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K Ö Z L E M É N Y E K 

Az Egyesület Választmánya június 12-én dr. Csontos Gyula elnökletével ülést tar
tott. Első napirendi pontként az új Alapszabályok átdolgozott tervezetét vitatták 
meg. Az előbbi választmányi ülésen megválasztott Alapszabály-szerkesztőbizottság 
munkáját a választmány kisebb módosításokkal elfogadta. 

A második napirendi pont Az Erdő szerkesztőbizottságának az 1972—75. évekre 
szóló munkaterve volt. Ezt a szerkesztőbizottság következőkben terjesztette elő: 

— A vezetőségválasztó közgyűlés alkalmával a lappal szemben megnyilvánult 
észrevételeknek, igényeknek kielégítése a szerkesztés munkájának erőteljes kiszéle
sítését követelte. Szakembereink írókészsége a legutóbbi években érezhetően meg
csappant, olvasókészsége pedig látszólag megnőtt. Ez a helyzet és a lap szerkeszté
sében szerzett csaknem két évtizedes tapasztalat arra indított bennünket, hogy a 
szerkesztőbizottság létszámát szokatlan mértékben megnöveljük és ezen túlmenően 
olyan összetételre törekedjünk, ami reményt nyújt a megnyilvánult óhajokat kielé
gítő kéziratok összegyűjtésére. 

— Az Elnökség ez irányú javaslatunkat elfogadta és a szerkesztőbizottság az is
mert összeállításban megalakult. A január hó 21-én tartott első ülésen a bizottság 
a következők szerint alakította ki munkájának irányelveit és módszereit. 

— A szerkesztőbizottság az elkövetkező négyéves működési időszakban fokozott 
hatékonysággal kívánja a lapot az egyesületi célok és feladatok szolgálatába állí
tani. Megítélése szerint az eddigi — általában helyesnek ítélt — szakmai színvonal 
megtartásával nagyobb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a közlések 
az Egyesület tagságának nagyobb tömegeiben keltsenek érdeklődést. 

— Igyekszik az olvasót megismertetni a nagyobb összefüggésekkel, megpróbál a 
termelés helyzetének, egyes intézkedések gyakorlati kihatásának időszerű feltárá
sával hasznos tájékozódási lehetőséget nyújtani az ágazatirányításnak, s ugyanakkor 
az egyes intézkedések indítékainak és céljainak részletesebb megvilágításával hatá
sosabb megvalósításukra ösztönözni, elősegíti a közgazdasági szemlélet elterjedését, 
továbbra is napirenden tartja az erdőgazdasági termelés egyes szakágazatainak kér
déseit, a közlemények súlypontját egyre inkább a gyakorlati írásokra helyezi, fo
kozza a külföldi tapasztalatoknak, a nálunk is alkalmazható eljárások közreadását, 
nagyobb teret szán az egyesületi események érdemi tárgyalására. 

— A lap műszaki szerkesztésében erőteljesebben törekszik a figyelmet megragadó 
és lekötő, élénkebb kiállításra. 

— Munkamódszerében a szerkesztőbizottság alapvetően tagjainak cikktoborzására 
épít, de erőteljesebben kíván támaszkodni az egyesületi szakosztályok közreműkö
désére is. 

Rovatvezető: Király Pál 



— Erőteljesen támogatná a szerkesztési munkát, ha a lap számára biztosított ho
noráriumkereten felül az Elnökség külön is ösztönözné a szerkesztési irányelveknek 
jobban megfelelő tanulmányok létrejöttét. Javasoljuk ezért, hirdessen pályázatot, il
letve jutalmazza nívódíjjal — 3000, 2000 és 1000 Ft nagyságrendben — az olvasók 
tetszését legjobban kielégítő írásokat. 

— A Bizottság eddigi munkájának jellemzéséül szolgálnak a lap 1971. évi számai
ban megjelent cikkek jellemző adatai: 

Egy 
Igénybe vett Cikkek cikk átlag

terjedelem száma terjedelme 

old. % db old. 
1. 2. 3. 4. 

Rendelkezésre állt összesen: 661 
ebből egyesületi közlemények 34 11 3,0 

irodalmi szemle 40 50 0,8 
cikkek közlésére maradt 587 118 5,0 

Szerzők munkahely szerinti megoszlása: 
főhatósági (MÉM, OT) 131 22 23 5,7 
okt. intézmény (EFE, egyéb) 54 10 10 5,4 
tud. intézeti (ERTI, FAKI stb.) 135 22 34 4,0 
erdőrendezőségi 70 12 11 6,4 
erdőgazd. vállalati 143 24 28 5,1 
erdészeti, erdészkerületi 22 4 7 3,1 
idegen szervek 20 4 4 5,0 
szerkesztőségi 12 2 1 12,0 

587 100 118 

Cikkek megoszlása tárgykör szerint: 
növénytani, nemesítési 12 2 3 4,0 
erdősítési, ápolási 81 14 19 4,5 
erdőnevelési 25 4 4 6,2 
fahasználati 37 6 7 5.3 
vadgazdasági, vadászati 47 8 12 3,9 
egyéb mellékhasználati 9 1 3 3,0 
erdővédelem 28 5 10 2,8 
mély- és magasépítési 20 3 3 6,7 
erdőrendezési 10 2 2 5,0 
fafeldolgozási 27 5 6 4,5 
kereskedelmi 29 3 3 6,3 
közgazdasági, gazd. politikai 81 14 10 8,1 
többoldalú erdőhasznosítás 82 14 14 5,9 
szakoktatási 53 10 10 5,3 
egyéb 56 9 12 4,6 

587 100 118 

Az előterjesztés feletti vitában dr. Csontos Gyula elmondotta, hogy a közgyűlésen 
Az Erdő szerkesztésével kapcsolatos észrevételek túlzottan kiélezettek voltak. Java
solta, hogy a választmányi ülés ezt a problémát is tisztázza. 

