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Az Egyesület elnöksége dr. Madas András elnök vezetésével ülést tartott. Először 
dr. Béldi Ferenc, az EFE rektorhelyettese, a FAO/ECE Lemezipari tanulmányút és 
szeminárium szervező bizottságának vezetője adott tájékoztatást az augusztus 28.— 
szeptember 7-e között Magyarországon szervezett nemzetközi rendezvényről. A z el
nökség egyetértett azzal, hogy a nagy sikerű nemzetközi rendezvény előadásainak 
szövegét kötetben összegyűjtve megjelenteti és a szakemberek rendelkezésére bo
csátja. A rendezvénnyel foglalkozó nemzetközi sajtóból érdemes megemlíteni a 
H O L Z - K U R I R október 3-i számában a Kelet—nyugati beszélgetés című méltatást, 
amely többek között a következőket írja: „ . . . míg a római F A O a munka súlypont
ját láthatóan a fejlődő országokra helyezi, a genfi FAO/ECE Fabizottságának ér
deme, hogy Nyugat- és Kelet-Európa együttműködését, mint a jövő nagy termelő 
és felhasználó piacát segíti elő. A résztvevők ezt a rendezvényt, mint az utóbbi évek 
Európa egyik legsikeresebb alkalmazás-technikai szemináriumát jellemezték . . . " 

A z elnökség meghallgatta dr. Madas Lászlónak, a Pilisi Á l l . Parkerdőgazdaság 
igazgatójának tájékoztatását az 1975. évi vándorgyűlés előkészületeiről. A z elnökség-
a tájékoztatást tudomásulvette és egyidejűleg rögzítette, hogy az 1975. évi vezetőség
választó közgyűlést augusztus 7—8-án Visegrádon tartja, a korábbi évek gyakorla
tának megfelelően egybekapcsolva a Fagazdasági Műszaki Nappal. 

A továbbiakban a főtitkár előterjesztette az Egyesület javaslatát az 1974. évi 
MTESZ-dí j ja l történő kitüntetésre, majd megvitatásra kerültek az 1975. évi egye
sületi munkaterv fő irányelvei. A z elnökség Egyesületünk 1975. évi munkatervének 
ló irányelveit a következőkben határozta meg: 

1. A helyi csoportok, valamint a központi szakosztályok és szakbizottságok kereté
ben folytatni kell az erdőgazdasági politikával kapcsolatos társadalmi munkát, még
pedig két vonalon: 

a) tudatosítani kell az erdészeti és faipari szakemberek körében az V . ötéves 
terv fő fagazdasági célkitűzéseit és ennek során mozgósítani kell őket a cél
kitűzések megvalósítására; 
b) folytatni kell a hosszú távú fejlesztési koncepcióval kapcsolatos társadalmi 
eszmecseréket a koncepció folyamatos fejlesztése érdekében úgy, hogy ezek az 
eszmecserék egyúttal hozzájáruljanak a korszerű, sajátos magyar erdőgazdasági 
politika rendszerének kialakításához, i l letve egyes fejezeteinek kidolgozásához 
vagy fejlesztéséhez. 

2. Változatlanul kiemelt programpont valamennyi egyesületi szerv számára a ter
melőszövetkezeti erdőgazdálkodás vizsgálata, fejlesztésének társadalmi munka esz
közeivel történő elősegítése. 

3. 1975 tavaszán is meg kell rendezni az „Erdők Napját" az általános és közép
iskolai tanuló ifjúság minél nagyobb számú bevonásával, a helyi csoportok mozgó
sított tagságának vezetése mellett. 

4. Valamennyi egyesületi szerven belül fokozni kell az erdészet és az elsődleges 
faipar érdekében kifejtett propagandatevékenységet, különös tekintettel arra, hogy 
1975-ben van hazánk felszabadulásának 30. évfordulója. 

5. Fokozott mértékben kell törekedni a fiatal (30 év körüli) szakembereknek 
(mérnököknek, technikusoknak) az egyesületi munkába történő bevonására. 

Az Egyesület főtitkára az Egyesület 1975. évi munkaprogramjának megbeszélése cél
jából október 17-én a helyi csoportok titkárainak, a központi szakosztályok, szak
bizottságok vezetőinek bevonásával értekezletet tartott. 



K U T A S Y V I K T O R 
(1901—1974) 

Októberben ikaptuk a hírt Gödöllőről, hogy Egyesü
letünk egykori főtitkára, Kutasy Viktor erdőmérnök 
tragikus körülmények között elhunyt. 

