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Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése 
és Fagazdasági Műszaki Napok 

A z Országos Erdészeti Egyesület idei közgyűlését a Bajai Helyi Csoport 
rendezésében, augusztus 9-én Szekszárdon tartotta. Szorosan kapcsolód
tak ehhez a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Erdőrende

zési Főosztálya által a Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazdaság területén, vala
mint a Mohácsi Farostlemezgyárban augusztus 10—11-én rendezett Fagazda
sági Műszaki Napok. Az együttes rendezés a társadalmi és hivatali erők szo
rosabb összefogását kívánta szolgálni a közös cél érdekében és lehetővé tette 
az Egyesület tagsága szélesebb körének a legújabb erdőgazdasági technika 
megismerését. 

A közgyűlés 

A Babits Mihály Művelődési Központ zsúfolásig megtelt színháztermében 
dr. Madas András egyesületi elnök köszöntötte a különböző országos és helyi, 
állami, tanácsi és társadalmi szervek és intézmények megjelent képviselőit, a 
külföldi vendégeket, az összesen mintegy 800 főnyi résztvevőt. Tolmácsolta 
dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek szeretetteljes 
üdvözletét, jókívánatait a közgyűlésnek, majd megnyitotta azt. 

Dr. Madas András: 

ELNÖKI MEGNYITÓ 

Közgyűlésünk idei jelszava: 

„Erdészhivatással tervezd a jövőt!" 
Már a múlt évi közgyűlésen jeleztük, hogy idén a legfontosabb feladatunk 

az erdőgazdaság és faipar hosszútávú, stratégiai feladatainak kidolgozása, meg
határozása lesz mind népgazdasági, mind üzemi szinten. Ezt a feladatot ala-



pos előkészítés alapján szerveztük meg és adtuk ki a szükséges intézkedéseket 
a vállalati munkához. A z erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, költségvetési gaz
daságaink, faipari üzemeink megszervezték a tervező csoportokat és a távlati 
elképzelések kidolgozása mind a minisztériumban, mind a vállalatoknál teljes 
erővel folyik. 

Nagy lendületet adott a távlati tervezési munkához az elmúlt év őszén Bue-
nos-Airesben tartott VII. Erdészeti Vüágkongresszus, melyen hazánkat erős 
delegáció képviselte és amelynek legfontosabb tanulságait két kötetben, kere
ken 600 oldal terjedelemben a közelmúltban a vállalatainknak megküldtünk. 

A MÉM a tavasszal tárgyalta meg a „Környezetvédelem helyzete és feladatai 
a MÉM irányítása alá tartozó intézményekben és ágazatokban" című előter
jesztést, amelyet a MÉM Erdőrendezési Főosztálya terjesztett elő. A z előter
jesztést és határozatot megküldtük valamennyi miniszternek, megyei pártbi
zottság és megyei tanács elnökének, valamint az erdészeti és faipari intézmé
nyek és vállalatok vezetőinek. A tavasszal az ERTI, valamint az OEE „Erdők 
a közjóért" szakosztálya egy-egy országos rendezvényen vitatta meg az állami 
igazgatás, a kutatás, a társadalmi szervek feladatát az erdők környezetvédelmi 
szerepének helyes meghatározásában és célkitűzéseiben. 

Megalakult a MÉM Fagazdasági Tanácsa és mellette három bizottság. Ez 
utóbbiak a számítástechnika alkalmazásával, a fűrészüzemi rekonstrukcióval, 
illetve a faanyagvédelem országos kérdésével foglalkoznak. A z erdőgazdaság 
gépesítésének fejlesztésére külön bizottságot nem szerveztünk, itt az OEE Gé
pesítési Szakosztályára támaszkodik a Fagazdasági Tanács. 

A TV, Rádió, a sajtó újabban sokkal többet és szakszerűbben foglalkozik a fa
gazdaság kérdéseivel és ma már sokrétűen mutatja be az erdők funkcióit, az 
ipari fejlődést, ágazatunk helyét, szerepét, jelentőségét, amiért ezúton is kö
szönetet mondunk a TV, Rádió és sajtó munkatársainak, akik nagy szeretet
tel és hozzáértéssel foglalkoznak az erdők szerepével, a lakosság és az erdők 
kapcsolatával. 

A z erdőrendezőség feladata is jelentősen megnőtt, az üzemtervek ütem sze
rinti készítése mellett az idén felmérik az ország egész nyárterületét, hogy meg
felelő adatokkal rendelkezzünk az ötödik ötéves terv tervezéséhez, részt vesz
nek a távlati koncepciók kialakításában és egyre jobban összefogóivá válnak 
a környezetvédelmi munkának. 

A z elmondottak mellett még számos fontos intézkedés jelzi, hogy az erdő
gazdaság és faipar területén a munka megélénkült, a gyorsabb fejlődés felté
telei folyamatosan megteremtődnek. Ebben jelentős szerepe van az Egyesü
letnek, az Egyesület tagságának, az erdőgazdaság és faipar dolgozói széles kö
rének. 

A z elmúlt évben megtett intézkedések alapozó jellegűek, az előttünk álló 
időkben most ezekre építve 

— egyrészt ki kell alakitanunk a végleges távlati fejlesztési koncepciókat 
mind országos, mind üzemi méretekben, 

— konkrétan meg kell határoznunk az ötödik ötéves terv célkitűzéseit az 
egész fagazdaság területén és ennek keretében meg kell fogalmaznunk 
a MÉM alá tartozó intézmények és vállalatok számára a következő terv
periódusokban megvalósítandó feladatokat, 

— a kialakult elgondolások alapján meg kell gyorsítani a műszaki fejlesz
tést az erdőgazdaságban és a feldolgozó iparban a legkorszerűbb tech
nika alapján és növelni kell az erdők közjóléti szerepét már a negyedik 



ötéves terv időszakában is, hogy megfelelő átmenetet teremtsünk az ö tö 
dik ötéves tervre. 

A távlati koncepciók kialakításának fontosságát azért hangsúlyozzuk, mert a 
két évtizede kialakult és jó l bevált fejlesztési elgondolások módosulásra szo
rulnak többek között éppen a koncepció végrehajtása következtében kialakult 
új helyzet és feltételek miatt. Egész gazdasági és társadalmi rendszerünk lé
nyegesen fejlettebb és ez új, magasabb követelményeket támaszt az egész fa
gazdasággal szemben. A kialakuló és előreláthatóan két évtizedre szóló fejlesz
tési stratégia kirajzolódó főbb vonásai a következők: 

1. A gazdasági és társadalmi fejlődés következtében az erdők iránti igények 
növekednek, sokrétűvé válnak. Ma már a fatermelés mellett a környe
zetvédelem, a szociális-üdülési feladatok is mind több súlyt kapnak. Az 
erdők hármas funkciójának harmonikus érvényesítése egyik legfontosabb 
feladatunk a jövőben. 