Dessewffy Imre kifejtette, hogy szerinte a szerkesztéssel kapcsolatos észrevételek 
nem voltak negatív jellegűek. A sokszor ellentétes véleményeket, amelyek a tagság 
legkülönbözőbb rétegeiből vetődnek fel, nem könnyű figyelembe venni. A szerkesztő
bizottság előterjesztése a lényeges felvetésekre kitér, az abban foglaltakat jónak 
tartja. Ezután konkrét javaslatot tett arra, hogy az ÉRDÉRT Helyi Csoport rende
zésében tartott fenyőhelyettesítési ankétok anyagát cél-lapszámban bocsássák a szak
közönség rendelkezésére. Általában ajánlotta, hogy a szerkesztőbizottság kísérje fi
gyelemmel a helyi csoportok működését, amelyek sok, általános érdeklődésre számot 
tartó, gyakorlati kérdéssel foglalkoznak. 

Dr. Speer Norbert szerint nagyon helyes az a felfogás, hogy közérthető legyen a 
lap, de a nívóból nem szabad engedni. Aki a színvonalat akarja csökkenteni, az 
egyesületi tagságot becsüli le. A szakmai továbbképzés iránti igényt nagyrészt Az 
Erdő-nek kell kielégíteni. 



Dr. Gál János elmondotta, hogy a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Tudományos Tanácsa nemrégen tárgyalta a szakfolyóiratok helyzetét, s Az Erdő-t 
példaként említették, mint olyan lapot, amely a heterogén összetételű egyesületi 
tagsághoz megtalálta a megfelelő hangot. 

Dr. Majer Antal az Országos Erdészeti Egyesület életében alapvető fontosságúnak 
ítélte Az Erdő szerepét. A sokrétű igények minél teljesebb kielégítése érdekében 
javasolta olyan kis írások közlését, amelyek erdészeti vagy erdei különlegességek
kel, érdekességekkel foglalkoznak. Majd rámutatott, hqgy szükséges volna a hivatás
szeretetet az erdészeti dolgozókban minél jobban elmélyíteni. A lap új, korábbinál 
változatosabb megjelenési formáját örömmel üdvözölte. 

Fekete Gyula kijelentette, hogy pályázat kitűzésére, nívódíjakra ez idő szerint 
nem áll elég pénz rendelkezésre, a kérdéssel részletesen az Elnökségnek kell fog
lalkoznia. 

Dr. Keresztesi Béla válaszolt a felvetett problémákra, a hozzá intézett kérdésekre. 
A fenyőhelyettesítési célszámot megvalósíthatónak és célszerűnek tartotta. A helyi 
csoportok működését még nagyobb figyelemmel kísérik majd, s igyekeznek gyakor
lati kérdésekkel foglalkozó írásokat bekérni a helyi csoportoktól. A szerkesztőbi
zottság célkitűzései közé felveszik a hivatástudat elmélyítését. Az üzemi gyakorlatot 
közvetlenül érdeklő, s annak munkáját segítő írás ma sem áll elegendő mértékben 
rendelkezésre. A gyakorlati szakemberek keveset írnak; e téren sok a tennivaló. 
Köszönetet mondott a Választmánynak, hogy jóindulattal, nagy segíteni akarással 
foglalkozott a szerkesztőbizottság munkájával és kérte a további hathatós támo
gatást. 

Jérome René örömét fejezte ki a szerkesztés munkája iránt megnyilvánult meg
értésért, sőt elismeréséért. Rámutatott arra, hogy a szerkesztőbizottság az Egyesü
letnek leginkább reflektorfényben álló szerve, amely minden hónapban a tagság elé 
áll munkájával. Ennek a munkának tükröznie kell az egész szaktársadalom ered
ményeit, terveit, elgondolásait, de megfelelő képet csak úgy adhat, ha teljes mér
tékben élvezi az Elnökség, a Választmány, a tagság és az egész szakma segítőkész 

A szocialista országok erdészeti szaklapjainak cikk-cserére történt 
megállapodása alapján legutóbb az alábbi cikkek jelentek meg a 
szovjet, a román és a kelet-német lapokban. 
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támogatását. Megítélése szerint Fekete Gyulának a pénzhiányra vonatkozó utalását 
a korábbi pályázati kiírások és a Számvizsgáló Bizottság elnökének a közgyűlésen 
a lap kiadási költségeiben elért megtakarításra vonatkozó beszámolója nem támaszt
ják alá. Ezért bizakodással tekint az Elnökségnek a nívó jutalmak, pályázati kiírás 
tekintetében hozandó határozata elé. Végül megjegyezte, hogy a szerkesztővel együtt 
kész levonni a következtetést a vezetőségválasztó közgyűlés alkalmával megnyil
vánult észrevételekből és örömmel adja át a megbízatási időszak végével szerepét 
a feltörekvő fiataloknak. 