A Mosón megyei Köpcsény községben születtett 1901-
ben; apja gyógyszerész volt. Középiskoláit jórészt Ba
lassagyarmaton végezte, majd a soproni Erdőmérnöki 
Főiskolán tanult tovább. Erdőmérnöki oklevelét 1926-
ban szerezte meg. Első munkahelye a Főiskola Építés-
tani Tanszéke volt, ahol tanársegédként vett részt az 
oktató-nevelő munkában egészen 1938-ig. Közben mű
szaki tudását is alaposan elmélyítette és ez meghatá
rozóvá vált egész további pályafutására. 

1938-ban a Miskolci Á l l . Erdőigazgatósághoz került %iűszaki előadónak, 1939-ben 
pedig az ungvári Á l l . Erdőigazgatósághoz a műszaki osztály vezetőjének. Egyúttal a 
Földművelésügyi Minisztérium vasútépítési kirendeltsége ungvári vasútépítő csoport
jának is a vezetője volt. Ungvári működése alatt a legkülönbözőbb magas- és mély
építési műszaki létesítmények tervezésében és építésében vett részt: üzemi- és lakó
épületek, utak, vasutak, vízi szállító berendezések, fűrészüzemek, facsúsztatók és 
kötélpályák létesítésében. 

1945-ben előadóként a Budapesti Erdőgazdasághoz került. 1948-ban lett a Föld
művelésügyi Minisztérium erdészeti főosztályának előadója. 1949-től az Alföldfásítás 
és a Közérdekű Erdőtelepítések Országos Felügyelőségének osztályvezetője és egyben 
ügyvezetője volt. 

1953-ban életútja ismét visszakanyarodott a műszaki munkaterületre: kinevezték 
az akkor létesített Erdőgazdasági Tervező Iroda igazgatójává. Innen azonban 1954-
ben az Országos Erdészeti Főigazgatóságra került, először az Erdészeti Osztályra, majd 
a Műszaki és Beruházási Főosztály élére. 1955-ben már ismét az ERDÖTERV-nél 
dolgozik, 1957-ig igazgatóhelyettes főmérnök beosztásban, 1959-ben pedig igazgató
ként. Ebben az évben nevezték ki a Veszprém székhellyel működő Balatonfelvidéki 
Ál l . Erdőgazdaság igazgatóhelyettes főmérnökévé és itt ért véget hivatali pálya
futása 1961. szeptember 30-án történt nyugalomba vonulásával. 

Három és fél évtizedes munkálkodása során főként az erdészet műszaki problé
máival foglalkozott, de ezen belül is leginkább az erdőfeltárás vonzotta. (Egy időben 
az Erdőmérnöki Főiskola Erdőfeltárástani Tanszékére történő kinevezésének terve is 
felmerült.) Számos cikke is megjelent az erdészeti és közgazdasági szaklapokban. 

Eredményes szakmai munkája mellett a felszabadulás után nagy lendülettel kap
csolódott be a közéleti munkába is. 1946—47-ben szervezője, majd titkára volt a 
Közalkalmazottak Szakszervezete erdészeti főcsoportjának, valamint a Mérnökök és 
Technikusok Szakszervezete erdészeti és fatechnológiai csoportjának. Szervezője és 
ügyvezetője vol t a Parasztpárt erdészeti tagozatának. Később tagja és titkára volt a 
Magyar Tudományos Akadémia erdészeti állandó bizottságának, s tagja volt az Erdő
gazdasági Tanácsnak. 

Tevékeny szerepet vállalt Kutasy Viktor az Országos Erdészeti Egyesületben is. 
1954-ben főtitkárrá választották s politikai szempontból problematikus időszakban, 
1957 őszéig látta el ezt a tisztséget. Irányítása alatt az Egyesület erőteljesen fejlődött 
mind létszámban, mind szervezetileg, mind a munka tartalmában. Előszeretettel 
foglalkozott az ifjúsággal, annak a szakmai közéletbe történő bevonásával, ezért 
létrehozta az Egyesületben a fiatal erdőmérnökök intéző bizottságát. A második 
ötéves népgazdasági terv előkészítésével kapcsolatban ő vezette rá az Egyesületet 
a felszabadulás után ismét a gazdaságpolitikai munkákra úgy, hogy a tervezetet 
az Egyesület szervezeteiben országosan megvitatták. Sikerrel szorgalmazta a kap
csolatok kiépítését az MTESZ-en belül a rokonszakmák egyesületeivel (tagja volt 
az M T E S Z elnökségének is), valamint egyéb társadalmi szervekkel, különösen a 
MEDOSZ-szal (a két szerv közötti első együttműködési megállapodást ő hozta létre). 

