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Az Országo s Erdészet i 
Egyesület közgyűlése 

Gödöllő, 1980 . augusztu s 8 -9. 

„Szakmánk egysége a jövő záloga" 

Egyesületünk történetének gondokkal és bizakodással teli szakaszában került 
sor a hagyományos, évi közgyűlésre. Legmagasabb szintű egyesületi fórumunk 
kétnapos eseménysorozata egyúttal az erdészek ünnepe is volt, amikor az 
eredmények és a problémák megtárgyalása módot nyújtott a baráti találkozóra, 
a szakmai, emberi kapcsolatok fejlesztésére. Mindez a szakmai egység szolgála
tában, a közgyűlés jelmondatának szellemében zajlott le, 1980. augusztus 8-án 
és 9-én, Gödöllőn, a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság rendezésében. 

Augusztus 8-án, 8 óra 50-kor, vadászkürt hangja jelezte az ez évi közgyűlés 
kezdetét az ország minden részéről ide érkezett, több száz egyesületi tag és 
vendég számára, akik az Agrártudományi Egyetem aulája előtti téren helyez
kedtek el. Miközben a Himnuszt játszotta a zenekar, sortűz kísérte a zászló
felvonást. A verőfényes augusztusi reggelen ünnepi és hagyományosan erdész 
módon nyitotta meg Riedl Gyula erdőmérnök a közgyűlést és a X I I I . országos 
fakitermelő versenyt illetően átadta a szót dr. Szász Tibor, ERTI tud. fő
osztályvezetőnek, aki köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és a versenyzőket. 
Méltatta a versenyek 20 éves eredménysorozatát. A versenyek megrendezését 
1960-ban az ERTI javasolta, s 1966-tól már nemzetközi versenyekre is sor 
került. Ezekről eddig 2 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet hoztak haza a ma
gyarok. A z elmúlt években a Borsodi, a Balaton-felvidéki és a Pilisi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság rendezte meg a fakitermelők országos versenyét, míg 
a jelenleginek a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság volt a rendezője. 
A megnyitó után a verseny résztvevői és szervezői az előző napon már beindított 
versenyek színhelyére vonultak, munkájuk folytatására, a csodálatosan szép 
és jól berendezett galgamácsai Csuzi-rétre. A közgyűlésre az egyetem aulájában 
került sor, s dr. Herpay Imrének, az OEE elnökének üdvözlő szavaival és meg
nyitójával kezdődött. Az elnökségben a Pest megyei, a gödöllői párt-, tanácsi 
és egyetemi vezetőkkel együtt foglalt helyet Tömpe István, az M S Z M P KB 
tagja, a Magyar Rádió és Televízió elnöke, az erdészet egykori vezetője, dr. 
Soós Gábor államtitkár, dr. Rácz Antal MÉM-főosztályvezető, dr. Bondor Antal 
MÉM EFH-főosztályvezető, Mícsuch László a MEDOSZ titkára, dr. Jéky László 
az MTESZ főtitkárhelyettese és a házigazda, Tollner György igazgató. Egyesüle
tünk vezetőségét az elnökségben dr. Herpay Imre elnök, Király Pál főtitkár és 
dr. Ébli György, az ellenőrző bizottság elnöke képviselte. Külön köszöntötte az 



elnök a külföldi társegyesületek (szovjet, csehszlovák, lengyel, jugoszláv, oszt
rák, nyugatnémet) képviselőit. 

A z elnöki megnyitót: „Gondolatok az OEE-közgyűlés előtt" címmel, lapunk
ban közöljük. Célszerű kiemelni ebből azt, hogy egyesületünk az erdőgazdál
kodás és a faipar fejlesztésének az elősegítését fő feladatának tekinti, amellyel 
kapcsolatosan az erdésztársadalom véleményét foglalkoztató kérdésekben min
dig állást foglalt és javaslatait eljuttatta az irányító szerveknek. A z elnöki meg
nyitó most a fatermesztést jelölte meg olyan témaként, amely foglalkoztatja, 
illetve nyugtalanítja az erdésztársadalmat. 

A főtitkári jelentést Király Pál terjesztette elő, amelynek a szövegét szintén 
közöljük. Kiemelte, hogy az OEE, történetének 114 éve alatt, először tartja 
közgyűlését az erdészeti múlttal rendelkező Gödöllőn. Szólt az Agrártudományi 
Egyetem és az erdészek, vadászok kapcsolatairól. Kiemelt szerepe volt a be
számolóban az egyesület elmúlt évi munkájának és anyagi helyzetének. Ehhez 
kérte a vállalatok támogatását és a tagdíj felemelését. 

Dr. Ébli György az ellenőrző bizottság jelentését terjesztette a közgyűlés elé. 
Eszerint egyesületünk 1979-ben az érvényes alapszabályok szerint működött. 
Kevesebb és tartalmasabb volt a rendezvények száma. Fegyelmi vétség nem 
fordult elő, a pénzgazdálkodás megfelelt az előírásoknak. 

A z ellenőrző bizottság jelentését a közgyűlés hagyományosan kiemelkedő 
proprampontja követte: az 1980. évi Bedö Alberí-díjak átadása. Az OEE elnök
ségének döntése alapján dr. Madas András erdőmérnök, ny. miniszterhelyettes, 
az OEE 23 éven át volt elnöke, Simon Károly erdész és Zádor Oszkár erdő
mérnök, erdészetvezető, részesült egyesületünk legmagasabb kitüntetésében. 
Ciusius-emlékérmet kapott dr. Urai Pál, „Szocialista kultúráért" kitüntetést 
Tóth István, akiket a résztvevők melegen ünnepeltek. A kitüntetések ünnepé
lyes pillanatai után az elnök ismertette a közgyűlési határozat tervezetét, majd 
szünetet rendelt el. A szünet után a hozzászólásokra került sor, amelyekből 
részleteket ismertetünk. 

Elsőként Tömpe István kért szót. Köszöntötte nagy múltú egyesületünket, 
amely mindig betöltötte hivatását. A múltban összefogta a különböző területe
ken dolgozó erdészeket, a jelenben támogatja az új Erdészeti és Faipari Hiva
talt, és a jövő feladata lesz a V I . ötéves terv teljesítésének az elősegítése. A 
másfél éve megalakult EFH jól indult, bár sok tennivalója van még az ágazat 
egészének áttekintése érdekében. Az 1980. I. félévi erdészeti-faipari termelés
nek jelentősek az eredményei. A 200 ezer m 3-es fakitermelés-növelés igen 
számottevő többletet hozott. Utalt arra is, hogy ezen túlmenően is jelentős 
megtakarítás van, ami évi 1 millió m3-es, további fakitermelés-növelést jelent
het. Saját tapasztalatai szerint 2—3 év kell az erdészeti központ teljes kiala
kulásához, amelynek a vezetői részére előlegezett bizalomra van szükség. Je
lenleg két fő feladat áll az erdészet előtt. Az egyik a V I . ötéves terv jó elő
készítése, a másik a túlérett faállományok, a tartalékok kitermelése, a tűzifa
termelés emelése. A z erdősítés-fásítás terén nem tudja elfogadni elegendő ered
ménynek azt, ami az utóbbi időszakban történt. Nem szabad elfeledkezni a 
faipar céltudatos fejlesztéséről, amely arányban van a rendelkezésre álló fával. 
Adjon az erdészet egyre többet hazánk felvirágoztatására, amelyhez sok sikert 
és jó egészséget kívánt az ágazat dolgozóinak. 

Rakonczay Zoltán, az O K T H általános elnökhelyettese hozzászólásából a kö
vetkezőket idézzük: „Felszólalásomat szeretem felhasználni arra is, hogy rö
viden megemlítsem az erdészet és a természetvédelem viszonyát. Azt hiszem, 
ebben a körben csak a vendégek kedvéért kell azt hangsúlyozni, hogy a kere
ken 100 esztendős, intézményes természetvédelem és az ugyancsak 100 eszten-



dős államerdészeti szervezet, megalapításától kezdve, 80 éven keresztül a föld
művelésügyi tárca keretén belül, azonos szervezetet alkotott. A természetvéde
lem szervezete 1961-ben vált ki a földművelésügyi tárcából, illetve az állam
erdészetből. Addig tehát semmiféle nézeteltérésről, konfliktusról eleve nem 
is beszélhettünk. Most mi ugyanazt érezzük, hogy az erdészet és a természet
védelem között legalább oly mértékű az egymásra utaltság, mint az erdőgaz
daság és a mezőgazdaság között. Mivel a természetvédelmi területek több mint 
fele erdő, az erdészettel való együttműködés nélkül a természetvédelem meg 
is buktatható. Mi jelenleg sem a környezetvédelmet sem a természetvédelmet 
nem tudjuk elképzelni az erdészekkel való, legteljesebb együttműködés nélkül! 

Ezzel ellentétes jogszabályok, rendelkezések, határozatok, írások — tudtom
mal — még eddig nem is láttak napvilágot; ennek ellenére kisebb-nagyobb 
nézeteltérésekről hol innen, hol onnan értesülünk. A környezet- és természet
védelem irányítóinak mély meggyőződése, hogy ezek csak félreértésekből vagy 
egyes emberek túlkapásaiból származhatnak. A természetvédelmi előírások 
ugyanis 99%-ban egybeesnek az erdészek törekvéseivel. 

Mit korlátozunk mi az erdőterületeken? 
A művelési ág megváltoztatását, tehát az erdők irtását, a parcellázást, az 

építést, a külszíni bányaművelést és a szemétlerakást. Gondolom, ezek nem 
gyengítik, hanem erősítik az erdészet pozícióit. Ezenkívül az erdőterület maxi
mum 2%-án korlátozzuk a vegyszerezést és — amint azt már említettem — 
mi is jobban szeretjük a vastag erdőt, mint a vékonyat. 

Ha tehát itt-ott nézeteltérések vannak, az nem az erdészet és a természet
védelem között van, hanem a természetvédelem és azon szervek között, amelyek 
az erdészetre olyan szabályozókat hoznak, amelyek a fenti törekvésekkel el
lentétes magatartásra késztetik az erdőgazdát. Itt tehát nekünk közösen kell 
fellépnünk az ilyen szabályozók megalkotóival szemben. Közöttünk csak olyan 
nézeteltérések lehetnek, mint amilyen az erdészeten belül is fellelhető az erdő
művelők és erdőhasználók, az erdészek és vadászok, az erdőfelügyelők, erdő
rendezők és üzemi erdőgazdák között. 

És, ha már szónál vagyok, az egyesület közgyűlésén, mint fórumon keresztül, 
szeretnék egy kéréssel Soós Gábor államtitkár elvtárshoz, az erdészeti ágazat 
legfőbb irányítójához fordulni. Az utóbbi időben több olyan megbeszélésen 
vettem részt, amikor a földvédelmi törvény módosításáról, az új vadászati és 
erdőgazdálkodási jogszabályokról vagy az új földértékelési rendszer bevezetésé
ről tárgyaltunk. Ezeken a megbeszéléseken hol felelős, hogy kevésbé felelős 
emberek megnyilvánulásaiból arra lehetett következtetni, mintha valami fásí
tásellenes magatartás lenne kialakulóban. Ezzel kapcsolatban az a vélemé
nyem, hogy számos olyan facsoport, fasor, erdősáv és erdőfolt létesült az elmúlt 
évtizedekben, amely kisebb-nagyobb mértékben akadályozza a repülőgépes 
növényvédelmet, a nagy gépek mozgását és a .mezőgazdaság szempontjából 
optimális táblanagyság kialakítását. Ha ezzel az erdészkollégák nem értenének 
egyet, véleményem szerint mindenképpen a mezőgazdásznak van igaza. Mégis 
azt javaslom, hogy mielőtt nagyobb mértékben likvidálnánk az elmúlt évti
zedekben létrehozott, itt-ott valóban meggondolatlanul telepített fásításokat, 
ezt az akciót alaposan gondoljuk át. Helyesebb lenne addig az erdőn kívüli 
fásításokra szánt hiteleket olyan területeken felhasználni, amelyek már most 
sem vitatottak. Ilyenek a roncsolt területek, a szeméttelepek környezete, a 
kubikgödrök, a felhagyott külszíni fejtések, a bányahányók, a felhagyott vas
utak és közutak nyomvonala stb. Mivel ezeknek a területeknek a fásítása jóval 
költségesebb, de jóval indokoltabb, egy ideig kisebb területeken folyna ugyan 
a munka, de eltüntetnénk az országot legjobban csúfító sebeket. 



Összegezve: mielőtt felszámolnánk például a közel 200 esztendős Mezőhe-
gyesi Állami Gazdaság 26 aranykoronás földjén levő erdősávokat, vegyünk egy 
mély lélegzetet." 

Sághy István, ny. erdőmérnök, az OEE budapesti helyi csoportja nevében 
köszöntötte a közgyűlést. Hozzászólásából idézzük a következőket: „ A közgyű
lés programját kézhez véve, elsőnek a jelmondat ragadta meg a figyelmemet. 
Ügy gondolom, nem én voltam és vagyok az egyetlen, akinek ez a jelmondat 
sokmindenre felhívta a figyelmét és elgondolkodott ennek jelentőségén. . . 
Nemegyszer tapasztaltuk a múltban, hogy bármilyen gazdasági nehézségek 
jelentkeztek az idők folyamán a különböző rendszerekben, az első út mindig 
az erdő felé vezetett, hogy megkíséreljék a tulajdonosok megtépázott anyagi 
helyzetét a fakitermelés fokozásával vagy a kilövendő vad értékesítésével ren
dezni. Szerencsére azonban nem mindig ez volt a jellemző, mert akadtak azért 
bátor, a szakmához hű és az erdőért áldozatot vállaló erdészek, akik védelmére 
keltek az erdőnek és összefogtak, egységbe tömörültek a szakmai érdekek 
védelme, szakmánk egysége érdekében. 

Most, amikor jelen közgyűlésünk jelmondatát elemezzük és azt szívünkbe 
véssük, engedjék meg, hogy ennek jelentősége mellett ne menjek el szótlanul. 
Az idők folyamán talán egyetlen ágazatot sem szerveztek annyiszor, mint az 
erdőgazdálkodást. Bizonyításul csak az utolsó 30 év erdőgazdasági szervezéseit 
említem példának, amit Rakonczay Zoltán cikkével igazolok, amely Az Erdő 
legutóbbi számában jelent meg. Ennek során voltak nagyon sikeres, de voltak 
kevésbé sikeres szervezéseink. Szeretném kihangsúlyozni, hogy szakmánk egy
ségének továbbfejlődése nemcsak a gazdálkodás megszilárdítását hozza magá
val, hanem hatással lesz az egyesületi élet továbbfejlesztésére is, és fokozni 
fogja az erdészeknek az egyesülethez való ragaszkodását is. A szakma egységé
nek továbbfejlesztése érdekében helyi csoportunk közreműködésével létrejött 
a budapesti erdészklub, melynek létrehozásában hathatós segítséget nyújtott 
egyesületünk elnöksége és a MÉM Erdőrendezési Szolgálat. Személy szerint 
is e helyen köszönjük meg dr. Varadi Géza és dr. Csontos Gyula elvtársnak 
ez irányban tanúsított megértő és hathatós támogatását. Ez az újonnan létre
jött erdészklub várja egyesületünk tagjait a helyi csoport rendezvényeire, 
baráti beszélgetésekre, találkozókra fiatal és idősebb kollégákat egyaránt. Re
méljük, a klub betölti hivatását. 

A jövő nemzedék, a fiatalok nevelése és a szakma iránti érdeklődés felkeltése 
céljából, a budapesti helyi csoport vállalta a nagykovácsi Hevesi Akos Nevelő
otthon társadalmi és szakmai patronálását. Nagy sikere volt a májusban meg
rendezett „Madarak és fák napjának", melyre a nevelőotthon csodálatosan szép 
parkjában került sor. A budapesti helyi osoport, a HNF Budapesti Bizottságá
val karöltve, erdészeti szaktanácsadói munkacsoportot alakított, melynek fel
adata fővárosunk kerületeiben folyó és a HNF által szervezett fásítások szak
mai irányítása, segítése. Több budapesti tagtársunk eredményesen vesz részt 
ebben a munkában. Egyesületünk lapjának, Az Erdő-nek szerkesztésével kap
csolatban, nagy sikerű ankétot szerveztünk helyi csoportunk olvasótáborában, 
ahol számos értékes javaslat és megállapítás hangzott el a jövőt illetőleg. 
Javasoljuk, hogy hasonló ankétot más helyi csoportok is szervezzenek. A szak
mai irányítása, segítése. Több budapesti tagtársunk eredményesen vesz részt 
bevonása az egyesületi életbe, párhuzamosan a szakma nyugdíjasainak messze
menő megbecsülésével, tapasztalataik felhasználásával. Helyi csoportunk úgy 
határozott, hogy nyugdíjas tagtársaink életét figyelemmel kíséri, elsősorban 
az egészségileg megrokkant tagjait otthonukban felkeresi abból a célból, hogy 



Dr. Herpay Imre, dr. Soós Gábor és Tömpe István az elnökségben 

életkörülményeikről tájékozódjék, ezzel is kifejezésre juttatva megbecsülését 
az egyesület régi tagjai iránt. 

A z egyesület elmúlt évi munkájával kapcsolatos főtitkári és ellenőrző bizott
sági beszámolók hűen tükrözték az egyesületben folyó munkát, melyet az el
nökség az elmúlt egy év alatt végzett. Nehéz feladatot teljesítettek, megfeszített 
munkát végeztek. Kívánom, hogy legyen további erejük és energiájuk az 
egyesületi életben kialakult új módszerek továbbvitelére és fejlesztésére. K í 
vánom, hogy munkájukat siker koronázza annak érdekében, hogy szakmánk 
egysége valóban a jövő záloga legyen." 

Balázs István erdőmérnök, a Pest megyei tanács és a megyei MTESZ-szer-
vezet nevében üdvözölte a résztvevőket. Elismeréssel szólt a kedvező együtt
működésről. \ 

Dr. Jéki László, az MTESZ főtitkárhelyettesének hozzászólásából a követ
kezőket idézzük: „Megtisztelő feladatom a Műszaki és Természettudományos 
Egyesületek Szövetsége országos elnöksége nevében köszönteni a közgyűlést és 
önökön keresztül az egyesület valamennyi tagját, a magyar erdésztársadalmat. 
A szövetség népes családján belül az OEE tiszteletre méltó helyet foglal el már 
azáltal is, hogy a második legrégibb egyesület; értékes hagyományai ma is 
elevenen hatnak. A hagyományőrzésről győzött meg a mai közgyűlés is. Az 
egyesület 1866-ban elfogadott alapszabálya szerint a feladat: az erdőgazdaság 
minden ága előmozdítására közrehatni. Erre szolgálnak a tagok időszakonkénti 
gyűlései az ország különféle vidékein, s e gyűléseken lehető gyarapítása azon 
állapot ismertetésének, melyben az erdőgazdaság összes ágai Magyarországon 
léteznek, és megismertetése azon akadályoknak, melyek azok kifejlesztésének 
útjában állnak. Több is történik itt ma ennél, hiszen az előrehaladás útjában 
álló akadályok feltárásán túl javaslatok, elképzelések is születnek ezen aka
dályok leküzdésére. 

A z OEE a 32 MTESZ-egyesület között sajátos színt képvisel szakterületével. 
Témáiból adódóan, nemcsak az ipari-mezőgazdasági-tudományos ágazatokkal 
van közvetlen munkakapcsolata; a szakmától távolállók, a laikus közönség szá-



mára is van érzelmi és értelmi mondanivalója — hiszen ki ne szeretné mind
annyiunk féltett kincsét: az erdőt. A z egyesület méltóképpen teljesíti hivatását 
akkor, amikor a szakmai-tudományos-népgazdasági szférákon túlmenően, szak
mai továbbképzési, információterjesztési és sok más egyéb feladatán és ren
dezvényén felül arra is akar és tud energiát fordítani, hogy sok-sok ezer kis-
és nagy diákhoz közelhozza az erdő gazdag világát az „Erdők napja" országos 
mozgalom keretében. A z a tény, hogy az Országos Erdészeti Egyesület sajátos 
színt képvisel a Szövetségben, egyáltalán nincs ellentétben, sőt teljesen 
összhangban van azzal, hogy az egyesület igen eredményesen szolgálja, erő
síti, segíti azokat a törekvéseket, amelyeket az MTESZ a jelen időszak leg
fontosabb, legjellegzetesebb irányaiként jelölt meg az egyesületi munkában. 

A beszámolók és a felszólalások már részletesen kitértek a párt X I I . kong
resszusának határozataira, az ebből adódó feladatokra. Csak címszavakban 
utalok a műszaki értelmiség megnövekedett feladataira, felelősségére. Az ed
digieknél jobban, szervezettebben kell hasznosítanunk a szaktudást, az értelmi
ség közéleti aktivitását. E téren igen nagy munka hárul az MTESZ-re és 
tagegyesületeire. Az elmúlt hónapokban már számos jelét tapasztaltuk annak, 
hogy a párt- és állami vezetés fokozottabban kíván támaszkodni az MTESZ-be 
tömörült értelmiségre. A feladatok komplex megközelítést igényelnek, ennek 
érdekében javítanunk kell az egyesületek munkájának összehangolását. 

A z Országos Erdészeti Egyesület mindig is szem előtt tartotta az inter
diszciplináris munka fontosságát, példát mutatott a dolgok sokoldalú szemléleté
re, felismerve, hogy a különböző tudományágak hogyan hatják át egymást, új 
meg új ösztönzést adva a fejlődéshez. Legyen szabad ezt is egy idézettel iga
zolnom. (Az idézeteket Király Pál főtitkár könyvéből és cikkeiből vettem.) 
Arató Gyula, neves erdészeti szakíró írta 1894-ben: »S vajon nincs-e valameny-
nyi gyakorlati tudományágnak mienkéhez hasonló egyesülete, mely hozzánk 
hasonlóan működésbe léphetne? S ha az egyazon célnak mindezek egymásután, 
külön-külön megnyerhetők lennének, . . . közeleső gondolatképpen támadna fel 
a viribus unitis (egyesült erővel) elve szerint az egyazon célt szolgáló egyesüle
teknek, társulatoknak közös munkára való csoportosulása, ami ismét alap
gondolatát adja meg egy, a létező gazdasági és tudományos egyesületek és tár
sulatok erkölcsi, szellemi és anyagi támogatásával létesítendő közös intézmény
nek, mely aztán már erőteljesen, s a sikernek szemmelláthatólag mutatkozó 
jelenségeitől igazoltan fejthetné ki áldásos tevékenységét.^ A szövetség első
rendű feladatának tekinti, hogy az ilyen jellegű munkát, amelynek az OEE 
már régóta aktív részese, minden eszközzel támogassa. A z erdészet, az elsőd
leges faipar jelentősége nagymértékben megnövekedett. A z előtte álló felada
tok között számos olyan szerepel, amely megkívánja a más területek szak
embereivel, más egyesületekkel való együttműködést. E területen, az ilyen 
szemlélet elterjesztésében még igen nagy tartalékok vannak a népgazdaságban 
és az egyesületi munkában egyaránt. 

Egyesek szemében kényes és problematikus kérdés az MTESZ és tagegyesü
leteinek viszonya. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi az MTESZ sokszínűségét 
értéknek tekintjük és nem hiányosságnak vagy hibának. Így tekinti az MTESZ 
választott vezetősége és ezt a szemléletet követeli meg a függetlenített munka
társaktól, vezetőktől és beosztottaktól egyaránt. Más kérdés, hogy ha a nép
gazdasági célok, a munka hatásfokának javítása úgy kívánja — de csak akkor — 
némely dolgot célszerű egységesíteni. Vannak olyan célok, feladatok, amikor 
az MTESZ feladatának tekinti és kell, hogy tekintse az egész magyar műszaki
mezőgazdasági-természettudományos értelmiség társadalmi tevékenységének egy-
irányba való összpontosítását. Néha feszültséget teremt a Szövetség és az egye-



sületek viszonyában az a tény, hogy a Szövetség közvetíti az egyesületekben 
a takarékosabb, ésszerűbb gazdálkodás érdekében hozott állami intézkedéseket. 
Néhány példa itt a közgyűlésen is elhangzott. E takarékossági intézkedésekhez 
nekünk is tartanunk kell magunkat, sőt továbbmenve, egyet is kell értenünk 
velük, hiszen azt szolgálják, hogy az egyesületi megmozdulások az anyagi és 
eszmei ráfordításokhoz képest a legjobban szolgálják azt a célt, amit magunk 
elé tűztünk. A z egyesületek és a szövetség viszonya tömören összefoglalható: 
az MTESZ az egyesületekért van és nem megfordítva. Annyira kívánunk ön
állóságot adni és decentralizálni, amennyire csak lehetséges — a munka kára 
nélkül— és csak annyira centralizálni, amennyi közös munkánk eredményes
sége érdekében feltétlenül szükséges. 

Az Országos Erdészeti Egyesület mindig is élvezte tagjai és az egész erdész
társadalom bizalmát, ragaszkodását. Meg vagyok győződve arról, hogy ezzel 
az egyesület vezetősége a jövőben is jól fog gazdálkodni, és akkor az egyesület 
társadalmi súlya is tovább fog növekedni." 