2. A termelési feladatok közül a következő 5—6 évben az erdőgazdasági 
munkákban át kell térni az egyes műveletek gépesítéséről a teljes folya
matok gépesítésére. Ehhez a minisztériumnak meg kell határoznia azokat 
az — elsősorban szocialista államokban gyártott — gépeket, amelyeknek 
a segítségével az egyes gazdaságokban a komplex gépesítés megoldható. 

3. A fa elsődleges feldolgozásában megfelelő arányokat kell kialakítanunk 
a cellulóz-papíripar, a forgács-farost-enyvezettlemezipar és a fűrészipar 
között. 
A z elmúlt két évtizedben erőteljesen fejlesztettük a farost- és forgács
lemezipart és ennek eredményeképpen az európai élvonalba tartozó lemez
iparunk van mind az üzemek méretét, technológiáját, mind a lombosfa
anyag nagyarányú részarányát tekintve. Ezen a területen az eddigi ütem
ben kell a fejlesztést folytatni, ami lényegében azt jelenti, hogy minden 
ötéves tervben egy-egy új, nagyobb farost-, illetve forgácslapüzemet kell 
létesíteni az esetleges rekonstrukciók mellett. 
A cellulóz-papíripar nagyarányú fejlesztéséhez szükséges nyersanyag 
biztosítása érdekében jelentős, közel 100 000 hektár nagyságú nyártelepí
tést végeztünk, illetve végzünk. A z eredetileg elgondolt nagykapacitású 
cellulóz- és papírgyár létesítése azonban ma már nem látszik gazdasá
gosan megvalósíthatónak, ezért az újabb és megalapozottabb vizsgálatok 
alapján célszerűbbnek látszik a nemzetközi együttműködés lehetőségei
nek figyelembevételével kooperációban feldolgozni a rendelkezésünkre 
álló papír fa-mennyiséget. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem kell eről
tetnünk a rövid vágásfordulójú nyártermelés útján papírfa-céltermelést, 
hanem az üzemi gazdaságosságnak és jövedelmezőségnek is jobban meg
felelő hosszabb vágásforduló alkalmazásával fűrész- és hámozási rönk 
méretek elérésére kell törekednünk az eredetileg cellulóz-nyárasoknak ne
vezett célállományokban is. A cellulóz- és papíripar fejlesztése elsősorban 
a meglevő üzemek rekonstrukciójával, bővítésével oldandó meg, f igyelem
be véve azokat a kedvező lehetőségeket, amelyeket a Szovjetunióval k ö 
tött szerződések biztosítanak a közös beruházás révén megvalósuló fenyő 
alapanyagú cellulózipar termékei révén a papírgyártás fejlesztésére olyan 
termékstruktúrában, ami a belső szükséglet igényeinek jobban megfelel. 
A fűrészipar fejlesztésében elmaradtunk és ez akadályozza a hazai rönk 
alapanyag j ó minőségű, gazdaságos feldolgozását a bútoripar és építőipar, 
valamint a többi h , a z a i felhasználó és az export számára. Ezért erőnket 
a következő években elsősorban a fűrészipar fejlesztésére kell koncent-



rálnunk. A meglevő fűrészüzemek és mintegy 200 fagyártmányüzem he
lyett 30—40 korszerű fűrészüzemet kell létesítenünk, részben új telephe
lyen, részben — főleg — meglevők rekonstrukciójával, a korszerűtlen üze
meket pedig le kell állítanunk, amint az új kapacitások belépnek. A z új, 
illetve rekonstruált üzemekben vertikumokat kell létesíteni a bútoripar, 
az építőipar, illetve az export igényeinek kielégítésére, megfelelő szárítók
kal és korszerű gépekkel. 

4. A környezetvédelem feladatai sokrétűek az erdőgazdaságban. Itt utalok az 
ez évben megrendezett konferenciákra, amelyek részletesen feltárták fel
adatainkat e területen. A szociális-üdülési funkció iránt hirtelen nőttek 
meg az igények. A Budapest üdülési igényeit kielégítő Pilisi Parkerdőgaz
daság mellett számos városunk jelentkezett már a városkörüli parkerdők 
létesítése iránti igényével. Ezen a területen különösen nagy feladat vár 
az OEE illetékes szakosztályára, helyi csoportjaira, mert a társadalmi igé
nyek társadalmi úton való felmérése lényegesen megalapozottabbá teheti 
mind a tervezést, mind a megvalósítást. Itt az állami eszközök mellett szá
mításba kell venni a tanácsok és vállalatok eszközeit és a társadalmi mun
kát is. 
A vadgazdálkodásban általában jó l halad a vadászati üzemtervek meg
valósítása és ezzel a j o b b összhang kialakítása a vadászat, erdőgazdaság és 
mezőgazdaság között. Remélhető, hogy a tervek következetes végrehajtása 
csökkenti a vadkárt mind a mezőgazdasági üzemekben, mind az erdőgaz
daságokban és növeli a vadállomány minőségét, trófeáinak értékét. 

A z elmondottakból is látható, hogy nőnek az erdőgazdaságokban a társadalmi 
jellegű, az emberek széles körét közvetlenül érintő feladatok és ez növeli a 
társadalmi szervek — az Országos Erdészeti Egyesület — szerepét. A z Egyesü
let fennállásának több mint egy évszázada alatt sosem volt még ilyen lehe
tősége a vezetőségének és tagságának, hogy közvetlenül befolyást gyakoroljon 
az erdészet és faipar fejlődésére, irányítására. A z erdészet dolgozóin múlik te
hát nagyrészt, hogy mennyire él a lehetőségekkel. Ismerve az erdészek szakma
szeretetét, hivatástudatát, reálisan lehet számolni azzal, hogy az erdészet és fa
ipar dolgozói lelkesedéssel fognak hozzá megnövekedett feladataik ellátásához 
és egyre inkább válnak aktív tervezőivé és végrehajtóivá a kitűzött és vállalt 
feladatoknak. 

* 

A z elnöki megnyitót a szokásos főtitkári beszámoló követte. 

Király Pál: 

FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 
Alapszabályainknak és a törvényes előírásoknak megfelelően előterjesztem 

jelentésemet a közgyűlésnek Egyesületünk helyzetéről, a múlt évi közgyűlés 
óta végzett munkáról, fontosabb eredményeinkről és problémáinkról. 

Munkánk politikai feltételei 

A z elmúlt év során munkánk keretét, lehetőségeit, a fejlődést — mint min
dig — a politikai viszonyok alakulása határozta meg. 