Eredményes munkájával elnyerte a „Szocialista Munkáért Érdemérem", valamint 
az „Erdészet K i v á l ó Dolgozója" kitüntetést. 

Király Pál 
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A Kereskedelmi Szakosztály az ÉRDÉRT Csoport és a Faipari Tudományos Egye
sület ankétot rendezett a könnyűipar és faipar egyre időszerűbb közös kérdése: a 
bútoripar alapanyagellátása témakörben. A z alapanyag-ellátást az V . ötéves terv 
feladataival párhuzamosan több előadás tárgyalta. Dr. Speer Norbert, az É R D É R T 
Vállalat vezérigazgatója bevezető előadásában rámutatott azokra a területekre, me
lyeken a népgazdasági érdekek az eddiginél jobb forgalmazást kívánnak. Feltárta 
az alapanyag-ellátás pénzügyi, készletgazdálkodási problémáit is. Lele Dezső, a Bú
toripari Tervező Iroda főmérnöke „ A bútoripar műszaRi fejlesztési kérdései az V . 
ötéves terv időszakában" címmel tartott előadást, melyben a bútoripari rekonstruk
ció következő fázisával, a soron következő beruházások műszaki célkitűzéseivel fog
lalkozott. Dr. Kassai Imre, az É R D É R T Vállalat szaktanácsadója „Alapanyag- ter 
melés, behozatal, felhasználás és beruházás az V . ötéves tervben" című előadása 
többek között a bútoripar és a fűrészipar együttműködésének feltételeire mutatott 
rá. „ A bútoripari alapigényekről" Kara Tibor, a Könnyűipari Minisztérium főosz
tályvezető-helyettese adott tájékoztatást, melyben a fa alapanyagú lemezek és la
pok felhasználásának kiterjesztéséről, választék-bővüléséről is szólt. Ruza József É R 
D É R T főosztályvezető „ A fa alapanyagú lemez-, lap- és furnérellátás helyzetéről és 
lehetőségeiről" adott részletes leírást. Dr. Tusa Gábor tud. főmunkatárs „Bútorex
portunk gazdaságosságának néhány kérdése, a fatermékek hazai árszínvonalával és 
világpiaci ártrendjével összefüggésben" c. előadásában külgazdasági összefüggésében 
beszélt a gazdaságosságról és ráfordítási arányokról, mindezeket példákkal alátá
masztva. „ A bútoripar lombos-termékekkel való ellátásának je l lemzői" témakörben 
Venyercsány Pál É R D É R T főosztályvezető a bútoripari szakismeretekkel rendelkező 
szakemberek hiányáról tett említést. Zárszavában dr. Lázár László, a BTJBIV vezér 
igazgatója javasolta a F A T E és az OEE újabb közös ankétjának megrendezését az 
érdekeltségi kérdések témakörében. A z ankét jelentőségét kiemelte az az időszerű
ség, amely az V. ötéves terv feladataihoz kapcsolódó kérdések megvitatását az adott 
időszakban jellemzi. A társadalmi szakmai bírálatok és javaslatok, melyek több elő
adásban hangot kaptak, a középtávú terv végleges kialakításánál érvényesíthetők. 
Egyöntetű vol t a vélemény a bútoripar-fűrészipar együttműködésének előfeltételeként 
végrehajtandó fűrészipari rekonstrukció szükségességéről. 

Az Oktatási Bizottság a vállalatok oktatási előadóinak részvételével Szombathelyen 
kibővített ülést tartott. A z ülésen a M E D O S Z képviseletében részt vett Nemes Jó
zsef, az Erdészeti Szakosztály vezetője. Horváth Lajos vezérigazgatóhelyettes üdvözlő 
szavai után a következő előadások hangzottak e l : Pallósi Lajosné oktatási előadó a 
Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát Erdőgazdaságának oktatási és tovább
képzési munkájáról, szakemberhelyzetéről; Hangyái Tibor igazgató a munkáskép
zésről és továbbképzésről, az ezekkel kapcsolatos problémákról; Simon László f ő 
előadó a technikus minősítésről és a feladatokról; Csötönyi József főelőadó az al
kalmazotti dolgozók továbbképzéséről. Ezt követően az összejövetelt vezető Tóth 
István OB vezető adott aktuális kérdésekről tájékoztató felvilágosítást. Délután az 
MTESZ megyei székházában a résztvevők meghallgatták dr. Schmidt Ernő vezér
igazgatónak — elsősorban a kombinát jövőjé t tárgyaló — és dr. Joó Imre osztály
vezetőnek az előadásait. Másnap rövid városnézés után a Forgácslapgyár megte
kintése, majd a vépi Szakmunkásképző Intézet meglátogatása következett . Ez a me
zőgazdasági iskola dicséretes módon vesz részt az erdőgazdaság munkásképzésének, 
továbbképzésének megoldásában. Különösen az audiovizuális eszközök korszerű és 
ötletes kihasználása tetszett a látogatóknak, azontúl, hogy mindnyájan arra is gon
doltak: jó volna egy ilyen korszerű iskola szakágazatunknak is. 