Micsuch László, a MEDOSZ titkára üdvözölte ezután a közgyűlést és köszön
te meg az elmúlt évi gazdasági és szakszervezeti munkát. Nagy jelentőséget 
tulajdonít a MEDOSZ és az OEE közötti együttműködésnek, amelynek ered
ménye az elmúlt évek politikai-gazdasági határozataiban is megnyilvánult. Az 
OEE-vándorgyűlések politikai szerepét fokozza az, hogy lehetőséget és fórumot 
teremtenek az erdőgazdaság és dolgozóinak a fokozott társadalmi elismeréséhez 
és megismertetésére. A MEDOSZ egyre nagyobb figyelmet kíván fordítani 
az erdészet műszaki és irányító dolgozóinak a helyzetére. 

Dr. Dessewffy Imre, a F A T E elnökségi tagjaként köszöntötte a társegyesület 
nevében a közgyűlést. Elismeréssel szólt a F A T E és az OEE vezetői között 
kialakult kedvező együttműködésről. Kiemelte a fa komplex hasznosításával 
kapcsolatos, közös feladatot. 

Dr. Soós Gábor MÉM-államtitkár, a minisztérium és vezetői nevében üdvö
zölte a közgyűlést és az OEE tagságát. Megköszönte azt a segítséget, amelyet 
az OEE nyújtott az erdészeti feladatok jobb megoldásához. Megmutatkozott ez 
az V. ötéves terv teljesítésében, a GPB részére készült anyag tervezetének az 
előkészítésében. Intenzív irányban kell az erdészetet és a faipart továbbfejlesz
teni. A z V. ötéves tervben mintegy 45 ezer ha-ral nőtt az erdőterület. A mező
gazdaság felmérte az erdősíthető területeket. Ismét fel kell karolni a legelő- és 
gyepfásítás ügyét, ésszerűen kell az erdősávokat telepíteni, hogy megfeleljenek 
a nagyüzemi mezőgazdálkodás követelményeinek. Javult az erdősítések fafaj
összetétele, a nemesített szaporítóanyag részaránya. Nőtt a gyorsan növő fa
fajok szerepe, ugyanakkor változatlan az igény a lassannövő, értékes fafajok 
felkarolására. Központi téma ismét a tűzifa termelés. Emelkedett a korszerű 
erdőművelés és fahasználat aránya, a műszaki fejlesztés hosszú ideig elmaradt. 
Együttes, átfogó fejlesztésre van szükség. Ennek érdekében növelni kell a szak
mai felkészültséget, a szellemi kapacitás jobb hasznosítását. Gondoskodni kell 
a lehetséges 1 millió m 3-es évi plusz fakitermelésről, amely az átlagosnál gyen
gébb faállományokban, kellően fel nem tárt erdőterületeken jelentkezik. A z 
erdőfelújítás helyzete nem kielégítő. Egységes gondoskodás kell a végrehajtás
ban a többszektorúság ellenére is. A létrejött társulásokat kellő tartalommal 
kell megtölteni. Egyetértett a közgyűlés jelmondatával és határozati javaslatá
val. Ezek teljesítése szolgáljon mindnyájunk örömére és hasznára. 

A hozzászólások után a közgyűlés egyhangúlag a következő határozatot sza
vazta meg: 
l.A helyi csoportok nyújtsanak segítséget a vállalati tervek elkészítéséhez és 

végrehajtásához. Kezdeményezzék, hogy a vállalatok vezetői egyesületi tag-



gyűlésen — még a kialakítás időszakában — ismertessék a vállalat tervét. 
Tagságunk gazdag tapasztalatainak felhasználásával a vita járuljon hozzá 
ahhoz, hogy reális, kivitelezhető, a VI. ötéves terv célkitűzéseit minél jobban 
megvalósító tervek szülessenek. 

2. A helyi csoportok foglalkozzanak a fa energetikai hasznosításának eddig 
• nem alkalmazott lehetőségeivel és keressék azokat a megoldásokat, amelyek 

egyidejűleg a hulladékot is csökkentik. 
3. A helyi csoportok vegyék számba és mérjék fel a MEDOSZ-szal való együtt

működési megállapodásokból adódó feladataikat, váljanak a szakszervezet 
szakmai tanácsadó szervévé a VI. ötéves terv elkészítése és megvalósítása 
kapcsán, segítsék a helyi szociálpolitika alakítását és általában fokozzák az 
OEE—MEDOSZ üzemi szintű együttműködését. 

4. A helyi csoportok keressék és teremtsék meg az alkalmakat tagjaink emberi 
kapcsolatokat erősítő, kötetlen találkozóira. 

5. A helyi csoportok foglalkozzanak a pályakezdő fiatalokkal. 
6. A helyi csoportok vonják be munkájukba a nyugdíjas szakembereket és tö

rődjenek körülményeikkel. 
7. Az egyesületi személyi tagdíj 1981. január 1-i hatállyal havi 15,— Ft. A nyug

díjasok és a tanulók tagdíja változatlan. 
Ezután került sor az MTESZ tisztújító közgyűlésén az OEE-t képviselő 14 

tagtársunk megválasztására. A választás eredményeként, az elnöki javaslatnak 
megfelelően, a tisztújító közgyűlésen egyesületünket a következők képviselik: 
dr. Herpay Imre elnök és Király Pál főtitkár (hivatalból), Ádám Ferenc erdész, 
dr. Bartucz Ferenc a BEFAG vezérigazgató-helyettese, Csötönyi József MÉM 
—EFH-főelőadó, az OEE budapesti helyi csoport titkára, dr. Ebli György igaz
gató, az ellenőrző bizottság elnöke, dr. Királyi Ernő- a MÉM—EFH vezetője, 
Koncz Antal erdész, dr. Madas András ny. miniszterhelyettes, az elnökség 
tagja, Nagy Péter erdész, dr. Sólymos Rezső ERTI-főosztályvezető, az elnökség 
tagja, a szerkesztő bizottság elnöke, Tollner György a Budavidéki Á E V G igaz
gatója, dr. Váradi Géza a MÉM—EFH helyettes vezetője, alelnök, Vida László, 
a DEFAG igazgatóhelyettese, a helyi csoport elnöke. 

Végül az elnök megköszönte a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság 
vezetőinek és dolgozóinak, helyi csoportjának a közgyűlés szervezésében és le
bonyolításában kifejtett munkáját és a délelőtti programot befejezettnek nyil
vánította. 

A z ebéd után színes szakmai program várta a résztvevőket: a gödöllői ar
borétum megtekintése, lövészverseny a gödöllő—incsői lőtéren, kotorékverseny. 
Elismeréssel kell megemlékezni arról is, hogy a délelőtt folyamán a rendezők 
külön programot állítottak össze a vendégek (hozzátartozók) részére. Egy órás 
sétarepülésre is volt lehetőség a M A L É V TU—154-es különgépével. Este közös 
vacsorán és összejövetelen szövődött tovább az erdészbarátság. A hangulatot 
emelte a tombola és Hofi Géza vidám műsora. 

Augusztus 9-én a program a következők szerint folytatódott: a vácrátóti 
arborétum megtekintése, látogatás az incsői fafeldolgozó üzemben, az országos 
fakitermelő verseny eredményének kihirdetése. Ezeken kívül ökörsütés, vásár, 
szórakoztató műsor járult még hozzá ahhoz, hogy a résztvevők joggal és elis
meréssel állapíthatták meg: kitűnően szervezett kétnapos rendezvény volt az 
1980. évi OEE-közgyűlés, a hozzá kapcsolódó szakmai program és verseny. 

Farkas J.—dr. Sólymos R. 



DR. H E R P A Y IMRE 

ELNÖKI MEGNYITÓ 

G O N D O L A T O K A Z O E E - K Ö Z G Y Ű L É S E L Ő T T 

A z OEE közgyűliése a X I I . Pártkongresszus évében, nem sokkal az erdőgaz
dálkodásról hozott GPB-, Á T B - és kormányhatározatok, valamint az Erdészeti 
és Faipari Hivatal felállítása után ült össze. Olyan időpontban, amikor figyel
münket a V I . ötéves terv előkészítése köti le. Ezek a körülmények meg is hatá
rozzák azokat a kiemelt, legfontosabb kérdéseket, amelyekkel a közgyűlés részt
vevőinek — akik az erdésztársadalom minden rétegét képviselik — foglal
koznia kell. 

Egyesületünk megalakulása (1866) óta fő feladatának tekinti az erdőgazdál
kodás és ma már a faipar fejlesztésének elősegítését, ezért az erdésztársadalom 
közvéleményét foglalkoztató kérdésekben mindig is állást foglalt és javasla
tait eljuttatta az irányító szerveknek. Ezt most is meg kell tennünk a X I I . kong
resszus iránymutatása alapján, a V I . ötéves terv sikere érdekében és az össz
társadalmi érdekekről nem elfeledkezve. 

Először is örömmel kell megállapítanunk, hogy az erdőgazdálkodás jelen
tősége az utóbbi években világszerte, így nálunk is, jelentősen növekedett. A 
fának, mint újratermelhető nyersanyagnak és energiahordozónak az értéke 
ugrásszerűen megnőtt. Olyan árrobbanásnak vagyunk tanúi, amely csak az 
olajárakhoz hasonlítható. Egyre jobban rákényszerül a világ az erdő pénzben 
nehezen kifejezhető hasznának figyelembevételére, az ember természeti élet
környezetének védelmében. 

A felszabadulás óta erdőterületünket olyan mértékben növeltük, amellyel 
világviszonylatban is elöl vagyunk. Ha az ország erdőterületéhez viszonyítjuk 
a rendszeres erdőgazdálkodás kezdete óta végzett erdőtelepítéseket és mester
séges felújításokat, akkor nálunk és Nagy-Britanniában ez a mutatószám 71,9%. 
Magyarország ezt egy világbirodalom gazdasági háttere nélkül teljesítette. 
Ennek következtében — valamint a belterjesebb erdőgazdálkodás eredménye
ként — élőfakészletünk megnőtt, sok a fiatal állományunk, amelyek nagy 
növedéket adnak. Ezek a változások lehetőséget adtak fakitermelésünk növelé
sére is, ez ebben az évben eléri a 7,4 millió m 3-t. Minderre a jól végzett mun
ka tudatával tekinthetünk vissza és elismerés illeti azt a nemzedéket, amely 
véghez vitte. 

Közismert, hogy az elmúlt évtizedekben az erdőgazdálkodás problémái soka
sodtak. Bár technikai fejlődésünk számottevő volt, mégis elmaradt a rendelke
zésre álló munkaerőhöz és a követelményekhez viszonyítva. Különösen így 
van ez a mezőgazdálkodással való összehasonlításban. A kivezető utat az 1978. 
évi határozatok mutatták meg. Létrejött az Erdészeti és Faipari Hivatal. 

A hivatal másfél éves működése során ösztönözte a fakitermelés növelését, 
az üzemtervi lehetőségek kihasználását,, szorgalmazta a kooperációt, társulások 
alakulását, áttekintette a csemetetermelés és -ellátás helyzetét, megvitatta a gép
es alkatr.'íszellátást, a hazai kitermelés lehetőségei és az importforrások alap
ján javaslatokat dolgozott ki a minél zökkenőmentesebb faellátásra. kidolgozta 
a V I . ötéves tervkoncepció variánsait, valamint az új jövedelem-, ár- és bér
szabályozási rendszert, kezdeményezte a kutatási feladatok és középtávú cél
kitűzések jobb összehangolását, a kutatási eredmények jobb és gyorsabb hasz
nosítását. Munkája a fagazdasági tanács és munkabizottságai révén széles tár-



sadalmi háttérre támaszkodott. Tudjuk, hogy vannak még megoldásra váró 
kérdéseink, de másfél év alatt mindez elismerésre méltó teljesítmény. 

Kérjük Soós Gábor államtitkár elvtársat — aki eddig is megértette gond
jainkat —. hogy továbbítsa kérésünket a párt és a minisztérium vezetőinek: 
különleges problémáinkat megértve, az erdőgazdálkodás pénzben ki nem fejez
hető hasznát és sokoldalú jelentőségét is értékelve, támogassák ágazatunkat 
közös céljaink elérésében. 

Egyesületünk az erdészet irányításának minden szintjén az eddigiekben be
vált formákban és módokon sokféleképpen tud segítséget nyújtani. 1978-ban 
az M S Z M P KB-nak az MTESZ-ről hozott határozata után minden egyesület, 
így a mienk is, elkészítette cselekvési programját. Ennek alapvető megváltoz
tatására nincs szükség, csak súlypontozni és konkretizálni kell feladatainkat a 
X I I . kongresszus iránymutatása és a V I . ötéves terv célkitűzései szerint. 

Egyesületünkben a legfontosabb munka a helyi csoportokban, szakosztályok
ban és a központi bizottságokban folyik. Az elnökség ezt a munkát ösztönöz
heti, terelheti, összegezheti, de semmivel sem helyettesítheti. A z erdészek 
hagyományos szakmaszeretete, a közügyért érzett felelőssége, mindig is ele
gendő hajtóerőt biztosított az egyesület jó működéséhez. Ha mindenki a maga 
feladatánál keresi az egyébként jól bevált módszereink javításának, munkánk 
jobb hatékonyságának lehetőségeit, akkor az egyesület továbbra is úgy fog 
működni, ahogy tagjaink és a társadalom elvárja. 

Külön is szeretném kiemelni, hogy egyesületünk fogja össze a különböző 
erdőgazdálkodást folytató szerveknél dolgozó szakembereket. A közös tapasz
talatcseréknek, vitáknak, megbeszéléseknek eddig is több konkrét eredménye 
volt és jelentőségük csak növekedni fog. Közgyűlésünk jelmondata is erre 
hívja fel a figyelmet. Faellátásunk biztosításában egyre nagyobb jelentősége 
lesz a szövetkezeti szektornak, ahol a felszabadulás óta a legnagyobb erdőtele
pítésekre került sor, jórészt gyorsan növő fafajokkal. Ezért létrehoztuk a szö
vetkezeti szakosztályt. Feladata többek között az is, hogy megyei társulások 
alakulását elősegítse és keresse azokat a módokat, amelyekkel a fa hasznosítá
sa a népgazdasági céloknak megfelelően történik. 

Nagyon fontosnak tartjuk a MEDOSZ-szal kötött együttműködési szerző
dést. Segíteni fog bennünket érdekvédelmi funkciónk ellátásában, szoros kap
csolatot jelent az értelmiség és a munkásosztály között, és jó hatása lehet a 
termelés irányításának és végrehajtásának minden szintjén. Örülünk, hogy 
a szerződés előkészítése és most már végrehajtása során annak részéről is nagy 
megértést és együttműködési készséget tapasztaltunk. Reméljük, hogy együtt
működésünk számukra is hasznos lesz. 

Közgyűlésünket összekötöttük a X I I I . országos fakitermelő versennyel, ezzel 
is jelképezve, hogy munkások, technikusok és mérnökök együtt munkálkodnak 
ágazatunk eredményessége érdekében. 

Egyesületünk egyik feladata, hogy fórumot biztosítson és hangot adjon 
a közvéleménynek, ezért joggal várja el az erdésztársadalom, hogy — bár 
a teljesség igénye nélkül — szóljak azokról a kérdésekről is, amelyek foglal
koztatnak, nyugtalanítanak bennünket. 

Közgazdasági szabályozórendszerünk egy-egy tervidőszak célkitűzéseit veszi 
figyelembe. A fa termesztéséhez viszont egy tervidőszak többszöröse, sokszo
rosa szükséges. Ügy tűnik, hogy ez az ellentmondás a méretes anyagot adó 
állományaink apadását eredményezi. 

A közvélemény nem vonja kétségbe, hogy a felszabadulás utáni erdőtelepí
tések és a jó erdőnevelés hatására élőfakészletünk állandóan növekszik és 
nem termelünk ki többet a növedéknél. Félő azonban, hogy 10, 20 vagy 30 év 



múlva a kitermelt fa átlagos átmérője sokkal kisebb lesz, amely körülmény 
erdőgazdaságainkat, a mechanikai fafeldolgozást és a népgazdaságot is nehéz 
helyzetbe hozhatja. Még akkor is, ha a hulladékszegény technológiára és a 
vékonyabb faanyag felhasználására épülő feldolgozóipar a remélt méretekben 
kiépül. — 

Kétségtelen, hogy a V I . ötéves terv végrehajtása során előttünk álló fel
adatok mellett ez a kérdés foglalkoztatja leginkább a szakmai közvéleményt, 
ezért szükséges, hogy elhamarkodott, megalapozatlan és talán túlságosan szub
jektív állásfoglalások megelőzése érdekében erről részletesebben is szóljak. 

Közismert, hogy a fatermési táblák alkalmazásának milyen bizonytalanságai 
vannak nemzetközi viszonylatban is. Viszont egész Európában elsők vagyunk 
az üzem tervi adatok és mintaterületek adatainak szisztematikus feldolgozásá
ban, amelyet éppen a bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében végzünk. Ez 
a feldolgozás azt mutatja, hogy egyes megyéink (tájaink) azonos fafajú, azonos 
eredetű, azonos korú és azonos termőhelyi minőségű állományainak a terület
egységre vonatkozó törzsszáma és ennek következtében az átlagos mellmagas
sági átmérője között, igen jelentős különbségek mutatkoznak. Ez a tény egyrészt 
arra vall, hogy nálunk a gyérítések foka igen eltérő, másrészt ebből az is kö
vetkezik, hogy a tervezett és meglevő fatömegét nagyon különböző átmérőjű 
anyagból termeljük ki. Még más tényeket is fel lehetne sorolni, amelyek azt 
mutatják, hogy az erdőt járó emberek aggodalma, mely szerint lassan elfogynak 
méretes állományaink, elméletileg sem megalapozatlan. 

Helytelen lenne viszont, ha figyelmünket nem a helyes megoldás keresésére 
összpontosítanánk, hanem ehelyett meddő és személyeskedő vitákba merül
nénk, hiszen a jelenlegi ismereteink hiányosságai miatt az érvényes és helyes
nek tartott utasítások betartása esetén is előállhat az a helyzet,. mely az aggo
dalmat ébreszti. Mivel egyre inkább arról bizonyosodunk meg, hogy a nagy 
nyereséget szolgáltató értéktermelésnek — egyéb igények kielégítése mellett —• 
a jövőben is nagy jelentősége lesz, ezért elegendő, és mindannyiunk számára 
megnyugtatónak kell lenni, ha a következő javaslatot terjesztjük elő: az üzem
tervek készítésénél megjelelő előírásokkal gondoskodjunk róla, hogy legértéke-



sebb, kemény lombos fafajainkból egy meghatározott átmérőnél vastagabb 
anyag kívánatos hányada hosszú távon is biztosítható legyen. 

Ez az az anyag, amelynek világpiaci ára a legmagasabbra szökött és ezek azok 
a választékok, amelyeknél a magas árak stabilitása a legbiztosabbnak tekint
hető. Ügy érzem, kijelenthetem: közülünk senki sem akarja az erdőgazdál
kodás jövedelmezőségét vagy a V I . ötéves terv teljesítését veszélyeztetni, de a 
társadalom hosszú távú érdekeit nem áldozhatjuk fel. A társadalom hosszú 
távú érdekeinek sérelme nélkül kell megkeresnünk annak a módját, hogy a 
népgazdaság jelenlegi igényeit is kielégítsük, pl., hogy milyen mozgósítható 
fatömegből tudjuk kielégíteni a tűzifaigényt. A tűzifával kapcsolatban talán 
nem felesleges megemlítenem, hogy amíg erdőgazdaságaink csak a régi árak 
alapján számított árbevétellel számolhatnak, addig a tűzifatermelés veszteséges 
lesz, és ez a veszteség éppen azt a nyereséget terheli, amelyet fogyó vastag 
állományaink szolgáltatnak. Vezetőink ismerik ezt az összetett problémát. Re
méljük, hogy a folyamatban levő vizsgálat is közelebb visz bennünket a nem 
könnyű megoldáshoz. 

A z egyre csökkenő munkaerő és az a körülmény, hogy ifjúságunk hova
tovább csak magasan gépesített munkát hajlandó végezni, szükségessé teszi 
olyan szabályozórendszer bevezetését, amely lehetőséget ad a gyorsabb gépe
sítésre. Csak az ésszerű takarékosságnak van értelme, erre sok lehetőségünk 
van. Ha a hatékonyságot fokozó, a minőséget növelő munkánkhoz nem tudjuk 
megteremteni a feltétlenül szükséges anyagi feltételeket, akkor célkitűzéseink 
elérhetetlenekké válnak, az eredmény szerényebb lesz a célkitűzésnél. 

Feszültséget okoz, hogy a rövid távú szabályozórendszer következtében a 
fatermesztéssel foglalkozó, jövőnk biztosítása érdekében munkálkodó kollé
gáink nem kapnak elég megbecsülést, mert munkájuk pillanatnyi termelési 
értéke kicsi és az elérhető nyereség kevés. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani a munkahelyi légkörre. Ezen a téren egye
sületünk is sok segítséget nyújthat. Talán ide tartozik az, hogy különösen 
fiatal dolgozóink lakással való ellátásának szintjét az 1970 előtti szintre kel
lene emelni. 

Itt természetesen csak néhány kérdést emelhettem ki, ezeket is csak vázla
tosan. Minden korszaknak megvan a maga problémája, amelynek megoldá
sán fáradozunk. 

Az OEE-ben is takarékoskodni, az egyesületi munka hatékonyságát növelni 
kell. Fontos feladataink vannak, amelyek jelentősen segítik a V I . ötéves terv 
teljesítését. Ilyenek pl. a tapasztalatcserék, az új kutatási módszerek elterjesz
tése, viták a munka javításáról, feladatok végrehajtásáról stb. Itt i.s érvényes, 
hogy csak az ésszerű takarékosságnak van értelme. Ha nem tudjuk biztosítani 
a működésünkhöz a fokozott takarékosság figyelembevételével minimálisan 
szükséges anyagi feltételeket, akkor ágazatunk nem fogja megkapni mindazt, 
amivel hozzájárultunk erdőgazdálkodásunk fejlődéséhez, amelyekről közgyűlé
seinken beszámoltunk. 

A z M S Z M P Központi Bizottság beszámolója leszögezte, hogy az értelmiség 
szerepe a tudományos-technikai haladásban fokozódik, és hogy ,,az előttünk 
álló feladatok megoldása szükségessé teszi, hogy szellemi erőforrásainkat, a 
szaktudást, a felkészültséget minden területen jobban, gazdaságosabban és 
szervezettebben hasznosítsuk, s fokozottabban igényeljük és hasznosítsuk az 
értelmiség részvételét a közéletben". Tagságunk is átérzi ezeknek a megálla
pításoknak a jelentőségét és az ebből ránk háruló felelősséget. Ügy értelmez
zük ezeket, hogy a műszaki értelmiség munkáját a társadalom ismét fontos
ságának megfelelően fogja értékelni. 



A z erdészeket mindig — és ma is — a fokozott szakmaszeretet, az erdőhöz 
való szoros kötődés, a nagy erkölcsi felelősségtudat és elkötelezettség jelle
mezte. A z erdőgazdálkodás tartamosságát, a társadalom rövid és hosszú távú 
érdekeit csak ilyen emberek tudják szolgálni. Közgyűlésünk határozatainak 
a társadalmi egyesületek lehetőségeinek kihasználásával az erdőgazálkodás fej
lesztését kell elősegíteni a X I I . kongresszus szellemében, a V I . ötéves terv 
sikeréért. 

KIRÁLY P Á L 

FŐTITKÁRI JELENTÉS 

Mielőtt a vezetőség nevében az egyesület helyzetéről és a vezető szerveknek 
(elnökség, választmány) a múlt évi közgyűlés óta végzett munkájáról szóló 
jelentésemet a közgyűlés elé terjeszteném, engedjék meg, hogy néhány szót 
szóljak idei vándogyülésünk színhelyéről: Gödöllőről. 

Vándorgyűlésünk helyszíne: Gödöllő 

Egyesületünket 1866-ban alapították, így jelenleg már fennállásának 114. 
esztendejében jár. Ez alatt az idő alatt az egykori, ún. történelmi és a mai 
Magyarország számos, erdészetileg jelentősebb városában rendeztünk már ván
dorgyűlést — Kassától Szegedig és Soprontól Sepsiszentgyörgyig —, de Gö
döllőn még soha. Utoljára 1862-ben volt itt hasonló rendezvény, de azt még 
egyesületünk elődje, az első magyarországi erdészeti egyesület, az 1851—1866 
között működő Ungarischer Forstverein rendezte. Vándorgyűléseink évszázados 
sorozatából Gödöllő nevének hiánya azért is különös jelenség, mert a város 
1863 óta, az ún. koronauradalom létrehozása óta, a Földművelésügyi Minisz
térium irányítása alatt álló, erős államerdészeti központ volt. Csupán utalok 
arra, hogy akkoriban még egységes irányítású magyar erdészet nem is léte
zett, mert az erdők ügyeit három-négy minisztérium is irányította és az egy
séges irányítás feltételeit csak az 1879. évi erdőtörvény teremtette meg. A z első 
világháború utáni negyedszázadban pedig különösen megnőtt Gödöllőnek, mint 
államerdészeti központnak a szerepe, hiszen az állami erdők területe az éppen 
60 esztendeje aláírt trianoni békeszerződés következtében, a korábbi 1 180 433 
hektárról 48 320 hektárra, az összes erdők 4,1%-ára zsugorodott és állami 
erdőigazgatóság (eltekintve a honvédelmi tárca irányítása alá tartozó erdőktől) 
csak Gödöllőn, Miskolcon ós Debrecenben működött. Gödöllőn élénk szakmai
társadalmi élet folyt mindig és számos neves szakemberünk teljesített itt szol
gálatot, pályafutásának valamely szakaszában. 

