
R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 

1989. II. negyedév 

ÁPRILIS: 

11. Erdőrendezési szakosztály — Budapest, ERSZ-központ 
Bitterlich-féle tükrös relaszkóp alkalmazása (erdőrendezési csoporttal 
közös rendezvény) 

12. Miskolci csoport — Miskolc, Technika háza 
Barátossy Gábor: Az erdősültség fokozásának népgazdasági és környe
zetvédelmi jelentősége (megyei fásítási ankét keretében) 

13. Debreceni csoport 
Dr. Herpay Imre: Az OEE 1986—1990. évek távlati fejlesztési célkitűzése, 
feladatai az új törvények keretei között (megyei fásítási hónap ünnep
sége keretében) 

13., 14h Szolnoki csoport — Tiszakürti Arborétum 
Megyei fásítási hónap megnyitása 

20. Balassagyarmati csoport — Balassagyarmat, IEFAG-központ 
Dr. Igmándy Zoltán: Kocsánytalantölgy-pusztulás 
Egri csoport — Nagybátony, erdészet 
Választékoló- és jelölő verseny 
Mátrafüredi csoport — Mátrafüred, erd. szakközépiskola 
Dr. Sólymos Rezső: Erdőművelésünk az ezredforduló küszöbén 
Nagykanizsai csoport 
Fásítási ankét 
Nyíregyházi csoport — Nyíregyháza, FEFAG-központ 
Gáspár-Hantos Géza: Üj erdőtervek gyakorlati alkalmazása 
Osztrogonácz János: Erdőgazdálkodásunk fejlesztésének időszerű kér
dései 
Baranya megyei csoport — Pécs 
Tapasztalatcsere az erdészeti igazgatók, műszaki vezetők és kerületveze
tők részére 
Soproni csoport 
Fásítási hónap megnyitása 
Dr. Bársony Lajos: CSVTS szakembereinek programja 
Székesfehérvári csoport 
Madarak és fák napja keretében: A Mezőföldi EVAG tájfásítási és park
építési tevékenysége — videofilmen 
Szombathelyi csoport 
Fásítási ankét 
Pilisi csoport — Visegrád 
Szakmai nap: fahasználat — gépek 
Budapesti csoport — Budapest, Anker köz 1., 141. 
Dr. Sólymos Rezső: Erdészet és etika 



Gépesítési szakosztály 
Csehszlovákiai tanulmányút: a dél-szlovákiai erdőgazdasági gépesítés 
helyzete gyártástól az üzemeltetésig 
Balatonfelvidéki csoport — Keszthely, EFAG területe 

Tapasztalatcsere: Az erdőfelújítás gépesítése (gépbemutató és az üze
meltetési munka értékelése) 

MÁJUS: 

5. Oktatási és közművelődési bizottság 
Oktatási .ankét Szegeden 
Emléktábla-avatás Teodorovits Ferenc munkássága elismeréséül, 
Ásotthalmán 

9. Dr. Herpay Imre — Bp., Anker köz 1., 141. 
Erdészeti politika 

10. Győr-Sopron megyei tsz-csoport 
Szakmai tanulmányút a szombathelyi FALCO-ban, jáki és jelihálási 
arborétumlátogatás 

19. Debreceni csoport — Ohat 
Öry András: Természetvédelmi feladatok és gondok a Hortobágyon 
(erdők napja keretében) 

19. Miskolci csoport — Miskolc, BEFAG-székház 
Erdőgazdaságunk feladatai a hatékonyabb gazdálkodás érdekében (elő
adók az EFAG vezetői) 

19., 9 h Vértesi csoport (Tatabánya) — Oroszlány 
Hartdégen Mátyás—Magasi Pál: Rontott erdők átalakítása 

16. Győri csoport — Kapuvár 
Dr. Gergácz József—Balsay Endre: Tapasztalatok a hansági nemesnyára-
sok egészségi állapotával kapcsolatban — Helyszíni tapasztalatcsere 