Dr. Csontos Gyula kifejtette, hogy a választmány az előterjesztést jónak tartja és 
támogatja a szerkesztőbizottság célkitűzéseit. A színvonalat minden körülmények 
között meg kell tartani. Jó, ha az ÉRTI kutatói, az Egyetem oktatói írnak a lapban. 
Mivel a szerkesztőbizottság munkája állandóan az egyesületi érdeklődés előterében 
áll, bírálni ezután is fogják a lapot, a szerkesztést azonban az előterjesztésben fog
laltaknak megfelelően, következetesen kell folytatni. Az előterjesztésért és jó mun
kájáért a szerkesztőbizottságnak a Választmány elismerését fejezte ki. 

Egyesületünk Elnöksége június 12-én dr. Csontos Gyula elnökletével ülést tartott. 
Napirenden az 1972. évi Bedő Albert-díjak odaítélése, miniszteri kitüntetésekre és 
dicséretekre vonatkozó javaslatok megvitatása, valamint az 1972. évi külföldi uta
zások ismertetése szerepelt. 

Az Elnökség az előterjesztett ügyekben megfelelő határozatokat hozott. 
* 

Az MTESZ Zala megyei szervezete elnökségének ülésén Molnár József és dr. Páll 
Miklós titkárok számoltak be az OEE zalaegerszegi, illetve nagykanizsai csoportjá
nak munkájáról. 

A beszámolókat követő vitában felszólalt Farkas Sándor, az MSZMP Zala megyei 
bizottsága gazdaságpolitikai osztályának vezetője. Javasolta, hogy az egyesületi cso
portok a megyei erdőgazdálkodási koncepciók kidolgozásában, megvitatásában mű
ködjenek közre; nyilvánítsanak véleményt az erdőterületek növelése, a fafaj-politika, 
továbbá a megyei fakészletek leggazdaságosabb felhasználásának kérdésében. Szálai 
Ferenc, a FATE helyi csoport titkára javasolta, hogy az OEE- és a FATE-csoport 
közös programot dolgozzon ki. 

Az OEE Elnöksége képviseletében Fekete Gyula főtitkárhelyettes rámutatott a társ
egyesületekkel való szoros együttműködés fontosságára és az egyes kérdések meg
oldására kislétszámú munkabizottságokat javasolt szervezni. 

A vitát Király Lajos, a megyei szervezet elnöke foglalta össze és az elnökség ne
vében elismerését fejezte ki az OEE csoportok munkája felett. 

* 
Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály ülésén Váradi Géza bevezetője után az OT 

által készített „A fagazdaság távlati fejlesztési koncepciójának tervezete" c. anya
got vitatta meg. A vita során kialakult vélemény szerint a mennyiségi terveket alá
támasztó műszaki-fejlesztési elképzeléseket és a közgazdasági irányelveket is cél
szerű lenne mielőbb kidolgozni. Elengedhetetlenül fontos a korszerű, központosított 
információs rendszer és egy új erdőértékszámítás alapján kidolgozandó ökonómiai 
osztályozás. Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét is, hogy a modern üzem- és 
munkaszervezési elvek gyakorlati kipróbálása céljából hogyan lehetne egy válla
lati nagyságrendben működő modell-üzemet létrehozni. Az erdők többcélú haszno
sításának merev üzemtervi kategorizálását célszerű lenne feloldani, s ugyanakkor 
a távlati tervben ezt a többcélú hasznosítást részletesebben meg kellene határozni. 

A Szakosztály szervezési munkacsoportja Nagykanizsán tartotta ülését. A szak
mai megbeszéléssel egybekötött tapasztalatcserén Farkas Pál igazgató a gazdaság 
szervezetéről, dr. Kondor János az Állami Gazdaságok erdészeti szervezetéről és 
Demeter Sándor a szakmai irányítás problémáiról adott tájékoztatót. 

* 

Az Erdők Közjóléti Szakosztálya megbeszélést tartott a KISZ Központi Bizott
ságának és a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának képviselőivel, az ifjúság 
erdei táborozásának elősegítése érdekében. A megbeszélésbe bevonták a Pécsi és a 
Veszprémi Erdőrendezőség igazgatóját és erdőfelügy el őség-vezetőjét is, tekintettel 
arra, hogy az elképzelések szerint a Mecsek és a Bakony területén kerülne kijelö
lésre két mintatábor. 

A tanulóifjúság — különösen a főváros területén élő — igényli a nyári táboro
zást, amely módot ad a szabad természeti környezetben való tartós sátorozásra, tú-



rázásra. Ezt olyan táborhely-sorozat kiválasztásával kellene biztosítani, mely erdei 
környezetben 12—14 napos mozgótábor alapja lenne. A táborhelyeket lehetőleg tisz
tásokkal fellazított, idős állományokban, forrás közelében kell kiválasztani. Kívá
natos, hogy a táborhely közelében erdészház, vagy erdőgazdasági munkásszálló le
gyen, ahol a tábori felszerelés raktározása, megoldható A táborhelyek egymástól 
mintegy 15 km távolságra legyenek, melyeket túrázásra alkalmas, természeti kör
nyezetben levő utak kötnek össze. A táborozási programba be kell venni a környé
ken elérhető kulturális, történelmi, műemléki vagy botanikai érdekességek, neveze
tességek felkeresését is. 

A megbeszélés eredményeként mind a Bakonyban, mind a Mecsekben helyszíni 
bejárások alapján kijelölésre kerül egy-egy ilyen mozgótábor terület. Ezeknek az 
1973-ban beinduló táborozásra való igénybevételéhez az érdekelt erdőgazdaságokat 
is meg kell keresni. 

A Szakosztály szakmai látogatást szervezett a Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság
hoz a Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának Budai Társadalmi Bizottságával 
és a Természetvédelmi Szövetséggel együtt. A látogatás célja volt a gazdaság erdő
területén meglevő és tervezett közjóléti létesítmények megismerése. 