Gödöllő a felszabadulás után dinamikusan fejlődött. Igen jelentős az ipari 
fejlődés, mégis Gödöllő, mint fejlődő agrárcentrum, közismert az ország és 
a külföld előtt. Hírnevének, arculatának meghatározója vándorgyűlésünk szín
helye: a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, annak tangazdasága és mindazok 
az agrárintézmények, amelyek a városban és környékén működnek. Nem vé
letlen, hogy egyesületünk vezetősége idei vándorgyűlésünknek ezt a helyszínt 
választotta, mert rendezvényünkkel mi is hozzá kívánunk járulni egy kerek 
számú évforduló méltó megünnepléséhez: ugyanis kereken 30 éve annak, hogy 
1950 szeptemberében megkezdődtek az előadások a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen. A z eseményről való megemlékezés nemcsak azért indokolt, mert 



30 évvel ezelőtt még soproni egyetemünk is az Agrártudományi Egyetem egyik 
kara volt, hanem főként azért, mert egyre inkább gyarapodnak a GATE és 
szakmánk, az erdészet között fennálló szellemi és személyi kapcsolatok. Mind 
több erdőmérnök jön Gödöllőre azért, hogy a posztgraduális képzés keretében 
üzemszervezési ismereteit kiegészítse és szakmérnöki oklevelet szerezzen vagy 
pedig azért, hogy az 1978/79-es tanévben megkezdődött vadászati szakmérnök
képzés tananyagát elsajátítva szerezzen itt szakmérnöki oklevelet. Szaporodik 
azoknak az erdőmérnököknek a száma is, akik a gödöllői egyetemen nyújtják 
be disszertációjukat a műszaki doktori cím elnyerése céljából. A kapcsolatok 
azonban az ellenkező irányban is fennállnak: az itt tanuló agrármérnökjelöltek 
erdőmérnök előadók segítségével ismerkednek meg az erdőgazdálkodás alap
elveivel, gépesítésének legfontosabb tudnivalóival, sőt a meleg égövi vadgazdál
kodás tudományával is. 

Ezeknek az erősödő kapcsolatoknak az alapján tisztelettel és szeretettel kö
szöntjük a fennállásának három évtizedes jubileumát ünneplő Gödöllői Agrár
tudományi Egyetemet és kívánjuk, hogy amíg magyar mező- és erdőgazdaság 
lesz, addig szolgálja az eddigiekhez hasonló sikerrel a magyar agrárfejlődés 
ügyét. Egyúttal melegen megköszönjük az egyetem vezetőségének: dr. Cselőtei 
László rektor elvtársnak, dr. Raátz Elemér elvtársnak, az egyetem főtitkárá
nak és munkatársainak, továbbá Gödöllő város párt- és állami vezetőinek, hogy 
a feltételek biztosításával lehetővé tették vándorgyűlésünknek évszázados 
fennállásunk során első ízben Gödöllőn, imponáló, szép környezetben való 
megrendezését. 

Köszönöm a MÉM felügyeleti főosztályának is, hogy több év után ismét lehe
tővé vált számunkra az erdő- és vadgazdaság munkájába való betekintés, to
vábbá az Erdészeti Tudományos Intézetnek, hogy a szakmai programba be
kapcsolhattuk gödöllői arborétumának megtekintését. 

Végül, de természetesen egyáltalán nem utolsósorban, meleg köszönetemet 
fejezem ki a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság vezetőségének és kol
lektívájának a vándorgyűlés házigazda szerepének elvállalásáért, azért a lelkes, 
rendkívül gondos, fáradságos és önzetlen szervezőmunkáért, amelyet hónapo
kon át kifejtettek annak érdekében, hogy közgyűlésünk résztvevői megismer
hessék ezt a szép erdőgazdasági tájat és szakmai tapasztalatokkal, szép emlékek
kel gazdagodva térhessenek haza. 

Sokrétű, mozgalmas egyesületi életünk részleteire, mindennapi tényeire idő 
hiányában nem tudok beszámolómban kitérni, de ez talán felesleges is, mert 
a tisztelt tagtársak előtt ezek a részletek ismertek, hiszen cselekvő részesei 
ennek a munkának. Ehelyett célszerűbbnek tartom ismertetni az egyesületi 
politika alkulását, összefüggésben a politikai közélet fontos eseményeivel, va
lamint az egyesületen belül észlelt hangulattal és igényekkel. Ennek megfelelő
en, foglalkozni szeretnék 
— az M S Z M P X I I . kongresszusának szakmai és egyesületi összefüggéseivel, 
— egyesületünk és az ágazati szakszervezet kapcsolatával, 
— az új elnökség munkastílusával, munkájának irányelveivel, 
— példákat említenék fel központi szakosztályaink és szakbizottságaink mun

kájából, 
— kötelességem részletesebben szólni egy nehéz és hálátlan témáról: anyagi 

helyzetünkről is, 
•— végül nagyon röviden szeretnék megemlékezni bel- és külföldi kapcsolataink 

alakulásáról. 



A z M S Z M P X I I . kongresszusa és egysületünk 

Még tíz hónap sem telt el a múlt évi, októberi vezetőségválasztó közgyű
lésünk óta, de mozgalmas időszak volt ez a magyar közéletben. Csupán emlé-
keztetésként említem meg, hogy az utóbbi fél évben zajlott le az M S Z M P X I I . 
kongresszusa, a tanácsi és országgyűlési választások, a szakszervezeti választá
sok, az új kormány megalakulása (és talán ezen a helyen is megemlíthetjük 
az első magyar állampolgár világűrutazását). 

A felemlített fontos közéleti eseményeknek az általános politikai jelentősé
gükön felül speciális szakmai vonatkozásuk, kihatásuk is volt. A legnagyobb 
jelentőségű esemény kétségtelenül országunk vezető politikai erejének, az 
MSZMP-nek a XII. kongresszusa volt. Néhány hónap eltelte után már felmér
hető, hogy a konkrét határozaton túlmenően, a kongresszus jelentősége leg
inkább abban rejlik, hogy rendkívül széles társadalmi felületen indított el egy 
gondolkodási folyamatot az ország, a gazdaság jövőjével, a fennálló problémák 
megoldásával kapcsolatban. Ez a gondolkodási folyamat megindult már a kong
resszusi irányelvek vitája idején, amikor talán minden korábbi alkalmat felül
múló számban fejtették ki az emberek a véleményüket a feltárt politikai irány
vonallal kapcsolatban a rendelkezésre álló különböző fórumokon. 

Egyesületünk számára is lehetőség nyílt a szervezett véleménynyilvánításra, 
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségén keresztül. Fel is 
használtuk ezt a lehetőséget és szóban is, írásban is kifejtettük a véleményün
ket. (Írásos javaslatainkat eljuttattuk az MTESZ vezetőinek, majd a szövet
ség országos elnökségének az irányelveket megvitató ülésen egyesületünk el
nöke, dr. Herpay Imre elvtárs szóban is kifejtette a nézeteinket.) Véleményünk 
jellegét természetesen meghatározta az a körülmény, hogy szakágazatunk, az 
erdészet hazai és bővített, újratermelhető nyersanyagforrás fenntartására és 
kiaknázására hivatott, mégpedig olyan nyersanyag forrására, amely egyúttal 
energiahordozó is. A felemlítet jelzők már önmagukban is érzékeltetik az erdő, 
a fa megváltozott szerepét, megnövekedett jelentőségét a magyar gazdasági 
életben, mégpedig nemcsak a jövő, hanem jórészt már a jelen gazdaságában is. 
Éppen ezért javasoltuk, hogy az erdőgazdálkodás és az arra épülő faipar gyor
sított fejlesztése kapjon nagyobb lehetőséget, mert ez elősegíti országunk füg
gőségének lazítását az egyre kiszámíthatatlanabb importpiacoktól, fokozza az 
ellátási biztonságot és devizamegtakarítást, illetve a nélkülözhetetlen importot 
részben ellensúlyozó fatermékexportot tesz lehetővé. 

A kongresszus határozatait olvasva, örömmel állapíthattuk meg, hogy fel
fogásunk teljesen egybevág a párt gazdaságpolitikájának alapelveivel és a ha
tározatokban a mi nézeteink, javaslataink is tükröződnek. 

Jóleső érzéssel hallgattuk a Központi Bizottság beszámolója során a szak
mánkról szóló pozitív megállapítást, ami szerint az erdőgazdaságok a beszá
molási időszakban, fokozott mértékben elégítették ki a lakosság és a feldolgozó
ipar igényeit. Megítélésünk szerint az a tény is szemlélteti az erdő, a fa meg
növekedett szerepét, hogy (legjobb tudomásunk szerint első alkalommal a párt
kongresszusok történetében) az erdő a kongresszus határozataiban is szerepel. 
A gazdasági építőmunka feladatairól szóló fejezet ugyanis kimondja, hogy 
„biztosítani kell a termelőalapok — mindenekelőtt a termőföld, az erdők — 
védelmét, ésszerű felhasználását... ". Ez a határozat bizonyára folyománya, 
betetőzése annak az évek óta folyó munkának, amelyet a legfelsőbb párt- és 
állami szervek az erdőgazdaság fejlesztése, a hazai favagyon sokoldalú hasz
nosítása érdekében kifejtettek. 

Talán az sem tulajdonítható véletlennek, hogy a kongresszus napjaiban a te-



levízió fő műsoridőben filmet sugárzott az erdőről és az erdei munkáról, amely
ben munkánkról, feladatainkról és problémáinkról szakértő tájékoztatást adott 
a tv-nézők milliói számára dr. Bondor Antal erdőmérnök kartársunk, a MÉM 
Erdészeti és Faipari Hivatala erdészeti főosztályának vezetője. 

További kedvező tényként könyvelhetjük el szakmánk szempontjából azt is, 
hogy a kongresszuson — ugyancsak legjobb tudomásunk szerint első ízben 
a magyar pártkongresszusok történetében — az erdészetben dolgozó erdészeti 
szakember léphetett az szónoki emelvényre, dr. Schmidt Ernő erdőmérnök 
kartársunk, a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát vezérigazgatója 
személyében. Azt a tényt, hogy Schmidt elvtárs a kongresszuson közvetlenül 
elmondhatta a fagazdaságban rejlő gondokat és lehetőségeket, annál is inkább 
értékelnünk kell, mert tudjuk, hogy a felszólalásra jelentkezőknek csaknem 
kétharmada nem juthatott ehhez a lehetőséghez, idő hiányában. 

Amint már említettem, a kongresszus egyik legnagyobb jelentőségét abban 
látjuk, hogy deklaratív jelleg helyett mélyre ható gondolkodási folyamatot in
dított el a társadalomban, és ez a folyamat, mind szélesebb hullámokat vetve 
(helytelen, de divatos kifejezéssel élve), „begyűrűzött" egyesületünkbe is. Elnök
ségi munkabizottságot alakítottunk azzal a céllal, hogy dolgozza fel egyesületi 
szempontból a kongresszus anyagát és vonjon le következtetéseket abból az 
egyesületi politika alakítására, az egyesületre háruló feladatok meghatározásá
ra vonatkozólag. A munkabizottság vezetésére az elnökség egyik, politikai ta
pasztalatokban gazdag tagját, dr. Kecskés Sándor elvtársat, soproni egyete
münk rektorát kértük fel. A bizottság által összeállított tanulmányt azután 
az elnökség megvitatta. A vita, érdekes módon, ugyanahhoz az eredményhez 
vezetett, mint az MTESZ országos elnökségének ugyanazon a napon, ugyan
ebben a témában tartott ülése. A z bizonyosodott be ugyanis, hogy a kongresz-
szus anyaga bizony jóval nagyobb falat ahhoz, mint hogy az első nekifutásra 
meg lehessen emészteni. Csak példaként említem meg a nehézségek közül, hogy 
a kongresszusi határozatok és az egyesületi munka között nemcsak a gazdasági, 
hanem a társadalmi élet vonatkozásában is számos összefüggés felfedezhető, 
különös tekintettel arra, hogy az egyesület lényegében egy nagyobb szocialista 
közösséghez, az MTESZ-hez tartozó, hatósági engedéllyel működő, értelmiségi 
magántársaság. Márpedig a X I I . kongresszus dokumentumai a korábbi kong
resszusokénál lényegesen bővebben foglalkozott a növekvő létszámú, egyre 
nagyobb társadalmi súllyal rendelkező értelmiség helyzetével, gazdasági-tár
sadalmi szerepével, feladataival. 

A kongresszusi küldöttek számára kiadott, előzetes jelentés „ A társadalmi 
fejlődés főbb adatai" című fejezetében külön alcímben tett említést az MTESZ-
ről és tagegyesületeiről, számszerűen is dokumentálva a X I . kongresszus óta 
végzett munkánkat. A Központi Bizottság beszámolója az értelmiségről szólva 
megállapította, hogy a párt nagyra értékeli az értelmiség munkáját, és az a 
tudományos-technikai haladással szoros összefüggésben, fokozódik. A határo
zat azonban azt is leszögezte, hogy ez a tudományos-technikai haladás, gazda
ságunk korszerűsítése, egyre nagyobb követelményeket támaszt a műszaki és a 
természettudományos értelmiséggel szemben. A z előttünk álló feladatok meg
oldása szükségessé teszi, hogy szellemi erőforrásainkat, a szaktudást, a felké
szültséget minden területen jobban, gazdaságosabban és szervezettebben hasz
nosítsuk, s fokozottan biztosítsuk az értelmiség részvételét a közéletben. 

Talán úgy tűnhet, hogy némileg részletesebben foglalkoztam az M S Z M P X I I . 
kongresszusa és az egyesületi munka közötti összefüggésekkel, mint amit egy 
közgyűlési beszámoló indokolna. Részben azonban, amint említettem, ez volt 
az elmúlt fél év legnagyobb jelentőségű és csak ötévenként ismétlődő politi-



kai-közéleti eseménye. Részben pedig bizonyára várhatók a végrehajtásra irá
nyuló megfelelő intézkedések is, amelyek egyesületünket is érinteni fogják. 
Célszerű tehát egyesületünk legjelentősebb fórumát, a közgyűlést is felhasz
nálni arra, hogy munkánkat a kongresszusi határozatok megvalósításának 
irányába tereljük, mert ez egyúttal biztosíték arra is, hogy így valóban a tár
sadalmilag igényelt és hasznos, fő irányban dolgozzunk. 

Erdészek az országgyűlésben, a közéletben 

A pártkongresszus után legnagyobb politikai-közéleti jelentőséggel bíró ta
nácsi és országgyűlési választások szakmai szempontból is figyelmet érdemlő 
eredménnyel zárultak. A korábbi kettővel szemben, most már három erdő
mérnök foglalhat helyet képviselőként az országgyűlés soraiban; dr. Schmidt 
Ernő, a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát vezérigazgatója, Várhelyi 
József, a Zalai E F A G igazgatója és Weibl Elemér, a Balaton-felvidéki EFAG 
ugodi erdészetének vezetője személyében. Nyilvánvaló, hogy személyes kvali
tásukon, politikai agilitásukon túlmenően, a fagazdaság súlyának a működési 
körzetükben való megnövekedése is hátteret adott a magas közéleti funkcióra 
történt megválasztásukhoz. Schmidt elvtárs ezen túlmenően tagja lett az or
szággyűlés mezőgazdasági bizottságának is, Várhelyi elvtárs, egyesületünk el
nökségének tagja pedig az országgyűlés mentelmi és összeférhetetlenségi bi
zottságának. 

A választások következménye volt többek között az is, hogy júniusban új 
kormány alakult, és ez szakmánk szempontjából is figyelmet érdemlő változást 
hozott, mert dr. Romány Pál után Váncsa Jenő vette át a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi tárca vezetését. Romány elvtárs július 7-én, hozzám intézett 
levelében, szoros együttműködésnek és eredményesnek minősítette az 1975. 
július 4. óta fennálló munkakapcsolatunkat, megköszönte azt és további sike
reket, új eredményeket kívánt. Válaszomban mindezt megköszöntem, rámutat
va, hogy valóban mozgalmas, feladatokban és problémákban gazdag ötéves 
időszak áll mögöttünk, amely próbára tette a fagazdaságban dolgozók képes
ségeit és jellemét egyaránt. Egyúttal kértem Romány elvtárs további támogatá
sát egyesületünk (azon belül kecskeméti helyi csoportunk) számára. 

Egyesületünk és a M E D O S Z kapcsolata 

Nemcsak tanácsi, országgyűlési választások voltak azonban az elmúlt fél év 
során, hanem pártszervezeti és szakszervezeti választások is. A szakszervezeti 
választások kapcsán feltétlenül meg kell említenem egyesületi életünk egyik 
fontos eseményét: az ágazati szakszervezetünkkel, a Mezőgazdasági, Erdészeti 
és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével való együttműködési megállapodás meg
kötését. Azért is szükséges a megállapodással részletesebben foglalkoznom, mert 
annak szövegét nem tettük közzé szaklapunkban, A z Erdő-ben, viszont tag
ságunk legszélesebb tömegét kettős vonatkozásban is érinti, hiszen csaknem 
valamennyi tagunk egyúttal tagja a szakszervezetnek is. 

A megállapodás előzményeihez tartozik, hogy a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa és az MTESZ még 1973-ban megkötötte egymással az együttműködési 
megállapodást és erre ösztönözte az ágazati szakszervezeteket, illetve a tag
egyesületeket is. A SZOT a X I . pártkongresszust követően, a párt új program
nyilatkozata alapján kialakította állásfoglalását az értelmiség körében végzett 
szakszervezeti munka fejlesztéséről. Ezt követően nagyon fontos lépés volt 
már az ugyanebben a témában hozott MEDOSZ K V határozat 1977 novembe-



rében, amelynek megalapozásához egyesületünk is hozzájárult. Ügy tűnik azon
ban, hogy a valós igények az elmúlt egy év során jutottak arra a fokra, hogy 
ténylegesen megteremtsék a feltételeit az érdemi megállapodásunknak. 

Egyesületünk elnökségét a szervezettebb együttműködés lehetőségének ke
resésére főként annak érzékelése sarkallta, hogy tagságunk élet- és munka
körülményei, az értelmiségi feladatok növekedése, a munka szellemi tartal
mának fokozódása, egyre több „speciális" érdekvédelmi feladatot vet fel a szak
szervezet irányában és egyúttal differenciáltabb, árnyaltabb munkamódszerek 
alkalmazását is megkívánja. Például: a megnövekedett feladatok egyre inkább 
felvetik a helyenként túlzsúfolt irodákban a szellemi munka feltételeinek felül
vizsgálatát, az eredményes munkavégzés normáinak kialakítását és betartását. 
Terepen dolgozó szaktársaink esetében még mindig elég sok helyen nem meg
oldott a munkások meleg étkeztetésével együtt a munkahelyi vezető erdész, 
technikus vagy a gyakorta kiszálló erdészeti műszaki vezető étkeztetése sem. 
A már elért eredmények ellenére, még mindig lenne bőven tennivaló (külö
nösen középhegységi viszonyok között) a terepen dolgozó szaktársaink közle
kedésének könnyítése, hírösszeköttetésének fejlesztése terén. Több erdészklub
ra, könyvtárra, folyóirattárra, prospektustárra, audiovizuális felszerelésű ok
tatóteremre, nyelvtanulási lehetőségre, a kulturálódás, az önképzés és szakmai 
továbbképzés egyéb feltételeire lenne szükség vidéken. A falu nagyarányú fej
lődésének ellenére is, még mindig komoly probléma az ott élő értelmiségi 
családok számára a feleség megfelelő elhelyezkedése, a gyermekek továbbtanít
tatása vagy az általános iskola által biztosított feltételeken túlmenően, esetleges 
további igények kielégítése a gyermekek nevelésében (zene, nyelv, művészetek 
tanulása, sport stb.), mindezek inkább értelmiségi igények még ma, de a példa 
előnyösen fokozhatná az egész falu kulturális fejlődését is. Ami az árnyaltabb 
szakszervezeti munkamódszerek alkalmazásának szükségességét illeti, utalhatok 
Virizlay Gyula elvtársnak, a SZOT titkárának, a MEDOSZ K V már említett, 
1977 novemberi ülésén elhangzott felszólalására, amelyben a szakszervezeti 
munkára jellemző tömegszerűséggel szemben az értelmiség esetében az egyéni 
megközelítés szükségességét és eredményességét hangsúlyozta. 

A szakszervezet az együttműködést főleg azért igényli egyesületünkkel, mert 
segítséget vár egyesületünktől is az ágazati műszaki értelmiség körében vég
zendő szakszervezeti munkához, továbbá azért mert a fizikai munka szellemi 
tartalmának gyors növekedése megkívánja az erdei munkások gyorsabb al
kalmazkodását is az ilyen irányban változó feltételekhez és ehhez szükség van 
a termelésben dolgozó mérnökök, technikusok segítő közreműködésére. 

Végső soron az együttműködésünk közös célja és objektív alapja az erdészet 
és elsődleges faipar előtt álló, megnövekedett feladatok végrehajtására való 
közös törekvés, amire a pártkongresszusi határozat is felhívja a tömegszerye-
zeteket és tömegmozgalmakat. Ez volt az alapja azoknak a személyes meg
beszéléseknek is, amelyeket a megállapodás megkötése kapcsán egyesületünk 
vezetői dr. Dobi Ferenc elvtárssal és munkatársaival folytattak. A végrehajtás 
első gyors megnyilvánulása volt, hogy a MEDOSZ vezetői a szakszervezeti bi
zalmiak és helyetteseik áprilisban történt megválasztásával kapcsolatban máris 
igényelték és sürgették, hogy szakembereink a korábbinál lényegesen nagyobb 
számban vállaljanak tisztséget, intenzívebb munkát a szakszervezetben. Ebből 
a célból Micsuch László elvtárs, a MEDOSZ titkára, vezércikket is írt az „Erdő
gazdaság és Faipar"-ban, amit egyesületünk részéről a helyi csoportjaink ve
zetőségéhez intézett azonos felhívást tartalmazó körlevelemmel támasztottam 
alá. A SZOT határozata szerint a választási munka december 15-ig záródik 
a szakszerveeztekben, tehát majd a második félév során tudunk képet alkotni 



arról, hogy az együttműködés jegyében tett első lépésünk milyen eredmények
hez vezetett. 

Ugyancsak már a megkötött megállapodás alapján vehettem részt főtitkári 
minőségemben a MEDOSZ központi vezetőségének azon a fontos ülésén már
ciusban, amelyen az erdőgazdálkodás és az erdőben dolgozók helyzetét tár
gyalta meg, és amelynek során nézeteinket ki is fejthettem. Rendszeres meg
hívottja vagyok a MEDOSZ erdészeti szakosztályának is. Mindenesetre abban 
mind a MEDOSZ, mind egyesületünk vezetői egyetértettek, hogy a megálla
podásban célul kitűzőitek valóra váltásának szempontjából a hangsúly a vál
lalatok, intézmények szintjén működő helyi szerveink munkáján, kölcsönös 
jó szándékán van, és erre ezen az úton is felhívom tisztelt tagtársaink figyel
mét. Ügy tűnik, hogy a megállapodás szövege mellé célszerű lesz még rendel
kezésre bocsátanunk egy közös végrehajtási útmutatót, amely konkrét példák
kal megvilágítja az érdemi együttműködés lehetőségeit. 

Az új elnökség munkájának irányelvei 

Bár egyesületünknek sajátos céljai és olyan ténykedései is vannak, amelyek
kel az állami szervek nem, vagy csak kevésbé foglalkoznak (pl. az erdészet tár
sadalmi kérdései, a szakmai értelmiség helyzetének, közérzetének vizsgálata, 
szakmai érdekvédelme stb.), mégis munkánk középpontjában — mint 114 év 
alatt mindig — a magyar erdőgazdaság fejlődésének előmozdítása, a termelési 
feladatok végrehajtásának segítése áll. Ez kis társaságunk létezésének célja és 
értelme, természetesen az egyesületi munka sajátos eszközeivel. Ez a sajátos
ság egy értelmiségi közösség esetében a munka szellemi töltését, az anyagi 
erők alapján a kultúra megteremtését, gyarapítását és közvetítését jelenti. 

Az erdőgazdaság és elsődleges faipar helyzetét tekintve megállapíthatjuk, 
hogy az ágazati irányítás múlt évi sikeres kialakítása bizakodó légkört terem
tett a szakmában. Az elmúlt hónapok ezt a légkört stabilizálták. Ehhez hozzá
járult az a tény, hogy ágazatunk ismét sikerrel teljesítette éves tervét (amit 
nem mondhat el magáról minden népgazdasági ág, sőt a tárcán belül sem 
minden szakágazat), s hozzájárultak azok a presztízstényezők is, amelyeket 
bevezetőben ezen a helyen is feltétlenül szükségesnek tartottam megemlíteni. 

A szakmának ebben a stabilizálódott légkörében fogott hozzá az egyesület 
múlt év októberében megválasztott új elnöksége és vezetősége az egyesületi 
politika új irányvonalának meghatározásához. Alapvetően új célokat és fel
adatokat kitalálni persze nem kellett, hiszen az egyesületi stratégia hosszabb 
távú irányát a változatlanul érvényben levő dokumentumok meghatározzák. 
Ezek: az MTESZ és tagegyesületei munkájának továbbfejlesztéséről 1977-ben 
hozott MSZMP KB titkársági határozat, az ennek nyomán készített és 1985-ig 
szóló cselekvési programunk és természetesen alapszabályaink, az egyesület 
alaptörvénye. Ezen belül azonban lehetett és kellett is dönteni a jelenlegi hely
zetnek megfelelő taktika kérdésében. Tekintettel arra, hogy a termelés vonalán 
sem kellett alapvető koncepcionális kérdésekkel foglalkozni, mert a MÉM új 
Erdészeti és Faipari Hivatala, valamint az erdőgazdálkodás fejlesztéséről és a 
hazai faanyag komplex hasznosításáról 1978-ban hozott, hosszú távú állami 
tervbizottsági határozat ezeket a témákat lerendezte, az új elnökség úgy dön
tött, hogy egy ideig fokozottabban fordul az egyesület belső élete felé. 