23. Nemzetközi kapcsolatok bizottsága 
Az egyesület és a FENTO kapcsolata, a kapcsolatok fejlesztése 

24. Szolnoki csoport — monori erdészet 
Szöőr Levente—dr. Szemerédy Miklós: Beszámoló a kanadai és finnországi 

szakmai tapasztalatokról 

27. Vadgazdálkodási szakosztály — Szolnok, NEFAG 
A NEFAG vadgazdálkodásának tanulmányozása; 
Hortobágyi Nemzeti Park megtekintése 
Budapesti MN-csoport — MN-erdőgazdaság-központ 
Szabó Győző: Primer termékek értékesítésének exportlehetőségei 
Mihály Sándor: Gyérítésekben alkalmazható munkarendszerek műszaki -
gazdasági jellemzői 
Tapasztalatcsere a lovasberényi erdészetnél: vadgazdálkodás helyzeté
nek értékelése, trófeabemutató megtekintése 
Erdészeteknél „Madarak és fák napja", az ált. iskolai tanulók részére 
Erdővédelmi szakosztály — Somogyi EFAG 
Kocsányos tölgyesek és égeresek erdővédelmi tapasztalatai 
Egri csoport 
Ártéri telepítés — tapasztalatcsere, egri erdészet 
Választékolás — tapasztaltacsere, felnémeti fűrészüzem 
Meddőhányókon létrehozott kísérleti telepek — tapasztalatcsere, 
parádfürdői erdészet 
Nagykanizsai csoport 
Tanulmányút a Balatonfelvidéki EFAG-hoz 
Baranya megyei csoport — Pécs 
Erdők napja 



JÚNIUS: 

Soproni csoport — Sopron, TÁEG-központ 
Németh Ferenc: A soproni parkerdők 
Veszprém, MÉM-csoport — Veszprém, ERSZ-központ 
Dr. Débreczy Zsolt: Az erdészeti határtermőhelyek florisztikai és erdő
gazdasági értékelése 
Pilisi csoport — Visegrád 
Jelölőverseny 
„Erdészek napja" — pilisi technikustalálkozó 
Budapesti csoport — Bp., Anker köz 1., 141. 
Merkel Gábor: „Erdőgazdálkodás Magyarországon" — filmvetítés 
Szociálpolitikai (szociológiai) bizottság — Bp., Anker köz 1., 141. 

Dr. Tóth Árpád: Az erdőmérnök-kutatás eredményei 
Dr. Lükő István: Az erdőtervezésben dolgozó erdőmérnökök helyzetéről 
készült jelentés ismertetése, tennivalók 
Erdei vasutak szakosztály — Bp., Anker köz 1., 141. * 
Vasúttörténeti áttekintés 
Gazdaságtani szakosztály — Bp., Anker köz 1., 141. 
Az erdőfenntartásról szóló, 16/1985. MÉM. sz. rendelet vizsgálata köz
gazdasági szempontból 
Erdőfeltárási szakosztály — Nyíregyháza, EFAG 
Frankó János: Síkvidéki erdőterületek faanyagmozgatási (közelítési) 
kérdései és ahhoz szükséges erdőfeltárási munkák; erdészeti központok 
bekötőútjai. 
Rendszerszervezési szakosztály — Bp., Anker köz 1., 141. 

Az erdőfelügyelőségek számítástechnikai munkáinak bemutatása 

8. Budapesti erdőfelügyelőségi csoport 
Dr. Király László: Aktuális erdőrendezési kérdések 
Marschall Tamás: Az új erdőtervek gyakorlati alkalmazásának tapasz
talatai 

8—10. OEE — Budapest 
A tölgypusztulás biológiája — előadások, vita, tanulmányút (a Magyar 
Biológiai Társasággal közös rendezvény) 

9. Miskolci csoport — Miskolc, Technika Háza 
Dr. Bondor Antal: A modern erdészeti kutatás az erdőgazdálkodás ha

tékonyságának szolgálatában 
13. Győri csoport — Mosonmagyaróvár, erdészet 

Erdészetek közti tapasztalatcsere 

14—16. Győr-Sopron megyei tsz-csoport — Csorna, Hanság, Rábaköz 
Megyei mgtsz-erdész továbbképzés 