Ismeretes, hogy a nemzetközi politika síkján a felgyülemlett problémák és 
kialakult feszültségek megoldásának szükségessége a nagyhatalmakat kapcso
lataik átértékelésére késztette. Ez a törekvés Európa számára kedvező változást 
hozott. Világviszonylatban a szovjet—amerikai közeledés, európai viszonylatban 



a szovjet—nyugatnémet, valamint a két német állam közötti közeledés, továbbá 
a nyugatnémet—lengyel és nyugatnémet—csehszlovák megállapodások nyomán 
olyan enyhülés következett be, amilyenre a korábbi két évtizedben szinte gon
dolni sem lehetett. 

Hazánk belpolitikai élete ebben az európai környezetben egyenletes, nyugodt 
volt. A z év folyamán három nagy jelentőségű párthatározat jelezte (november
ben, áprilisban és júniusban), hogy Magyarország határozottan azt a politikát 
folytatja, amelyet a X . Pártkongresszus meghatározott. A békés fejlődés kereté
ben az ország a tervidőszak derekán eredményesen dolgozott a IV. ötéves terv
törvényben kitűzött célok megvalósításán. Már ötödik éve ténylegesen funkcio
nálhatott az új gazdaságirányítási rendszer, s a kormány a dollárválság követ
keztében megrendült nemzetközi pénzügyi helyzet közepette is sikerrel hajt
hatta végre a múlt évben meghirdetett stabilizációs politikáját. A z önkormány
zati szervek személyi kiépítése, a tanácstagválasztások során pedig a kormány 
már fokozott mértékben haladhatott a differenciáltabb, finomítottabb irányítás: 
a helyi politikával kiegészített államvezetés irányába. 

Minderre azért érdemes a figyelmet felhívni, mert az általános politikai lég
kör erélyes és megfordíthatatlannak meghirdetett enyhülése közepette a kor
mányok politikájában egyre nagyobb szerephez jutnak a jóléti politika, az élet
színvonal kérdései. Olyan témák, mint pl. a környezetvédelem, a népek közötti 
együttműködés és más, az egész emberiséget érintő humánus gondolatok — 
konkrét cselekvési tartalommal telítődnek, a nemzetek közötti kulturális ver
sengésben előtérbe nyomulnak, korunk nagy eszméivé és így az államok Vezetői 
szemében is elsőrendű politikai kérdéssé válnak. Ez a politikai atmoszféra igen 
kedvező az erdészet munkájának sokirányú kifejtése szempontjából. 

Jelentős és kedvező események mentek végbe az elmúlt év során az erdészet 
nemzetközi fórumain is. Kiemelkedik ezek közül a világ erdészeinek nagy talál
kozója, az 1972. október 4 és 18 között Argentína fővárosában, Buenos-Airesben 
megrendezett VII. Erdészeti Világkongresszus. 

Király Pál főtitkár beszámol az 
elnökségi asztalnál, középen 
dr. Madas András, elnök 

A nemzetközi erdőgazdasági politika eseményei 



A társadalmi problémáktól terhes, a kibontakozás útját gyakran forradalmi 
módszerekkel kereső dél-amerikai földrész kitűnő környezetet jelentett a kong
resszus alapgondolatának: az erdők és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcso
latának érdemi kifejtéséhez. 

Ez a sok ország erdészeti képviselőiből álló, két héten át plenáris üléseken és 
nyolc szekcióban dolgozó testület végül is rendkívüli hatású, megrázó megfogal
mazású deklarációban adta közre munkájának eredményét, melyét szaklapunk 
decemberi száma is közölt. 

A Világkongresszus magyar szempontból eredményes volt, delegációnk aktí
van szerepelt. A nyolc szakbizottság 48 tisztségviselője közül csak egy volt szo
cialista állam küldötte, az az egy viszont magyar volt — egyesületünk elnöke, a 
magyar delegáció vezetője. Ö a legfontosabb bizottságnak: a közgazdászokat, 
tervezőket és igazgatási szakembereket tömörítő VI. bizottságnak az elnöki tiszt
ségét látta el. Rajta kívül még dr. Keresztesi Béla ERTI főigazgatót és dr. Tóth 
Sándor MÉM főosztályvezetőt kérte fel a Világkongresszus rendező bizottsága 
alapdokumentum készítésére. Mindhárom jelentést a kongresszus igen kedvező 
fogadtatásban részesítette és elfogadta. 

A kongresszus többek között méltatta az 1936-ban Budapesten megrendezett 
II. Erdészeti Világkongresszus jelentőségét is. A budapesti találkozó nagy ered
ményét abban látta, hogy itt teremtették meg a további erdészeti világkongresz-
szusok megrendezésének szervezeti feltételeit. Komoly eredményként könyvel
hetjük ei javunkra azt a tényt is, hogy a Világkongresszus a magyar küldöttség 
előterjesztése alapján fogadta el az erdők hármas funkciójáról szóló tézist. A z 
elméleti és gyakorlati tisztánlátás, feladataink csoportosítása és a megvalósítá
sukhoz szükséges pénzforrások megnyitása szempontjából ennek a rendszerező 
gondolatnak a helyessége és fontossága napjainkban egyre inkább kibontako
zik és befolyásolja szemléletünket. 

A z általános politikai helyzet és az Erdészeti Világkonkresszus éreztette a ha
tását a második legjelentősebb erdészeti nemzetközi szervezet: az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága Főbizottságának munkájában is. Itt is emlékeztetni kell 
arra a magyar szempontból nagy jelentőségű körülményre, hogy a Bizottság 
három tisztségviselője közé dr. Madas Andrást, egyesületünk elnökét ismét egy
hangúlag első alelnökké választották. 

A Fabizottság ülésén elismerőleg méltatták a múlt év őszén Sopronban rende
zett FAO/EGB Közös Bizottság üléséhez csatlakozó szimpózium és tanulmányút 
rendezését, sikerét. Múlt évi beszámolómból is ismeretes, hogy ezt a tanulmány
utat Egyesületünk, ezen belül Külügyi, valamint Műszaki Fejlesztési Bizottsá
gunk és Erdőfeltárási Szakosztályunk szervezte. Ezért jóleső érzéssel könyvel
hetjük el a széles körű nemzetközi elismerést. 

A magyar erdészet fejlődésének eseményei 

A fagazdaság vállalatai 1972-vel sikeres évet zártak és biztatóak az idei első 
félévi eredmények is. 

A termelési feladatok eredményes végrehajtása mellett jól érzékelhető válto
zás ment végbe az erdőgazdasági politika irányítási szintjén. Ez a változás szem-
melláthatóan az erdészet szemléleti és cselekvési egységének erősítését célozza. 
Megindult a munka az erdőgazdaság és az elsődleges faipar jó l átgondolt és 
gyorsított ütemű fejlesztése érdekében. Ennek a fejlesztésnek a célja népgaz
dasági szempontból az, hogy lehetővé váljék viszonylag kevés erdőnk maximá
lis, sokoldalú társadalmi hasznosítása, ágazati szempontból pedig a fagazdasági 
vállalatok anyagi megerősítése, tőkeerejük fokozása, s nem utolsósorban a már 
említett szellemi egység kialakítása valamennyi erdőgazdasági szektorban. 