Főleg két körülmény késztetett erre bennünket. Egyrészt az, hogy a tagság 
részéről a helyi csoportok vezetőségén keresztül már bíráló megjegyzések ér
keztek a vezetőséghez arról, hogy túlságosan belemerülünk az állami munkába 
és ezért elhanyagolunk kifejezetten egyesületi feladatokat. Sőt helyenként már 



állami feladatokat próbálunk magunkra vállalni, túlbecsülve erőinket és hely
telenül megítélve a társadalmi munka lehetőségeit, határait. A tagság egyre 
inkább igényelte, hogy a vezetőség a termelési feladatokkal való foglalkozás 
mellett törődjön többet azok végrehajtójával, az emberrel, az „egyszerű" egye
sületi taggal! 

A másik elgondolkodtató, és taktikai elhatározásunkat befolyásoló körülmény 
pedig az volt, hogy az utóbbi időben a kellő törődés hiányában helyenként fel
lazult a belső szervezeti fegyelem. Hiába születtek jó elgondolások és határo
zatok', a helyi csoportoknak megküldött felhívások már csak gyenge hatásfok
kal érvényesültek. A változatlanul jól dolgozó helyi csoportjaink többsége 
mellett már nem elhanyagolható nagyságrendűvé nőtt a krónikusan gyen
gébben dolgozó csoportok száma. 

A 34 helyi csoport élete mellett több figyelmet kíván a központi szakosztályok 
és szakbizottságok munkája is, amelyek száma 14 (a Mikológiái és Faanyag
védelmi Társaságunk keretében működő három önálló szakosztályt is beleszá
mítva). Ezek az egységeink az egyesület legfontosabb önálló szellemi alkotó
műhelyei. 

A z elnökségi munkának a jelenlegi választási ciklusra, vagyis 1983-ig szóló 
irányelveit az új elnökség első ülésén, 1979. november 28-án meghatározta 
és tömören megfogalmazva, szaklapunkban is közzétettük. Ebből világosan 
kiderül jelenlegi egyesületi politikánk kettős vonala: 
— beiső életünkben, a szervezeti élet vonalán fő célunk az üzemi, helyi cso

portok munkájának erősítése, az elnökség és a helyi csoportok közötti kap
csolat szorosabbra fűzése, 

— kifelé irányuló munkánk gerincét az erdőgazdálkodás fejlesztéséről és a 
hazai fa nyersanyag komplex hasznosításáról hozott állami határozat vég
rehajtásának társadalmi elősegítése jelenti, ami egyben az MTESZ elnök
sége által kiemelten kezelt koordinációs feladat is számunkra. 

A z idei munkatervünket már ennek a politikának a jegyében, ezeknek a 
feladatoknak a végrehajtására irányulóan állítottuk össze. 

Szorosabb kapcsolat a helyi csoportokkal, a tagsággal 

Elhatároztuk és programba is iktattuk, hogy valahányszor az elnökségi ülés 
napirendje időkeret szempontjából azt lehetővé teszi, oeiktatjuk egy-egy he
lyi csoport és egy-egy szakosztály vagy szakbizottság vezetőségének tájékozta
tóját, meghallgatjuk és megvitatjuk a szóban forgó egyesületi egység munkáját, 
terveit, problémáit, az egyesület egészéről és vezetéséről alkotott véleményét. 
Ügy gondoljuk, hogy a tagság közvetlen vezetőivel folytatott, rendszeres pár
beszéd közelebb visz bennünket a tagság igényeinek megfelelőbb, korszerűbb 
programok kialakításához. A szakosztályok vezetőivel folytatott megbeszélések 
pedig alkalmat adnak az elnökség számára ahhoz, hogy a szakosztály, szak
bizottság munkája mellett egyúttal áttekintse az erdészetnek azt a szakterüle
tét is, amelyhez az egyesületi egység társadalmi munkája kapcsolódik. Ez le
hetővé teszi az elnökség számára, hogy az erdőgazdálkodás helyzetéről, fel
adatairól és problémáiról részleteiben is tájékozott legyen. 

Annak érdekében, hogy a tájékoztatók során a kitűzött cél elérése biztosított 
legyen és egységes rendszer érvényesüljön, egy elnökségi munkabizottság, dr. 
Kovács Jenő tagtársunk vezetésével irányelveket is rendelkezésre bocsátott 
a helyi csoportoknak a tájékoztató összeállításához, a szakosztályok számá
ra pedig egy másik elnökségi bizottság Gáspár-Hantos Géza tagtárs irányítá
sával. 



Ezeket a megbeszéléseket természetesen arra is fel kívánjuk használni, hogy 
tájékozódjunk afelől: a kibocsátott központi felhívások, javaslatok milyen fo
gadtatásban részesültek, milyen hatásfokkal valósultak meg az egyes egyesületi 
egységek területén. 

A z első félév során a két veszprémi helyi csoportunk és szociálpolitikai bi
zottságunk tájékoztatójának meghallgatására nyílt lehetőségünk. Ezek is bi
zonyították, hogy nemcsak érdemes és hasznos, hanem feltétlenül szükséges is 
a célul tűzött és megkezdett párbeszéd. Határozott megfogalmazásban felszín
re került például az az ellentmondás, ami szerint az emberek az egyesületi élet 
keretében nemcsak a termelési gondokkal, munkahelyi feladatokkal, hanem 
valami mással is szeretnének foglalkozni, a közismert napi témáktól eltérő, 
érdekesebb dolgokról szeretnének hallani. Holott az egyesületi munka fő célja 
és értelme az erdőgazdaság előtt álló termelési feladatok megoldásának tár
sadalmi elősegítése, ezt a fő célt rögzítik alapszabályaink is, a munkánkat 
terelő párt- és MTESZ-határozatok is. Egy nagy szakmai közösség önkéntességi 
alapon történő összetartását nehéz is másképpen elképzelni, mint hogy ne a 
minden tagot többé-kevésbé egyformán érintő, közös feladatokat állítsuk a kö
zösségi élet középpontjába. Mégis figyelemre méltó ez a kritika, mert ha tény
leg kialakul egy unalmas párhuzamosság a vállalati munka és az egyesületi 
munka között, ez azt jelenti, hogy a társadalmi szerv feleslegessé teszi magát 
az emberek számára. Munkánk vitelére, az ellentmondás enyhítésére talán azt 
a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy olyan témákat kell napirendre tűzni 
a helyi csoportoknál, amelyek nem tartoznak közvetlenül a vállalat tevékeny
ségi körébe, de a szakmai tartalom közvetve mégis előbbre viszi a vállalati 
feladatok megoldását is. 

A z elnökség és a tagság közötti kapcsolat szorosabbá tételét kívántuk azzal 
is erősíteni, hogy újjászerveztük az elnökségi összekötők rendszerét, vagyis 
jelenleg minden egyesületi egységnél van vagy egy onnan választott, vagy 
egy oda delegált elnökségi tag, akinek kötelessége a folyamatos, kétirányú 
kapcsolattartás az egység és az elnökség között. A z összekötők névsorát a 
megbízatási hely feltüntetésével együtt, szaklapunk januári számában közzé
tettük. Erről a helyről is kérem tagtársainkat, hogy ha valamilyen javaslatuk, 
észrevételük vagy problémájuk van az egyesületi munkával kapcsolatosan, 
akkor keressék meg azzal bizalommal elnökségi összekötőjüket. 

A szervezeti élet rendezésére irányuló törekvéseinkhez tartozott, hogy igye
keztünk az országos választmánynak, ennek a történelmileg kialakult, különös 
vezetőszervi testületnek a korszerű szerepét meghatározni a jelen és a jövő 
egyesületi életében. Erre vonatkozóan szintén egy elnökségi munkabizottság 
dolgozott ki egy alapozótanulmányt Fila József elvtárs vezetésével. A z áprilisi 
választmányi ülés vitája során kiderült, hogy nagyon is időszerű és szerencsés 
volt ennek a kérdésnek a felvetése, mert megfelelő irányítás, érdemi program 
esetén a választmány nagyon fontos szerepet tölthet be a szakmai közvélemény 
feltárásában, a tagság informálásában, a szakmai érdekképviselet megvalósí
tásában, a termelési hierarchián belüli távolságok áthidalásában, a szakma 
egységének erősítésében, az alkotó demokratizmus légkörének fejlesztésében. 
Többen is úgy fejezték ki ezt, hogy a választmány legyen a szakma szíve, élő 
lelkiismeret, az egyesület parlamentje, amely mindig megszólal, ha az szükséges 
és mindig lelkiismereti indokból és mindig nyíltan elmondja a véleményét, ha 
valamivel nem tud egyetérteni, igaza tudatában. 



Amint említettem, a belső szervezeti élet rendezése és korszerűsítése mellett 
másik kiemelt feladatunknak tartjuk az erdőgazdaság fejlesztéséről és a hazai 
favagyon komplex hasznosításáról hozott és a kormány által is megerősített 
tervbizottsági határozat valóra váltásának társadalmi elősegítését, ezzel kap
csolatban , ,A fa komplex hasznosítása" című, MTESZ-koordinációs téma gon
dozását. Erre kötelez bennünket a múlt évi közgyűlés határozata is. 

Ezen a vonalon azonban több komoly probléma is adódott. Először (amikor 
a közgyűlésnek is megtettük a javaslatot) arra gondoltunk, hogy a fejlesztési 
határozat propagandistájának a szerepét vállaljuk és egy országos előadás-so
rozat keretében gondoskodunk arról, hogy a határozatban foglaltak az erdei 
munkahelyeken dolgozó tagtársaink előtt is, sőt a jobb szakmunkások előtt is 
ismertté váljanak. Amikor azonban a végrehajtáshoz akartunk fogni, kiderült, 
hogy a határozatnak, szolgálati jellegénél fogva, még publikálható változata sem 
készíthető, nemhogy az eredeti szöveg szétvihető lenne a hivatalok páncélszek
rényeiből. Ezért a tervezett propaganda-hadjárat tervét fel kellett adnunk, 
„ A fa komplex hasznosítása" című témával pedig úgy jártunk, hogy egyrészt 
maga a tervbizottsági határozat, másrészt az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság azonos címmel készített gondos tanulmánya, s nem utolsósorban a ta
valy létrejött Erdészeti és Faipari Hivatal rendszeres munkája sok szelet ki
fogott társadalmi vitorlánkból (aminek persze egyébként csak örülhetünk). Így 
meglehetős gondban vagyunk ezt a feladatunkat illetően, de az elnökség a már
cius 28-i ülésen úgy döntött, hogy a nehézségek ellenére se ejtsük el a témát, 
hanem értékeljük át a feladatot és egyrészt a helyi csoportokon keresztül 
a területi tervezéssel hozzuk kapcsolatba, másrészt az MTESZ-en belül az érin
tett társegyesületeket keressük meg és rajtuk keresztül egyeztessük erdészeti 
elképzeléseinket más szakmákkal. A téma gondozására elsősorban hivatott fa-
technológiai szakosztályunk küszködik is az elnökségi határozat nyomán a fel
adattal, és az eredeti program helyett meghatározta azokat a kérdéscsoportokat, 
amelyek társadalmi értékelésére, véleményezésére lehetőséget lát. A feladattal 
érintett szakosztályaink tartottak egy közös tanácskozást is, de ismétlem, ebben 
a témában csak lassan és sok problémával küzdve tudunk előrehaladni. 

Központi szakosztályaink, szakbizottságaink és helyi csoportjaink munkájá
ról szaklapunk „Egyesületi közlemények" rovatában hónapról hónapra részle
tesen beszámolunk. Ezért szakosztályaink tevékenységét csak néhány kiragadott 
példával érzékeltetem. Az oktatási és közművelődési bizottság soproni és egri 
ülésén átfogó véleményt alkotott szakoktatásunk helyzetéről és problémáiról. 
Ez az összefoglalás képezte az alapját annak az állásfoglalásnak is, amelyet az 
elnökség megküldött az Erdészeti és Faipari Hivatal személyzeti és oktatási 
osztályának a szakoktatás középtávú koncepciójával kapcsolatban. A bizottság 
tanulmányt készített a szakma közművelődési helyzetéről. A szociálpolitikai bi
zottság szervezetté tette kapcsolatait az állami szociálpolitikai apparátussal 
a munka összehangoltabbá, eredményesebbé tétele érdekében és cikksorozatot 
indított az „Erdőgazdaság és Faipar" c. lapban „Az erdészet társadalmi kér
dései" címmel. Érdekes e sorozat második része, amely a szakmai etika kérdé
seit feszegeti. A z erdészeti gazdaságtani szakosztály a V I . ötéves terv szabá
lyozórendszerének talán a „legvázósabb" részét: az erdőművelésre gyakorolt 
várható hatását vitatta meg, valamint az ágazati önköltségszámítási rend prob
lémáit, az új szabályozókkal összefüggésben. A gépesítési szakosztály (az 
egyik legrendszeresebben dolgozó szakosztályunk) szintén igen problematikus 
és időszerű témát tűzött napirendjére: a nagy gépek üzemeltetésének hazai 



erdőgazdasági tapasztalatait. Ez a szakosztály általában terepen, a gyakor
latban szervezi tapasztalatcseréit. A z elmúlt félév egyetlen, országos jellegű 
ankétját az „Erdők a közjóért" szakosztályunk rendezte Budapesten, mégpedig 
kissé szokatlan és elhanyagolt témakörben: az erdészeti melioráció témájában, 
de nagy sikerrel és ráadásul ez a rendezvény bevételt is hozott egyesületünk
nek, ami ugyancsak ránk fér. A z erdőfeltárási szakosztály az egységes és 
országos erdészeti útnyilvántartás lehetőségét, valamint az erdészeti áttervezési 
útmutató tervezetét vitatta meg. 

Időszerű, sőt a szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató problémakörhöz 
csatlakozó kérdésben hívta össze a kereskedelmi szakosztályunk az érintett 
társszakosztályokat tanácskozásra, amelyen a fatermék-forgalmazás új szabá
lyozórendszerének világgazdasági indítékait vitatták meg. Nehéz, de fontos 
és viszonylag új témával birkózott a rendszerszervezési szakosztályunk is, ami
kor programjába vette az „Erdészeti és Faipari Vállalatirányítási Rendszer (rö
viden: az E R F A V I R ) koncepciójának társadalmi megtárgyalását. A z erdészet
történeti szakosztály pedig úgy döntött, hogy kiveszi a részét az agrár-, illetve 
esetünkben az erdészettörténeti emlékek miniszteri rendelettel előírt, ám osak 
vontatottan haladó számbavételéből és meg is szervezte a munkát, amely fo
lyamatban van. A z erdőhasználati szakosztály, amely több más szakosztály 
munkáját is segítette közreműködésével, a vegyipari felhasználásra készülő fa-
apríték termelésének és felhasználásának módját tanulmányozta. Erdőrendezési 
szakosztályunk — dicséretes módon együttműködve egy másik MTESZ-egyesü-
lettel, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesülettel — térképészeti és földértékelési 
problémákat tárgyalt meg. A z erdei vasutak szakosztályát a kisvasutak re
konstrukciós kérdései foglalkoztatták. A z erdővédelmi szakosztály összefogja 
a gyakorlatban dolgozó erdővédelmi szakmérnököket és nagy sikerű, kétnapos 
erdővédelmi tapasztalatcserét szervezett a Mátrában. 

A megemlített példákból is látható, hogy szakosztályaink, szakbizottságaink 
munkája a szakma életének szinte teljes spektrumát átfogja, a történelmi múlt
tól kezdve, a termelési ágakon át, a korszerű üzemszervezésig. A rendezvények 
száma azonban szerényebbnek tűnhet a korábbi évekhez viszonyítva. Ne fe
ledjük azonban, hogy a minisztérium levélben is felhívott bennünket az em
berek idejével való gondos gazdálkodásra, a kevesebb számú, de koordinál-
tabb, alaposabban szervezett egyesületi rendezvények tartására. A szakosztá
lyok általában negyedévenként egy összejövetelt terveztek, de még a csökkent 
rendezvényszám mellett is erőteljes munka folyt központi egységeinkben. 

Belső életünket jellemzi néhány számadat is. Taglétszámunk 1980. július 31-
én 5574 fő volt. Valamivel több, mint a múlt évi közgyűlésünk idején, lénye
gében állandó jellegű. A múlt évben összes rendezvényünk száma (konferencia, 
előadás, tapasztalatcsere, tanulmányút stb.) 856 volt, ezen az összes résztvevők 
száma pedig 24 400 fő. 1980 első félévében az összes rendezvény száma 141 volt, 
5432 résztvevővel. Országos jellegű konferenciát nem is igen terveztünk és az 
első félévben nem is volt más, csak a már említett meliorációs ankét. Ami 
aggodalomra ad okot, az a szakelőadások igen alacsony száma (48 előadás volt, 
nem egészen 2000 résztvevővel). 

A rendezvények számának csökkenésébe kétségtelenül belejátszik a tudatos 
takarékossági intézkedések mellett az előkészítés és bonyolítás ebben az évben 
bevezetett körülményes rendje is. Helyi titkáraink el is mondják, hogy nincs 
nagy kedvük a vállalkozásra, amikor a sok előírás komplikálja a rendezvények 
pénzügyi előkészítését és mindenféle szabály nehezíti az amúgy is szerény 
költségvetési keretük felhasználását. 



A helyi csoportok munkájának, pénzgazdálkodásának felemlítésével elérkez
tem egyesületi életünk hallatlanul nehéz és központivá vált gondjához: anyagi 
helyzetünk ismertetéséhez. Ügy érzem, hogy nemcsak nem ünneprontás erről 
szólni a mindig kissé ünnepélyes hangulatú közgyűlésünkön, hanem elemi kö
telességem a tagságot pénzügyi helyzetünkről tájékoztatni. 

Amint az az ellenőrző bizottságunk elnökének, dr. Ébli György elvtársnak a 
jelentéséből részletesen is kiderül, már a múlt évet is- nem is jelentéktelen — 
mintegy 100 ezer forintos — hiánnyal zártuk a gondos, takarékos gazdálkodás 
ellenére. Ebben az évben azután az egyébként is lehetőségeink végső határán 
járó pénzgazdálkodásunkra váratlanul újabb súlyos terhek zuhantak. Május
ban a Lapkiadó Vállalat megküldte a már 115. évfolyamában járó szaklapunk
nak, „Az Erdő"-nek a módosított költségvetését, amely a nyomdaköltségeket 
a decemberi költségvetéshez képest pontosan duplájára, 204 ezer forintról 416 
ezer forintra emelte. így szaklapunk előállítási költsége, 6 ezer forint híján, 
egymillió forint! Nem sokkal ezt követően a MÉM tájékoztatási főosztálya 
közölte velünk, hogy a korábbi évekhez viszonyítva már amúgy is erősen csök
kentett, de még mindig 200 ezer forintot kitevő és 1980-ra kilátásba helyezett 
támogatást kénytelen lapunktól megvonni, mivel a rohamos áremelkedés kö
vetkeztében, a MÉM-szaklapok dotációs igénye is messze meghaladja a jelen
leg rendelkezésre álló minisztériumi keretet. Ezek az események a pénzgazdál
kodásban amúgy is fennálló hiánnyal együtt mintegy félmillió forintra emel
ték költségvetési deficitünket. 

Ez az igen súlyos helyzet késztetett bennünket arra, hogy több év után újból 
megkeressük pártoló jogi tagjainkat: a fagazdasági vállalatokat és intézmé
nyeket és kérjük a részükről fizetett jogi tagdíj felemelését. Lehetőséget nyúj
tott erre számunkra is és jogi tagjaink számára is a gazdálkodó szervezetek 
MTESZ jogi tagsági díjának újbóli szabályozásáról megjelent, 313/1979. P M . 
VI I I . sz. pénzügyminisztériumi közlemény (Pénzügyi Közlöny, 1979. december 
10-i száma). Pártoló vállalataink, intézményeink többsége megértően és ked
vezően reagált megkeresésünkre és szerződésileg biztosította a felemelt jogi 
tagdíj fizetését (egy-két vállalat pedig még nem adott választ). 

Közgyűlésünk fórumáról is melegen megköszönöm az erdőgazdaságoknak, 
erdőrendezőségeknek, faipari, fakereskedelmi és vegyes vállalatainknak meg
értő támogatásukat, ami nélkül működésünket folytatni képtelenek lennénk. 
Kérem szíves segítségüket a jövőre nézve is! 

Sajnálattal és őszintén jelentenem kell azonban a közgyűlésnek azt is, hogy 
a jogi tagdíjak felemelése (aminek felső -határt is szab az említett pénzügy
minisztériumi közlemény) távolról sem képes fedezni költségvetési hiányunkat. 
A z egyéni tagdíjakból mintegy 630 ezer forint bevételünk származik, ami — 
amint a számokból látható — a tagdíj fejében nyújtott szaklapunk előállítási 
költségeit is csak kétharmad részében fedezi. Ezért, számítva a tagság eddig 
is tanúsított áldozatkész belátására, kénytelenek vagyunk határozati javaslatot 
előterjeszteni az egyéni tagdíj felemelésére. Ennek mértékére nézve előzetes 
tájékozódást végeztünk a helyi csoporttitkárainkon keresztül a tagság körében. 
A beérkezett vélemények kb. fele-fele arányban megoszlottak A tagság egyik 
része hajlandónak mutatkozott a havi 20,— Ft tagdíj fizetésére, másik része 
azonban ezt magasnak találta és aggódott az ennek nyomán jelentkező, esetle
ges 15—20%-os létszámlemorzsolódás miatt. Figyelembe véve a felmerült aggá
lyokat is, a vezetőség úgy döntött, hogy csak mérsékeltebb emelési javaslatot 
terjeszt a t. közgyűlés elé és a rendes tagdíjat havi 15,— forintra javasolja fel-



emelni, míg a tanulók és nyugdíjasok tagdíját hagynánk a jelenlegi, havi 6,— 
Ft szinten. 

Rá kell mutatnom arra is, hogy az önköltség csökkentésével sem tudunk a 
helyzetre megoldást találni. Működési költségeink a minimális szinten mozog
nak, még a minimálisnál is kisebb létszámmal dolgozunk, jobban összehúzni 
már nem tudjuk magunkat. Egyik levélírónk például azt javasolta, hogy a kül
földi kiküldetési költségek csökkentésével csökkentsük önköltségünket. Nos, 
erre elmondhatom, hogy külföldi kiküldetésre az MTESZ által szigorúan meg
határozott és az utolsó forintig szigorúan ellenőrzött keretünk mindössze 30 000 
forintnak megfelelő devizakeret, ami szinte csak elenyésző része a 2,2 millió 
forintos költségvetésünknek, és csak kis hányada az általunk kitermelt deviza
mennyiségnek is. Éppen ezért, külföldi kapcsolataink is a minimális szinten 
mozognak, és a jövőben aligha tudunk eleget tenni a múlt évi közgyűlés azon 
határozatának, ami szerint a vezetőségnek gondoskodni kell a nemzetközi kap
csolatok terén elért színvonal fenntartásáról, sőt emeléséről. Reprezentációs, 
jutalmazási keretünk is minimális, felhasználása szigorúan ellenőrzött. Tehát 
az anyagi helyzetből kivezető útként csak az egyesületi bevételek fokozása 
marad. Sajnos, azt is meg kell állapítanunk, hogy csak rendezvényekből meg
élni, úgy, ahogyan azt az MTESZ új, kísérleti jellegű gazdálkodási rendje fel
tételezi, egyesületünk jellege és szakmai háttere alapján, soha nem tudunk. 
Törekszünk és még inkább törekednünk is kell rendezvénybevételre is (pl. kül
földi megrendelők részére csoportos szakmai tanulmányutak szerzése és lebonyo
lítása hazánkban), de az így szerzett pénz aligha vált meg bennünket az anyagi 
gondoktól. Létezésünk alapja változatlanul az egyéni és jogi tagdíjbevétel fog 
maradni. 

A lappal kapcsolatban arra kérem erdőgazdaságaink, vállalataink vezetőit, 
hogy fizetett hirdetések elhelyezésével, a „Vállalataink, intézményeink" cím
mel nyitásra kerülő rovatban, a róluk szóló cikkek honorálásával, szíveskedje
nek céltámogatást nyújtani a lap fenntartásához, hogy az a magyar erdészeti 
kultúra ápolásában és az egyesületi életben viselt fontos szerepét továbbra is 
betölthesse. Köszönetemet fejezem ki az Erdészeti Tudományos Intézet fő
igazgatójának, Keresztesi Béla akadémikus elvtársnak azért, hogy az egyesület
tel kötött szocialista együttműködési szerződés keretében biztosítja az intézet
ben a szerkesztési munka feltételeit. 

Belföldi kapcsolataink 

Egyesületi belső életünk fontosabb eredményei és problémái mellett, sze
retnék még rövid áttekintést adni kapcsolataink alakulásáról is. 

