazásának meghatározó tényezői és bevezetésének tapasztalatai az 
erdőgazdaságban'' címmel tartott előadását vitatták meg. 

A Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaság soron kívüli elnökválasztó taggyűlést 
tartott. Dr. Konecsni István, a társaság elnöke egészségi állapotára hivatkozással 
felmentését kérte az elnöki teendők ellátása alól. Egyesületünk vezetősége és a 
társaság tagsága Konecsni-tagtársnak öt éven át kifejtett eredményes szervező 
munkája elismerésével a felmentést megadta. 

Dr. Konecsni István széles körű, tudományos mikológiái ismerettel a tagság köz
megelégedésére eredményesen szervezte, irányította a társaság munkáját. Tevékeny, 
sége eredményeként a tudományos ülések, tanulmányutak, ankétok száma gyara
podott, a szakosztályok élete mozgalmasabbá vált. Kezdeményezésére és hatékony 
közreműködése eredményeként az 1978-ban megrendezett VI I . Európai Mikológus 
Kongresszus a külföldi és hazai résztvevők körében osztatlan sikert aratott. Az 
európai nemzetközi gombatérképezés munkájába bekapcsolódva kezdeményezte és 
megszervezte a magyarországi gombaelőfordulási adatgyűjtést. Kiépítette ennek a 
mostmár országos arányú szervezetnek a nemzetközi hálózatba beilleszkedő érté
kes működését. Egyesületünk vezetősége dr. Konecsni Istvánnak a hazai mikoló
giái tudomány és gyakorlat terén kifejlett munkásságáért köszönetét és elismerését 
fejezte ki, a társaság tiszteletbeli elnökének választotta. 

A társaság új elnökévé dr. Vetter Jánost, az Állatorvostudományi Egyetem ad
junktusát választotta meg. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport az 1983. évi ki
emelt egyesületi feladattal kapcsolatban 
vitadélutánt szervezett. A vitadélutánon 
dr. Sólymos Rezső „Az erdőművelés a 
második évezred küszöbén" cémmel tar
tott előadást. Az elhangzottakhoz Bo-
ross György, Halász Aladár, dr. Horánsz-
ky András, Kassai Jenő, Király Pál, 
Lessényi Béla, Sághy István szóltak 
hozzá. 

A gödöllői csoport rendezvényét az 
incsői fafeldolgozó üzem kultúrtermé
ben tartotta. Az előadást dr. Sólymos 
Rezső MÉM főosztályvezető „Erdőmű
velésünk úton az ezredforduló felé" 
címmel tartotta meg, amelyet vita kö
vetett. A vita középpontjában az állt, 
hogy a következő időszakban beérő, 
felszabadulás utáni nagyszabású erdősí
tések gyorsan növő faanyaga hogyan 
hasznosítható a népgazdaság számára. 
Hasonlóan nagy vita alakult ki az úgy
nevezett „divat-fafajok" esetleges to
vábbi terjedéséről, újabb fafajok divat
tá válásáról. 

A soproni csoport ankétot szervezett 
a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság kí
sérleti üzemtervezéséről. Előadók dr. 
Csontos Gyula, az Ercjőrendezési Szol
gálat igazgatója, valamint Gáspár Han
tos Géza igazgatóhelyettes voltak. A vi
tában felszólalt dr. Herpay Imre, Rad
nóti Alfréd Magass László, Obermayer 
György,dr. Csapody István. Az ankétot 
dr. Igmándy Zoltán tanszékvezető egye
temi tanár, az OEE soproni csoport el
nöke vezette. 

A székesfehérvári csoport a Mezőföldi 
EVAG fehérvárcsurgói kutatóházában 
tartott rendezvényét Markovics László 
igazgató, a csoport elnöke nyitotta meg. 
Az összejövetelen előadást tartott 
Gáspár Hantos Géza „ A korszerűsített 
üzemtervek tartalma és megjelenítése", 
dr. Sólymos Rezső „Az erdőnevelési 
technológiák továbbfejlesztése" címmel. 
A nagy érdeklődéssel kísért előadások 
után hozzászólások következtek, majd 
kötetlen baráti beszélgetésre került sor 
a vendégek és a helyi csoport tagsága 
között. 