Nagy munka ment végbe s jelentős eredmények is születtek az erdészeti kör
nyezetvédelem és a jóléti erdőgazdálkodás területén. Kétségtelen, hogy az er
dők hármas funkciója közül a hagyományos termelési rendeltetés mellett a két 
másik funkció művelése viszonylagos lemaradásban volt. E mellett még egy év
vel ezelőtt is jogosan izgatta a szakmai közvéleményt az a körülmény, hogy más 
népgazdasági ágazatokhoz és társadalmi szervezeteikhez mérten az erdészet, 
amely az utóbbi évszázadban oly sokat tett országos méretekben a környezet 
megóvása és fejlesztése érdekében, csak gyengén hallatta hangját, nem került a 
közfigyelem sugarába és így nemigen élvezte a társadalom (egyelőre akárcsak 
erkölcsi) elismerésének éltető melegét. A helyzet annál inkább is csüggesztő volt, 
mert a környezetvédelem még minisztériumunk munkatervében sem szerepelt 
1972-ig. 

A z elmúlt év során a környezetvédelmi propaganda terén fennállt viszonyla
gos lemaradásunk szempontjából érdemi, s egyúttal látványos eredmények szü
lettek. Igen nagyszámú sajtóközlemény, rádió-interjúk, televíziós híradások, 
nagy tömegeket megmozgató ankétok terelték az őszinte ügypártolók és a köz
vélemény figyelmét az erdészet környezetvédelmi szerepének fontosságára. S 
ma már minisztériumunk is ott tart, hogy valamennyi tárca közül elsőként lé
pett a nyilvánosság elé azzal a tanulmánnyal, amely a környezetvédelemnek a 
tárca területén jelentkező feladatait és a megoldásuk érdekében szükséges teen
dőket tartalmazza. A Minisztérium területén a környezetvédelmi tevékenység 
koordinálását az Erdőrendezési Főosztály látja el, a MÉM kutatóintézetek v o 
nalán pedig ugyanezt a szerepet az Erdészeti Tudományos Intézet tölti be. 

A z eredmények láttán elmondhatjuk, hogy megindultunk az elmaradásunk 
behozásához vezető úton és alapos munkával, felkészültséggel még a környezet
védelem élvonalába juthatunk. 

Kiemelkedő eseménye volt még a magyar erdészet életének az elmúlt év során 
a Nyugatmagyarországi Fűrészek új, nagy és modern forgácslapgyárának üzem
behelyezése, mint egy döntő állomás a vertikális fafeldolgozás fejlesztésének 
útján. Figyelmet érdemlő volt a faexport (különösen a fejlett tőkés államokba 
irányuló export) ugrásszerű fellendülése, továbbá a faárak rendezése (amelynek 
megteremtésében már a köreinkben bontakozó szellemi egység is erőként jelent
kezett). 

Ünnepélyes, szép alkalom volt az Erdészeti Tudományos Intézet 75 éves fenn
állásáról való megemlékezés a Magyar Tudományos Akadémián, s ugyanott az 
ERTI környezetvédelmi tudományos értekezlete. 

Egyesületi munkánk főbb eredményei 

A MTESZ munkájáról korábban hozott párthatározat is kiemeli, hogy a tár
sadalmi egyesületeknek nem kell feltétlenül az állami gazdasági apparátusban 
folyó munkához igazodni, hanem ahhoz vitapartnerként, szükséges esetben kri
tikusként is viszonyulhatnak. 

Egyesületünk választott szerveinek munkája során azonban egyértelműen ki
nyilvánult a tagságnak az a nézete, hogy helyesnek, korszerűnek, a szakma ér
dekeivel egybevágónak ítéli meg az állami erdőgazdasági politika jelenlegi vo
nalvezetését. Ezért természetesnek s Alapszabályainkban lefektetett célkitűzé
seinkkel teljesen egybevágónak találtuk az állami törekvésekkel való azonosu
lást és megvalósításuk elősegítését a társadalmi munka eszközeivel, lehetősé
geivel. Különösen imponáló volt számunkra az erdészet szellemi egységének 
helyreállítására való törekvés, a hosszútávú erdészeti érdekek előtérbe hozása, 
az erdészet elméletének a hármas funkcióról szóló tézis alapján való fejlesztése, 



a szakma társadalmi presztizsének fokozásáért folytatott erőfeszítések. A z 
utóbbi két-három évben éppen ezek a gondok foglalkoztatták Egyesületünket is. 

A z elmúlt év során fő célkitűzésünk az volt; hogy megkezdjük a múlt évi, 
tatai közgyűlésünkön jóváhagyott, módosított Alapszabályaink valóraváltását. 
A z új Alapszabályok évszázados egyesületi céljainkhoz képest nem jelentenek 
meredek irányváltoztatást, inkább a kor követelményeinek megfelelően előtérbe 
helyeznek néhány feladatot. Ilyen, napjainkban előtérbe került feladat például 
a kezdeményezés az állami gazdaságpolitika irányába, továbbá ,a szakmai ér
dekvédelmi tevékenység, s ezzel kapcsolatban propagandánk fokazása. 

Cselekvési egységre törekvés 

Tatai közgyűlésünk után az egyesületi életben némi stagnálás következett be. 
Ennek oka volt maga a közgyűlés is, amelynek szervezése és a részvétel igénybe 
vette az egyesületi vezetőket is, a tagságot is. Ugyanezzel a hatással járt augusz
tus végén, szeptember elején a keszthelyi nagy nemzetközi fakitermelő öttusa 
bajnokság, majd szeptemberben a szombathelyi Fagazdasági Műszaki Napok. 

Októberben azonban helyi csoportjaink titkárai már értekezletre jöttek össze 
Keszthelyen az egyesületi politika következő évi irányvonalának megbeszélése 
végett. Ennek során az az elhatározás született, hogy az államerdészeti irányí
tásban megnyilvánuló törekvéshez kapcsolódóan és azt erősítőén fokozni kell az 
erdészet szellemi egységét az Egyesületen belül is. A szemléleti és a cselekvési 
egység kovácsolása végett úgy határoztunk, hogy valamennyi helyi csoportunk 
1973. évi munkatervébe többek között öt azonos programpontot felvesz és mun
kálkodik azok megvalósításán. Ez az öt feladat a következő: 

1. felkészülés az V. ötéves, illetve a távlati tervezésre; társadalmi kezdemé
nyezés, javaslatok kidolgozása a tervvel kapcsolatban; 

2. a szakmai propaganda-tevékenység fokozása, az Erdők Napja megrendezése 
a tanuló ifjúság részére április—május hónap folyamán; 

3. a szakmai tapasztalatcserékre való tudatosabb felkészülés, tájegységenként 
bemutatóhelyek rendszerének kialakítása bel- és külföldi látogatók számára; 

4. az új, fiatal szakemberek fogadása és beillesztése első munkahelyükre; 
5. szorosabb együttműködés megszervezése a helyi csoportokban az érdekelt 

társegyesületekkel, a MTESZ szövetségi gondolatának fokozottabb megvalósí
tása. 