Amint az közismert, egyesületünk egy nagy szocialista közösség: a Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja. Az MTESZ életé
ben fontos változások mentek végbe az elmúlt hónapokban, új vezetőség került 
a. szövetség élére Fock Jenő elnök, dr. Tóth János főtitkár és dr. Jéki László 
főtitkárhelyettes elvtársak személyében. A vezetőségváltás is érzékelteti már, 
hogy a pártkongresszus után súlyosbodtak és felgyorsultak az MTESZ-re háruló 
feladatok. Az MTESZ munkája politikusabbá válik és ez nyilván továbbterjed 
a tagegyesületekre is. Egyesületünk képviselői révén aktívan részt veszünk a 
Szövetség központi és területi szerveinek munkájában, közreműködünk az új 
gazdálkodási rendszert kidolgozó bizottság, a nemzetközi kapcsolatok központi 
bizottsága, az emigrációs bizottság, a műszaki-gazdasági fejlesztési bizottság 
munkájában. Dr. Madas András elvtárs pedig, elnökségünk tagja, az MTESZ 
környezetvédelmi bizottságának az elnöke és tagja a végrehajtó bizottságnak. 



Az MTESZ tagegyesületei közül a legszorosabb partnerkötelék változatlanul 
a Faipari Tudományos Egyesülethez fűzött bennünket, amellyel együttműköd
tünk a finn műszaki napok szakági előadásainak megtartásában 1979 novembe
rében, decemberben pedig a FATE fűrész- és lemezipari szakosztálya által 
szervezett, „ A fűrészipar helyzete és fejlesztése'' című. országos ankét meg
rendezésében. A többi MTESZ-egyesület közül a Magyar Agrártudományi 
Egyesülettel és a Magyar Hidrológiai Társasággal volt érdemi munkakapcso
latunk, a már említett „Erdészeti melioráció"' című, országos ankétunk meg
szervezésének formájában. Erdőrendezési szakosztályunk pedig a Geodéziai ós 
Kartográfiai Egyesület székesfehérvári csoportjával szervezett közös ankétot, 
erdészeti térképészeti témában. 

Érdemi és szívélyes munkakapcsolat áll fenn egy részről egyesületünk, más 
részről a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, annak Erdészeti ós 
Faipari Hivatala, továbbá tájékoztatási főosztálya és felügyeleti főosztálya kö
zött. Az Erdészeti és Faipari Hivatal vezetője, dr. Királyi Ernő elvtárs, gondos
kodott arról, hogy állandó meghívottja legyek a fagazdasági tanács és az igaz
gatótanács üléseinek, és hogy az azok számára készült valamennyi dokumen
tumot kézhez kapjam. Királyi elvtárs az igazgatótanács legutóbbi ülésén is 
felhívta az erdőgazdaságok, faipari ós szakvállalatok igazgatóit az ágazat terü
letén működő társadalmi egyesületek és szaklapok fokozottabb támogatására. 
A tájékoztatási főosztály rendszeresen megküldi számunkra a minisztérium fél
éves munkatervét és operatív szinten érdeklődik munkánk iránt. A főosztály 
lehetőséget nyújtott például arra, hogy önálló programmal, a fagazdaság mű
szaki fejlesztésének időszerű kérdéseiről rendezett vitadélutánnal szerepelhes
sünk a kapuit néhány nap múlva megnyitó, 62. országos mezőgazdasági ós élel
miszeripar; kiállításon és vásáron. Bízunk abban, hogy a minisztérium anyagi 
helyzetének jobbra fordulásával ismét számithatunk majd a lapunk számára 
hosszú éveken át élvezett laptámogatásra is. A dr. Rácz Antal elvtárs által 
vezetett felügyeleti főosztállyal fennálló szívélyes munkakapcsolatnak pedig 
a legékesebb bizonyítéka, hogy jelenlegi vándorgyűlésünk szakmai programját 
a főosztály engedélyével és támogatásával, nagyobb részben a felügyelete alatt 
álló Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság ( B U V A D ) területén, az itt dol
gozó kollégák szervezésében bonyolíthatjuk le. 

örömmel emlékezhetek meg arról is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában februárban rendezett erdészeti ós faipari tudományos ülésen mind
járt a plenáris ülés keretében, egyesületünk elnöke, Herpay elvtárs előadhatta, 
hogy egyesületünk milyen szerepet tölt be a szakmai képzésben, a kutatási 
eredmények elterjesztésében, gyakorlati bevezetésében. 

Az Erdészeti Tudományos Intézettel fennálló eredményes kapcsolatunknak 
a sok kitűnő szakelőadást tartó kutató rendelkezésünkre bocsátása mellett bi
zonyítéka mostani vándorgyűlésünk is, amikor is a szakmai programba iktat
hattuk az intézet nagy múltú kísérleti telepének, a gödöllői arborétumnak a 
megtekintését is, tudományos kutatók szakvezetése mellett, amiért a részt
vevők nevében ugyancsak köszönetemet fejezem ki az intézet vezetőinek ós 
munkatársainak. 

Lehetetlenség ismertetni azokat a sokrétű és érdemi kapcsolatokat, amelye*, 
a beszámolási időszakban is fennállottak egyesületünk, valamint az ERTI, az 
Erdészeti ós Faipari Egyetem, a Hazafias Népfront egyes szervei, az Országos 
Környezet- ós Természetvédelmi Hivatal, az erdőgazdaságok, faipari és fakeres-
kedelmi vállalatok és sok más szerv között. Csupán még a Társadalmi Erdei 
Szolgálattal bontakozó kapcsolatunkat említem meg, mivel szakmánknak ez a 
rendkívül fontos szerepet betöltő, külső támogató szerve, ebben az évben ünnep-



l't fennállásának 15. évfordulóját. A június 1-én rendezett jubileumi országos 
találkozóján egyesületünk nevében üdvözöltem a TESZ-t és egyúttal megálla
podtunk egy szeptemberi, közös vezetőségi találkozóban is, amikor is már 
részleteiben megvitatjuk a közös munkálkodás lehetőségeit. 

Nemzetközi munkánk 

Országon belüli kapcsolataink fenntartása és erősítése mellett gondot for
dítottunk külföldi kapcsolataink ápolására is. Olyan szakma számára, mint a 
miénk, amelynek technikai infrastruktúrája, gépgyártása zömében külföldön 
található és export-import forgalma is jelentős, különösen fontos a külföldi 
kapcsolatok fenntartása. 

A kölcsönös megállapodások alapján természetesen elsősorban a szocialista 
országok társegyesületeivel ápoltuk kapcsolatainkat. Küldötteink részt vettek 
a szovjet, lengyel, csehszlovák és a bolgár társegyesület rendezvényein, mi pedig 
mostani közgyűlésünkre hívtuk meg ugyanezeknek a képviselőit (meghívtuk 
az N D K egyesületét is, de ők nem tudnak az idén részt venni). 

Kiemelkedő esemény volt a szocialista erdészeti és faipari műszaki-tudomá
nyos egyesületek elnökeinek és főtitkárainak találkozója, amelyet június 16—19. 
között Csehszlovákiában, Plzenben rendeztek meg (s amelyen a Faipari Tudo
mányos Egyesület két kiküldöttje mellett dr. Herpay Imre elvtárs és én vettem 
részt). A találkozó, mint minden hasonló korábbi alkalom, érezhetően közelebb 
hozta egymáshoz emberileg is a felelős vezetőket, ugyanakkor természetesen 
jó alkalmat adott egymás terveinek, problémáinak közvetlen és részletesebb 
megismerésére is. 

A plzeni találkozóra szóló meghívást megköszönte, de nem tudott azon részt 
venni Jugoszlávia szövetségi szintű erdészeti és faipari egyesülete. Ezen a szin
ten nekünk sincsenek kapcsolataink, viszont változatlanul szívélyes és érdemi 
a kapcsolatunk az egyesületünknél mindössze kilenc évvel „fiatalabb" Szlovén 
Erdészeti Egyesülettel, melynek küldötteit szintén örömmel üdvözölhetjük köz
gyűlésünkön. 

A román egyesületek — a korábbi találkozókhoz hasonlóan — nem adtak 
választ a meghívásra. 

A szocialista országok mellett ugyancsak változatlanul szívélyes és eredmé
nyes a kapcsolatunk Ausztria részéről a burgenlandi és a steiermarki erdészeti 
egyesülettel és kölcsönösen eleget tettünk az ott is szakmai programmal ki
egészített közgyűlésre szóló meghívásnak. Itt kell megemlítenem, hogy immár 
hetedik alkalommal került megrendezésre a „Pannónia" elnevezésű, jugoszláv 
—osztrák—magyar, határ menti erdész hármas találkozó ez alkalommal Magyar
országon, Vas megye térségében. Amint ismeretes, a szlovén kezdeményezés
re útjára indított találkozósorozat célja az, hogy a három országhatár talál
kozópontja környékén, közel azonos természeti viszonyok között dolgozó és 
ezért sok hasonló termelési problémával küzdő szlovén, magyar és osztrák erdé
szek kölcsönösen tanuljanak egymástól. Ezért évenként, de minden évben má
sik országban összejön a három kislétszámú küldöttség és demonstrációtól, pro-
tokolltól mentesen lebonyolít egy érdemi tapasztalatcserét. A z idei, Vas megyei 
találkozóról öntetszelgés nélkül megállapíthatjuk, hogy jól szervezett, sikeres 
rendezvény volt, és ezért erről a helyről is ismételt köszönetet mondok a 
Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát és a MÉM Szombathelyi Erdő-
felügyelősége vezetőinek, s természetesen a szombathelyi helyi csoportunkban 
dolgozó kartársainknak, akik a meleg, baráti hangulatú, szakmai tartalomban 
gazdag találkozót lebonyolították. 



A tőkés országok közül még a Német Szövetségi Köztársaság erdészeti 
egyesületeivel tartunk fenn kapcsolatot. Mégpedig a hesseni tartományban 
működő, Nord-West Deutscher Forstvereinnel és az össz-szövetségi erdészeti 
egyesülettel, a Deutscher Forstvereinnel. Mindkét egyesület küldöttét közgyű
lésünkön üdvözölhetjük. 

A z említett központi kapcsolatokon túlmenően számottevőek azok a kap
csolatok is, amelyeket a helyi csoportok bonyolítanak le az MTESZ területi 
szervezeteinek közreműködésével. Különösen a határ mentén, a szomszédos 
államok erdészeti szerveivel lebonyolított, kölcsönös tapasztalatcserék érde
melnek figyelmet, a közvetlen szakmai hasznon túlmenően azért is, mert ezen 
az úton olyan kapcsolatok felvételére is nyílt lehetőség, amelyek kiépítése 
központilag vontatottabban halad (pl. román, szerb-horvát, illetve vajdasági, 
szlovák erdőgazdaságokkal). Mivel azonban a külkapcsolatok lebonyolítá
sára rendelkezésre álló pénzkeretet az egyesület központi költségvetésében egy 
tételben hagyják jóvá (és amint már említettem, ugyancsak takarékos mér
tékben), kénytelenek leszünk a helyi szerveinknél folyó nemzetközi munkát 
az éves munkaterven és helyi csoportjaink költségvetésén keresztül, fokozot
tabb központi irányítás alá vonni. S mivel a nemzetközi munka az egyesületi 
élet egyik legbonyolultabb, mondhatnám úgy is, hogy kényes részét jelenti, 
célszerűnek látjuk a bonyolítás rendjére vonatkozó szabályokat ügyrendbe 
foglalva, szervezeteink részére mielőbb kiadni. Ez a bonyolult, kényes feladat 
igen nagy munkát ró a központi apparátusra is, amelynek alapos elvégzéséért 
erről a helyről is köszönetet mondok, különösen Fekete Gyula főtitkárhelyet
tesnek és Lovas Lajosné egyesületi titkárnak. 

Megújulásra és egységre van szükségünk 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy egyesületünk helyzetét a vissza
fogottabb munkaütem mellett lassú átalakulás jellemzi, ami a megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodásra és a belső megújulásra irányul. A kö-
rülményekhez való alkalmazkodás munkamódszereinkben való súlypontelto
lódást jelent a nagy, reprezentatív, országos jellegű rendezvényektől a ke
vésbé látványos, ám annál fontosabb helyi, üzemi munka irányításába. A belső 
megújulás pedig a tagsággal folytatott párbeszéden alapul és szelektívebb 
témakiválasztást, valamint a helyi erők fokozottabb működtetését igényli. 

A munka súlypontjának az üzemi munka irányába való eltolódása azzal 
a veszéllyel járhat, hogy az egyesület cselekvési egysége szétesik, és helyébe 
a száz irányba szétforgácsolódó helyi csoportmunka tarkasága lép. Ha azonban 
az elnökség és a helyi csoportok közötti párbeszéd tényleg érdemi és rend
szeres, ha az elnökség a tagság valós igényeit tükröző, helyes célokat tud ki
tűzni valmennyi csoport elé és az egyesületi belső fegyelem is szilárdul, akkor 
ez a veszély elkerülhető. Ennek lehetősége adott, hiszen az országos problémák 
a helyi problémákból épülnek fel és megoldásuk is jórészt helyi munkával vé
gezhető el. Ha tehát egy-egy helyi csoportunk a társadalmi munka sajátos esz
közeivel pl. az állami erdőgazdaság és a termelőszövetkezetek egymáshoz kö
zelítésén fáradozik vagy felkarolja a termelőszövetkezetekben dolgozó erdé
szeti szakemberek szakmai továbbképzésének ügyét, ha megvizsgálja, értékeli 
és közreadja egy-egy, külföldről származó, új nagy gép üzemeltetésének ta
pasztalatait, ha a tagság kifejti véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen 
problémák nehezítik működési területén a következő ötéves tervidőszakban 
a fakitermelés növelését, ha a csoport öntevékenyen és a helyi lehetőségek 
maximális kihasználásáért propagandát fejt ki az erdészet érdekében, ha min-



den iskolában megszervezi a tavaszi „Erdők napja" kirándulást a tanulóifjúság 
számára stb. — akkor országos gondok megoldásához nyújt segítséget. Mind
ez azonban a helyi erők nagyobb arányú mozgósítását kívánja meg és nagy 
felelősséget ró helyi csoportjaink vezetőségére. 

A szakma helyzete ma is bonyolult, az ágazati vezetés és irányítás múlt 
évben végrehajtott rendezése nyilván nem oldotta meg automatikusan a prob
lémákat, ehhez még hosszabb időre van szükség. Ezért nem is lett volna helyes, 
ha közgyűlésünkön — korábbi szokásomtól eltérően — az erdészet helyzeté
nek elemzésébe bocsátkozom. Helyesebb most arra koncentrálni az erőnket, 
hogy reális, jól megalapozott, ágazatunk fejlődését előrelendítő ötéves tervek 
készüljenek központi és vállalati szinten egyaránt. Ez a következő közgyűlésig 
rendelkezésünkre álló hónapok legfontosabb egyesületi feladata. Ennek meg
oldásához kell megtalálnunk a tagság széles tömege számára is vonzó társa
dalmi munkamódszereket. Emellett természetesen ki-ki még megkeresheti a 
számára kedves „hobbitémához" is a közösségünkben nyugvó lehetőségeket. 

Annyi bizonyos, hogy a hagyományos erdészösszefogásra napjainkban még 
éppen úgy szükség van mint a korábbi években ahhoz, hogy problémáinkon 
és az időnként jelentkező külső támadásokon, sőt hellyel-közzel a szakmán belül 
is megmutatkozó, szűk látókörű önzésen a közösség erejével úrrá legyünk. 
Sajnálatos példák támasztják alá ezt az igényt. Ezért tartsunk össze, támogas
suk, segítsük egymást erdészbarátsággal, és őrizzük meg szívünkben gödöllői 
vándorgyűlésünk eszméjét, jelmondatát: 

Szakmánk egysége a jövő záloga. 

A vándorgyűlés résztvevői az ERTI gödöllői arborétumában 



DR. BÉLI GYÖRGY 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 

A z alapszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően, a közgyűlés elé ter
jesztem az egyesület ellenőrző bizottságának elmúlt évi munkájáról szóló je
lentését. Engedjék meg, hogy utaljak arra a tényre, hogy a tisztelt tagtársak 
jóvoltából az 1979. évi, budapesti tisztújító közgyűlés után gyakorlatilag új 
ellenőrző bizottság kezdte meg a munkát. A z átvett és tovább folytatott mun
ka mellett rendkívüli feladatként jelentkezett az MTESZ keretében végbe
ment, új gazdálkodási rendhez való igazodás. Kialakitottuk azokat a munka
kapcsolatokat, amelyek az eredményes munka végzéséhez szükségesek, s mun
kánkat az új egyesületi vezetés munkájának segítéséhez rendeltük. 

Egyesületünk az MTESZ alapszabályainak megfelelően, a szövetség cél
kitűzéseinek szellemében dolgozott az elmúlt évben. A z egyesületi munka 
alapját az évről évre kiadásra kerülő munkaterv határozza meg. Ehhez és az 
MTESZ központi ellenőrző bizottsága által közzétett irányelvekben foglalt fel
adatok végrehajtásához alkalmazkodott a mi egyesületünk ellenőrző bizottsága 
is. Alapvető célunk volt, hogy segítsük, ha kell, ellenőrizzük az alapszabályban 
foglaltak betartását, az egyesületi pénz- és vagyongazdálkodást, s őrködjünk 
az egyesületi fegyelem felett. 

A feladatok eredményes teljesítése érdekében az ellenőrző bizottság munká
ját rendszeressé tettük, kiépítettük kapcsolatainkat a helyi csoportokkal, az 
egyesület központi szakosztályaival. Sikerült megőrizni önálló arculatunkat, 
s munkánkról a tisztelt közgyűlésnek kell számat adnunk. 

A z előzőekből érződik, hogy az ellenőrző bizottság munkája iránti követel
mény is változott, szigorúbbá váltak az előírások, általában nőtt az érdemi 
munkavégzés iránti kívánalom. Az új választási periódusra — középtávú terv
ként — célul tűztük azt, hogy ezen követelményeknek mielőbb megfeleljünk. 

Röviden szeretnék szólni az egyes részterületekről. Megállapításaink szerint 
az egyesület vezető szervei, helyi csoportjai, központi szakosztályai az elmúlt 
évi közgyűlési határozatok végrehajtását az 1980. évi munkatervébe felvette. 
Ezek a határozatok összágazati érdekeket szolgálnak, az egyesületi munka esz
közeivel segítik a favagyon mind teljesebb hasznosítását, a termelési szerkezet 
átalakítását, korszerűsítését, a munka- és üzemszervezéssel, a munkaerő-gaz
dálkodással összefüggő ágazati feladatok végrehajtását. Egyesületünk szak
osztályai, központi bizottságai az előzőekben érintett kérdések kétoldalú, mű
szaki és gazdasági megközelítését figyelembe vették. 

A központi szakbizottságok és szinte minden egyes szakosztály jelentősen 
segítette a tudománypolitikai irányelvek gyakorlati érvényesítését. A soproni 
Erdészeti és Faipari Egyetemmel kialakított kapcsolat hatásosan szolgálja azt, 
hogy a tudományos eredmények a társadalmi előrehaladást segítsék. A tudo
mány eredményeinek társadalmi szintű hasznosítása új követelményeket tá
maszt a gyakorlati és a tudományos szakemberekkel szemben is. Az egyesület 
nemzetközi kapcsolatai is ezen célkitűzés teljesítését segítik. Nőtt a műszaki
tudományos együttműködések gyakorlati továbbfejlesztése iránti követelmény, 
s ennek részeredményeiről szólt a főtitkári beszámoló is. 

A z egyesületben dolgozó műszaki értelmiség jórészt olyan alapanyagbázissal 
foglalkozik, amely a mai viszonyok között már szinte stratégiai alapanyagnak 
számít. Ezért is nélkülözhetetlen az egyesület életében a szoros kapcsolat az 



időszerű politikai és gazdasági munka között. Ezt a tényt tagságunk, s a veze
tés jórészt felismerte, s az egyesület szervei egyre hatékonyabban vesznek 
részt, működnek közre a műszaki fejlesztési lehetőségek feltárásában, a tervek 
kialakításában. Ezen kiemelt célkitűzés végrehajtása érdekében szoros és köz
vetlen munkakapcsolatot alakított ki a M É M Erdészeti és Faipari Hivatala 
és az egyesület vezetése. A vállalatok és az egyesület közötti kapcsolat már 
eddig is erős volt, s ehhez párosult most az állami irányító szervvel kiépített 
kapcsolat. Tovább kell lépni azon az úton, hogy az egyesület szakosztályainak, 
szakbizottságainak véleményét, állásfoglalását egyes kiemelt kérdésekről, ösz-
szehangoltan továbbítsuk, juttassuk el. 

Közgyűlési határozatunk szólt az üzemi tevékenység továbbfejlesztéséről is. 
E téren a helyi csoportok jó vagy gyengébb munkája bír befolyással az üzemi 
tevékenységre. A helyszíni vizsgálataink, megbeszéléseink igazolják azt a tényt, 
hogy helyi csoportjaink jórészt aktív életet élnek, tartalmas munkát végeznek. 
A. végzett munka színvonala javult, rendezvényeik elég rendszeresek. A helyi 
csoportok és az MTESZ helyi szervei között eredményes a munkakapcsolat, 
s talán az önálló pénzgazdálkodás nehézségei jelentkeznek hatványozottan. 
A rendezvények látogatottsága megfelelő, az idővel ée költségekkel való ta
karékos gazdálkodás megvalósítása érdekében a rendezvények száma csök
kent, de a megtartott programok színvonala emelkedett. Tovább kell lépni 
az új tagok megnyerése terén, új együttműködési szerződések létrehozásával 
fokozni kell a szervezettséget, a jogi tagdíjfizető gazdálkodó szervek meg
nyerése érdekében is. 

Az üzemi élet kapcsán szólok arról is, hogy a fiatal szakemberek egyesületi 
munkába való bevonása erőteljesen lépett előre. A z oktatási intézményekkel 
kialakult jó kapcsolat lehetővé teszi, hogy a fiatalok időben bekapcsolódjanak 
a közösségi munkába. 

Szólnom kell néhány szót a rendezvények egyesületi munkában betöltött 
szerepéről. A z utóbbi időszakban az ún. nagy rendezvényeink száma csökkent, 
a rendezvények színvonala mind tartalmi, mind módszertani szempontból ja
vult. A szűkebb körű viták, elmélyült tapasztalatcserék létjogosultsága vitat
hatatlan, de nagyobb gondot kell fordítani a tapasztalatok szintetizálására, 
az összehangolt, egységes véleménynyilvánításra. 

A z előzőekben már említettem, hogy az ellenőrző bizottság munkájának 
jelentős részét képviseli az egyesületi pénzgazdálkodási kérdésekkel való fog
lalkozás, az egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának ellenőrzése. Ennek ke
retében vizsgálnunk kell, hogy a rendelkezésre álló források lehetővé teszik-e 
a célkitűzések végrebajása érdekében kifejtet munkavégzés anyagi alapját. 
Mielőtt erről szólnék bővebben, engedjék meg, hogy néhány gondolatot el
mondjak az MTESZ pénz- és vagyongazdálkodásáról általában. 

1980. január 1-vel az MTESZ-nél és tagegyesületeinél új gazdálkodási rend 
lépett életbe, ennek kísérleti éve volt az 1979. év.E rend kialakításának alap
elve volt, hogy a bevételek — az eddigi szintű állami támogatással — fedezzék 
a kiadásokat. Ebből következett, hogy a tagegyesületek az általános MTESZ-
szolgáltatásokért hozzájárulást térítenek, ill. az általuk igénybe vett. konkrét 
szolgáltatások ellenértékét — ezek közvetlen költségei alapján — megtérítik. 
A megvalósításban szólni kell az új gyakorlatként bevezetett rendezvény
kalkulációkról, elszámolásokról, hiszen ezen kalkulációkban számolni kell a 
közvetlen költségeken kívül az egyesületi és szövetségi általános költségekkel, 
a biztonsági tartalékkal. Ezzel a rendszerrel párhuzamosan az egyesületi 
maradványösszegek valódiságát felülvizsgálták, a nem valós maradványokat 
rendezték. A z egyesületi — közöttük a miénk is — maradványösszegek így 
általában csökkentek. 



Néhány konkrétum az 1979. évi pénzgazdálkodásról: 
A z egyesület 1979. évi költségvetését már a várható változások jegyében 

állítottuk össze, figyelembe vettük a takarékosság és ésszerűség követelményeit. 
Megfelelően rovatolt bázisösszegekkel nem rendelkeztünk, így sok esetben a 
tervszámok irreálisak voltak. Legnagyobb problémát a működéssel, ill. ren
dezvényekkel kapcsolatos, főbb jogcímek szerinti költségelhatárolás jelentette. 

A z 1979. évi költségvetést 2396 ezer Ft bevétellel és 2742 ezer Ft kiadással 
irányoztuk elő. A bevételi előirányzatot 2159 ezer Ft-ban realizáltuk, míg a 
kiadásokat 2293 ezer Ft-ban teljesítettük, tehát az elmúlt évi költségvetési 
hiányunk a tervezett 328 ezer F t helyett 135 ezer Ft-ra csökkent. 

A bevételek részletes számbavételéből megállapítható, hogy az összes be
vételből 30%-kal az egyéni tagdíjak és 35%-kal a jogi tagdíjak részesednek. 
A z egyesületi élet döntő anyagi bázisa ez a két forrás, de a kiadások rohamos 
emelkedése folytán mégsem elegendő. Az egyéni tagdíjak — bár az elmúlt 
választási periódusban emelkedtek — további emelése — éppen A Z ERDŐ 
c. szaklapunk rohamos költségemelkedése miatt — szükségszerűvé válik. 