A pécsi csoport Lukács Vilmos ren
dezésével ez évben is megtartotta a ha
gyományos „Megyei Erdészbál"-t. 



Á szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 
Budapesten: dr. Koronczy Imréné „A 

hazai gombatermesztés története", 
dr. Veress Mária „Gyermekkori gyil
kosgalóca-mérgezések", 
dr. Kovács Etelka „Az ehető gombák 
tárolási lehetőségei és ennek bioké
miai háttere", 

Balassagyarmaton: 
dr. Illyés Benjámin „Az erdőművelés 
finanszírozási rendszerének tovább
fejlesztése", 

Budakeszin: 
Gáspár Hantos Géza „A korszerűsí
tett üzemtervek tartalma és haszná
lata", 

Kaposvárott: 
Zumpf András „Erdészeti útépítési 
tapasztalatok Franciaországban", 
Szilágyi József „Az útépítés lehetősé
gei a SEFAG-nál, valamint a karban
tartás módozatai" címmel. 

Halálozás 
dr. Benkovits Károly gyémántdiplo

más erdőmérnök életének 91. évében 
Budapesten, 

Szoják Károly aranydiplomás erdő
mérnök, életének !)4. évében Budapesten, 

Fejérdii István aranydiplomás erdő
mérnök, életének í!(). évében Budapes
ten, 

id. Zechner Ernő nyugalmazott er
dész, életének 79. évében Kosdon, 

Nagy Imre erdőmérnök, életének 78. 
évében Gödöllőn, 

Berényi Ödön erdőmérnök, életének 
74. évében Sopronban, 

Medovarszky Pál nyugalmozott er
dész, életének 74. évében Békéscsabán, 

dr. Farkas Vilmos erdőmérnök, életé
nek 68. évében Sopronban, 

Tatár János erdőmérnök, életének 63. 
évében Budapesten elhunyt. 

Barabás Ferenc erdésztechnikus, a 
pörbölyi erdészet vezetője, több meg
tisztelő kitüntetés tulajdonosa, életének 
60. évében Szekszárdon elhunyt. Szemé
lyében a magyar ártéri erdőgazdálko
dás kiváló gyakorlati szakemberét, ki
emelkedő üzemi vezetőjét, számos fiata
labb pályatárs segíteni mindig kész ne
velőjét veszítette el. 

Kujáni István erdészt, hosszabb be
tegség után, 75 éves korában ragadta 
el a halál. 38 év szolgálati idejéből öt 
évig erdőgazdasági munkás volt a 
Kecskemét városi Erdőgondnokságon, 15 
évig kerületvezető a Kecskemét melletti 
Nyírben, majd Szikrában; 18 évig erdő
művelési, majd fásítási előadó, illetve 
csoportvezető Kecskeméten, az Erdő
gazdaságnál. Nyugdíjas idejében is dol
gozott: 10 évet az erdőgazdaság vadá
szati ügyeiben, két évet a MEDOSZ-
nál. 

Serfőző József erdész, 63 évesen el
hunyt. 32 év szolgálati idejéből János
halmán erdőgazdasági munkásként dol
gozott, ezt követően Kiskunhalason, 
Kiskőrösön, Kelébián kerületvezetőként. 

Üj tagfelvétel 

Beregszászi László erdésztechniku.s, 
Kisvárda; Csányi Károly erdésztechni
kus, Nyírkércs; Éles Ottó erdesztechni-
kus, Rohod; Kiss András erdésztech-
nikus, Nyíregyháza; Nagy Győző erdész
technikus, Nyírbátor; Pethő Ernő er
désztechnikus, Tunyogmatolcs; Szabó 
Tibor erdésztechnikus, Nábrád; Tamás 
László erdésztechnikus, Máriapócs; 
Zsemján János erdésztechnikus, Mária
pócs; Bácskai Zsolt erdésztechnikus, 
Barabás; Homoki József erdésztechni
kus, Pusztadobos; Mák László erdész
technikus, Nyírlugos; Nyilas Kálmán 
erdésztechnikus, Tiszacsécse; Somlyai 
János erdésztechnikus, Nyírbogát.. 

A Z ERDŐ S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
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tusa, Budapest; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; 
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Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Lenti; 
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Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
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Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




