zik, hogy a súlynak tömörköbtartalomra való átszámítása nem okoz semmivel sem
nagyobb nehézségeket, mint ugyanennek az űrmértékből való meghatározása. A ned
vesség megfelelő táblázatokból bármely időpontra egyszerűen és a gyakorlatnak meg
felelő pontossággal kiolvasható, az egyes esetekben előforduló pontatlanságok több
szállítás nagyobb tömegében kiegyenlítődnek.
Éppen ez utóbbi érv az, amiért a gondolat bennünket is kell, hogy foglalkoztasson.
Ha valahol, akkor elsősorban nálunk fordul elő kevés kötés mellett nagy tömegeik szál
lítása, a legfontosabb népgazdasági szinten pedig szinte tökéletes kiegyenlítés lehetsé
ges. A megszokott számbavételi módokkal szakítani nehéz, de amint azokat is a tradi
cionális feldolgozási mód teremtette meg, úgy továbbra sem zárkózhatunk el a fejlődő
felhasználás igényeinek minél eredményesebb kielégítése elől. A feldolgozás távlatban
egyre inkább figyelmen kívül hagyja a faanyag kiterjedését — a vastagsági és hossz
méretet — sőt magát a minőséget is, és egyre inkább a tömeg, a szárazanyagtartalom
felé fordul. Kell, hogy ez a szemlélet vezesse a nyersanyagtermelést, az erdőgazdaságot
is. Különösen fontos ez a hosszú termelési periódus miatt, hiszen ma, vagy holnap kell
földbe dugnunk azt a csemetét, amiből az ipar húsz év múlva, vagy még később fog
termelni. A mai számbavételi és értékesítési mód szerint vajmi kevés fogalmunk van
a szárazanyagtartalomról, de a súly szerinti önkéntelenül is közelebb hoz ahhoz.
A tanulmány szerzői nyugatnémet viszonyokra csupán a sarangolt, kisebb válasz
tékok súly szerinti számbavételének bevezetését javasolják. A mi viszonyaink között
általános bevezetése is javasolható volna megfelelő előmunkálatok után. Elsősorban a
nedvességmegállapító táblázatok hiányzanak, azután megoldásra vár az a nehézség,
ami abból adódik, hogy a számbavétel csak elszállításkor történhet meg. A komplex
kitermelési munkamódszer mellett ez utóbbi nem elképzelhetetlen már, az előbbi
pedig különösebb gondot szintén nem okoz. Így a közvetlen anyagi előnyök és a szem
léletbeli hatásnak távlati gyümölcsöztethetősége célszerűvé teszi a mi viszonyaink kö
zött is felvetni a faanyagoknak súlyban való számbavételének a gondolatát.
Jérőme René

A z 1962. évi műszaki továbbképző tanfolyamok
A Második Ötéves Terv célkitűzéseinek megvalósítása és a műszáki fejlesztés előrevitele érdekében a főbb gépesítési feladatok terén az erdőgazdasági munkák gépesí
tésében már képesítéssel rendelkező erdőgazdasági szakemberek műszaki és munka
védelmi ismereteinek rendszeres bővítését kellett biztosítani. Az ő részükre, a terme
lésbe belépő új gépek és eszközök kezeléséről és karbantartásáról, az új módszerek
megismerésére az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályának javasla
tára az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1962. év folyamán műszaki továbbképző tan
folyam sorozatot rendezett.
A tanfolyamokon az erdőgazdaságok gépesítési előadói, valamint a témáknak meg
felelően a fahasználati, szállítási-, erdőművelési előadói, valamint műhelyvezetői,
továbbá szerelői és gépkezelői vettek részt. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság el
rendelte, hogy a tanfolyam résztvevői a tanfolyamokon szerzett ismeretek és a sok
szorosított tanfolyami anyagok felhasználásával az erdőgazdaságnál az érdekelt dolgo
zók részére további tanfolyamokat kötelesek tartani.
Az első továbbképző tanfolyamot Pécsett, Tatabányán és Miskolcon „HíAB 193 tip.
daru szerelése" címmel a HIAB darukkal rendelkező erdőgazdaságok gépesítési elő
adói, szerelői és gépkocsivezetői részére a „HIAB" cég szerelője tartotta. A tanfolya
mokon részletesen ismertette a daru működését, szerelését, beállítását s karbantartá
sát. A résztvevők szakkérdéseire adott válaszokkal, valamint a tanfolyamra berendelt
HIAB daruk megszemlélésével nagyban hozzájárult a daruk üzembiztonságához.
Az erdőgazdaságok egy-egy fő kerületvezető erdésze és egy-egy fő fogatosa részére
„1961. típusú fogatos közelítő kerékpár kezelése, karbantartása és munkatechnológiája"
címmel Huszár Endre tudományos munkatárs tartott kétszer kétnapos bemutatóval
egybekötött tanfolyamot a Keletbükki Áll. Erdőgazdaság Sebesvízi kerületében. Az