Június 9—16. között zajlott le az Erdészeti és Faipari Egyetemen rendezett 
mérnöktovábbképző, melynek az „Erdészeti tájrendezés, tájfásítás — az ember és 
környezetének kapcsolata" volt a témája. 

A mérnöktovábbképző előadói között tevékenyen vették ki részüket az Erdők 
Közjóléti Szakosztályának tagjai is. A tanfolyam szervezője és vezetője dr. Dobos 
Tibor volt, aki a következő előadásokat tartotta: „Zöldfelület, zöldövezet, zöldövezeti 
rendszerek". „Külső zöldöv zöldfelületei". „A tájrendezés esztétikai vonatkozásai". 
„A fafajok esztétikai jellemzői". „Terepplasztikai megoldások". „Autóspihenők fá
sítása". További előadások voltak: 

Dr. Gál János: „Az ember és környezetének kapcsolata". „A defláció és erózió 
hatása a termelésre." „A mezővédő fásítások tervezési és kivitelezési irányelvei". 
„Az öntözött területek fásítása". Mészöly Győző: „Falu- és majorfásítás tervezése 
és kivitelezése". Dr. Majer Antal: „Az erdő a művészetben". Dr. Keresztesi Béla: 
„Hazánk jelentősebb idegenforgalmi és üdülőtájainak jellegzetességei erdészeti táj
gondozási szempontból". Dr. Héder Sándor: „Vízfelületek környékének fásítási ter
vezése és kivitelezése". „Védőfásítások tervezési és kivitelezési irányelvei a levegő 
szennyeződésének megelőzésére". Dr. Tóth Sándor: „A zajártalom kiküszöbölésére 
létesítendő fásítások tervezési irányelvei". Hibbey Albert: „A hullámtéri véderdő, 
a parti növényzet". 

A mérnöktovábbképző előadássorozatát négynapos tanulmányút követte, mellyel 
a Velencei tó, a Balaton, a Mecsek, Dunaújváros, a Pilis és Budapest erdészeti köz
jóléti objektumaival szemléltették a tanfolyam anyagát. 

A Szakosztály kidolgozta az 1973. évi „Erdők a közjóért" konferencia programter
vezetét. 

A konferencia megnyitására Sopronban kerülne sor. Onnan indulna tanulmányút 
Vas, Zala, Somogy, Veszprém és Pest megyék közjóléti objektumainak bemutatására, 
majd Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián érne véget. 

A konferencia tervezett időpontja 1973. július 2—9. 

Az Erdők Közjóléti Szakosztálya és az Erdőrendezési Szakosztály Balatonfüreden 
közös szakosztályi ülést tartott. Vitaindító előadást tartott Gáspár Hantos Géza „A 
jóléti erdőgazdálkodás tervezési módszerei" címmel. 

Az előadásokat élénk vita követte, ennek eredményét a következőkben foglalták 
össze: 

— Az erdőkkel szemben támasztott üdülési igényeket fel kell mérni. Ahol intenzív 
igénybevételre lehet számítani, ott az erdőt fejlesztési terv alapján erre alkalmassá 
kell tenni. A közjóléti fejlesztési célkitűzéseket az erdőgazdasági üzemtervekben 
is rögzíteni kell. Mind az igényfelmérést, mind a megvalósítás irányítását, ellenőr
zését célszerű volna az állami erdőrendezőségek feladatává tenni. Á közjóléti fej
lesztéseket állami beruházásként volna célszerű finanszírozni. 

— Az erdők közjóléti fejlesztése során mind a tervezés, mind a megvalósítás mun
káiban támaszkodni kell a rokonterületek szakembereinek, a társadalmi szervek
nek, tanácsoknak a segítségére, erőforrásaira. 

A közös szakosztályi ülés második napján a Balatonszepezd és Zánka községek 
térségében levő erdőterületet járták be a résztvevők, amelyre a fejlesztési terv is 
készült. 



Egyesületünk megjelentette az OEE és a Magyar Tudományos Akadémia Agrár
tudományi Osztályának Erdészeti Bizottsága által 1971. június 28—29-én rendezett, 
az erdők közjóléti szerepével foglalkozó ülésszaknak és az ezt követő tanulmány
utaknak a beszámolóját. Ugyancsak kiadta Harsay Gyula: „Erdőterületek üdülési 
igénybevételének és üdülési hozamainak vizsgálata — útmutató a felmérésekhez" 
című dolgozatot. 

* 

A Műszaki Fejlesztési Bizottság Papír—Cellulózipari Albizottsága, valamint a 
Papír- és Nyomdaipari Egyesület Apríték Albizottsága Dunaújvárosban együttes 
ülést tartott. Vitaindító előadást Juhász Mihály, a Papíripari Vállalat műszaki igaz
gatója tartott „Az 1976-ban beinduló dunaújvárosi félcellulóz gyár lombos- és kemény 
lombos fa, illetve apríték ellátásának előkészítése" témakörben. 

A vitát Karczag Gábor, a Papíripari Albizottság vezetője és dr. Kovács Jenő, 
az Erdészeti Albizottság vezetője foglalta össze. Megállapítást nyert, hogy Magyar
országon a cellulózfejlesztési program a papíripar és az erdészet ügye. A közös 
munka újabb eredménye, hogy a jövőben Dunaújvárosba a hazai- és nemesnyár, 
illetve a bükk, gyertyán papírfa kereskedelmileg kérgezett minőségben (a jelenlegi 
nyugati export-papírfánkkal azonos minőségben) szállítható. Ezenkívül 2 m-es hossz
ban is történhet az alapanyag szállítás. A dunaújvárosi cellulóz és papírgyár fel
készül a kemény és lágy lombos fafajokból készített apríték fogadására is. 