Nem vettük fel külön munkatervi pontnak, de felhívtuk a figyelmet folyó évi 
feladataink sorában új alapszabályaink gondos áttanulmányozására valameny-
nyi csoportunk keretében. 

A z akcióegység létrehozását célzó központi célkitűzésekre szaklapunk 1972. 
decemberi számában „Egységben az erő!" címmel külön felhívtuk a tagság fi
gyelmét és megvalósításukhoz kértük valamennyi tagtársunk aktív közremű
ködését. A célkitűzéssel egyetértett az országos választmány is, amikor feb
ruár 20.-Í ülésén megvitatta és jóváhagyta az Egyesület 1973. évi munkatervét. 

Tömeges megmozdulásra van szükség 

Meg kell mondanom Tisztelt Közgyűlés, hogy bár még az év fele hátra van a 
megvalósítás szempontjából, mégis, az akcióprogram eddigi végrehajtásával nem 
lehetünk megelégedve, annak ellenére, hogy a tagság széles körű képviseletének 
bevonásával alakítottuk ki és határoztuk el. Különösen sajnálatos, hogy szaktár
sainknak a közép- és hosszútávú tervezésbe való bekapcsolására irányuló szán
dékunkat nem követte a várt érdeklődés és kezdeményezőkészség. Mivel tudjuk, 
hogy a tervezés a szakemberek viszonylag korlátozott körét vonja csak be a 



munkába, lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy minden egyes erdészeti 
szakember kifejthesse és a döntésre jogosultakhoz eljuttathassa a magyar erdő
gazdálkodás jövőbeni alakításával kapcsolatos elgondolásait, javaslatait. 

Alapszabályainkban lefektetett érdekvédelmi célkitűzésünkből kiindulva kü
lön felhívtuk a figyelmet a tervezéshez kapcsolódóan az erdészeti műszaki értel
miség helyzetének javítását célzó szociálpolitikai javaslatok és irányelvek felve
tésére. Márciusban helyi titkáraink újabb országos értekezletre jöttek össze 
Egerben és ezt a tanácskozást már kizárólag ,a távlati tervezési munka megvita
tásának szenteltük. A z értekezleten maga a legilletékesebb — dr. Madas András 
miniszterhelyettes — adott tájékoztatást a feladatokról. Helyi csoportjaink ren
delkezésére bocsátottuk a tervezési munka állami ütemtervét is, a munkát irá
nyító illetékesekkel folytatott megbeszélés alapján külön megjelölve azokat a 
munkarészeket, melyekkel kapcsolatban az állami szervek bekapcsolódásunk 
lehetőségét leginkább látják és várják. 

Mindezeknek ellenére eddig a feladat és a lehetőségek nagyságához képest 
csak igen szerény eredmények születtek. Pedig az idő, a tervezőmunka előreha
ladásával, a terv fokozatos kibontakozásával párhuzamosan a kezdeményezés 
lehetősége szűkül és csak a kidolgozott tervek utólagos társadalmi megvitatásá
nak lehetősége marad meg. Már pedig nyilvánvaló, hogy minél kevésbé élt va
laki az előkészítési szakaszban a kezdeményezés, a javaslattevés jogával, annál 
kevesebb jogot formálhat később az elkészült mű bírálatára. Ezért erről a hely
ről is felhívom a tagságot és annak helyi vezetőit, h v g y az ütemterv szerint 
még rendelkezésre álló idő alatt terjesszék be írásban a következő 5—15 évre 
szóló elképzeléseket, javaslatokat egyrészt az Egyesület központi irodájához, 
másrészt a MÉM Erdőrendezési Főosztályához. 

Szintén nem lehetünk elégedettek az „Erdők Napja" megrendezésére irányuló 
terveink teljesítésével. Ennek a közös, országos akciónak a célját szaklapunk 
márciusi számában részletesen ismertettem, s aktív bekapcsolódásra hívtam fel 
a külső szolgálatot teljesítő tagtársainkat. Ennek ellenére itt is a vártnál kisebb 
megmozdulás alakult ki, bár néhány csoportunkban valóban szívvel-lélekkel ka
rolták fel az ügyet. Erről a szaksajtó is hírt adott. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy az eredeti gondolat nem érvényesült egységesen, az akció más és más el
nevezés alatt futott, az Erdők Napja demonstratív ünnepélyekben öltött testet 
s háttérbe szorult a tartalmi lényeg: az általánosiskolai kortól a felnőtt korig 
gyermekek, fiatalok tömeges kivezetése a szép és szabad erdei környezetbe. 

Megítélésünk szerint az Erdők Napjának megrendezése, az erdőnek az em
berekkel ifjú korban való megszerettetése változatlanul időszerű, fontos és Egye
sületünk tevékenységi körébe jól illeszkedő feladat. Ezért indokoltnak tartjuk a 
jövő év tavaszán újabb országos akció indítását az Erdők Napja megrendezése 
érdekében. Ezúttal is kérem tagtársainkat, hogy lehetőleg teljes számban kap
csolódjanak be az akció lebonyolításába, hogy ez a szép és hasznos megmozdu
lás gyökeret verhessen és évről-évre megismétlődhessen ifjúságunk körében. 

A központi szervek munkája 

Az Egyesület választott vezető szerveinek munkáját az elmúlt évben a rend
szeresség jellemezte, átlagosan negyedévenként üléseztek úgy, hogy félévenként 
ült össze a tagság területi képviseleti szerve a választmány, a félévet meg
felező időben pedig az elnökség. Ezek a testületek rendeltetésüknek megfelelően 
az egyesületi élet elvi jelentőségű kérdéseivel, az egyesületi politika meghatáro
zásával és a változó körülményeknek megfelelő továbbfejlesztésével, a "végzett 
munka ellenőrzésével és értékelésével, a kiemelkedő társadalmi munka honorá
lásával foglalkoztak. E tekintetben figyelemre méltó volt, hogy a választmány 



az egyesületi politika középpontjába állította az erdészet szellemi egységének 
erősítését. Ennek gyakorlattá változtatására új módszert vezetett be az elnökség 
az év folyamán: ülésein részletesen megvizsgálja egy-egy szakosztály munkáját 
a szakosztály vezetőségének jelentése alapján. A vizsgálat arra terjedt ki első
sorban, hogy a szakosztály tevékenysége mennyiben szolgálja az Egyesület Alap
szabályokban lefektetett célkitűzéseit, az egyesületi politika egységének formá
lását és a szakosztály által felkarolt munkaterület műszaki-gazdasági-szellemi 
fejlesztését. A z Erdőművelési és a Vadászati Szakosztály munkájának egyidejű 
megvitatása például azt a célt is szolgálta, hogy az egymással szorosan össze
függő munkaterület művelői közötti esetleges elhatárolódást feloldja és a prob
lémák közös vizsgálatára késztesse. Ezek a beszámolók egyúttal j ó alkalmat j e 
lentenek egy-egy szakterület áttekintésére és az egyesületi tennivalók megálla
pítására is amellett, hogy a szakosztályvezetőket megerősíti, vagy helyes irányba 
tereli a további munkát. 