Az egyesületi tagdíjfizetési morál általában jó, az egyéni és jogi tagdíjak 
az előírt mértékben és időben befolytak. A jogi tagdíjak mértékének felül
vizsgálatát 1979-ben nem hajtottuk végre, de 1980 elején, az új együttműkö
dési szerződések megkötésének keretében, ezen jogi tagdíjak is felülvizsgálatra, 
felemelésre kerültek. A jogi tagdíjfizetés felülvizsgálata egyben az arányosí
tást is szolgálja. 

Rendezvényeink bevétele az összbevételünk 34%-át meghaladta, ugyanezen 
rendezvények ráfordítása viszont a tervezettnél kevesebb volt, így ebből a je
lentős többletbevételből finanszíroztuk kiadásainkat. 

A z egyes kiadási rovatok főbb számainak elemzése a következőket mutatta 
1979-ben: 

A „személyi jellegű" működési költségek és a rendezvények költsége sem 
érte el a tervezettet. Ezen a főrovaton kell elszámolni a belföldi, a külföldi 
kiküldetési, a belföldi és külföldi vendéglátási költségeket, jutalmakat, díja
kat, emlékérmeket, az esetenkénti előadói díjakat stb. Komoly eredmény volt 
az e területen megvalósított takarékossági szemlélet, gyakorlat. A tervezett 
költségek 77%-át használtuk fel, a külföldiek részére szervezett rendezvényünk 
kiadásait sikerült mérsékelni. 

A „fenntartási" költségek tervezett összegének 66%-át használtuk fel. Leg
jelentősebb megtakarítás — bár ez a túlzott tervszám miatt csak látszólagos —• 
az ingófenntartás rovaton jelentkezik. A postai, a szállítási és az egyéb nyom
dai szolgáltatások költsége a tervezettet meghaladta, de erre az egyesületen 
kívüli okok hatottak. 

Az „egyéb" költségek között számoljuk el az egyesületi lapok, azon belül 
elsősorban „ A Z ERDŐ" egyesület által fizetendő költség-hozzájárulását. Az 
elmúlt évben még a nyomdai költségek nem emelkedtek olyan mértékben, 
ezért a tervszámot tartottuk. A z MTESZ-költség-hozzájárulásunk az új el
számolási rend szerint emelkedett. 

Összefoglalóan elmondható, hogy az egyesületünktől független kiadásaink 
emelkedése egy általános anyagi bizonytalanságot eredményezett. Megállapít
ható, hogy a MÉM költségvetési támogatása A Z ERDŐ c. szaklap kiadására 
csökkent, ugyanakkor az egyéni tagdíjak, jogi tagdíjak az egyesület egyébként 
szerény működési kiadásait sem fedezik. Működési kiadásunk jelentős részét 
a rendezvények bevételi többletéből fedeztük. 

A z egyesületi pénz- és vagyongazdálkodás tételes, számszaki ellenőrzése 
ugyan nem szerepelt programunkban, de az időszak kívánalmainak megfelelő-



en, részle tesebben e l l enőr iz tük a kö l t ségve tés t ényszámainak alakulását . M e g 
ál lapíthat juk, h o g y az egyesü le t veze té se szem előt t tar tot ta a gazdaságossá
got , takarékosságot , szabály ta lanságot n e m tapasztal tunk. 

S z ó l n o m ke l l a r ró l is, h o g y az új gazdá lkodás i r endre v a l ó át térés e g y e s ü l e 
tünknél n e m v o l t zökkenőmen te s , s ma sem az. Csak e g y e t l e n k i eme l t pé lda : 
A Z E R D Ő c. szaklap n y o m d a i köl t sége i t a L a p k i a d ó Vá l l a l a t 1980. május 31-
éve l az edd ig i 725 eze r F t - ró l 994 ezer F t - ra emel t e , tehát a n ö v e k e d é s m e g 
haladja a 37%-ot. E g y é n i t agd í j akbó l 648 eze r F t b e v é t e l r e számí tunk 1980-ban, 
de e z m á r A Z E R D Ő önköl t ségé t s em fedez i . A z egyesü le t g y a k o r l a t i l a g nul lá
ra, i l l . vesz teségre t e rveze t t kö l t ségve tése az i l yen é v közi , r endk ívü l i kö l t ség
vál tozásokat n e m bírja e l . Ü j a n y a g i a lapokra ke l l he lyeznünk működésünke t , 
hiszen lé tkérdés az ágaza tunk részére, h o g y az 1862-ben a lapí to t t A Z E R D Ő 
— ha sze rény ke re t ek közö t t is — tovább ra is az ágazat célját szolgál ja . Ü g y 
í tél jük, h o g y az ágazat g a z d á l k o d ó sze rve i képesek arra , h o g y fenntar tsák és 
működtessék a z Országos Erdészet i Egyesüle te t , a m e l y e lsősorban a m i műszaki 
é r t e lmiségünknek nyúj t o t thont , biz tos bázist . A z 1980-ban k e z d e m é n y e z e t t 
j o g i t agdí j rendezés , - emelés , az 1980. é v i k iadásainkat s em fedez i . Javas lom, 
h o g y közgyűlésünk fogadjon el olyan határozatot, hogy az egyéni tagdíjakat 
emeljük. T o v á b b ke l l bőv í t en i az egyesü le t és a t agvá l l a l a tok közö t t i e g y ü t t 
működéseke t , t agvá l la la ta ink ennek kere tében j obban kel l , h o g y anyag i l ag 
támogassák az egyesü le te t . 

A z egyesü le t e l l enő rző bizot tsága f e g y e l m i v a g y f e g y e l m i j e l l e g ű ü g y e t az 
e lmúl t é v b e n sem tá rgya l t . 

A z e l ő z ő e k b e n részle tezet t megá l lap í t ások alapján j e l en t em, h o g y az e g y e 
sület működése az a lapszabá lyokban fog la l t e lő í rásoknak m e g f e l e l ő , s ha pénz
gazdálkodásában az e g y e n s ú l y t i smét sikerül k ia lakí tanunk, a k k o r a működés 
anyag i fedeze te is b iz tosí tot t lesz. 

Folyik a kotorékverseny 



AZ 1980. ÉV BEDŐ ALBERT-DÍJASAI 

D r . M a d a s A n d r á s 

erdőmérnök 

Madas András 1917-ben, Üjszentesen 
született, régi erdészcsaládból. Erdőmér
nöki oklevelének 1940-ben történt meg
szerzése után, államerdészeti szolgálatát 
a volt bustyaházi erdőigazgatóság mű
szaki osztályán kezdte meg vasútterve
zőként és -építőként. Később a felső-
szinevéri erdőhivatal vezetője. Itt érte a 
második világháború, hadifogságba ke
rült. A hadifogságból történt hazatérése 
után a zalaegerszegi erdőigazgatóság mű
szaki osztályának élére került. 

A szolgálat érdeke azonban nemsoká
ra Budapestre vezényelte, és az 1948-
ban megalakult M Á L L E R D műszaki fő 
osztályának vezetőjeként dolgozott. Mint 
kiváló szakembert, 1950-ben az Országos 
Tervhivatal átkérte, ahol a mezőgazda
sági és élelmiszeripari főosztály osztály
vezetője, majd főosztályvezető-helyette
se és végül főosztályvezetője, 1972-ig. A z 
ott eltöltött 22 év alatt a népgazdasági 
tervezés összefüggéseinek hatalmas isme
retére tett szert, miközben meghatároz
ta a magyar fagazdaság közép- és hosz-
szú távú fejlesztésének főbb irányvona
lát is. 

1972-ben mezőgazdasági és élelmezés

ügyi miniszterhelyettessé nevezték ki. 
Ebben a beosztásban is jövőbe tekintően 
munkálkodott a fagazdaság fejlesztése 
érdekében, nyugdíjaztatásáig. Számos 
magas kormánykitüntetés tulajdonosa. 

Annak érdekében, hogy a tervhivata
li szolgálatát még nagyobb hozzáértés
sel láthassa el, az Agrártudományi Egye
temen mezőgazdasági mérnöki oklevelet 
szerzett. A Magyar Tudományos Akadé
mián megszerezte a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) doktora tudományos 
fokozatot, a soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem meghívására az erdészeti politi
ka tárgykörében rendszeres előadásokat 
tartott és oktatói munkája alapján, cím
zetes egyetemi tanárrá nevezték ki. 

E nagy ívű életpálya során hazai és 
nemzetközi vonatkozásban egyaránt nagy 
szaktekintéllyé vált. A z ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottságának fabizottságában 
több mint két évtizeden át dolgozott, egy 
választási ciklusban elnöke is volt a bi
zottságnak. Ugyancsak tevékenyen részt 
vett a K G S T erdészeti állandó bizottsá
gának munkájában, de más bizottságoké
ban is. Határainkon túl is elismert erdé
szeti politikus. A z 1972-ben, Buenos 
Airesben megtartott. V I I . erdészeti v i 
lágkongresszuson javaslatára fogalmaz
ták meg az erdők hármas funkcióját, 
amit a világkongresszus deklarált. A z 
Akadémiai Kiadó gondozásában 1978-ban 
megjelent Erdészeti politika c. műve 
nemzetközi visszhangra talált. 

Társadalmi munkásként jelenleg az 
M T E S Z végrehajtó bizottságának tagja, 
az M T E S Z környezetvédelmi bizottságá
nak elnöke, egyesületünk elnökségi tag
ja. 23 évig volt egyesületünk elnöke. A z 
1979. évi vezetőségválasztó küldöttköz
gyűlés nyílt levélben méltatta munkás
ságát és egyesületünk felvirágoztatása 
terén szerzett elévülhetetlen érdemeiért 
őszinte elismerését és meleg köszönetét 
fejezte ki. Többször kinyilvánított azon 
kívánságát, hogy elnöki működése alatt 
egyesületi elismerésben nem kíván ré
szesülni, az elnökség tiszteletben tartot
ta. Most már azonban nincs akadálya 
annak, hogy az elnökség az egyesületben 
végzett, kimagasló társadalmi munkájá
ért és a magyar erdészet fejlesztésében 
elért eredményeiért BEDÖ-díj ja l tüntes
se ki. 



S i m o n K á r o l y 

erdész 

Simon Káro ly 1917-ben, Szilvásvára
don született. 1339-ben, az esztergomi 
Alerdész Szakiskola elvégzése után, Szil
vásváradon előbb a helyi uradalomban 
az erdei vasútüzem és faraktár kezelője, 
majd a Szilvásváradi Erdőgondnokság 
üzemi segédtisztje, később irodavezető 
erdésze. 1951-től 1957-ig az Erdei Termék 
Vállalat körzeti szakelőadója a szilvás
váradi, arlói, ózdi és bélapátfalvi er
dészet területén. Működése során sike
resen bonyolította le a több kőbányából 
való mészkő, 40 kemencében égetett mész 
és az erdei melléktermékek egész so
rának begyűjtését és értékesítését. 

1957-ben átvette a Szálajka-völgy ter
mészetvédelmi terület, valamint a piszt
rángtelep kezelését. Ebben a munkában 
alkotótevékenysége és ötletgazdag egyé
nisége teljesen kibontakozott. Kezdettől 
fogva azon fáradozott, hogy a rendel
kezésre álló vízmennyiséget hogyan le
hetne hasznosítani, milyen eszközökkel 
és módszerekkel lehet a pisztrángtenyész
tést növelni és egyúttal olcsóbbá tenni. 
Sorozatosan elkészültek azok a létesít
mények, amelyek egyre biztonságosab
bá és gazdaságosabbá tették a szalajkai 
pisztrángtenyésztést. Ez a szorgalmas, 
lelkiismeretes munka a szilvásváradi 
pisztrángtelepet országosan az első hely
re hozta, már az 1960-as évek közepén. 
Amikor pedig a Balatoni Halgazdaság 
pisztrángtelepet kívánt létesíteni, tőle 
kértek tanácsot és nála szerzett tapasz
talatot az 1975-ben épült, nagy teljesít
ményű zalahaláp—ódörögdpusztai piszt
rángtelep vezetője és halászmestere is. 
Ké t évtized alatt Simon Káro ly hazánk 

legnevesebb gyakorlati pisztrángnevelő 
szakembere lett. 

A természetvédelemben szintén kima
gasló eredményeket ért el. A szalajka-
völgyi természetvédelmi terület fejleszté
sében, a térség rendjének, biztonságának 
megteremtésében, a szükséges munkák 
szervezésében és irányításában kiemel
kedően eredményes, lelkes, önzetlen mun
kát végzett. Ö óvta meg a szalajkai Fá
tyol-vízesést, ő építette ki a Szalajka-
patak fenékgátjait. Kiképeztet te a tó-
rendszeren kívüli szabad tavakat, elké
szítette az általa létrehozott barkácsmű-
helyben a terület szépségét fokozó, táj
ba illő, turizmust szolgáló jóléti beren
dezéseket. Tevékenyen részt vett a bük
ki vadál lomány bemutatását szolgáló va
daskertek kialakításában. 

A természeti értékeket nemcsak meg
őrizte, de művészi képességének kibon
takoztatásával, azokat gazdagította is. 
Több ízben kapta meg a „népművészet 
mestere" címet és ezek mellett az újí
tási, illetőleg erdőgazdasági munkássága 
elismeréseként miniszteri kitüntetéseket. 
Több évtizedes munkássága során nép
gazdasági és társadalmi vonatkozásban 
egyaránt maradandót alkotott. 

Egyesületünknek 1958 óta tagja, aktív 
részese a helyi csoport egyesületi-társa
dalmi feladatainak megvalósításában. 

Z á d o r O s z k á r 

erdőmérnök 

Zádor Oszkár 1935-ben született Szil
vásváradon, erdészcsaládból. Erdőmérnö
ki oklevelének megszerzése után, 1958-
tól 1963-ig, a Mátrai, majd 1966-ig a 
Zemplénhegységi Á l l ami Erdőgazdaság-



nál erdőművelési műszaki vezető mun
kakörben dolgozott. Ezt követően a há
romhutai erdészet vezetője, 1969 óta a 
Budavidéki Ál lami Erdő- és Vadgazda
ság bajnai erdészetének vezetőjeként 
dolgozik. 

Alapos felkészültséggel, szakmai elhi
vatottsággal, kiváló vezetőkészséggel ren
delkező szakember. Munkáját nagyfokú 
kötelességtudás, szorgalom és öntevékeny 
kezdeményezés jellemzi. Korábban szol
gálati állomáshelyén bevezette a komp
lex fakitermelési rendszert, tevékenyen 
működött közre a szolgálati lakások, fa
feldolgozó üzemi épületek, valamint az 
erdőgazdasági feltáróutak létesítésében. 
A z 1969-ben még eléggé rendezetlen baj
nai erdészetet 1975—76-ra már „Élerdé-
szetté" fejlesztette, amit jó munkaszer
vezéssel, viszonylag alacsony létszám
mal, szocialista brigádok alakításával, jó 
szakembergárda nevelésével ért el. Nagy 
súlyt helyezett a gazdaságosságra és a 
pénzügyi fegyelem szigorú megtartására. 

Erdészetének területén alapvető fel
adatnak tekintette az erdőgazdálkodás és 
a vadgazdálkodás összhangjának kiala
kítását. Ennek érdekében szorgalmazta 
és eredményesen bevezette az erdők ter
mészetes felújítását, szép természetes 
újulatokat hozott létre és nevelt fel a 

kiemelt vadtartási feladatok mellett is. 
Nagy gondot fordít a dolgozók munka-

és életkörülményeinek javítására, a mun
kásszállítás megszervezésére, szociális lé
tesítmények építésére, az üzemi étkezte
tés kiszélesítésére. Ugyancsak nagy gon
dot fordít beosztottjainak szakmai és po
litikai továbbképzésére, a fiatalok neve
lésére. Jó kapcsolatot épített ki a köz
ségi tanácsokkal és a társadalmi szer
vekkel a kölcsönös segítés terén. Egész 
eddigi munkássága során töretlenül szol
gálta a magyar erdőgazdálkodás érde
keit, amit ötszörös vállalati és miniszte
ri „ K i v á l ó dolgozó" kitüntetés is fémje
lez. 

A z Országos Erdészeti Egyesületnek 
1957 óta tagja. Mindig szívesen és aktí
van vesz részt az egyesületi munkában. 
1972 óta az erdőhasználati szakosztály 
tagjaként tevékenykedik. A helyi cso
porton belül is mindig biztosan lehet 
számítani közreműködésére a rendezvé
nyek megszervezésében. A bajnai erdé
szetnél példamutató erdészkollektívát ala
kított ki, melynek nagy szerepe van az 
erdészhagyományok őrzésében. 

Példás, emberi magatartása, kiváló e l 
méleti és gyakorlati szaktudása alapján, 
a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaság a 
legjobb erdészetvezetőként tartja számon. 

CAROLUS CLUSIUS-EM LÉKÉREM 

Dr. Urai Pál, ny. vezető jogtanácsosnak 
az egyesületben végzett, kimagasló tár
sadalmi munkájáért és a magyar miko
lógia fejlesztésében elért eredményeiért, 
az elnökség 

C A R O L U S CLUSIUS-emlékérmet 
adományozott. 

Dr. Urai Pál az Országos Erdészeti 
Egyesület Mikológiái és Faanyagvédelmi 
Társaságának egyik alapítója. A társaság

nak több mint egy évtizede vezetőségi 
tagja, titkára. Hosszú évek óta tevéke
nyen részt vesz a gombaszakoktatási bi
zottság munkájában. így többek között 
közreműködött a gombaszakoktatási bi
zottság ügyrendjének, a tanfolyamok 
szabályzatának szerkesztésében, a gom
bavizsgálatot végző felügyelők tovább
képzésében. Kiküldött oktatója az ország 
különböző helységeiben indult gomba
ismerő tanfolyamoknak. Tudományos és 
szakirodalmi működésének keretében fog
lalkozott a gombákon élő gombákkal, a 
gombahatározás új módszerével, a gom
bák és az állatvilág kapcsolatával, az 
Agortcus-fajok határozójával, a gomba
termőtestek vízfelvételével és más tu
dományos mikológiái témákkal. A z álta
la kidolgozott lyukkártyarendszerű gom
bahatározót a Budapesten, 1978-ban tar
tott V I I . európai mikológiái kongresz-
szus nagy érdeklődéssel és tetszéssel fo 
gadta. 

Egyesületi munkáját mindig lelkesen 
és kiemelkedő eredménnyel végzi . Tudo
mányos munkássága során nemcsak tan
folyamszervezőként és előadóként mű
ködik, hanem a hazai nagygombakuta
tásban is jelentős eredményekkel mun
kálkodik. 



SZOCIALISTA K U L T Ú R Á É R T 
KITÜNTETÉS 

A művelődésügyi miniszter, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület előterjesztése 
alapján, Tóth István erdőmérnököt, egye
sületünk oktatási és közművelődési bi
zottságának vezetőjét hosszú éveken át, 
eredményesen végzett , k iváló munkája 
elismeréseként, a 

S Z O C I A L I S T A K U L T Ú R Á É R T 

kitüntetésben részesítette. 

A VÁNDORGYŰLÉSRE J E L E N T K E Z E T T E K NÉVSORA 

Bajai csoport: Papp László, Szoták Ferenc, Dombóvár i Sándor, Gulyás Jenő, Nagy 
Sándor, i f j . Molnár Lajos, Takács Dániel, Mikola József, Dudái János, Frey József, 
Somlai Dénes, Hrotkó Lőrinc. 

Balassagyarmati csoport: Makóy Oszkár, Ke l l e r Pál , Tóth Ágoston, Musnay Káro ly , 
Gyürki János, Bán Gábor, Gábor Sándor, Vi rág Ferenc, Gál Sándor, Pubori Ferenc, 
Brellos Tamás, Baráth János, Nagy Imre, Taomka Tamás, Nemes László, Fagyas 
Sándor, Palánki Mihály, Zorván Györgyné (Müller K l á r a ) , dr. Óhidi János, özv. Gu
ba Pálné. 

Debreceni csoport: K ö l l ő Ferenc, Balogh Béla, Brajnós László, Botos Gábor, A n 
csán György, Mészáros István, Mészáros Istvánné, Á g h Miklós, Pataki Káro ly , Pus
kás Pál, Vass Tamás, Sipos Géza, Botos Géza, Veres Imréné, Doró Katal in, Nagy 
Antalné. 

Mátrai csoport: Jáhn Ferenc, Wagner Tibor, Dvorszky József, Engel István, Bódi 
János, Molnár László, Fónagy Miklós, Golebach Káro ly , Vasas Benedek, Inczedy 
György , Falusi László, Hopka György , Tóth Ferenc, Tuza László, Csiki László, L i p -
pay Ferenc, Sasvári István, Paulik Géza, Kiss Imre, Reményfy Lászlóné, Simon K á 
roly. 

Győri csoport: Horacsek Vilmos, Tóth István, Bognár Tibor, Barcz Tibor, Dakai 
Zoltán, Horváth János, Györf fy Gábor, Nagy Sándor, Vi téz Géza, Gregus László 
Géza, Skerlemicz Sára. 

Gyulai csoport: Szász Tibor, i f j . Szabó Ferenc, Putnoki Bálint, Gál Imre, Gál I m 
réné, Banadics István, Banadics Istvánné, Hirka János, Hirka Jánosné, Hirka Anikó , 
Bécsi János, Bécsi Jánosné, Bécsi Ibolya. 

Kaposvári csoport: Kozma Ferenc, Szántó Gábor, Zsirai Pál , Bence Béla, Nagy 
István, Takács László, Szálinger Ferenc, Regős István, Fábián István, Vízvár i Jó
zsef, Horváth Tibor, Pálinkás József, Szálai Káro ly , Kovács Imre, Choma Zsolt, 
Jánosi István, Marton János, Zelnik István, Bálint Dávid, Takács József, Várhelyi 
Károly , Magda Péter, Sganecz József, Bona Péter. 

Kecskeméti csoport: Szabó Imre , Szabó Imréné, dr. Horváth László, dr. Horváth 
Lászlóné, i f j . Horváth László, Mezényi Káro ly , Mezényi Károlyné , Kovács Zsigmond, 
Kovács Zsigmondné, Magyar János, Kiss Gyula, Temesvár i László, Osztrogonácz Já
nos, Vribinszki István, Prita András, Rákosi József, Rostás István, Várkonyi Vilmos, 
Sipos Sándor, Sipos Ferdinánd, Váradi Károly , Patyi Jenő, Kontra László, Kontra 
Lászlóné, Ferenczi Ferenc, Ferenczi Ferencné, Racskó Ottóné, Kovács Jánosné, Szűcs 
Józsefné, Racskó Ottó, Kovács János, Szűcs József, Sebestyén Pál , Konoróth János, 
Vörös György . 

Keszthelyi csoport: Horváth Tibor, Farkas Gyula, Viharos Zsolt, Wentze ly Dénes. 
Stefler Miklós, Szíjártó János, Mészáros István, Vass László, Kuti László, Bakonyi 
Lajos, Gombás Tibor, Rádli László, Hegyi Erzsébet, Alber t Imre, Horváth Káro ly , 
Török József, Varga László, Pető József. 



Mátrafüredi csoport: Daragó József, Havas-Horváth István, Nagy Sándor, Kad le -
csik Ferenc, Kiss Gábor, Tajt i-Fonó Géza, Tajtiné Bozó Anna. 

Miskolci helyi csoport: Csermely László, Szegő Lajos, Nagy Lajos, Stemer József-
né. Hornyánszky Antalné, Szegő Lajosné, Lipták József, Barkóczky Pál, Sztupák János, 
Mátrai András, Tőkés József, Danyi István, Kenyeres János, Gergely Márton, Molnár 
József, Szögeczky János, Ltahó Dezső, Hornyánszky Antal , Cserép János, Valovics 
József, Dobos Zsolt, Csepányi Bertalan, Pir i ty Csaba, Csorba Pál, dr. Bartucz Fe
renc, Zemlényi Árpád. Martos Tiborné. 

Nagykanizsai csoport: Ferenczi László, Mil lai Sándor, Szabó Aladár, Simon Péter, 
Lénárt János, Kovács Jenő, Hopp Eszter, Hopp Józsefné, Führer Ernő, Tóth László, 
Szabó Sándor, Guba József, Szeider Géza, Szeider Gézáné, Tóth Pál, Virágh János, 
Schalkházi Lipót, Barofányi György, Martoss Tibor, Bati János, Tóth Ferenc, Lu
kács István, Lukácsné Sós Margit , Zöldi Zsuzsa, dr. Pál l Miklós, Varga László, Sza
kács László, Kozma József, Tuholy Zoltán, Tuholy Zoltánné, Szüreti István. 

Nyíregyházi csoport: Termann István, Szabó Sándor, Szemerédi Miklós, Dombrádi 
Lajos, Kozma Károly, Juhász Mihály, Varga Antal, Fekete István, Pápai Sándor, 
A r i Boldizsár, Kovács Gábor, Oláh Tibor, Jarkovszky Alajos, Jeszenszky András, 
Jeszenszky Andrásné, Szil György. 

Pécsi csoport: Búzás Endre, Főidényi Mihály, Mészáros József, Fekete Miklós, 
Lengyel Zoltán, Lengyel Zoltánné, Pap Kálmán, Rajnai Nándor, Egyed Ferenc, Tóth 
Ferenc, Teszárik Sándor, Szabó Róbert, Várnai Antal , Kárpáti Antal , Dévényi Ágos 
ton, Steiner László, Tóth Aladár, Janch József, Jancn Józsefné, Csanádi Béla, K r á 
mer Antal . 