* 
A z Erdőfeltárási Szakosztály ülése Egerben az erdei útburkolatok fenntartásának 

helyzetével foglalkozott. A z ülés vitaanyagául a Fagazdasági Műszaki Napok kereté
ben folyó évben a Szilvásvárad—Jávorkút közötti úton tartott bemutatóval kapcso
latosan kiadásra került ismertetőanyag szolgált. A résztvevőknek John Ferenc osz
tályvezető ismertette a Mátrai E F A G éves útfenntartási tevékenységét és jövőbeni 
terveit, majd munkatársaival együtt bemutatta a felsőtárkányi kőbányát, a felnémeti 
aszfaltkeverő telepet, a bervavölgyi erdei úton folytatott aszfalt-térítéses útburkolat
fenntartási munkákat. A z utóbbi helyen megtekintésre és megvitatásra került a len
gyel R A B 25/A aszfalt-terítőgép munkája és a ve l e kapcsolatos technológiai kérdé
sek. A z ülés állást foglalt az erdei útburkolat-fenntartás kérdésének fontossága és 
sürgető időszerűsége mellett. A nagymértékben elromlott erdei útburkolatok gyors 
helyrehozatalához a korszerű burkolatok építése mellett a megtekintett lengyel gép 
beszerzését más erdőgazdaságoknál is célszerűnek tartja. Ehhez azonban a meleg asz-



taltkeveréket — elsősorban K P M vonalról — megfelelő szervezéssel előre biztosí
tani kell. 

A Szakosztály és a Keszthelyi Hely i Csoport szervezésében „ A z osztrák erdőfel
tárás helyzete, felépítmény építési módszerek és műtárgyak" c ímmel dr. Ottó Sedlak 
főerdőtanácsos igen érdekes előadást tartott Keszthelyen a helyi és környező erdő
gazdaságok, az E R D Ő T E R V , az OEE Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Gépesítési, 
valamint az Erdőhasználati Szakosztály részére. A z előadó általános ismertetést adott 
Ausztria erdőállományairól, az erdészeti anyagmozgatás és erdőfeltárás helyzetéről, 
majd részletesen tárgyalta az erdei úttervezési, építés gépesítési, útburkolat mérete
zési, valamint a műtárgyak tervezési és építési kérdéseit. Több megállapítása egye
zett a hazai kialakult nézetekkel. A mezőgazdasági és csuklós traktorok alkalmazá
sának felső határértékét hegyvidéken közelítésben 18%, i l letve 40%-ban jelölte meg. 
A feltártság fokának mérésével kapcsolatban osztrák elméleti és gyakorlati értékek
kel a hazai 15—20 fm/ha elgondolásainkat igazolta. A z egyező megállapítások mellett 
elsősorban a műtárgyak vonalán számunkra új megoldásokat ismertetett. A hullám
lemez-átereszeket, vagy előregyártott vasbeton-elemeket mi is jobban felhasználhat
nánk. A z ismertetést dr. Herpay Imre szakszerű fordítása tette teljessé. 

* 
A z Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály a Balatonfelvidéki E F A G közgazdasági mun

kájának megismerésére ülését tapasztalatcsere keretében Keszthelyen szervezte. Dr. 
Papp Mihály, a szakosztály elnökének megnyitója után először Csepregi János igaz
gató adott rövid tájékoztatást a Gazdaság munkájáról, szervezeti felépítéséről, majd 
Takács József gazdasági igazgatóhelyettes tartott előadást a Gazdaság közgazdasági 
munkájáról. A tájékoztatók után a je lenlevők tapasztalataikat mondották el, illetőleg 
kérdéseket tettek fel. Anda István, a helyi csoport titkára tájékoztatást nyújtott a 
jelenleg folyó üzem- és munkaszervezési munkáról. Elmondotta, hogy egy osztrák 
vendégprofesszor irányítása mellett a következő kérdéscsoportokra keresnek választ: 
a gazdaság belső, optimális felépítésére; a munkakörök, vezetés, irányítás struktúrá
jára; az információs rendszer, számítógépek alkalmazására; az optimális szállítási 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A Pécsi Csoport 1974. évi taggyűlését a 
pécsváradi erdészetnél tartotta, amely
nek keretében Czipszer Miklós „ A M e 
cseki bükkösök természetes felújítása" 
címmel előadást tartott. A z előadást kül
ső tapasztalatcsere követte. 