első két napon a közelítőkerékpár valamennyi alkatrészének ismertetése és szerelése
történt meg, valamint a kerékpár karbantartása került ismertetésre. A második két
napon a kerékpár fogatolása és munkában való alkalmazása került bemutatásra és be
gyakorlásra. A két tanfolyamon 50 fő vett részt. A tanfolyam anyagát: a kerékpár
részletes leírását és alkalmazási módjait külön sokszorosítva is forgalomba hozták.
Valamennyi erdőgazdaság gépesítési előadói és műhelyvezetői részére tartott két

szer egynapos tanfolyamot „Gyalufogas

fűrészlánc karbantartása"

címmel Szász Tibor

tudományos munkatárs és Kazi Ferenc műhelyvezető az ERTI kísérleti műhelyében.
Ezidőben került bevezetésre néhány erdőgazdaságban az új típusú gyalufogas fűrész
lánc, amelynek fűrészelési hatásfoka, és karbantartási időszükséglete sokkal kedvezőbb
mint a klasszikus lánctípusé. Alapos részleteséggel szerepelt a tanfolyamon a gyalu
fogas fűrészlánc karbantartásának, élesítésének ismertetése. A tanfolyamon mindenki
gyakorolta az élesítés végrehajtását is. Végül a résztvevők megtekintették az ERTI
gyalufogas fűrészlánc gyártási folyamatát. A tanfolyam anyaga az 1. sz. műszaki to
vábbképző tanfolyam 1962. jelzésű füzetbén szerepel.
Május folyamán a Keletbükki Állami Erdőgazdaság Lillafüredi erdészetének terü
letén Szász Tibor tudományos munkatárs és S. Nagy László erdészetvezető tartott két
szer kétnapos tanfolyamot „Komplex fakitermelés"
címmel az erdőgazdaságok gépesí
tési- és fahasználati előadói részére. Ezen termelékenyebb és korszerűbb munkamód
szer szélesébbkörű alkalmazásának bevezetése most már égetővé vált. A tanfolyam al
kalmat adott a módszernek az érdekeltek által való alaposabb megismerésére. A tanfo
lyam részletes anyaga a 2. sz. műszaki továbbképző tanfolyam 1962. füzetben szerepel.
A tanfolyamsorozat tervezetben szereplő „A sodronykötélfonás
technológiája"
tárgyú továbbképző tanfolyam az anyag lektorálásának késedelme miatt asak az
év végére készült él, így a tanfolyam csak ez évben kerül megrendezésre. A Papp
István gépesítési előadó által összeállított és 200 példányszámban lesokszorosított '
anyag, mint a sorozat 3. sz. füzete addig is jó szolgálatot tehet az erdőgazdaságoknak.
Á csehszlovák kereskedelmi kirendeltség műszaki delegátusa Keszthelyen tartott
kétszer kétnapos tanfolyamot „Zetor-Super
vontató szerelése" címmel az erdőgazda
ságok gépesítési előadói és műhelyvezetői részére. A Zetor-Super vontató jelenleg
nagymennyiségben alkalmazott típusgép az erdőgazdaságokban, ahol egyaránt hasz
nálják anyagmozgatási és erdőművelési munkában. A tanfolyam anyaga a 4. sz. mű
szaki továbbképző tanfolyam 1962. jelzésű füzetben szerepel.
A fakitermelési munkák korszerűbbé tétele érdekében az 1962. évben az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság 253 db. Stihl-Contra típusú nyugatnémet egyszemélyes