* 

Az Erdőművelési Szakosztály az Egri Csoport közreműködésével Egerben és a 
Mátrai EFAG területén „Erdőművelési Napok" címmel kibővített szakosztályi ülést 
és helyszíni bemutatót rendezett. 

A kétnapos rendezvény első napján Adamkó Józsefnek, a Mátrai EFAG igazga
tójának bevezetője után dr. Danszky István „Erdőművelési irányelvek, eljárások, 
területhasznosítási és fafaj gazdálkodási célkitűzéseink", dr. Majer Antal „Termé
szetszerű erdők nevelése", dr. Sólymos Rezső „Erdőnevelési modellek, ültetvény
szerű erdők nevelése", Varga Béla „A korszerű erdőművelési irányelvek gyakorlati 
megvalósítása" címmel tartott előadást. Az előadások megvitatása után dr. Bondor 
Antal vezetésével kötetlen formában megbeszélést tartottak az erdőművelés fejlesz
tésének főbb kérdéseiről. 

Másnap került sor a korszerű erdőművelési eljárások helyszíni bemutatójára. En
nek során tanulmányozták Felnémeten a kisüzemi csemetetermelést, Eger—Mátrafü
red—Mátraháza—Galyatető—Mátraszentimre útvonalon az erdősítési, rontott erdők 
átalakítási, erdőnevelési munkálatokat, majd Kaiban a korszerű csemetetermelés 
módszereit. 

* 

A Műszaki Fejlesztési Bizottság ülését Pusztavámon tartotta a következő napirendi 
pontokkal: 

1. Rakodókezelői tanfolyam megszervezésére vonatkozó javaslat. Radnóty Alfréd 
által kidolgozott és előzetesen kiküldött anyag megvitatása után a MFB a követ
kezőkben foglalt állást: 

— A kidolgozott anyag alkalmas arra, hogy a rakodógépkezelői tanfolyam beta
nított munkás-képzés szintjén beinduljon. A tanfolyam időtartama 14 nap, 2/3 rész
ben gyakorlat és 1/3 részben elmélet (szerelési, hibakijavítási rész). 

— A dunántúli erdőgazdaságok részére a Szőcsénypusztai, a többiek részére a 
Mátrafüredi Szakmunkásképző Iskola szervezzen tanfolyamot, lehetőleg úgy, hogy a 
tanfolyam október hónapban beindulhasson. 

— A Szőcsénypusztai Szakmunkásképző Iskola gépellátásának megoldása érdeké
ben meg kell kísérelni, hogy az Egyesülés egy rakodógépet megrendeljen. Ebben az 
esetben a most beérkező gépekből egyet át lehet adni az iskolának. 

— A szakmunkásképzés beindításának biztosítása céljából munkacsoport, alakult, 
amelynek tagjai: Nyirádi Lajos, Radnóty Alfréd és dr. Goór József. 

2. A Papír és Cellulózipari Albizottság és a Számítástechnikai Albizottság első fél
éves munkájáról beszámoló. Fejes József és Dessewffy Imre adott tájékoztatást. 



3. A Fagazdaság Komplex Fejlesztés-tervezési Albizottság és az Építőanyagipari-
és Bútoripari Kooperációs Albizottság feladatai. A komplex fejlesztés-tervezési al
bizottság ez ideig még nem alakult meg, mivel múlt év decemberében hivatali vo
nalon megalakult a Regionális Bizottság. Az ülés olyan határozatot hozott, hogy az 
albizottság esetlegesen •—• ha arra szükség van — társadalmi úton segítse a regio
nális tervezés munkáját. Konkrét feladatként javasolta az ülés, hogy a Számítás
technikai Albizottsággal kooperálva az információs rendszer kialakításában működ
jön közre — a saját munkaterületén — az eddigi tapasztalatai alapján szükségesnek 
ítélt információk begyűjtését illetően. Másik feladata lehet az albizottságnak, hogy 
egy-egy regionális terv készítésének időszakában az érintett helyi csoportoknál tart
son ismertetéseket, vitákat. Ez alkalommal a saját munkájához is segítséget kaphat. 

Az Építőanyagipari és a Bútoripari Kooperációs Albizottsággal kapcsolatban — 
amely gyakorlatilag még nem alakult ki — az a helyzet, hogy ezekkel a kérdések
kel a FATE és az ÉTE kebelén belül több bizottság foglalkozik. Ennek az albizott
ságnak a feladata lenne említett bizottságokkal a szoros kapcsolat kiépítése és tar
tása. Az ülés felhatalmazta Dessewffy Imrét, hogy a fenti két albizottság ügyét az 
Elnökség elé terjessze részben tudomásulvétel, részben pedig a kapcsolat kiépítésé
ben való segítés céljából. 

* 

A Mikológiái Szakosztály Gombaszakoktatási Bizottsága, valamint az Egészség
ügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Központja a gombamérgezések meg
előzése céljából ankétot rendezett a következő tárgysorozattal: 1. A gombamérge
zések elleni jogszabályalkotás időszerű kérdései; előadó: dr. Makara György, ny. osz
tályvezető főorvos. 2. A gombamérgezések elleni védekezés, mint felvilágosítási fel
adat; kerekasztal konferencia, vezeti: dr. Hajdú Ferenc igazgatóhelyettes-főorvos. 