A Balassagyarmati Csoport a Diósjenői 
Erdészet területére bemutatót és tapasz
talatcserét szervezett. A bevezető elő
adást Kotány György igazgatóhelyettes 
tartotta „Speciális erdőgazdasági gépek 
koncentrált foglalkoztatása" címmel. A z 
előadás után munkaközben Sipos Ferenc 
szállításszervezési előadó ismertette a 
D H T szerelvény műszaki adatait és al
kalmazásának feltételeit, majd Teszárt 
Károly erdészetvezető az alkalmazott gé 
pek helyi teljesítményét és a munka 
szervezését. Vajda Pál fahasználati mű
szaki vezető az L K T — 7 5 csuklós traktor 
alkalmazását hasonlította össze a régi 
technológiával. A bemutató után tartott 
kiértékelésen a tagság aktivitása bizo
nyította az összejövetel hasznosságát, 
mert a látottak alapján jobban fel tud
nak készülni az újabb gépek tagadására 
és a gazdaságos üzemeltetésre. 

A Csoport az Egri Csoport kezdemé
nyezésére egynapos börzsönyi tanulmány
utat szervezett. Ennek keretében Moró 
Ferenc műszaki vezető előadásában is
mertette Vác város zöldövezetét, a Du
nai Cement és Mészmű körüli fásítást 
az aerozolos károsítást. A verőcei fű
részüzem paphegyi üzeménél a furnér
gyártást Lombos Tibor üzemvezető mu
tatta be, majd a királyréti jóléti létesít
mények bemutatása következett, Szabó 
István erdészetvezető vezetésével. Vác 
idegenforgalmi nevezetességeit Prókay 
Gyula, a helyi csoport titkára mutatta 
be. A z Egri Csoport vezetője Jáhn Fe
renc titkár volt. 

A Csoport a korszerű csemetetermelés 
tanulmányozására kétnapos tapasztalat
cserét szervezett Keszthely—Szombat
hely—Sopron erdőgazdaságainál. Szakmai 
előadók és vezetők voltak Keszthelyen 
Németh János igazgatóhelyettes és Hor
váth Károly osztályvezető; Szombathelyen 
dr. Borsos Zoltán osztályvezető; Sopron
ban Szabó Gyuláné csemetetermelési elő
adó. 

A z Egri Csoport rendezésében az erdc 
közjóléti szerepének bővítési lehetőségei-



ről tanácskoztak a szakemberek. Ezen dr. 
Kovács Jenő igazgatóhelyettes tartott e lő
adást. Ismertette a már meglevő közjó
léti erdők továbbfejlesztésének távlati 
terveit és szólt azokról az előkészítő 
munkákról is, amelyek az újabb kirán
dulóhelyek kialakítását szolgálják. Í g y : a 
felsőtárkányi és szilvásváradi erdei vas
utak meghosszabbításáról; a Szalajka 
völgyéből a Bükk-fennsíkra libegő létesí
téséről; Tótfalu völgyében vadaskert l é 
tesítéséről, valamint a turistaházak er
dészeti kezelésbe való vételéről. Bernáth 
Kálmán tájékoztatta a jelenlevőket a 
mátrafüredi kijelölt madárvédelmi erdő
ről, valamint a már elkészült tanösvény
ről. 

* 

A Győri Csoport Egyetemünk Szállítás-
tani Tanszékének kérésére az ötödéves er
dőmérnök-hallgatók részére az Észak-
Hansági Erdészet területén bemutatót 
szervezett. Komjáti Ferenc erdészetvezető 
előadásában ismertette a vízgazdálkodás 
szerepét az öntözéses nyárfagazdálkodás
ban, és az útépítés technológiáját a láp
talajokon. Bemutatásra került az O M F B 
gondozásában kiépített műanyagszőnye-
ges útszakasz. A z előadást, valamint a lá
tottakat dr. Rácz József adjunktus vitára 
indította, amelybe az évfolyam vala
mennyi tagja élénken bekapcsolódott. 

Ugyancsak az Egyetem Erdőtelepítés-
tani Tanszékének kérésére a I V . éves er
dőmérnök hallgatóknak a Csoport a Gaz
daság területén tanulmányutat rendezett. 
A helyszíni bemutatókon dr. Tompa Ká
roly egyetemi docens irányításával szak
mai vitát rendeztek, amelyen Olaszi Ist
ván erdőművelési csoportvezető referá
tuma és a helyszíni szemle alapján élénk 
tárgyalás indult meg. A hallgatóság a 
gyakorlat módszereit megvitatva egészí
tette ki elméleti képzését. 