A z elnökségnek fontos fejlesztő határozata volt az év folyamán, hogy Szociál
politikai Bizottságot hívott létre az Alapszabályokban meghatározott szakmai 
érdekvédelmi célkitűzések művelése és mielőbbi elérése érdekében. A Bizott
ság már meg is alakult és az elnökség tagjának, dr. Hálupa Lajösné erdőmérnök 
kartársnőnek vezetése alatt lendületesen meg is kezdte munkáját. A Bizottság 
vezetőségének összeállítása során f igyelembe vettük azt a tényt, hogy a szociál
politikai témák vizsgálatában elengedhetetlen a szakszervezettel, esetünkben el
sősorban a MEDOSZ-szal való szoros együttműködés. A mi munkánk is j ó ki
egészítést jelenthet a szakszervezet differenciáltabb rétegpolitikájának folyta
tásához. 

A z új Szociálpolitikai Bizottságnak első feladatául azt tűztük ki, hogy a kö
zéptávú tervezéshez kapcsolódóan helyzetelemzés alapján dolgozza ki az Egye
sület szociális tervjavaslatát, amely az erdészeti és a vertikumban dolgozó fa
ipari műszaki értelmiség helyzetének javításához szükséges javaslatokat tartal
mazza. 

Ügy tűnik, hogy e szociálpolitikai főfeladatban foglalt feladatok tömegéből 
hamarosan ki kellene emelnünk a termelőszövetkezetekben dolgozó erdészeti 
szakemberek helyzetének vizsgálatát annak érdekében, hogy státuszuk rende
ződjön és helyzetük az államerdészeti személyzetéhez hasonlóan, megfelelően 
alakuljon. 

E helyről is kérem a tisztelt tagtársakat, hogy az újonnan alakított Szo
ciálpolitikai Bizottságot messzemenően támogassák munkájában, különösen 
most, munkájának elején az általa kért adatok pontos és gyors szolgáltatásával. 

Felhívom helyi csoportjaink vezetőinek a figyelmét arra, hogy a szociálpoli
tikai munka során kitűnő alkalom nyílik vállalati szinten annak az együttmű
ködési megállapodásnak a valóra váltására, amelyet a múlt évben a MEDOSZ-
szal titkári szinten kötöttünk és amelynek szempontjait csoporttitkárainknak 
megküldöttük. 

A z elnökség által végzett munkát összehasonlítva annak a dokumentumnak a 
10 pontjával, amely az elnökségi munka irányelveit tartalmazza és amely szak
lapunk 1972. januári számában megjelent —• megállapíthatjuk, hogy az elnökség 
céltudatosan haladt az 1971-ben meghatározott úton és sorban, következetesen 
valósítja meg a maga elé tűzött feladatokat. 

Ügy gondolom, hogy az elért eredményeket nem kisebbíti, ha egy-két önkri
tikus észrevételt is teszek. Az elnökségi munka egyik kívánnivalója az, hogy eb
ben az időszakban, amikor az események felgyorsulása nyomán a feladatok is 
gyorsabban és tömegesebben jelentkeznek, a vezető testületeknek a negyedévi
nél gyakoribb időközökben kellene ülésezniök. A másik észrevétel az, hogy az 



elnökségi összekötők rendszere nem a várakozásnak megfelelően funkcionál. 
Egyes összekötőik igen lelkiismeretesen látják el az elnökségi irányelvekben 
megszabott feladatukat, de számos szervezetünk kapcsolata az országos irányí
tással csupán a legszükségesebb hivatali ügyintézésre szorítkozik. Nem jelenthet 
helyettesítő megoldást e téren a helyi csoport titkárok félévenként megrende
zésre kerülő országos értekezlete sem. Célunk az összekötői rendszer létrehozá
sával az volt, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki az elnökség és a tagság szé
les tömege között. Ennek a kívánatos kapcsolatnak lassú ütemű fejlődéséért 
azonban a tagság is felelős, mert hiszen az összekötők szerepét szaklapunkban 
ismertettük, s ennek ellenére nem tapasztaltunk a tagság részéről törekvést az 
illetékes összekötő felkeresésére, s rajta keresztül kívánságaiknak, problémáik
nak, javaslataiknak kifejtésére. 

Központi szakosztályaink és bizottságaink munkájáról, tevékenységéről szak
lapunk „Egyesületi közlemények" rovatában hónapról-hónapra részletesen be 
számolunk. Változatlanul a közérdeklődés középpontjában állt 

„Az ERDŐ" Szerkesztő Bizottságának 
munkája, mivel erre a hónapról-hónapra megérkező szaklap akarva-nem akarva 
emlékezteti a tagságot. Ezért az értékelésre is a legilletékesebb a tagság volna. 
A mi megítélésünk szerint jótékonyan érezteti hatását a sokoldalú, kibővített 
szerkesztő bizottság, s az a tény, hogy a lapot jól átgondolt, negyedévenként ké
szülő lapterv alapján szerkesztik. Lényegesen gyarapodott a gyakorlatban dol
gozó szakírók száma, megszűnt a nyomasztó kézirathiány, változatosabb, szí
nesebb lett a lap tartalma, megnőtt az ábrák mennyisége, s a lap mozgékonyab
ban követte az események alakulását. Mindez — párosulva a korszerűbb törde
léssel — azt eredményezte, hogy a lap jobban idomult az olvasótábor igényeihez, 
leapadt a korábbi kifogások száma. Ennek ellenére a példányszám havonta 
mintegy 5300, stagnáló, de az utóbbi időben inkább csökkenő tendenciájú. 

A Szervezési és Propaganda Bizottság 
munkájában nagy fejlődés ment végbe az elmúlt év folyamán. Ezt a tagtársak 
is érzékelhetik, mert egy-egy nagyobb erdészeti rendezvényt követően ugyan
csak megszaporodott a sajtóközlemények, rádióhírek száma, s esetenként a tele
vízióban is feltűntünk. E mögöt t a Bizottságnak céltudatos szervező tevékeny
sége húzódik meg. 