Soproni csoport: dr. Tuskó László, Horváth Sándor, Bársony Lajos, Rónai Ferenc, 
Tutunzisz Tomasz, Németh Ferenc, Pethő József, Tóth Lajos, Komlósi Ferenc, K o m -
lósi Ferencné, dr. Ká ldy József, Varga Gábor, Solymossy László, Marosi György, 
dr. Gál János, dr. Varga Ferenc, dr. Csesznák Elemér, dr. Wilf ing László, dr. N é 
meth András, dr. Rumpf János, dr. Herpay Imre, dr. Herpay Imréné, dr. Várhelyi 
József. 

Szegedi csoport: Zsíros István, Vida László, Tajti László, Héjjá Endre, Tóth A n d 
rás, Tóth Andrásné, Csóka István, Piroska Béla, Takács Ferenc, Halász Gábor, 
Hajdú András, Szatmári László, Marton Imre, Zsibók András. 

Székesfehérvári csoport: Markovics László, Markovics Lászlóné, Édes István, Ta 
kács László, Hartányi Zoltán, Molnár Antal , Kiss Pál, Tokodi László, Füredi Tibor. 

Szolnoki csoport: Turi Ferenc, Tóth László, Bagyinszki Pál, Bagyinszki Pálné, 
Horváth Ferencné, Pregusz József, Szabó Gyula, Kovács Zoltán. 

Szombathelyi csoport: Bilics Dénes, Pető József, dr. Borsos Zoltán, Varjú László, 
Mészáros Imre, Vadász Jenő, Sipos László, Palons Sándor, Sásdi Károly , Bödöcs 
László, Horváth István, Markó Miklós, Pados László, Velladics István, Lang József. 

Gyulaji, Tamási csoport: Deák István, Rizner József, Cinkon Antal, Kupás-Deák 
Zoltán, Németh József, Simlacsik Pál, Simlacsik Pálné. 

Tatabányai csoport: Ferencz László, Nagy Béláné, Vági Róbert, dr. Toti József, 
Hartdégen Mátyás, Csicsai Sándor, Neusinger Frigyes, Molnár Attila, Firbás Nándor, 
Bohák András, Szabó Ferenc, Vénusz Tibor, Bácsi Győző, Hoffmann Gábor, Mórotz 
Gyula, Kovács Béla, Karádi László, Mohai Elek, Lascsik Zoltán, Ecsek Ernő, Takács 
Lajos, Monostori Kázmér, Bogár Sándor, Rédai Tibor, Vitaszeg József, Pintér 
Vilmos. 

Veszprémi MN-csoport: Sükösd Zsolt, Borsodi Imre, Gelencsér Csaba, Szabó Csa
ba, Markos József, Köveskúti Imre, Habányi Tamás. 

Veszprémi MÉM-csoport: Bás Mária, Péti Miklós, Szikra Dezső, Posgay Atti la, 
Dani István, Kovács Péter. 

Zalaegerszegi csoport: Kereki Árpád, Szlanka Sándor, Feiszt Ottó, Tóth Árpád, 
dr. Fatalin Gyula, Szélessy Miklós, Horváth Miklós, Torondy Kálmán. 

Visegrádi csoport: Márkosi Lajos, Iványos László, Koncz Antal, Plestyák Károly , 
Vida Zoltán, Rencz János, Szél Ede, Pénzes Gyula, Kőhalmi József. 

Országos Erdészeti Egyesület vezetői: K i rá ly Pál és családja, Fekete Gyula, Fekete 
Gyuláné, Riedl Gyula, Lovas Gyuláné, Winter Károlyné, dr. Major Ákosné, dr. K a l 
már Zoltán, dr. Konecsni István, dr. Urai Pál, Béres Ferencné. 
Pest megyei tsz-csoport, Budapest: Balázs István, Nagy Péter, Nagy Péterné, Valen
tin Károly , Racskó Tibor, Aradi János és felesége, Kárpáti Zoltán, Balázs József, 
Vendel Ferenc, Sárdi Ferencné, Takács Ferenc és felesége, Tatár Tamás. 

ERTl-csoport: Bajdó Erzsébet, dr. Sólymos Rezső. 
MEM EFH-csoport: Kovács Imre, Vándor Ferenc, Sághi István, Lovász László, Ba

bos Dezső, Viasz Kádi Sándor, Németh Éva, Votin György, dr. Kocsmár Ferenc, 
Holéczy Gézáné, Abonyi Is„ván, Simon László, Merkel Gábor, Bedő Tibor, dr. Speer 



Norbertné, Zágoni István, Dámosy Zoltán, Feleki Árpád, Bobok László, Zumpf A n d 
rás, Pandula Zoltán, S. N a g y László, Keszthelyi István, Szabó Sándor, Mersich End
re, Murányi János, dr. Szappanos István, Pénzvál tó Gézáné, Göndöcs Imre, Horn 
Fabiola, Urbán Lászlóné, dr. Prazsák János, Molnár Zoltán, Végh Káro ly , dr. Rácz 
Antal . 

ERDERT-csoport, Budapest: dr. Soóky Miklós, Bedő Tiborné, Pásztor József, dr. 
Dalocsa Gáborné, Gyarmati Béla, dr. Speer Norbert, Halász László, Kovanecz Ferenc. 

Erdőrendezési csoport, Budapest: dr. Csontos Gyula, Boncz Tibor, Divéki Menyhért , 
Vidovszky Ferenc, Halasy Gyula, Jancsó György, Farkas Julianna, Kör tvé lyes i 
György, Sipos Zoltánná, Szabó Péter, Szabadhegyi Lajos, Tóth Miklós, Végh Káro ly , 
Gáspár-Hantos Géza, Tanaszi György, Bíró Lászlóné, Petz Ádám. 

MN Erdő- és Vadgazdaság, Budapest: Bakró Gyula, Hóbor Ferenc, Kocsis Ferenc, 
Péter Imre, Szircsák Ferenc, Tóth László, Németh Gábor, Solymosi József, Buliczka 
János, Boda Mihály, Juhász József, Tóth László, Putnai József, Nagy Sándor, Ba l -
say László, Csíkos Imre, Szi Benedek József, Horváth Zoltán, Révész László, Káp lá r 
János, Fesztóry Tamás, Sebák József. 

Egyéni jelentkezők: Csapó Mihály, Erdős László, Varga Tibor, dr. Madas András, dr. 
Tóth Sándor, Hallósy Miklós, Horváth Zoltán, Martonosi Géza és felesége, Horváth 
Tivadar és Felesége, Kovács Gergely és Felesége, Lőr incz Ernő, dr. Fuisz József, 
Katona Jenő, Répánszky Miklós, Kanzl i Kálmán. 

MAVOSZ-csoport: Ádámf i Tamás. 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal: Rakonczay Zoltán, Rakonczay 

Zoltánná. 
Budavidéki állami erdő- és vadgazdasági csoport: Tol lner György, Tol lner G y ö r g y -

né, Egri Ferenc, Molnár István, Mosoni László, Wal iczky Lászlóné, Berényi Kálmán , 
Berényi Kálmánná, Egri Valérné, Gárdonyi Gábor, Beró Csaba, Kurucz Béla, Já
rási József, Tácsik Mihály, Á d á m Ferenc, Zádor Oszkár, Szálai Sándor, Borotsek F e 
renc, i f j . Speer Norbert, Vár i József, Kondor Endre, Somogyvár i Vi lmos, Szekeres 
Péter, Bartha Pál, Iványi György, Dávid Sándor, Horinka József, Szucsák Ferenc, 
Nemes Lajos, Csapláros János, Lőczi János, Lőczi Jánosné, Németh János, Csányi 
Sándor, Scherlein Alajos, Kiss László, Varga Ervin, Hagen Ferenc, Kocsárdi Káro ly , 
Mátrai Gáborné, Somogyi Zoltán. 

A nagy sikerű ökörsütés 

A vadkár az értékben kifejezhető károk között a legnagyobb kárféleség Ausztr iá
ban, annak ellenére, hogy a vadriasztó szerek forgalma 10 év alatt fe lével nőtt és 
eléri évente a 600 000 kg mennyiséget. A törzsek 5,5 százaléka vadkárosított. 

( I H M . , 80. 6.) 



A SZAKMŰVELTSÉGRŐL 

TÓTH ISTVÁN 

A termelés mindenkori technikai színvonalában az egyik legdöntőbb tényező 
a szakműveltség struktúrájának alakulása. A z a hatalmas változás, amely a 
termelés technikai színvonalában világszerte kibontakozik, a szakműveltségben 
is minőségi változásokat előfeltételez, illetve idéz elő. 

A tudományos-technikai fejlődés meggyorsítása hazánkban is szorosan hozzá 
tartozik a szocializmus teljes felépítéséhez, ezen belül pedig ágazatunknak is 
égető, napi, élő gondja, feladata. Ezért a szakműveltség alakulásának proble
matikája messze túllép a szűk értelemben vett termelési és szakképzési kérdé
sek körén. Széles társadalmi jelentősége van! E problémák nem is csak a ter
melés technikai színvonalával állnak kölcsönhatásban, hanem közvetlenül vagy 
közvetve a különböző társadalmi (gazdasági, bérezési, demográfiai, foglalkozta
tottsági stb.) tényezők egész sorával, annak egész komplexumával. 

A címben is, meg a szövegben is használt „szakműveltség" kifejezést — mi
előtt tovább boncolnám a témát — célszerű definiálni. Ezt annál is könnyebben 
tehetem, mert ugyanezt megtette az OMFB. Eszerint: a szakműveltség magába 
foglalja mindazt a szaktudást, gyakorlottságot, képességeket, valamint az ál
talános műveltségnek mindazokat az elemeit, amelyek a mindenkori, társa
dalmilag és technikailag meghatározott, munkafunkciók ellátásához szüksége
sek. 

Egyértelműen következik a definícióból, hogy a szakműveltség tehát külön
böző összetevőkből áll. Ezek az összetevők nem statikusak. A termelési esz
közökben és eljárásokban, a munkás termelőfunkciójában bekövetkezett for
dulatokkal, a tudomány fejlődésével összefüggésben változnak. Dinamikusan 
követik, illetve előkészítik e változásokat. E változások irányából, tendenciái
ból állapíthatók meg az új típusú szakműveltség követelményei, azok a szük
séges képzési, továbbképzési feladatok, amelyek arra irányulnak, hogy kellő 
időben és mértékben rendelkezésre álljon a megfelelően művelt munkaerő. 
Gondolom, az is egyértelmű és világos, hogy a vázoltak már a műszaki fejlesz
tés rövid és hosszú távú terveivel összhangban, ha úgy tetszik, annak részeként, 
foghatók fel. A leírtakból az is megállapítható, hogy a szakműveltség nem 
azonos a szakképzettséggel. A szakképzettséget elsősorban a termelés technikai 
színvonala és az erre épülő munkahelystruktúra határozza meg. Körébe tar
tozik: 

— a szakismeretek szükséges terjesztése (természettudományos, műszaki, gaz
dasági stb.) és a 

— munkafunkció ellátásához nélkülözhetetlen készségek (fizikai, pszichológiai, 
manuális begyakorlottság, a figyelem koncentráltsága, gyors reakcióképes
ség, döntési és elvonatkoztató képesség stb.). 

A szakképzettség tehát önmagában is dinamikus jelenség. A szakismeretek 



és a kapcsolódó készségek és képességek tartalma is együtt változik a termelési 
eszközökben és eljárásokban bekövetkező változásokkal. (Közvetlenebbül inkább 
a munkahely strukturális változásaival vannak összefüggésben.) Ebből az is kö
vetkezik, hogy a termelési funkció ellátásához közvetlenül szükséges szakisme
retek köre és terjedelme nem azonos a szakképzés során megszerzett ismeretek
kel. A szakismeretek, azaz a szakképzettség szintje és minőségi állapota döntő 
módon befolyásolja a termelés alakulását, hatékonyságát. A megkívántnál ala
csonyabb szakképzési szinten álló dolgozók nem képesek jól ellátni feladatai
kat. Ennek hatása szervezetlenségben, a géppark, a szerszámok kihasználatlan
ságában, rongálódásában, a gyakori balesetekben jelentkezik, de káros hatás
sal van a termelési folyamat egészére is, így természetesen a termelékenység 
csökkenéséhez vezet. (Sajnos konkrét példákat nem nehéz találni.) A termelés 
és szakképzettség ilyen összefüggése a szakmai továbbképzés rendkívül fon
tos szerepére utal. A szakismeretek állandó, korszerű szinten tartása meghatá
rozó jelentőségű a termelés fejlesztésében, a termelékenység növekedésében. 
Elkerülhetetlen ezért, hogy a gazdálkodó szervek biztos és pontos ismeretekkel 
rendelkezzenek munkaerő-állományuk tényleges szakképzettségéről. (A terme
lési-irányítási funkciók betöltéséhez szükséges szakképzettségről, a fennálló 
hiányokról, a várható — fejlesztési tervekkel összhangban álló — lényeges 
szükségletekről stb.) 

Szólni kell a szakműveltség és az általános műveltség összefüggéseiről is. 
A szakműveltséghez ugyanis elválaszthatatlanul hozzá tartoznak az általános 
műveltségnek azok az elemei, amelyekre, mint általános alapokra, a szakművelt
ség épül. Így pl. az írni-olvasni tudás, a természettudományos, a társadalom
tudományos, bizonyos egészségügyi és egyéb alapismeretek nélkül kellően al
kotóképes szakműveltségről, szakképzettségről nem beszélhetünk. Napjaink 
gyakorlatában mind nyilvánvalóbbá válik: a magasabb fokú szakképzettség 
megfelelő általános képzettséget kíván. A szaktudás konvertálhatóságának elő
feltétele a korszerű általános műveltség. 

Természetesen hozzá tartoznak a szakműveltséghez a politikai, erkölcsi, v i 
lágnézeti és egyéb ideológiai faktorok is. A dolgozók munkához való viszonya, 
pszichikai arculata, politikai öntudata és társadalmi felelősségérzete — mind
ezek túlmutatnak a szorosan vett szaktudáson — a termelést közvetlenül vagy 
közvetve befolyásoló tényezőkként jelennek meg. 

Ide tartozik, ezért ugyancsak szólni kell röviden a termelési és szakmastruk
túra változásának főbb összefüggéseiről is. Ugyanis hosszabb távon a munka
erő foglalkoztatási és szakmastruktúrája a termelési struktúrával kölcsönhatás
ban változik. E változással párhuzamosan alapvető változás megy végbe a mun
ka jellegében, tartalmában is. Népgazdasági szinten, de különösen a még nem 
,,beállt'' ágazatokban, illetve a gazdaságirányítási, a műszaki és természettudo
mányos szakmákban növekszik a magasabb képzettséget igénylő foglalkozások 
köre. Ez vonatkozik a fizikai munkakörökre is! (Csökken a segédmunkásarány.) 

A tudományos-technikai forradalom időszakában meggyorsul a megszerzett 
ismeretek elavulásának tendenciája. Ezt felismerve a nevelés, képzés és tovább
képzés jelenleg ismert rendszere gyökeresen átalakul. E változás részben azzal 
jellemezhető, hogy az iskolai nevelés és képzés alapvetően arra irányul, hogy 
az embereknek megfelelő általános alapot nyújtson a gyors változásokhoz való 
adaptációhoz, a továbbtanuláshoz, másrészt biztosítja a rendszeres átképzés és 
továbbképzés feltételeit. ( A tantervi, az oktatási reformok okai is a mon
dottakra vezethetők vissza.) 

A szakműveltséggel kapcsolatban még sok mindenről lehetne szólni, de az 
nem egy ilyen rövid tájékoztató keretébe tartozik. 



KISGÉPEK A KLAGENFURTI VÁSÁRON 

A főként Szovjetunióban és Kanadában kifejlesztett, fakitermelő nagy gépek irán
ti, erőteljesebb érdeklődést Közép-Európában a néhány évve l ezelőtti, rendkívüli 
méretű széldöntvények sürgős felkészítése váltotta ki. A kivételes feladatban ezek 
valóban nagy teljesítményt mutattak fel, és csak természetes, hogy a gépeknek 
előkelő seregszemléjén, Klagenfurtban is az utóbbi időben ezek uralták az erdészeti 
bemutatót. A szükséghelyzet elmúltával egyre több kifogás hangzott el velük szem
ben — alkalmazásukat korlátozza a meredek terep és az aránytalanul magas költ
ségek. Keresik tehát a helyi viszonyoknak megfelelőbb gépesítés lehetőségeit. 

Ez vezette a kereken fele mértékben kis- és középparaszti erdőgazdasági üzemek
kel bíró Ausztriában a nagy „favásárt" arra, hogy idén először az ezekben alkalmaz
ható gépesítés felé forduljon. A karintiai mezőgazdasági kamara kiállításon mu
tatta be azokat a gépeket, eszközöket, amelyekkel a kisüzemekben valamennyi erdő
gazdasági munka célszerűen elvégezhető. 

A döntés eszköze általánosan a motorfűrész. Mindenfajta igényt kielégítő vá l 
tozatossággal áll rendelkezésre. A többi munka gépesítésének alapja a mi M T Z 80-, 
82-sünkének tartományába tartozó, mezőgazdasági kerekes traktor. Ennek tengely
csapjához csatlakoztatják a különböző — alább felsorolt — munkaeszközöket: 

— JESSERNIGG 500 literes tartályú permetező és 
— A C C O R D , N S Z K gyártású ültetőgép az erdősítéshez, 
— P Ö T T I N G E R gallyszecskázó a vágástakarításhoz, 
— D R I V E X svéd aprító a vékony fa-felkészítéshez, 
— M A X I hasító a vastag fához, 
— I G L A N D kétdobos csörlő, tolólemeznek és árbocos kötéldarunak a működtetésére, 
— K O L L E R kötéldaru 6 m magas árboccal, 
— O R I O N finn csókerező és 
— H O L Z K N E C H T 4 t-s erdei csörlő a közelítéshez, 
— K M F osztrák gyártmányú (Villachj targonca és 
— I G L A N D lengőtengelyes, négykerekű, rakoncás utánfutó K R Ü G E R L 261 hid

raulikus daruval a szállításhoz, 
— POSCH körfűrész, 90—45°-os szögben elfordítható asztallal a feldolgozáshoz. 

A nagyobb hangsúly kedvéért idén megrendezték a vásár keretében a „paraszt
erdők napját", s ezen széleskörűen tárgyalták az ilyen kisgépesítés előnyeit, cél
szerűségét. Ez bennünket is erősen kell hogy érdekeljen, mert sok lehetőséget rejt 
magában a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésére. 

A Szovjetunió a nemzetközi fapiacon 

A fás szaklapok szerkesztőinek a Klagenfurti Vásárral kapcsolatosan, immár ha
gyományosan szervezett nemzetközi találkozóján Iljin, a szovjet E X P O R T L E S vezér
igazgató-helyettese és Shajtanov mérnök Moszkvából, rövid tájékoztatást adott a 
SZU helyzetéről a nemzetközi fapiacon. 

Eszerint a SZU a világnak erdőben leggazdagabb országa. A Föld fakészletét 300— 
400 milliárd m 3 - re becsülik, s ennek negyede a SZU-ra esik. A világ fakészletének 
valamivel kevesebb mint 35%-a fenyő és ennek 55%-a a SZU-ban van. Évente 



mintegy 400 mill ió fát termelnek ki, és ez csupán fele a növedéknek. A kiter
melést a jövőben sem szándékoznak növelni. Ezzel a mennyiséggel a belső szükség
letet elégítik ki és célirányos exportot teljesítenek. 

A S Z U jelenleg több mint 30 országba exportál fát. A kivitel az 1968—1978. évek 
között mintegy 22%-kal nőtt, s ezen belül az iparifa kivi tele 40%-kal. A z 1978. 
évben 17,4 mil l ió m 3 - t tett ki. A z emelkedés zöme Japánra esik — ez tíz év alatt 
56—57%-os volt — tükrözve Japánnak fele arányú részesedését az 52%-kal nőtt 
világexportból fűrészrönkben és kétharmados részesedését fenyő gömbfában. A főbb 
szállítók a S Z U és az U S A voltak. A szovjet iparifaexportra jel lemző volt ebben az 
időszakban az aprítéknak egyre növekvő jelentősége. 

A fűrészelt fa exportja az utóbbi tíz évben alig változott és 1978-ban 8,1 mill ió 
m 3 -nyi volt . Itt a S Z U Kanada után a második helyen áll, részesedése a v i lág
forgalomban 12,2%-os és zömmel az európai országokba irányul. 

A nemzetközi trendnek megfelelően növekedett a tíz év alatt a forgácslap és 
farostlemez exportja is a 2,6-, i l letve a 3,4-szeresére. Rétegelt lemezben a növeke
dés csak 1,3-szoros volt . 

A farostlemezexport zöme a szocialista országokba irányul, a rétegelt lemezt ezen
kívül Nyugat-Európába, Észak-Amerikába, sőt Afr ikába is szállítják. 

A z említetteken felül exportál a S Z U még különböző félkész és kész faárukat, 
bútort, kész faházakat és elemeket, gyufát, valamint a fakémiai ipar különböző 
termékeit. A z export fejlesztése egyre erőteljesebben a magasabb készültségi fokú 
termékek részvételének fokozására irányul. 

Jéróme R. 

A spessarti tölgyesek állapota 

A jól ismert sárvári Farkas-erdő mintájául szolgált híres spessarti tölgyesekről ad 
tájékoztatást H. Jung, a Feld und Wald c , nyugatnémet folyóirat 1980. évi 6. szá
mában, „Ennek a gyönyörűen gót stílusú tölgyesnek nem szabad elpusztulnia (Hoch-
gotischer Eichenwald darf nicht sterben)" címmel. A közleménynek már a címe is 
utal azokra az aggodalmakra, amelyek Európa egyik legpatinásabb, tankönyvekben 
is tanított erdejének további jövőjét illetik. 

A spessarti erdőkbe évszázadok óta alig nyúltak bele, legutóbb a X V I I . században, 
vadászati megfontolásokból, távolították el a második koronaszintet alkotó bükkö
ket, hogy ezáltal a tölgyesek kedvezőbb makkterméshozatalát váltsák ki. Ettől el
tekintve, a természet alkotóereje szabadon érvényesülhetett. 

A z erdő további sorsának meghatározása céljából az osztrák erdőművelő, Hannes 
Mayer professzor irányításával, felméréseket végeztek. Ennek során megállapították, 
hogy a spessarti erdő lehetséges életkorának felső határát már elérte, az öreg tölgy
fák 95%-a korhadásnak indult. A híres tölgyes további fenntartása tehát veszély
be került azért is, mive l sok helyütt a tölgyeket árnyékoló bükkök felülkerekedtek 
és a fényhiány káros hatása érezhető, emiatt az ilyen bükköket helyes lenne e l 
távolítani. 

M i v e l Európa egyik legrégebben ismert és legnevezetesebb erdészeti emlékhelyéről 
van szó, bejáróösvényeket készítettek a gyakran ide látogató szakemberek számára. 
A tölgyesek kiváló minőségét jelzi , hogy bár használatukat nagyon óvatosan végzik, 
és az erdőket magába foglaló Rohrbrunn erdőgondnokság az egyik legkisebb területű 
ilyen erdészeti egység Németországban (5500 ha), mégis, a bajor állami erdőigazgató
ság tiszta bevételének 25%-a innen származik. Ennek oka a tölgyek kiváló szöveti 
tulajdonsága, egyenletes évgyűrűszerkezete, a minőségi fa nagy értéke. A fákat 
árverésen értékesítik, a legjobb eddigi árat, 10 000 nyugatnémet márkát, egy 8,8 m 
hosszú tölgyrönkért fizettek. 

( A referáló saját tapasztalatából hadd tegye hozzá: ottjártakor az őt kalauzoló, 
bajor erdőmester szerint a lábon álló törzsek árverésén néhány éve érték el a leg
jobb árat: 25 m magas és 50 cm-t meghaladó átmérőjű törzsért, lábon, 50 000 nyu
gatnémet márkát kaptak. Kereken félmil l ió forintot, egyetlen fáért! A bajor erdő-
gondnok megjegyezte: Hja, kolléga úr, azt meg kell fizetni, hogy mi sok száz évig 
lábon tartottuk, gondoztuk, óvtuk az erdőt!) 

(Ref.: dr. Szodfridt 1.) 



Az L K T 120 A vontató alkalmazásának csehszlovákiai tapasztalatai 

A z L K T 120 A erdészeti kerekes traktor teljesfa vagy szálfa bekötőköteles közelí
tésére szolgál. A z alváz csuklós kialakítású és két félkeretből áll, a traktor kor
mányzása (az alváz félkeretek elfordítása) teljesen hidraulikus szervokormánnyal 
történik. A traktort biztonsági fülkével látták el, a vezetőülés forgatható és két 
vezérlőpult könnyíti meg a traktor kezelését. A kis nyomású gumiabroncsok még 
a legmostohább terepviszonyok között is biztosítják a traktor haladását. A szabad
magasság csúszásgátló láncok felszerelésével növelhető. 