Klubfoglalkozás szakmai-etikai és közéleti témakörökben 

15. Balassagyarmati csoport — Balassagyarmat, IEFAG-központ 
Komáromy Márton: A lombos fűrészáru belföldi és külpiaci elhelyezési, 
értékesítési és felhasználási lehetőségei 

15., 10h Erdőhasználati szakosztály — Sopron, EFE 
Az erdőművelés, fahasználat oktatása és a gyakorlati végrehajtás össz
hangjának elősegítésére 

16—17. Erdőrendezési szakosztály — Debrecen 
Erdőrendezési verseny 

16—17. Debreceni csoport 
Tanulmányút a Zemplén-hegység erdőgazdálkodásának tanulmányozásá

ra; bodrogközi nyárasokban tapasztalatcsere. 

23. Miskolci csoport — sajóvölgyi erdészet 
A Sajó-völgy természetvédelmi és közjóléti jelentősége 
Előadó: Réczi Győző 



27. OEE — Bp., Anker köz 1., 141. 
Dr. Balázs István: Egyesületi munka a termelőszövetkezetekben 

Budakeszi csoport — gödöllői erdészet 
Egri csoport 
Erdőművelési, vadgazdálkodási tapasztalatcsere: felsőtárkányi erdészet 
Ártéri erdőgazdálkodás tanulmányozása: felsőtárkányi erdészet 
Erdészeti Múzeum megtekintése, Szilvásvárad 
Balaton-felvidéki csoport — Keszthely, EFAG-központ 
Dr. Marosvölgyi Béla: Az erdészeti gépüzemeltetés időszerű kérdései 
Veszprém, MÉM-csoport 
Tanulmányút a Dráva és Mura menti szlavóntölgy-gazdálkodás 
tanulmányozására 
Budapesti MN-csoport 
Erdőművelési és csemetekerti szakemberek részére tapasztalatcsere a 
Kisalföldi EFAG területén 
Madarak és fák napja az erdészeteknél az általános iskolai tanulók 
részére 
Budapesti intézőbizottság — Bp., Anker köz 1., 141. 
Merkel Gábor: Az Erdőfenntartási Alap korszerűsítése 

Erdőrendezési csoport — Bp., ERSZ-központ 
Dr. Sólymos Rezső: Az erdőrendezés erdészetpolitikai helye és szerepe 
Kereskedelmi szakosztály — Miskolc, BEFAG-központ 
Az erdőgazdaság kibontakozási lehetősége a jelenlegi termelés, fejlesz
tés és a kereskedelem tükrében 

(A rendezvények pontos helyéről, idejéről a bizottságok, szakosztályok vezetői, 
111. a helyi csoportok titkárai adnak felvilágosítást.) 

* 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnöksége, a szö
vetség megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmával, 1988. december 16-án, 
Miskolcon — a Technika Házának egyidejű felavatásával — kihelyezett és kibő
vített ünnepi ülést tartott. Az ülésen megjelent és felszólalt Grósz Károly, az 
MSZMP főtitkára. Az ünnepi ülés keretében dr. Tóth János, az MTESZ főtitkára 
számolt be a 40 év munkájáról és adta át az elnökség által adományozott, 1988. 
évi MTESZ-díjakat a kiemelkedő társadalmi munkát elismerendő aktivistáknak. 
Egyesületünket érintően Jérőme René, a szerkesztőbizottság főmunkatársa része
sült az MTESZ-díjban. 

* 

Az OEE választmánya 1988. november 30-án, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök 
vezetésével ülést tartott. A választmány nagy érdeklődés kíséretében előbb meg
hallgatta dr. Henczi Lajosnak, az MTESZ főtitkárhelyettesének „A társadalmi 
szervek szerepe a politikai intézményrendszerek reformjában" c. előadását, majd 
Gémesi József tájékoztató előadását a fagazdaság 1988. évi várható teljesítményé
ről és az 1989. évi feladatokról. Az egyesület vezető szerveinek 1989. évi munka
tervét Gáspár-Hantos Géza főtitkár ismertette, amelyet a választmány jóváhagyott. 