benzinmotoros láncfűrészt szerzett be. „A Stihl-Contra motorfűrész kezelése,
szere
lése, karbantartása és az alkalmazandó munkatechnológia"
címmel Pálházán, Kapu
váron, Gyöngyössólymoson, Padragon, Visegrádon, Budapesten és Kaszópusztán tar
tottak többnapos tanfolyamokat a Stihl-cég oktatómesterei. A tanfolyamok anyaga
az 5. és 5/a. számú műszaki továbbképző tanfolyam 1962. jelzésű füzetekben szere
pel. E tanfolyamokon 300 motorfűrészkezelő és az erdőgazdaságok gépesítési előadói,
műhelyszerelői, valamint az erdészeti oktatási intézmények megbizottai vettek részt.
A tanfolyam részletes elméleti és gyakorlati ismeretet nyújtott a résztvevőknek.

„Az erdősítések

sorközi gépi ápolása és a gépesített

tuskókiemelés"

tárgyú kétszer

kétnapos továbbképző tanfolyamot Kecskeméten tartotta dr. Meskó József műszaki cso
portvezető. Ezen a tanfolyamon az erdőgazdaságok gépesítési és erdőművelési elő
adói vettek részt. Itt került először országos bemutatásra a K. I. A . jelű szovjet tuskókiemeílőgép. Á tanfolyam anyaga a 6. sz. műszaki továbbképzőtanfolyam 1962.
jelzésű füzetben szerepel.

„A csemetekerti

kisgépek,

csemete

és suhángkiemelés"

tárgyú továbbképző tan

folyamot Nyíregyházán Szilágyi István műszaki csoportvezető tartotta. A z egynapos
tanfolyamon ugyancsak az erdőgazdaságok gépesítési- és erdőművelési előadói vet
tek részt. A tanfolyam anyaga a 7. sz. műszaki továbbképző tanfolyam 1962. jelzésű
füzetben szerepel.

„Az erdőgazdasági

faanyagrakodás

és a HIAB-darus

technológia"

címmel Balogh

Ferenc főmérnök tartott kétszer egynapos tanfolyamot az erdőgazdaságok gépesítési- és
szállítási előadói részére a Vértesi Áll. Erdőgazdaság területén. A tanfolyamon rako
dási feladataink gépi megoldásainak ismertetésén kívül a „ H I A B " daruval való fa
anyagrakodás — , valamennyi választékra — bemutatásra került. Ezen a tanfolyamon
mutatták be a legújabb típusú 1 tonnás vagonrakó transzportőr kísérleti példányá
nak kétféle változatát is. A tanfolyam anyaga a 8. sz. műszaki továbbképző tanfo
lyam 1962. jelzésű füzetben található.

„Unimog

vontató

közelítésben

való

napos tanfolyamot tartott Papp István

alkalmazása"

gépesítési

címmel Sárospatakon

előadó az erdőgazdaságok

két

gépesí-

tési és faanyaghasználati előadói részére. A tanfolyamon bemutatásra kerültek a
„Zelop" és a „Melop"-típusú Unimog vontatású utánfutók, továbbá az erdőgazdasá
gok fahasználati előadói részére az üzembehelyezett új Stihl—Contra-motorfűrészek
is. A tanfolyam anyaga a 9. és 9a. számú műszaki továbbképző tanfolyam 1962. jel
zésű füzetekben található.
A tanfolyamokra teljes egészében jellemző volt a külsőségek és ünnepélyességek
mellőzése, az élenjáró módszerek széles körű megismerése és a problémák tárgyila
gos megvitatása. A módszerek megismerését nagymértékben megkönnyítette, hogy
a tanfolyami anyagok már a tanfolyamok kezdetekor a résztvevők rendelkezésére
álltak és a módszerek bemutatásra is kerültek.
A műszaki fejlesztés előrehaladása szükségessé teszi, hogy hasonló tanfolyamok
minden évben megrendezésre kerüljenek, azonban az 1962. éviekhez viszonyítva mér
sékeltebb terjedelemben, hogy a résztvevőknek módjuk legyen a szerzett ismeretek
és tapasztalatok továbbadására és azok alkalmazásához az előfeltételek megterem
tésére.
Balogh Ferenc
A szegedi csoport taggyűlésén Tölgyesi
Albert előadást tartott a csemeteterme
lési munkák 1961—62. évi eredményeiről
és tanulságairól. Majd megvitatták a cso
port 1963. évi munkaterv-tervezetét.
Dr. Zsolt János bevezetője után a cso
port keretében megalakult a mikológiái
szakosztály.
*
A soproni csoport vezetősége értékelte
az 1962-ben végzett munkát, egyben öszszeállította az 1963. évi munkatervet és
költségvetést. A csoport titkára tájékoz
tatta a vezetőséget arról a beszámolóról,
amelyet a MTESZ intézőbizottsága előtt
a soproni csoport tízéves munkájáról
tartott.
*