A Gépesítési Szakosztály 1972. június 28-án tanulmányúttal egybekötött szakosz
tályülést tartott Pusztavámon. 

A napirend a sikárosi alsó felkészítő telep gépeinek és munkájának helyszíni 
tanulmányozása volt. 

A Szakosztályülés a következőket állapította meg: 
— a sikárosi telep igen korszerű kezdeményezés a termelési struktúra átalakí

tására; 
— ajánlja a szakosztály a szakmunkások gondos kiválasztását és kiképzését; 
— már most célszerűnek látszik még egy portáldaru alkalmazása; 
— igen jó kezdeményezés a hulladék elégetése; 
— a hosszúfa szállításra egyedileg tervezett és kivitelezett szerelvényt a Szak

osztály jónak tartja. Igen kedvező a rakoncák nyitása, zárása hidraulikus úton. 
Gondoskodni kell azonban a rakoncák menetközbeni rögzítéséről a hidraulikától 
függetlenül is; 

— a felkészítés során keletkező igen sok tűzifa folyamatos elszállításáról gondos
kodni kell; 

— szükséges, hogy a gépsor üzembehelyezése után meginduljon a gépek minősí
tése és a költségek elemzése; 

—• szükséges, hogy ezt az új módszert bevezető erdőgazdaságok pénzügyi támo
gatást kapjanak; 

— kívánatos, hogy mielőbb több ilyen felkészítő telep épüljön az itt szerzett ta
pasztalatok felhasználásával; 

— sürgősen gazdát kell adni a központi felkészítő telepek problémájának: legyen 
ez vagy az Egyetem, vagy az ERTI, esetleg a Tervező Iroda, mert ez nagymérték
ben elősegítené a helyes koncepció érvényrejuttatását, az eddigi tapasztalatok öko
nomikus felhasználását a további munkában. 



A helyi csoportok életéből 

Az Erdőrendezőségi Csoport rendezvé
nyén „Nyárfanevelésünk; kérdései" cím
mel dr. Szodfridt István, „Az erdőgaz
dálkodás gazdaságpolitikai célkitűzései" 
címmel Váradi Géza tartott előadást. 

A megbeszélés során a hozzászólók 
hangsúlyozták, hogy a jövőben a szak
munkásképzésre az eddiginél sokkal na
gyobb gondot kell fordítani; az erdők 
közjóléti rendeltetésük mellett elsősor
ban mégis csak a fatermesztés célját 
szolgálják. A hozzászólók nem tartották 
helyes eljárásnak a természetes erdők 
biológiai egységének mind gyakoribb 
megbontását, a közjóléti célokra való 
hivatkozással. Az a vélemény alakult ki, 
hogy az állományokat, a korszerű erdő
nevelési irányelvek figyelembe vételével 
ugyan, de mégis természetes módon kell 
kezelni. Az erdésztársadalom a pihenés
re vágyó, természetbarát nagyközönség
nek az elismerését nem az állományok 
természetellenes megbontása, vagy még 
inkább erőszakolt (költséges) elegyítése, 
esetleg az autóutaknak az erdő mélyébe 
való kiépítése, hanem az erdőnek a szak
szerű kezelése révén érdemelheti ki. 

* 

A Baranya megyei Csoport a sellyei 
erdészetben előadást szervezett, ahol 
Gyurisics Tamás tartott előadást „Tech
nológiák továbbfejlesztése a fahaszná-
latban" címmel. Az általános gazdaság
politikai követelményeknek és a gazdál
kodási szabályozóknak a hatására erdő
gazdálkodásunk ma olyan kényszerítő 
helyzetbe jutott, amelyben a termelés 
technikai fejlesztése már nem halaszt
ható — fejtegette előadásában az előadó. 
A fejlesztésnek ki kell terjednie az ál
lományok feltárására, a felkészítő rako
dók gépeire és technológiájára, az egész 
gépsor gépeinek beszerésére és alkalma
zására. A fahasználat fejlesztésének 
alapkérdése, hogy végre valóban hozzá
kezdjünk az első fejlődési szakaszból a 
második fejlődési fázisba való, tudomá
nyosan előkészített átmenethez, mert 
csak ez biztosítja a fahasználat kívána
tos fejlődését, a gépek eredményes hasz
nálatát, az egész erdőgazdasági terme
lés folyamatának fejlődését. 

* 

A Békés megyei Csoport a mályvádi 
erdészet területén, Gyulavár község ha
tárában helyszíni bemutatót szervezett. 
A bemutatóval egybekötve vitatták meg 

Nagy Zoltán „Erdősítések kivitelezésé
nek, ápolásának, műszaki átvételének, 
tervezésének követelményei" címmel tar
tott előadását. 

* 

A Debreceni Csoport a hajdúhadházi 
és guthi erdészet területére szervezett 
tapasztalatcseréjén dr. Szontágh Pál tar
tott előadást a cserebogár-pajor károsí
tása elleni védekezés témakörben. 

* 

Az Egri Csoport az Országos Bányá
szati Egyesület Helyi Csoportjával kö
zösen klubnapot rendezett. A bányász 
csoportot dr. Kovács Jenő üdvözölte, ki
emelve azt, hogy évszázados hagyomá
nyok és közös Alma Mater fűzi össze az 
erdészeket és bányászokat kezdve Sel-
mectől Sopronig. Az új generáció is, 
amely már Miskolcon folytatja tanulmá
nyait, szívesen ápolja a haladó hagyomá
nyokat. 