* 

Egyesületünk főtitkára 1988. november 22-én, megbeszélésre hívta össze a köz
ponti szakmai bizottságok és szakosztályok vezetőit, értékelve az évi munkájukat 
és irányelveket adva az 1989. évi feladatokra. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti intézőbizottság 1988. no
vember 19-én, vitadélutánt szervezett. 
Dr. Gergely Sándor agrármérnök, a Ka-
rancs Mgtsz elnöke élénk vitát kiváltó 
előadást tartott „Egy lakossági erdőtele
pítési program lehetősége vagy lehetet

lenülése" címmel. Előadásának központi 
gondolata az energiaerdő, mint a mar
ginális mezőgazdasági területek egyik 
racionális hasznosítási módja. Foglalko
zott a biomassza — mint potenciális 
energiaforrás — előnyeivel és hátrányai-



val. Koncepciója, ül, számításai szerint, 
2040-ig 770 ezer hektár erdőtelepítés és 
fásítás lehetséges. Koncepciójában új és 
figyelmet érdemlő gondolat egy új for
rás bevonása: a lakossági vállalkozás. 
Az előadó szerint 2040-re ezer ha lakos
sági erdő telepíthető. Az elhangzottak
hoz Boross György, dr. Csötönyi József, 
Deszpot László, Farkas László, Frits Ot
tó, dr. Halasi Gyula, Henter Pál, Hibbey 
Albert, dr. Király Pál, Sipőcz Ernő, 
Schmidt László, Tóth Alajos, Virágh Já
nos szóltak hozzá. 

(Dr. Csötönyi József) 

* 
A bajai csoport a Mecseki EFAG pécs-

váradi erdészetének területén tanulmány
úton vett részt. A bolyi csemetekertben 
Szendrődi János erdőművelési főmérnök, 
helyi csoporttitkár és Sirasai István pécs-
váradi erdészeti igazgató fogadták a ven
dégeket A kert és berendezéseinek, ered
ményeinek ismertetése, bemutatása után 
a püspökszentlászlói arborétumot jár
ták be, majd az erdészet legnagyobb fel
újítóvágásaival ismerkedtek. A pécsvá-
radi vár megtekintése és a tapasztala
tok kiértékelésével ért véget a program. 

(Tóth Imre) 
* 

A nagykanizsai csoport 1988. október 
26-án, a számítástechnika gyakorlati al
kalmazása a ZEFAG-nál és az 1990-ig 
tartó fejlesztési program témakörben vi
tadélutánt rendezett. Gyakorlati bemu
tatókkal kísért előadást tartottak: Nagy 
László vezérigazgató-helyettes „A vál
lalati koncepció részletes bemutatása", 
Skriha László szervező (SZÜV) „A rend
szer megvalósításának gyakorlati felada
tai", „Bér- és munkaügyi program fej
lesztése", Bohár Lajos szervező (SZÜV) 
„Pénzügyi programfejlesztés", Rejczi 
Balázs szervező (ERTI) „Fahasználati 
pragramfejlesztés" címmel. A nagy ér
deklődést kiváltott előadások után élénk 
vita alakult ki. (Dr. Páll Miklós) 

* 

A gyulai csoport 1988. november 29-én, 
„Az én erdőm, az én munkám" címmel 
sikeres programot, tapasztalatcserét ren
dezett a gyulai erdészet mályvádi er
dészkerületében. A megye erdész szak
emberei előtt Zanócz István erdésztech
nikus, kerületvezető erdész adott szá
mot több évtizedes munkájáról. A prog
ram házigazdája érdekes történelmi át
tekintést adott a Körös-vidék ősi erdő
területeiről, majd a helyszínen mutatta 
be az „erdejét". A bemutató után élénk 

vita alakult ki a látottakról és hallot
takról. A résztvevők kiemelték a szak
mai hasznosságot az ilyen jellegű ren
dezvényekről, annál is inkább, mert le
hetőséget teremt az egyén meghatározó 
szerepének hangsúlyozására és az erdész 
önmegvalósítására. (Puskás Lajos) 