A kaposvári csoport a középrigóci er
dészetben mutatta be a tuskóirtásos
komplex fakitermelés
módszereit. A
végrehajtott munkát a bemutató részt
vevői Zékány Tibor és Szász Tibor elő
adásai után értékelték.
*

A Békés- és Csongrád megyei Állami
Gazdaságok Igazgatósága keretében mű
ködő egyesületi csoport vezetőségválasztó
taggyűlésén elnöknek Antal Ferencet,
titkárnak Gerencsér Gyulát választották
meg. 1963. évi munkatervében a csoport
célul tűzte ki a mezőhegyesi erdősávok
hatásának tanulmányozását a mezőgaz
dasági termelésre. A Fásítás Hónapjában
fásítási propaganda előadásokat rendez
nek filmvetítéssel egybekötve. Üzemi
termelési
értekezleteken
ismertetnek
majd egy-egy Az Erdő című szaklapban

megjelent és érdeklődési körükbe vágó
tanulmányt. Tapasztalatcserét szerveznek
a^ vadgazdálkodás tanulmányozására Ta
tára és Kunbajára. Az Orosházán létesí
tendő 6—7 hektáros arborétum telepíté
sére részletes tervet dolgoznak ki és fel
kutatják a telepíthető különleges fafajo
kat.
*

A helyi csoportokban a következő
szakmai továbbképző előadásokat tar
tották:
Nyíregyházán Árva István „Az erdővé
delem időszerű kérdései", Sándor Zoltán
„Gépesített könyvelés";
Parádfürdőn Rakonczay Zoltán „Élőfakészlet-gazdálkodás és fafajpolitika a
mátrai erdőgazdaságban";
Esztergomban Kozma Béla „Az erdő
művelési munkák eredményeinek kiha
tása az erdőgazdaság mérlegére az új el
számolási rend tükrében";
Egerben Scheili Lipót „A korszerű választékolás lehetőségei";
Gödöllőn dr. Bencze Lajos „Erdeink
vadeltartó-képességének növelése", Scheili
Lipót „A korszerű választékolás és a fa
kitermelés komplex szervezése";
Kecskeméten dr. Egerszegi Sándor „A
talajművelés és tápanyag-gazdálkodás új
szemlélete";
Sopronban dr. Majer Antal és dr. Gál
János „Erdész szemmel Finnországban";
Szegeden dr. Keresztesi Béla „Akácter
mesztésünk néhány kérdése";
Szolnokon Tóth Béla „A nyárállomá
nyok nevelési problémái" címmel.

Pályázat határidejének módosítása. Lapunk 1962. évi 9. számában meghirdetett
közgazdasági pláyázat beadási határidejét az Egyesület Elnöksége 1963. június 15-ig
meghosszabbította.
Hibaigazítás. 1963. évi 2. számában a lapunkban megjelent tanulmányok szerzői
nek felsorolása nyomdahiba folytán helytelen szöveggel jelent meg és Kopecky Fe
renc neve kimaradt. A helyes szöveg: „dr. Keresztesi Béla, az ERTI igazgatója, Buda
pest; — Kopecky Ferenc, az ERTI Nyárfakutató Kísérleti Állomásának vezetője, Sár
vár."