Az erdész csoportot Bakos Péter bá
nyamérnök, a bányász csoport titkára 
köszöntötte. Utalt azokra az időkre, 
amikor még a bányászat és az erdészet 
szoros kapcsolatban volt. Részleteiben is
mertette az érckutatók bányászati tevé
kenységét Egerben. Ezt követően Mis-
key Kálmán bányamérnök a soproni 
diák-évekről emlékezett meg, majd a 
haladó hagyományoknak megfelelően ja
vasolta, hogy a klubnap befejezéseként 
elevenítsenek fel néhány diáknótát. 

A Kaposvári Csoport „Egyetemi Na
pokat" szervezett. Az Egyetem, a helyi 
és a társ erdőgazdaságok, valamint az 
erdőrendezőség képviselőin kívül részt 
vett ezen a megye számos párt- és ál
lami vezetője is. 

Illés Dezsőnek, a gazdaság igazgatójá
nak a megnyitója után először dr. Gál 
János rektor tartott előadást az egye
temi oktatás jellegéről, célkitűzéseiről. 
Utalt arra, hogy bár a gazdaságok ter
melése a századfordulóig megkétszere
ződik, mégis előtérbe kerül az erdő köz
jóléti, társadalmi szerepe. Részben ehhez 
kell igazítani az oktatási célkitűzéseket, 
részben pedig ahhoz, hogy az új mecha
nizmus más típusú szakembereket igé
nyel. Nem nélkülözhető a jövőben a 
szak- és üzemmérnökképzés. A szakem
berképzésnek igazodnia kell a kor köve
telményeihez, mint ahogy a növekvő fel-



adatokat is csak korszerűbb termelés 
mellett lehet végrehajtani. 

Ehhez a gondolathoz kapcsolódott dr. 
Káldy József tanszékvezető egyetemi ta
nárnak az előadása, aki a fakitermelés
ben alkalmazott munkamódszerek fej
lesztéséről szólt. Az érdekes, vetített ké
pekkel illusztrált előadás nem csupán 
azokat a tényezőket sorakoztatta föl, 
amelyek törvényszerűen megkívánják a 
fakitermelés technológiai és technikai 
fejlesztését, hanem részletesen ismertet
te az ezzel kapcsolatos munkamódszere
ket is. 

További előadást tartott dr. Pankotai 
Gábor „A lombos fa-feldolgozás néhány 
problémája", ..A feltárás mértékszámá
nak korszerű értelmezése", Benedek At
tila „A választék tervezés kérdése a ver
tikális fagazdaságban" címmel. 

Az egyetemi napok során a vendéglátó 
Gazdaság a helyszínen mutatta be a 
részvevőknek a zselici szállítási szerve
zetet, a bőszénfai és a szentbalázsi ra
kodókat. A fiatal erdőmérnökök pedig a 
gazdaság központjában konzultációra 
gyűltek össze, ahol a kezdő mérnökök 
helyzetéről, gondjairól folytattak kötet
len beszélgetést. 

* 

A Miskolci Csoport összejövetelén 
Szintay István „Modern vezetéselmélet", 
Járási Lőrinc pedig „A Zemplén hegy
ségben folyó erdőgazdálkodás történeti 
áttekintése" címmel előadást tartott. 

* 

A Győri Csoport a győri és a kapu
vári erdészetek területén szervezett ta
pasztalatcserét. Ezt a kerületvezető tag
társak kezdeményezték. Vitaindító elő
adást Olaszy István tartott „Az erdőmű
velés hatékonyságának növelése a szabá
lyozó rendszer figyelembevételével" 
címmel. Korreferátumokat tartottak Má
té Károly, Pechtol István és Szakács Jó
zsef. Az előadottak az akácosok átalakí
tásának témája köré csoportosultak, me
lyet kiegészített a fafajcseréhez szüksé
ges fenyőcsemete megtermelése korsze
rű eljárásának bevezetése az erdőgaz
daságnál, az eddigi kísérletek elemző ér
tékelése. A hozzásólásokban aktívan részt 
vettek a kerületvezető erdészek, akik az 
új eljárások kivitelezése során eddig tett 
tapasztalataikat cserélték ki. A helyszí
ni vita alapján ajánlásokat kapott az er
dőgazdaság vezetése a tuskózások kor
szerű végrehajtására és a vegyszereknek 
az erdőművelésben való alkalmazására 
vonatkozóan. 

A győri fűrészüzem rekonstrukciós 
munkálataival kapcsolatban dr. Pankotai 

Gábor „Korszerű fafeldolgozó üzem léte
sítése hazai lombos fafajok feldolgozá
sára" címmel tartott előadásában ismer
tette a szalagfűrészes vezérgéphez csat
lakozó gépsort, a technológiák gazdasá
gosságát és hasznos szempontokat adott 
a gépsor kiválasztásához. 

* 

A Nyíregyházi Csoport a baktalóránt-
házai erdészetben helyszíni bemutatóval 
egybekötött és vetítéssel illusztrált elő
adás-sorozatot szervezett. Előadók vol
tak: dr. Kecskés Mihály „A nyár fafajok 
betegségei, kórokozói és azok elleni vé
dekezés", dr. Szontagh Pál „Nyár káro
sítok és az ellenük való védekezés", dr. 
Kecskés Mihály „Ausztráliai úti élmény
beszámoló". 

* 

A Székesfehérvári Csoport előadás ke
retében vitatta meg Balsay László ny. 
erdőmérnök „A vad és az erdő viszo
nya" című tanulmányát. Előadó a Lajta-
Hanságban több évtized alatt összegyűj
tött tapasztalatait ismertette a vad és az 
erdő viszonyáról. Az elmondottakat gra
fikonokkal és diaképekkel illusztrálta. 