* 

A veszprémi MÉM-csoport 1988. no
vember l-jén, az erdőgazdálkodás, erdő
tervezés, erdőfelügyelet közgazdasági 
kapcsolatai témakörben vitanapot ren
dezett. Zachar Miklós gazdasági igazgató 
előadásában feltárta a gazdálkodás-ter
vezés-felügyelet közgazdasági összefüg
géseit. Kulcsfontosságúnak tartotta a 
helyes vágáskor megállapítását, a vég
használati besorolásokat, a nevelővágá
sok előírását és a felújítások szakmai 
és pénzügyi feltételeit. A gazdaság ered
ményes működésének lehetőségét kell, 
hogy magába foglalja a jó erdőterv. A 
végrehajtáshoz a felügyelet szakszerű el
lenőrző, nyilvántartó munkája is elen
gedhetetlen. Az előadást Nagy Miklós 
igazgató és dr. Péti Miklós irodaigazga
tó-helyettes korreferátuma egészítette ki. 
A tagság az elhangzottak felett élénk vi
tát kezdeményezett, felvetődött többek 
között a vadkár, mint kényszerű be
folyásoló tényező a felújítások tervezé
sénél. Többen javasolták az erdőtervek 
sürgősségi előírásainak egyszerűsítését 
és a régebben alkalmazott, hármas sür
gősségi előírás újbóli alkalmazását. Az 
összefoglaló után a résztvevők megte
kintették a BEFAG erdőgazdálkodását 
bemutató videofilmet. 

A csoport 1988. november 25-én az 
1988. évi zárórendezvényét Huszárok-
előpusztán tartotta. A rendezvény Moór 
Gyula osztályvezető „Veszprém megye 
tájvédelmi körzetei" című, vetítettképes 
előadásával kezdődött. Az előadás kere
tében a megyei tájvédelmi körzetek 
részletes ismertetése mellett átfogó ké
pet kaptunk a természetvédelmi tevé
kenység kialakulásának történetéről és 
a jelenleg működő szervezet felépítésé
ről. Fuják József ny. igazgató a Plitvi-
cei Nemzeti Parkról tartott részletes — 
vetített képekkel illusztrált — előadásá
ban érdekes ismereteket adott a termé
szeti szépségek bemutatása mellett a vi
lághírű nemzeti park szervezeti rend
szeréről és hazai vonatkozásban is meg
szívlelendő, önálló, rentábilis gazdálko
dásáról. Az előadások és hozzászólások 
után dr. Péti Miklós titkár ismertette 
a csoport 1989. évi munkatervét. Nagy 
Miklós igazgató, a csoport elnöke indít
ványozta, hogy az év közben megürese
dett gazdasági felelősi beosztásra válasz-



szák meg Matyasovszky András tagtár
sat, aki pontos, rendszeres munkájával 
már eddig is sokat segítette a csoport 
tevékenységét. A jelöléssel egyetértve, 
egyhangúlag gazdasági felelőssé válasz
tották Matyasovszky András erdőfelügye
lőt. A rendezvényt követő baráti beszél
getésen és eszmecserén részt vett Gás
pár-Hantos Géza főtitkár is. 

(Dr. Péti Miklós) 

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

BUDAPESTEN: 

Dr. Tasnádi Gábor „Gombatermesztés 
a Távol-Keleten", 

BAJÁN: 

Gáspár-Hantos Géza „Az Országos Er
dészeti Adattár adatai és az adatok 
beszerzési lehetőségei", 
Dr. Herpay Imre „Aggályok a tarta
mos erdőgazdálkodás ellen ösztönző 
feltételek miatt az OEE tagsága és 
vezetősége körében", 

HUSZÁROKELÖPUSZTÁN: 

Füle Szilveszter „Trófeabírálatok ta
pasztalatai Keszthelyen", 
Dr. Lengyel László „A vadkárok ala
kulása a BEFAG-nál az utóbbi öt év
ben", 
Vállus Gábor „Az új vadászati tör
vény előkészítésével kapcsolatos kér
dések", 

NAGYKANIZSÁN: 

Wegroszta Zoltán—Feiszt Ottó „Zala 
megyei élenjáró technológiák, zalai 
termékek versenyképessége" címmel. 