Főbb műszaki adatai: 

Tömeg, kg 8450 

Motorteljesítmény, k W 88 

Fajlagos tömeg, kg /kW 96,02 

Legnagyobb sebesség — előre, km/ó 25 

— hátra, km/ó 20 

Vonóerő, k N 2X80 

Csörlő kétdobos 

Védőpajzs leereszthető 

Szabad magasság, m m 490 

A vontató műszakonkénti teljesítőképességének vizsgálata során kapott eredmé
nyeket az L K T 80 típus adataival vetették össze. A két típus közötti teljesítmény
különbség elsősorban a fenyő fafajoknál mutatkozik meg és a közelítési távolsággal 
arányosan növekszik. 100 m-es közelítési távolság esetén a 120-as műszakteljesítménye 
50%-kal nagyobb (130,85 m3), 2500 m-nél az eltérés már 283%-ot (58,53 m3) tesz ki. 
Lombos állományokban végzett munka esetén a két típus közötti teljesítőképesség
különbség a közelítési távolságtól függően 20—17.0% között változik. Á z L K T 120 A 
üzemóraköltsége 387 korona körül alakul, ezzel szemben a 80-as költségmutatója 
216 koronát tesz ki. 

Alkalmazási lehetőségei: 

Teljes fák közelítése esetén legyezőszerű döntést javasolnak a közelítési iránynak 
megfelelően, szálfák mozgatása esetén célszerű, ha a törzsek vastagabb vége mutat 
a közelítés irányába. A vontató 40%-os terepdőlésig alkalmazható. A gazdaságos 
közelítési távolság 1500 m-ig terjed. Ennél a távolságnál a gép közelítési teljesít
ménye eléri még a 80, ill. 60 m-es műszakteljesítményt fenyő- és lombos állományok
ban. A műszakteljesítmény a közelítési távolság növekedése esetén 500 m-enként 
20%-kal csökken. A műszakonként közelített fatömeg tarvágásokban átlagosan 25%-
kal nagyobb, mint a bontó vágásokban. Lombos állományok esetén 25%-kal csök
ken a gép teljesítőképessége a fenyőállományokhoz képest. A z átlagos rakomány
nagyság kedvező munkahelyi adottságok esetén elérheti a 17—18 m3-t (fenyőállo
mányokban), 14—15 m3 körül alakul a lombos állományokban. 

A vonszolót célszerű komplex munkacsapathoz rendelni, a fel- és lekapcsolást, 
valamint a csörlőkötelek kihúzását a munkacsapat tagjaival végeztetni. A traktor 
kihasználtsági foka növekszik, ha váltakozva két munkahelyről közelít, ahol 2—3 
fős munkacsapatok végzik a termelést. 

A vonszoló munkáját előre kidolgozott technológiai terv szerint kell szervezni, 
melyben fel kell tüntetni a közelítés térbeli rendjét és időbeni ütemezését, a mű
szakteljesítmény várható alakulását, az erdei (felső) rakodók helyét a választékolás 
módját és a folyamatos elszállítás feltételeit. 

(LES, 1980. 7. Ref.: Madai G.) 



Miről írt a nemzetközi szaksajtó? 

Erdővédelem 

1979 legsúlyosabb új gondja a tölgy hervadásos megbetegedése. A betegséget az 
USA-ban figyelték meg, Európában még ismeretlen. Károsításának méretét a szil
favészéhez hasonlítják. Gazdasági hatása az alapanyag-ellátást veszélyezteti. N e m 
csak a tölgyforgalomban érdekelt államok karanténszervei tettek azonnali és drá
kói korlátozóintézkedéseket, de a kilátásokkal már az Európai Gazdasági Bizottság 
fabizottsága is foglalkozott. A karanténelőírások a rönk olyan mértékű csonkítását 
követelik meg, hogy az I. osztályú furnírrönk behozatala gyakorlatilag lehetetlenné 
vált. 

Ugyancsak a tölgyeken — Ukrajnában — tömeges elszáradást és ezt követően j e 
lentős rovarkárosítást f igyeltek meg. A betegséget az Ophiostoma kubanicum Scz.-Par 
gombára vezetik vissza. A fertőzés tuskósarjakon, makkal és csemetével egyaránt 
terjed. Védekezésre ajánlanak módszereket. 

Veszedelmes új károsítok jelentek meg: o fáraóhangyák. N D K és N S Z K híradá
sok szerint inkubátorban levő, koraszülötteket martak meg, előfordulnak gipsz
kötések alatt és infúziós vezetékekben. A déli államokból északra került paraziták 
a szabadban elpusztulnak ugyan, de mesterséges környezetben életben maradnak. 
Telepeik rejtettek, ez nehezíti irtásukat. 

Erdőhasználat 
A fakitermelés új irányzatait illetően — FAO-tanfo lyam keretében — a következő 

főbb megállapításokat tették. A gépesítés nyomán az előhasználatok nem lettek 
olcsóbbak, és a véghasználatok is csak munkaerő-takarékosabbá váltak. A munka 
megtervezése stratégia, ezért az erdőgazdaság feladata. A munka helyi szervezését 
ezzel szemben erdészeti szinten kell megoldani — szükségszerűen minden este írás
ban kiadott, másnapi diszpozíció keretében. A rakásolt fa hosszúságát 4 m-re ter
vezik növelni (osztrák példaj, 6, kivételesen 7 m gémkinyúlású darus mozgatással. 
A processzorok jelentős munkaerőt takarítottak meg, a költségek csökkentése azon
ban kisebb a vártnál. Alkalmazásuk sík- és dombvidékre korlátozódik, hegyvidéken 
kis gépeket, csörlős traktorokat és lovat alkalmaznak. A feldolgozás kívánalmai 
a döntés, a felkészítés és kiszállítás gyorsítását követelik. 

A szovjet sajtó áttekinti az alsó rakodók fejlesztésével kapcsolatos szervezési, gé 
pesítési elgondolásokat. A rakatképzés hatékonyságának számítására formulákat kö
zölnek. 

A Szovjetunió Erdőipari Minisztériuma új fahasználati technológiát dolgoztat ki 
a hulladékmentes termelés tudományos-műszaki programja keretében. 

Célszimulátorral is kidolgozták a teljes fa vágástéri aprításának munkahelyi és 
időmutatóit. A folyamatokat utánzó gépi eljárás során a ténylegestől csak a tel je
sítmények esetén kaptak eltérő, de 10 százalékot egy esetben sem meghaladó ered
ményt. 

Az erdei biomassza és az energiatermelés 

A szaklapok egyre többet foglalkoznak a fa energiacélú hasznosításával. A meg
közelítés még mindig nem egységes, emiatt nem is igen alkalmas összegező meg
állapítás levonására. Általános azonban az a vélemény, hogy ma már nem csupán 
hulladékhasznosítási lehetőséggel, kényszerrel állunk szemben. A z erdészetnek az 
általános energiagondok megoldásában is tevőlegesen osztoznia kell. Nemcsak a vá 
gástéri és ipari hulladékok lehetnek tehát az energiatermelés alapanyagai. A z erdő 
teljes biomasszáját kell vizsgálni. Célirányosabb termelési módszerek, a felhasználás 
szerkezetének módosítása, a gazdasági környezet alakítása lehetővé tehetik, hogy 
az erdőgazdálkodás legalább saját energiagondjait csökkentse. A sokféle, esetenként 
ellentmondónak látszó vélemény szintézise az egyre több, adatszerű elemzés ered
ményeként, nem várat sokáig magára. 

Gazdaságos és biztonságos energiaforrásnak a fát Minnesota államban ( U S A ) 
tartják. A z elégetendő fa és a berendezés költségeinek f igyelembevételével ott 50—150 



M W teljesítményű erőmű építése a legkedvezőbb. A 150 M W teljesítményű erőműre 
vonatkozóan a fa akkor versenyképes a szénnel, ha a biomassza ára 1—1,5 US S/mil
lió B T U . (1 B T U = British Thermal Unit = 0,2520 kalória.) 

A szomszédos Ausztriában másként ítélik meg a helyzetet. Az erdő biomasszája 
— több állam véleményével egybehangzóan — az energiaszükségletnek csak kis ré
szét képes fedezni. A z osztrák erdők biomasszája, mint energiakészlet, az éves szük
séglet igen kicsi, hozzávetőlegesen 0,8 százalékának tartamos fedezésére elegendő. 
A z erdőt e tekintetben is tartamos szolgáltatásokra kell felépíteni és karbantartani. 
Ennek érdekében növelni kell a területegységre jutó élőfakészletet, ehhez pedig 
belterjesebb eljárásokat kell alkalmazni. Minden kilowattóra megtermeléséhez, oszt
rák viszonyok között, 0,75 kg szárazanyagra van szükség, a kitermeléskor eltávolított 
tápanyag pótlásának költsége szárazanyag kg-onként 0,42 Schilling. A z energiater
melési szükségletek kielégítését súlyosbítja az a körülmény, hogy közben fokozódik 
a fa, mint nyersanyag iránti igény is. 

A z N S Z K erdei a teljes biológiai termelés célját szolgáló terület egyharmadán, az 
energiaegységben kifejezett növényi elsődleges termékek kétötöd részét termelik meg. 
N S Z K vélemény szerint az erdő a befektetett energia háromszorosával egyenértékű 
energiahordozót (fát) képes megtermelni. A z N S Z K erdőgazdasága az összes primer 
energia 1 százalékát veszi igénybe. Elméletileg lehetséges, hogy az erdőgazdaság 
energia tekintetében önellátó legyen. Ehhez azonban korlátozni kell a használatokat 
és fel kell dolgozni minden hulladékot. Kétségtelen, hogy az erdők hasznosítása 
iránt egyre nagyobb lesz az igény. 

Hasonló alapvéleményt alakított ki az U S A 17 államának részvételével életre hí
vott I I ASA-program, amelynek az energiakoncepció kidolgozása a feladata. A z új 
kutatóintézetben a figyelem az ún. „soft" technológia felé fordul, amelynek kereté
ben az energiát kis egységekben (telephelyeken) termelik meg. Ilyen módon csök
kenthetők az elosztási és átalakítási költségek, lényegesen kisebb lehet a fogyasz
tás. A z eljárást azonban — az N S Z K véleménnyel szemben — veszteségesnek tartják, 
mivel a hordozók megtermeléséhez egyre több energiára van szükség, mint ameny-
nyit belőlük elő lehet állítani. A z érdeklődés az energiatermelés hatékonyságáról in
kább a megtermelt energia minőségének megfelelő hasznosítása felé fordul. 

A biomassza potenciális energiatartalmát — belterjes és fenntartó gazdálkodás 
eseteire — az annak előállítása során felhasznált energiával és az energiaveszteség
gel a cellulóz- és papíripari érdekeltségű T A P P I ( U S A ) elemezte az erdőgazdálkodás 
egészének energiamérlege alapján. A z energiatermelő egység azonos mennyiségű bio
masszával történő ellátásához belterjes gazdálkodás esetén, ott a terület harmada 
elegendő. A legnagyobb energiamegtakarítás mindkét gazdálkodási mód esetén a szál
lított anyag nedvességtartalmának és a szállítási távolságnak a csökkentésével ér
hető el. 

A fából történő energiatermelés beruházási, termelési költségvonatkozásait egy 
N S Z K szakíró elemzi. A gazdaságos termelés érdekében 0,60 W D M olajár esetén, a 
fa nem kerülhet többe, mint 0,15 W D M . 1 k W teljesítmény beruházási igénye 1400 
W D M — 100 k W termelőkapacitás esetén. A berendezés rentabilitása elsősorban 
a kihasználtságtól és a leírási kulcs nagyságától függ. 

A z erdei biomassza energiacélú hasznosítása napjainkban a megvalósítás gyakorlati 
szakaszában van. A z NSZK-ban kísérleti berendezést helyeztek üzembe az egyik, 
250 000 m3 fát feldolgozó, ennek során naponta 105 tonna (25% darabos hulladék, 
8—16% kéreggel) hulladékot termelő üzemben. A beruházás költsége 8,5 millió W D M , 
tervezetten 10 éven belül amortizálódik és 1 k W előállítási költsége mintegy 0,04 
W D M . 

A z erdőgazdaságnak azonban nemcsak a megtermelt, hanem — szovjet vélemény 
szerint — a felhasznált energia szerkezetének módosítására is gondolnia kell. A fa-
használat fő energiaforrása a Szovjetunióban a jövőben az állami hálózatról vett 
villamos energia lesz. A keskenyvágányú elektromos vontatásnak, a troli típusú 
szállításnak többek között tagolt felszínen és téli időszakban, különös jelentőségét 
látják. ( A Szovjetunióban a felhasznált energiának az iparban 90—95, ezzel szem
ben a fahasználatban csupán 20 százaléka elektromos energia.) 

A z energia termelése mellett a vele való takarékossággal is foglalkoznia kell az 
erdőgazdaságnak. Népszerűsítéséhez gyakorlati módon járulnak hozzá. Belgiumban 
pl. üzemanyag-takarékossági favágóversenyt tartottak. Minden versenyező ugyan
annyi és azonos összetételű üzemanyagot kapott. A motorfűrésszel oszlopot kellett 
kiképezni, kihegyezni és a talajba állítani. A 66 V A típusú S O L O fűrésszel dolgozó 
nyertes 64 korongot végott ki az oszlopból és vitt vezetőlemezre helyezve, koron
gonként az 5 m-re kijelölt gyűjtőhelyre. A z utolsó helyezett ugyanannyi üzemanyag
gal csak 42 korongot tudott kivágni. 



E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

Rovatvezető: Király Pál 

Az M T E S Z Központi Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottsága 1980. évi 
egyik Irodalmi díját Pethő József cikkei nyerték el. 

A díjazott írások: 

„ A fenyő papírfa termelés munkamódszerei" 
Az E R D Ő 1980. 4. sz. p. 161—166. 

, , A fenyő papírfa termelés munkamódszereinek értékelése" 
A Z E R D Ő 1980. 5. sz. p. 218—224. 

ö r ö m m e l gratulálunk a díjazott írású szerzőnek, aki a kívülről jött elismerés
sel hozzájárult szakunk fokozott megbecsüléséhez. 

A H E L Y I C S O P O R T O K É L E T É B Ő L 

Az ERTI-csoport tagjai kétnapos, jól 
sikerült szakmai tanulmányúton vettek 
részt. Megismerkedtek a Kiskunsági N P 
nevezetességeivel és Szegeden a D E F A G 
korszerű falemezüzemével. Értékes szak
mai előadást tartott részükre dr. Szod-
fridt István tud. osztályvezető és Tölgye
si István, az N P botanikus munkatársa. 
Kulturális programként megismerkedtek 
Kecskemét, Öpusztaszer és Szeged neve
zetességeivel, majd a szegedi Dóm téren 
meghallgatták Bizet Carmen c. operáját. 

• 

A bajai csoport kétnapos, tapasztala
tokban gazdag tanulmányutat szervezett 
a győri csoport meghívására. A 30 fő
nyi szakember betekintést nyerhetett a 
dombvidéki körülmények között gazdál
kodó ravaszdi erdészet felújító vágásai
ba, fafaj cserés erdőfelújításaiba. Papp 
Sándor erdészetvezető és munkatársai 
a helyszíni bemutatókon részletes ismer
tetést adtak a cseresek felújításáról, a 
sok kísérlet után eredményes vegyszere-
zési munkáikról. Öröm volt látni az im
már rudas korú állományokat a viszony
lag kevés — a vegetációs időben mind
össze 300 m m — csapadékú dombvidéki 
termőhelyeken. 

A tanulmányút másnapján a szigetközi 

nyáras-füzes területeket mutatták be a 
vendéglátók. Mintegy 200 szigeten folyik 
az éves kitermelési, felújítási munka. A 
programot a hansági erdők megtekinté
se zárta. Komjáthy Ferenc igazgató — 
aki maga is részt vett évtizednyi mun
kájával létrehozásán — személyesen mu
tatta be a már 6000 hektárnyi, ígéretes 
állományt. 

A kaposvári csoport taggyűlésén Koz
ma Ferenc, a csoport elnöke, tájékoztat
ta a tagságot az 1979. évi és az 1980. évi 
egyesületi munkáról, majd az időszerű 
egyesületi feladatok megtárgyalása után 
megválasztották a csoport új titkárát, 
Choma Zsolt erdőmérnök, a S E F A G sze
mélyzeti osztályvezetője, titkárhelyette
sét pedig Földes Mária erdőmérnök, a 
S E F A G csemetetermelési előadója sze
mélyében. 

Egyesületünk főtikára levelében köszö
netét fejezte ki Kökény Istvánnak titká
ri működéséért és Kozma Ferenc elnök
nek, aki hosszú ideig vál lalva a titkári 
teendők ellátását is, biztosította a cso
port zökkenőmentes, folyamatos munká
ját. 

_+ 

A pécsi csoport a Szliveni Erdőgazda
sági Kombinát két szakemberét tanul
mányút keretében látta vendégül. A bol
gár vendégek megtekintették a hetve-



helyi és sásdi erdészetek erdőfelújításait; 
a pécsváradi és karászi erdészetek terü
letén fakitermeléseket, kötélpályás kö
zelítést és aprítéktermelést. A szakmai 
program mellett a városi erdők megte
kintésére és városnézésre is jutott idő. 

A szegedi csoport dr. Németh András 
egyetemi adjunktusnak a „Vegyszeres 
gyomirtási kísérletek beállításának és ér
tékelésének szempontjai az erdészetben" 
c. tanulmányát vitatta meg. A z előadó 
a gyakorlatban felhasználható kísérletek
ről adott számot. A téma időszerűségét 
az előadást követő felszólalások, majd a 
kötetlen beszélgetés hangulata igazolta. 

A tatabányai csoport a Vértesi E F A G -
nál nyári gyakorlaton levő egyetemi hall
gatóknak adott betekintést a gazdaság 
munkájába. A program összeállításánál 
f igyelembe vették, hogy a hallgatók zö
me ősszel lesz I I . évfolyamos. Mocsán 
akác végvágásban aprítéktermelő gépsor 
megtekintése során Abdul Rahim, afgán 
erdőmérnök jelölt tartott ismertetőt a gép
sor munkájáról, majd Barth Sándor fa
használati gépészeti technológus vála
szolt a hallgatók kérdéseire és tett gya
korlati kiegészítéseket az ismertetéshez. 

A z agostyáni arborétum történetét Vé
nusz Tibor arborétumvezető mondta el, 
majd megismerkedhettek a zömmel örök
zöldekből álló arborétummal, a kezelés 
és fenntartás munkájával. 

Ezt követően Simonffi György erdé
szetvezető és a császári erdészet kollek
tívája látta vendégül a tapasztalatcsere 
résztvevőit. Eközben Henzer Antal igaz
gatóhelyettes főmérnök, a helyi csoport 
titkára vezetésével mondta el mindenki 
véleményét a gazdaságnál töltött nyári 
gyakorlati munkáról és a szakmai be
mutatón látottakról. 

• 

A Veszprémi MÉM-csoport, a Mezőgaz
dasági Termelőszövetkezetek Veszprém 
megyei Szövetsége és a Balaton-felvidé
ki E F A G az ugodi erdészet és a francia
vágási fűrészüzem területén tapasztalat
cserét és bemutatót szervezett a megye 
termelőszövetkezeteiben dolgozó erdésze
ti és faipari szakemberek részére. A cse
metetermelés, bükkfatermesztés és - fe l 
dolgozás témakörben 41 szakember rész
vételével megtartott tapasztalatcserén 
Kovács Péter erdőmérnök, megnyitójá
ban ismertette a megye termelőszövetke
zeti erdőgazdálkodásának és fafeldolgo

zásának helyzetét, hangsúlyozva a terüle
ti szétszórtságból és a gazdálkodás ösz-
szetettségéből adódó feladatokat. Steffler 
Miklós a B E F A G gazdasági mutatóit is
mertette, majd Weibl Elemér, az ugodi 
erdészet vezetője tartott előadást és ve 
zette a terepi bemutatót. Utána Matya-
sovszky Albert erdőmérnök, üzemvezető 
ismertette a feladatokat, eredményeket. 
Tájékoztatást adott a fűrészüzem folya
matban levő rekonstrukciójáról és bemu
tatta az üzemet. A tapasztalatcsere élénk 
konzultációval ért véget. 

A csoport, valamint a Bakonyi Erdő
gazdálkodó és Fafeldolgozó Társaság 16 
erdész- és faipari szakemberével, jó l si
került tanulmányutat tett a Mecseki 
E F A G és a Drávamenti Fagazdálkodási 
Társaság területén. A tanulmányutat Pé
ti Miklós társaságvezető szervezte. A z el
ső napon a Mecseki E F A G árpádtetői er
dészeténél Szendrődi János osztályvezető 
és Zombory Tamás műszaki vezető is
mertette a bükkösök és tölgyesek termé
szetes felújítási módját, majd Orbán La
jos üzemvezető kíséretében megtekintet
ték a hosszúhetényi fűrészüzemet. 

Másnap a pécsváradi erdészet bólyi 
csemetekertjét tekintették meg Gálos Ist
ván csemetekert-kezelő vezetésével. Dél
után Simsay István erdészetvezető mu
tatta be az aprítéktermelés technológiá
ját és berendezését. 

A tanulmányút harmadik napján Ke
serű József, a Drávamenti Fagazdálko
dási Társaság elnöke és Palaczky József, 
társaságvezető fogadta a résztvevőket 
Barcson. Itt üzemlátogatást tettek a 
S E F A G barcsi fűrészüzemében és meg
ismerkedtek a szalagparketta-gyártás fo 
lyamatával. Délután rövid sétát tettek az 
ősborókásban. A tanulmányutat hangu
latos baráti találkozó zárta. 

A zalaegerszegi csoport rendezvényén 
Szakács László erdésztechnikus, a Z E F A G 
kerületvezető erdésze előadást tartott „ A 
zalai erdők története az államosításkor" 
címmel. A z előadó részletesen foglalko
zott az 1945-ben fennállt viszonyokkal, 
a felszabadulás utáni munkákkal, vala
mint az erdők államosításával. Előadást 
tartott a rendezvényen Ott János, amely
nek nyomán a hallgatóság áttekintést ka
pott a V I . ötéves terv készítésének mun-. 
kairól, és ezzel összefüggésben a szabá
lyozók kialakításáról. 

Kitüntetés 

A z Elnöki Tanács, eredményes munká
ja elismeréseként, 60. születésnapja al
kalmából, dr. Madas Lászlónak, a Pilisi 



Állami Parkerdőgazdaság igazgatójának, 
a M U N K A É R D E M R E N D arany fokoza
ta kitüntetést adományozta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter eredményes, jó munkája elisme
réseként, a K I V Á L Ó M U N K Á É R T kitün
tetést adományozta Dobozy László nyug
díjas és dr. Vermes Miklósné főmunka
társ, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium dolgozója részére; nyugál
lományba vonulásuk alkalmából, ered
ményes, jó munkájuk elismeréseként, 
ugyanezt a kitüntetést adományozta Ga
rami Jenő főkönyvelő, a Borsodi Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság és Kövecs Bé
la műszaki vezető, az Erdőkémia Vál la
lat dolgozója részére. 

Kinevezés 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, dr. Sitkei György műszaki-gaz
dasági tanácsadót a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem faipari géptani tanszé
kére, 1980. július 1. napjának hatályával 
egyetemi tanárnak, dr. Winkler András 
egyetemi adjunktust, a soproni Erdésze
ti és Faipari Egyetem állományába, egye
temi docensnek kinevezte. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter illetékes helyettese dr. Sali Emilt 
— kérésére, megköszönve munkáját — a 
minisztérium Erdészeti és Faipari Hiva
talánál betöltött, főosztályvezetői mun
kakörének ellátása alól felmentette és 
munkaviszonyát, nyugdíjjogosultságára te
kintettel, 1981. január 31. napjának ha
tályával megszüntette; Berdár Béla ok
leveles erdőmérnököt, 1980. augusztus 1. 
napjának hatályával, a minisztérium Er
dészeti és Faipari Hivatala igazgatási fő 
osztályának főosztályvezetőjévé kinevez
te. 

A z Erdészeti és Faipari Hivatal veze
tője Termann Istvánt, a Felső-tiszai Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatói mun
kakörének ellátása alól felmentette és 
1980. július 1. napjának hatályával, a gaz
daság igazgatóhelyettesévé; Molnár Zol
tánt 1980. július 1. napjának hatályával 
az Erdei Termékeket Feldolgozó és Érté
kesítő Vállalat műszaki igazgatóhelyette
sévé kinevezte. 

Halálozás 

Jándi György erdőmérnök, ny. M Á V -
főtanácsos, életének 65. évében, Budapes
ten meghalt. 

Kemény Lajos nyugdíjas központi szál
lítási előadó, életének 63. évében, erdő
gazdasági tevékenységének 24 éves múlt
jával, a pápai kórházban, hosszú szenve
dés után elhunyt. 

Ú j tagfelvétel 

Erős Rezső erdőmérnök, nyugdíjas, Pá
pa; dr. Szabó Attila erdésztechnikus, Bu
dapest; Kiss Gábor erdésztechnikus, T e l 
ki ; Varga László technikus, Pálháza; Pé
ter csak László technikus, Filkeháza; Sza
bó Lajos erdésztechnikus, Szalkszentmár-
ton; dr. Szablics Imre jogtanácsos, Kecs
kemét; Rezsonya Márton technikus, T o m 
pa; Osvald József né technikus, Tompa; 
Kaczkó László erdőmérnök, Nagyszénás; 
Rostás Róbert erdésztechnikus, Jánoshal
ma; Csiszár István erdésztechnikus, K a 
puvár; Szabó Vendel erdésztechnikus, M o 
sonmagyaróvár; Szukhentrunk Imre er
désztechnikus, Vi tnyéd; Dukai József er
désztechnikus, Kapuvár ; Sághy Pál me
zőgazdasági technikus, Magyaróvár . 
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