A csoport erdőművelési szakosztálya 
tanulmányút keretében meglátogatta a 
MN Veszprémi Erdőgazdaságot. A ven
déglátók bemutatták a fóliaházas fenyő
csemete-nevelést, az így nevelt cseme
tékkel történő erdősítést, a gépi fenyő
tisztítás munkálatait, valamint a hosszú
fás közelítés módozatait. 

* 

Az MN Veszprémi Csoport szakmai 
bemutatóval egybekapcsolt rendezvé
nyén dr. Szappanos András tartott elő
adást „Üj tisztítási eljárás állományal
kotó fafajaink nevelésére" címmel. Az 
előadásra előre elkészített terepen ke
rült sor. Az előadás közben az előadó és 
a résztvevők szakmai vita közben végez
ték el a tisztítási jelölést. A szakmai be
mutatón részt vettek az erdőfelügyelősé
gek és az erdőrendezőség dolgozói is. A 
közös véleménynyilvánítási alkalom a né
zetek biztató közeledését mutatta. 

* 

A Zalaegerszegi Csoport a termelőszö
vetkezeti erdészek és erdőfelelősök ré
szére szakmai továbbképzést szervezett. 
Az egyhetes továbbképzőn az erdőgaz
dálkodás valamennyi szakterületéről 15 
előadás hangzott el. 

A csoportban Mendlik Géza „Zalai 
bükkösök fatermése" c. előadásában ele
mezte a fatermési táblák általános szer
kesztési módját, s mutatott rá arra, hogy 



miért tartotta szükségesnek a zalai bük
kösök fatermelési tábláinak elkészítését. 
A zalai bükkösök nagy fatömeg produk
tumra képesek, 120 éves korban 1000 
m3-en felüli fatömeg várható az első fa
termési osztályban. Megállapította, hogy 
a kiváló bükkösök vágásérettségi korát 
célszerű lenne 120 év fölé emelni, mi
vel akkor még mindig 13 m3 növedé-
kük van ha-onként. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Budapesten dr. Törley Dezső „Ujabb 
tudományos eredmények a gombák N-
tartalmú anyagáról, különös tekintettel 
a biogén aminokra és az N metilezett 
vegyületekre"; dr. Pozsár Béla „Metile-

zett purm és pirimidin bázisok hatása 
kalaposgombák fehérje szintézisére mi-
célium tenyészetben"; dr. Vörös János 
„A gombák ultrastruktúrája"; Nagy Fe
renc „A gyógynövények gombabetegsé
gei"; dr. Vájna László „Az almafák ké
regmegbetegedését okozó parazita és 
szaprofita gombák"; dr. Konecsni István 
„A P tényező és a gomba termésmeny-
nyiség összefüggése", 

ÉRDÉRT dr. Kocsmár Ferenc „A tár
sadalmi tulajdon védelme és a belső el
lenőrzés", 

Nyíregyházán és Veszprémben dr. 
Herpay Imre „Svéd fagazdaság", 

Sopronban dr. Kovács Géza „Futuro
lógia és erdészet", 

Szegeden Zágoni István „Az erdőgaz
dálkodás és a fafeldolgozás kapcsolatai, 
a fejlődés iránya" címmel. 

Személyi hírek 

Dr. Burayné, Mihályi Erika erdőmér
nök az Egyesületnek adományozta édes
apjának — dr. Mihályi Zoltán, egyesü
letünk 20 éven át volt főtitkárának — 
hagyatékát képező szakkönyveket. A 
gyűjtemény jelentősen növeli könyvtá
runk értékét. 

Halálozás: Életének 65. évében tragi
kus hirtelenséggel Zalaegerszegen el
hunyt Palotay István Bedő-díjas, ny. er
dőmérnök, az Erdészet Kiváló Dolgozója. 

Munkás életének Királyszállás, Rahó, 
Sopron, Tűrje és főleg Zalaegerszeg vol
tak állomásai. Közel négy évtizedes 
szakmai tevékenységét a magyar erdők, 
a szakma odaadó szeretete és a példás 
munka jellemezte. Kiváló vezető volt, 
igényes a munkában, igénytelen, ha ön
magáról volt szó. Napi munkája mellett 
az erdészet tudományos kérdéseivel is 
rendszeresen foglalkozott, és irodalmi 

munkásságot fejtett ki a faállomány
szerkezeti kérdésekben, az erdőbecslés 
terén és a szálaló erdőgazdaság hazai le
hetőségeinek kérdéseiben. Kegyeletün
ket július 3-i temetésén Fekete Gyula 
főtitkárhelyettes rótta le és helyezte el 
Egyesületünk koszorúját. 

Horváth Károly aranydiplomás erdő
mérnök, nyugalmazott főerdőtanácsos, az 
„Erdészeti kiváló dolgozója" 85 éves ko
rában elhunyt. 

* 
Űj egyesületi tagok. Az ÉRDÉRT Vál

lalat dolgozói közül 1972. második ne
gyedévben a következők léptek be az 
Egyesületbe: Bohár Anikó, Gereth Jó-
zsefné, Hepp Lászlóné, Ledniczky Má
ria, Majer Antal, Sólyom Ildikó — a 
központ dolgozói; Bergyár János, Nagy 
Józsefné — a 3. sz. (debreceni) telep dol
gozói. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői 
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egyetemi tanár, rektorhelyettes, Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron; Kiss 
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