* 

A Kisalföldi E F A G 15 év óta áll kap
csolatban a pezinoki (Csehszlovákia) er
dőgazdasággal. Ennek következéseképpen 
a helyi csoportból 20 fő látogatta meg 
háromnapos időszakban a testvéri szocia
lista gazdaságot. A vendéglátók a K i s -
Kárpátokban koncentrált fakitermelést 
mutattak be, amelynek vezérgépe az L K T 
traktor volt. A szakmai bemutatón elő
adást tartott Dubynyin Vojtech igazgató 
„Űj fakitermelési módszer a csehszlovák 
erdőgazdaságokban" témakörben. 

* 

A Keszthelyi Csoport 40 fő részvételé
ve l tanulmányozta a Vértesi E F A G pusz-
tavámi erdészetének fakitermelési mun
káit a szálfás alsórakodói termeléssel 
összefüggésben, majd a pátrácosi bükkös 
természetes újulatának vegyszeres kézi 

ápolási módját és eredményeit ismerték 
meg. Űtjuk során megtekintették a siká-
rosi fűrészüzemet, a fűrészipari feldol
gozást és a paletta-termelést. A tanul
mányút másnapján a tatabányai erdészet 
területén erdőművelési tapasztalatcserén 
vettek részt és megtekintették a Turul
környéki parkerdőt. 

* 
A M É M Csoport kétnapos tanulmány

utat szervezett. Megtekintették a Mohácsi 
Farostlemezgyárat, amelynek során üze
melés közben látták az új lemezprés 
munkáját, a farostlemezgyártás technoló
giáját. Ezt követően a Mecseki E F A G 
hosszúhetényi fafeldolgozó üzemét tanul
mányozták. A második napon a Gazda
ság fakitermelési és faanyagmozgatási te
vékenységével ismerkedtek, ezen belül 
Timberjaok traktor rakodási munkáját 
és a saját pótkocsijával va ló közelítést 
közel 10 m3 faanyaggal. Befejezésül a 
kérgezőgépek, hasítógépek és az L K T — 1 0 
traktor üzemelési munkája mellett meg
ismerkedtek a Gazdaság erdőfelújítási 
eredményeivel , valamint a közjóléti er
dők kialakítására irányuló tevékenység
gel. 

A Nagykanizsai Csoport szakmai anké
tot rendezett Nagykanizsán az Erkel F e 
renc kultúrotthonban. Farkas Pál igaz
gató, az OEE helyi csoport elnöke meg
nyitója után előadást tartott Rácz Antal 
M É M osztályvezető „Nagyvadá l lomány
szabályozás kérdései", Hopp József vadá
szati felügyelő „Nagyvadgazdálkodás Za
lában" címmel. Ézt követ te a bánokszent
györgyi erdészet területén korszerű vad
gazdálkodási berendezések bemutatója. 

* 

A Nyíregyházi Csoport a Szabolcs-Szat
már megyei Műszaki Hónap alkalmából 
előadás-sorozatot szervezett. Mészáros 
György erdőmérnök előadásában az er
dővédelem és a vegyszeres gyomirtás 
helyzetét ismertette, dr. Kecskés Mihály 
kandidátus ausztráliai útiélmény-beszá
molót tartott. 

A Pápai Csoport „Faválasztékolás 
irányelvei az erdőgazdaságnál" témakör
ben előadást szervezett. Kurdi Lajos e lő
adó ismertette a választékolás általános 
tudnivalóit, a befolyásoló tényezőket, a 
szabványok és szokványok betartásának 
szükségességét; az árarányokat, a köz
gazdasági szabályozók és preferenciák 
alakulásának hatásait, majd a kereslet
kínálat piaci szabályozó szerepét. 

A Csoport rendezésében Anda István 
tartott előadást „ A kerületvezető, műve
zető — mint vezető" címmel. Bevezető
jében az előadó ismertette a helyes v e -



zetés pszichológiai alapjait. Ki tér t a si
keres vezetés gazdasági kihatásaira. K i 
emelte az emberekkel történő helyes bá
násmód jelentőségét. Ezután néhány ve 
zetői, vezetési típust ismertetett. Ehhez 
kapcsolta a kerületvezető művezető je l 
legű feladatainak elhatárolását és ki
emelte a folyamatos vezetői önképzés 
szükségességét. 