Halálozás 

Takács Ernő, a Soproni Erdészeti Szak
középiskolában 1988. június 15-én érett
ségizett, 1988. június 25-én autóbaleset 
következtében életét vesztette. Temeté
se 1988. július 6-án volt Veszprémben, 
ahol a családtagok és helyi ismerősein 
kívül a IV. A. osztály 38 tanulója, a 
környékbeli erdészdiákok és tanárok kí
sérték utolsó útjára. 

1988 tavaszán dr. Goór József (1930— 
1988) erdőmérnököt kísérték utolsó út
jára gyászoló családtagjai, barátai és 
munkatársai. Zala megyében, Tomaföl-
dön, 1930-ban született. Munkásságát a 
zalaegerszegi erdőgazdaság monostor
apáti erdészeténél — mint könyvelő — 
kezdte. 1962-ben szerezte meg erdőmér
nöki diplomáját. A képesítés megszer
zése után ügyvezető igazgatóként a Nyu
gat-magyarországi Erdőgazdasági és Fa
ipari Egyesülésnél dolgozott, később a 
Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
sághoz került, igazgatóhelyettesi mun
kakörbe. 1977-től már az ÉRDÉRT Vál
lalatnál kezdetben gazdasági szaktanács
adó, majd 1980-tól mint közgazdasági fő
osztályvezető tevékenykedett. Gyakorlati 
közgazdász volt, műszaki doktori érte
kezését közgazdaságtanból készítette. A 
Munka Érdemrend bronz fokozatának 
birtokosaként mindvégig bizonyított. 

* 
Tömpe István, egyesületünk tisztelet

beli tagja, 1988. december 15-én, 80 éves 
korában, elhunyt. 

A Mező Imre úti temető Munkásmoz
galmi Panteonjában, 1988. december 20-án, 
a végtisztességen egyesületünket dr. Her
pay Imre elnök, dr. Király Pál alelnök 
és Gáspár-Hantos Géza főtitkár képvi
selte. A magyar erdésztársadalom „Utol
só erdészüdvözlettel" feliratú koszorú 
elhelyezésével vett búcsút tiszteletbeli 
tagtársunktól. 

AZ ERDö SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. E lnök : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági t u d o m á n y 
(erdészet) doktora, Budapes t ; f ő m u n k a t á r s : Jérőmé René, Budapes t . — Tagok : dr. Balázs 
István, Budapes t ; Barátossy Gábor, Budapes t ; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kandidá tusa , Budapes t ; Bus Mária, Veszprém; Cebe 
Zoltán, Szombathely ; dr . Csötönyi József, Budapes t ; Deák István, T a m á s i ; dr. Firbás Oszkár, 
Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapes t ; dr. Göbölös Antal, Kecskemét ; dr. Herpay Imre, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kandidá tusa , Sopron ; Kadlicsek János, Miskolc; Keszthe
lyi István, Budapes t ; Király Pál, Budapes t ; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y kand i 
dátusa, Budapes t ; Korbonszky Kazimirné, Vác ; Krámer Antal, P é c s ; Lőcsey Iván, Budapes t ; 
Mészáros Béla, Szombathe ly ; dr . Rácz Antal, a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kand idá tusa , 
Budapes t ; Solymosi József, Budapes t ; Stddel Károly, Győr ; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
t udomány (erdészet) doktora , Budapes t ; dr. Szodfridt Ivást, a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdé
szet) kandidá tusa , Sopron ; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 

a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kandidá tusa , Budapes t ; Varga Béla, Eger. 