Igen nagy segítséget kaptunk az Egyesület költözködésének nehéz napjaiban a 
Bizottság vezetőjétől, Riedl Gyula kartárstól, ö bonyolította le példás körül
tekintéssel legnagyobb és legértékesebb vagyontárgyunk: sokezer kötetes szak
könyvtárunk költöztetését úgy, hogy e kaotikus akció során egyetlen kötetünk 
el nem veszett, s meg nem rongálódott. Sőt, a költözködést követően igen rövid 
idő múlva a könyvtárat már újra teljesen rendezett állapotban tagtársaink ren
delkezésére tudtuk bocsátani. De egyéb vagyontárgyaink költöztetésében, s 
Egyesületünk új elhelyezkedésében is igen nagy segítséget kaptunk tőle, s mind
ezért Riedl Gyula kartársunknak e helyről is ismételt, őszinte köszönetemet fe
jezem ki. Ugyancsak messzemenő köszönettel emlí tem meg Tollner György kar
társunkat, a Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság igazgatóját, aki a Szabadság
téri volt MTESZ székházból való kiköltöztetésünk idején nehéz, szorult helyze
tünkben sietett az Egyesület segítségére és a közérdeket a vállalati érdek fölé 
helyezve egy egész lakást bocsátott rendelkezésünkre könyvtárunk elhelyezése 
céljára. Ennek köszönhető, hogy könyvtárunk nagy részét és ősi székházunk be
rendezésének maradványait jelentő, történelmi becsű bútorainkat az elidegení-



tés elől át tudtuk menteni, j obb időkre s lényegében Budapesten, használható ál
lapotba tudtuk hozni. Köszönjük e munka során nyújtott önzetlen segítségét 
telki helyi csoportunknak, s titkárának: Gárdonyi Gábor tagtársunknak is. 

A Külügyi Bizottság 

változatlanul a tőle megszokott j ó teljesítményt nyújtotta az Egyesület külföldi 
vendégei látogatásának megszervezése és lebonyolítása terén. Legnagyobb telje
sítménye vol t a múlt év augusztus—szeptemberében a FAO/ECE/ILO szimpó
ziumhoz csatlakozó és az erdei utak építése tárgyában rendezett tanulmányút, 
amelyen a világ minden tájáról vettek részt erdészeti szakemberek és ,arnely így 
Egyesületünk évszázados történelmének egyik legnagyobb szabású, a résztve
v ő k egyöntetű elismerését kivívó nemzetközi rendezvénye. 

A F A O tanulmányúthoz hasonló méretű és jelentőségű volt a IUFRO levegö-
szennyeződési konferenciához kapcsolódó tanulmányút, amelyet az ERTI-vel és 
az EFE-vel együtt szintén egyesületünk szervezett. Mindkét rendezvény jelentős 
erkölcsi sikert hozott számunkra. Ez alkalommal is melegen köszönöm azoknak 
a tagtársainknak a fáradozását, akik e két nagyszabású nemzetközi rendezvé
nyünk lebonyolításában résztvettek. 

Az említetteken túlmenően is példásan szervezte meg a Bizottság több kisebb 
delegáció látogatását. 

A Műszaki Fejlesztési Bizottság 

továbbra is betöltötte a műszaki fejlesztésben érdekelt legfontosabb szakosztá
lyok közötti koordinációs szerepét. E mellett három albizottsága keretében foly
tatta sajátos munkáját a hazai fafajok és fűrészipari hulladék papír- és cellu
lózipari hasznosítása, valamint az ágazati számítóközpont és az erdészekre v o 
natkozó bázisadattár létrehozása érdekében. 

Jelentős fejlemény volt a Bizottság munkájában, hogy kezdeményezésére, de 
tulajdonképpen önálló bizottságként létrejött a Faipari Tudományos Egyesület 
és az Erdészeti Egyesület közötti kooperációs bizottság. Ennek a bizottságnak 
feladata az alapanyagtermelő erdészet és a továbbfelhasználó iparágak közötti 
együttműködés és ipari kooperáció kibontakozásán való munkálkodás, egészen 
bútor- és épületasztalosipari mélységig. 

Mivel az erdészet jövő je szempontjából létfontosságú, hogy a mind nagyobb 
tömegben kitermelt fa jövedelmező piacát megtalálja, még az inkurrens fafajok 
és alacsonyértékű választékok esetében is —• ezért a magunk részéről nagy je
lentőséget tulajdonítunk a két egyesület közötti közeledés most említett formá
jának és nagy reményt fűzünk a kooperációs bizottság működéséhez. A z új bi
zottságnak egyébként vezetője még nincs; titkára Dessewffy Imre kartárs, aki 
tagja mindkét egyesület elnökségének. 

Az Oktatási Bizottság 

változatlanul igen aktív és sokoldalú munkájából az erdészeti nevelésügy prob
lémáival való intenzív foglalkozást emelem ki. Míg a múlt évben a szakmunkás
képzés és a középfokú szakoktatás ügye dominált a bizottság munkájában, most 
a felsőfokú szakemberképzés témája került előtérbe. A Bizottság által szerve
zett megbeszélések sorozatán ugyanis kiderült, hogy a gyakorlat részéről nem 
annyira a fiatal szakemberek szakképzettségével szemben merülnek fel kifogá
sok, mint inkább hivatástudatával, vezetési készségével, gyakorlatiasságával, 
munkához való viszonyával, tehát olyan jellembeli tulajdonságaival kapcsolat-



ban, melyek jórészt a nevelés alapjaira, de nem utolsósorban a fiatalságot érő 
társadalmi hatásokra vezethetők vissza. 

örvendetes tény, hogy a témával kapcsolatban igen gyorsan kölcsönös meg
értésre jutottunk az illetékes egyetemi vezetőkkel és szorosan együttműködve 
dolgozunk a probléma feltárásán. Ugyancsak együttműködtünk a FATE okta
tási bizottságával is. 

A jelentkező feladatok láttán óhatatlanul felmerül az a nézet, hogy ezt a szer
vünket célszerű volna az Egyesület ifjúsági bizottságává fejleszteni, amely n e m 
csak az oktatás szakkérdéseivel foglalkozna, hanem az erdészeti tanintézetekben 
tanuló ifjúság általános problémáit, sőt a termelésbe kikerülő fiatal végzett 
szakemberek helyzetét is vizsgálná. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a to
vábbiak során elengedhetetlen lenne a szoros együttműködés az újonnan alakí
tott Szociálpolitikai Bizottságunkkal. 