* 
A Pest megyei Tsz Csoport a Budai Já

rási Hivatal helyiségében taggyűlést tar
tott. Ezen a munkaterv időarányos ré
szének teljesítése érdekében hoztak ha
tározatokat. Fontos része volt a taggyű
lésnek a Pest megyei T S Z Híradó to
vábbi sorsának meghatározása, a szer
kesztő bizottság megválasztása. Ezután 
meghallgatták Pápai Gábor és Telegdy 
Pál erdőmérnökök referátumát a győri 
és a szegedi erdőművelési napokról, ahol 
mint kiküldöttek vettek részt. A z elő
adók a termelőszövetkezetek szakemberei 
részére fontos és területükre adaptálható 
témákat részleteztek előadásukban. 

* 

A Soproni Csoport a Soproni Város
szépítő Egyesülettel közös rendezésben 
Muck András emléknapot rendezett, ab
ból az alkalomból, hogy Muck 100 éve, 
1874-ben vette át a soproni városi erdők 
irányítását. A korszerű erdőgazdálkodás 
alapjainak lerakása a soproni erdőkben 
ezzel a dátummal kezdődik. Muck fo 
lyamatosan felújította a leromlott erdő
ket, fafajcserét hajtott végre, fenyőt te
lepített és ő vo l t az első, aki kidolgozta a 
soproni erdők idegenforgalmának terveit. 
Munkássága megindulásának 100. évfor
dulójára „Erdészeti viszonyaink Muck 
András korában" címmel dr. Majer An
tal egyetemi tanár; dr. Csapody István 
erdőmérnök pedig „Muck András élete 
és működése" címmel tartott előadást. 
A z előadások után megkoszorúzták a 
Muck Pihenő emléktábláját. 

A Tanulmányi Erdőgazdaság a közel
jövőben Kövesháton kilátót épít. A V á 
rosszépítő Egyesület Természetvédelmi és 
Erdészeti Bizottsága a kilátó elnevezésé
vel kapcsolatos javaslatokról tárgyalt és 
úgy döntött, hogy a soproni hagyomá
nyoknak megfelelően a kilátót a hegy
vidéki erdőkben majdnem félévszázadon 
át szolgálatot teljesítő, kiemelkedő mun
kásságú kerületvezető erdészekről, Bán
falvi Mátyásról és Csurl Mátyásról Má
tyás-kilátónak nevezi el. 

A Székesfehérvári Csoport vitadélutánt 
rendezett a közjóléti erdők, parkerdők, 
üdülőerdők fejlesztési tervének kidolgo
zására. Elöljáróban Halász Tibor erdő
mérnök ismertette a közjóléti erdők f e j 

lesztésének irányelveit, majd Kiss Zol
tán erdőművelési csoportvezető tájékoz
tatta a résztvevőket Székesfehérvár park
erdejének kialakítási tervéről. A meghí
vottak javaslatokkal egészítették ki az 
előadásokat, míg a társadalmi szervek 
képviselői felajánlották közreműködésü
ket a város pihenő-erdőjének létesítésé
hez. 

* 

A Szombathelyi Csoport Szombathelyen 
a Savaria Filmszínházban előadással egy
bekötött filmvetítést szervezett. A bemu
tatóra a Vas megyei Műszaki Hetek ke
retében rendezett környezetvédelmi kon
ferencia alkalmával került sor. A meg
nyitót dr. Nagy László, az OEE helyi 
csoport titkára tartotta, ezután dr. Ke
resztesi Bélának, az M T A levelező tag
jának az előadása következett „ A z erdő, 
mint a víz, a levegő és a talaj biológiai 
védelmének nélkülözhetetlen tartaléka" 
címmel. A M É M Tájékoztatási Főosztá
lyának megbízásából a M A F I L M új fi l
met készített a Jeli Arborétumról „Ha
vas Szépe" címmel. A filmet ősbemuta
tóként vetítették az előadás után. 

A Veszprémi M N Csoport a Balaton
felvidéki E F A G bakonybéli erdészetének 
területére tapasztalatcserét szervezett. Itt 
gyérítési és tisztítási munkálatokat te
kintettek meg, majd Huszárokelőpusztán 
a hidegágyas, perlites csemetekerttel is
merkedtek. Űtjuk során megnézték a he
likopterrel végzett ápolási munkákat. 

* 

A Vértesi Csoport szakmai bemutató 
szervezésével környezetvédelmi és táj
rendezési munkaértekezletet tartott. Dr. 
Visy Géza igazgatóhelyettes, méltatva a 
munkaértekezlet jelentőségét, utalt a bá
nyászok és erdészek közös munkájának 
eredményeire, amelyet területükön az 
oroszlányi és a pusztavámi erdészetnél 
mintegy 150 ha-nyi külszíni fejtés befe
jezésével végzett telepítések sikere iga
zol. Előadást tartott Hevesi István fa
használati műszaki vezető „ A környezet
védelem erdészeti feladatai és a meddő
hányók fásítása" témakörben. Ezt kö
vette Bérezés József bányamérnök, osz
tályvezető előadása. Kifejtette, hogy a 
nagy iramban fejlődő bányászat egyre 
több helyen és mind nagyobb területen 
zavarja meg a földfelszínt, a táj képét. 
A jövőben a bányászokra vár az a fel
adat, hogy helyes tervezéssel csak a leg
szükségesebb erdő- és egyéb területeket 
vegyék igénybe és tartsák szem előtt a 
külszínt érintő műveletek során a hasz
nosítás általános feltételeit. Mive l a te
rületek újrahasznosítása mezőgazdasági 



műveléssel alkalmatlanok, csak az erdé
szetre vár az* a ieladat, hogy a leművelt 
területeket a lásitás korszerű módszerei
vel fokozatosan újra termőterületekké 
alakítsák át. A nelyreaüítás azonban 
nosszadalmas és költséges munka, ezért a 
bányászok és az erdészeit munkáját szo
rosan egybe kell hangolni. Cziglina Vil
mos oki. mérnók, műszaki tanácsadó elő
adásában arról adott tájékoztatást, hogy 
a tataoanyai szénbányák működésével a 
század elejetői természetvédelmi károk 
vízállások, patakellajulások, erdőpusztu
lások, homok- és meddógödrök keletkez
tek. A z 1960. évi I I I . torvény a bánya
törvény alapján Tatabányán megkezdték 
a környezetvédelmi helyreállítási mun
kákat. Ennek során megoldották a v í z 
védelmet, kiépítették az ülepítorendsze-
reket, elvégezték a mecnanikai rekultivá
ciót és a rendezett terület egyrészét er-
dősítették és megszüntették az élő v í z 
folyások szennyeződését. A jelenlevők az 
előadások és a kialakult vi ta után a Tata
bánya térségében munka alatt álló, kü
lönböző előkészítettségű állapotban levő 
bányaterületeket tekintettek meg, míg az 
Erdőgazdaság a Turul-környéki parkerdő 
erdei tornapályáját mutatta be a részt
vevőknek. 

* 

A Sárospataki Csoport az Országos M a 
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
rudabányai csoportjával közós szervezés
ben Telkibányán bányász—erdész talál
kozót rendezett. A találkozón megjelent 
és előadást tartott dr. Madas András, az 
Egyesület elnöke, valamint dr. Gagyi-
Pálfi András, az Országos Érc- és Á s 
ványbányászati Tröszt vezérigazgatója. A 
találkozó alkalmával nyitották meg a 
telkibányai egykori keménycserépgyár 
korhűen helyreállított hajdani üzemré
szében a már meglevő ipartörténeti gyűj 
temény mellett berendezett erdészettör
téneti kiállítást. A találkozó alkalmából 
felavatták a Királykút nevű forrás mel 

lett a Barátság-pihenőt és a bányász— 
erdész együttműködést hirdető emlék
táblát. 

* 

A Tamási Csoport . .Környezetvédelmi 
feladataink az erdőgazdálkodásban" cím
mel előadást szervezett, amelyet Tamási
ban Deák István főmérnök, a Helyi Cso
port titkára tartott. Ezután a tamási köz
jóléti erdőben szakmai bejárás követke
zett. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 

Budapesten dr. Konecsni István: „ K a 
lifornia gombái", dr. Bereczki Mihály: 
„Három év Mongóliában", dr. Bánhegyi 
József: „Mikológiá i újabb rendszertani 
problémák"; 

Esztergomban S. Nagy László: „ A ter
mészetvédelem szerepe a terület és kör
nyezet fejlesztésében"; 

Veszprémben dr. Tompa Károly: „Bur
kolt gyökérzetű csemetetermelés eredmé
nyei és feladatok", dr. Dobos Tibor: 
..Csemetetermelésünk fejlesztési kérdései 
és a perlites termesztési módszer". 

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 
miskolci csoportjánál dr. Bezzegh László 
tanszékvezető egyetemi tanár (Sopron) 
„Kutatások a levegőből és az űrből" című 
előadást tartott. 

Halálozás. Üjváry Géza gyémántdiplo
más erdőmérnök 90 éves korában Tatán 
elhunyt. Domszki Pál életének 71. é v é 
ben Budapesten elhunyt. Balogh Bálint 
erdész (Páty, 1907), Fröhlich Gyula er
dész (Megyefa, 1903), Szabados László er
dész (Kapuvár, 1915) — mindhárman a 

Mecseki Csoport tagjai, meghaltak. 
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