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály 

is három munkacsoportba szervezve folytatta munkáját. Eredményei közül ki
emelkedő az a munka, amelyet a fagazdaság belső ágazati kapcsolatainak és a 
MÉM-fagazdaság állóeszköz-igényének vizsgálata terén végzett. Egészen úttörő 
jellegű volt az ágazati kapcsolatok mérlegének, mint egzakt közgazdasági mód
szernek szakmánk területére való adaptálása. Az ily módon feltárt belső össze
függéseket oly jelentősnek tartjuk az erdészet elméletének fejlesztése szem
pontjából, hogy feldolgozott formában célszerűnek tartjuk a Fagazdasági Ta
nácshoz felterjeszteni erdőgazdaságpolitikai hasznosítás céljából. A szakosztály 
dicséretes kezdeményezése volt az a kérdőíves akció, amely egyesületi tagsá
gunk bekapcsolását célozza a távlati tervezésbe. A kérdőív ugyan nem talált ál
talánosan kedvező fogadtatásra, s talán nem is jutott el minden tagtársunkhoz, 
azoknak a jóvoltából azonban, akik vették maguknak a fáradságot az édemi vá
laszadáshoz, reméljük, hogy értékelhető adatmennyiség nyújt majd alapot helyt
álló következtetések levonásához és érdemi javaslatok kidolgozásához. 

A szakosztály az utóbbi hónapokban egy erdészeti ökonómiai konferencia lét
rehozásán fáradozik, s reméljük, hogy ennek eredményét látjuk majd október 
hónapban. A konferencia aktív támogatására ezúton is felhívom a tagságot. 

Az Erdőhasználati Szakosztály 

két szakbizottságban dolgozott a fahasználati ágazat fejlesztése érdekében. En
nek során főként az ágazat szakmunkás utánpótlásának problémáival, a fater
mékek értékesítésének, a vertikális integráció és az optimális üzemnagyság ösz-
szefüggéseinek kérdéseivel foglalkozott. Munkája során dicséretes módon műkö
dött együtt a témákban érdekelt társ-szakosztályokkal. Ez a kooperációs készség 
nyilvánult meg a fagazdaság V. ötéves tervének előzetes koncepciójáról nyitott 
vitában is, melyet a Szakosztály szervezett a Műszaki Fejlesztési Bizottsággal 
karöltve. E vita nyomán rögzített terjedelmes állásfoglalás egyébként eddig a 
legjelentősebb anyag, amely a távlati tervezéssel kapcsolatban egyesületi vona
lon létrejött. 

Az Erdőfeltárási Szakosztály 

nagy teljesítménye volt a FAO/ECE/ILO erdészeti útépítési és útfenntartási ta
nulmányút példás megszervezése és lebonyolítása, karöltve a Külügyi Bizottság
gal és az útvonal által érintett pilisi, vértesi és balatonfelvidéki erdőgazdaságok 
eredményes közreműködésével. A z erre az alkalomra készített, színvonalas ki
vitelű útitanulmány irodalmi értékű. 



A Szakosztály egyes tagjai közreműködtek a FAO/ECE/ILO Vegyesbizottság 
9. ülésének, s az ezzel kapcsolatos szimpóziumnak Sopronban történt megrende
zésében is. Résztvett a Szakosztály a közgyűlésünkhöz csatlakozó Fagazdasági 
Műszaki Napok programjában szereplő útstabilizációs bemutató megszervezé
sében is. 

Egyébként a Szakosztály ülésein az erdei utak építési irányelveinek fejleszté
sén dolgozott, különös tekintettel a pályaszerkezet és a karbantartási igény gaz
dasági összefüggéseire. 

Az „Erdők a közjóért" Szakosztály 

változatlanul Egyesületünk legaktívabb és legeredményesebb szakosztályai közé 
tartozik. A z itt folyó munka jelentőségét napjainkban méltatni szükségtelen. 

A Szakosztályi munka fő törekvése egyrészt az erdők sokoldalú, társadalmi 
igénybevételében, hasznosításában érdekelt tárcák, szervek képviselőinek koor
dinálása társadalmi vonalon, erdészeti környezetvédelmi témakörben is. Más
részt az erdő szociális-üdülési hozamainak, mint szolgáltatásnak a számszerűsí
tésére, az értékelési rendszer kidolgozására való törekvés, melynek keretében 
a Szakosztály folytatja azt a kérdőíves akciót, amelyet az ország nyolc kiemel
kedő üdülési értékű erdőgazdasági tájában megkezdett. 

A Szakosztály a folyó évben is megrendezte nagysikerű „Erdők a közjóért" 
tanácskozását a Magyar Tudományos Akadémián, amely a legnagyobb, orszá
gos méretű rendezvényünk volt. Azonos jelszó alatt rendezett tanácskozást 
Pécsett és Debrecenben is, az ottani helyi csoportok aktív közreműködésével és 
az erdészeti szervek segítőkész támogatásával. Ezek a nagy sikert aratott ta
lálkozók a résztvevők száma és összetétele alapján szintén országos jelleget ö l 
töttek. 

Az Erdőművelési Szakosztályt 

az elnökség értékelése a legeredményesebb szakosztálynak minősítette az elmúlt 
évben. Most kezdte meghozni gyümölcsét az a céltudatos, több évre előre te
kintő tervszerűség, amelynek alapján az újjászervezett szakosztály 1971-ben 
munkához fogott. Kedvezően érezteti hatását az a körülmény is, hogy a tagság 
személyi összetételében valamennyi erdőgazdálkodó szektor képviselve van és 
a létszám zömét a vidék képviselői teszik ki. 

A Szakosztály négy üléséből hármat vidéken rendezett „Erdőművelési Na
pok" címmel, mégpedig Egerben, Kecskeméten és Pécsett. Ezek az összejöve
telek az ágazat specialistáinak országos találkozóivá fejlődtek, ahol a legkü
lönbözőbb erdőművelési szakkérdések színvonalas előadásokban való megköze
lítését érdekes helyszíni bemutatók és pezsgő viták követték. 

Nagy haszna az Erdőművelési Napoknak, hogy itt a résztvevők a megvita
tott szakkérdéseket illetően megszövegezik kialakult, egységes álláspontjukat, 
í gy ezen a fontos munkaterületen egyre jobban bontakozik az annyira óhajtott 
szellemi egység, végbemegy a gazdálkodási alapelvek rendezése vagy megerő
södése, elterjesztése a Szakosztály munkája nyomán. 

Az Erdőrendezési Szakosztály 

munkájában az erdőleltározás korszerű módszereinek elterjesztését szolgáló an
kétok domináltak, s ennek során széleskörűen felhasználták a nemzetközi ta
pasztalatokat is. Egyrészt a modern légifényképezés sokoldalú erdészeti alkal
mazásának lehetőségeit vizsgálták, másrészt a számítógépes erdészeti üzemterv
készítés eddigi tapasztalatait értékelték. A Szakosztály arra törekszik, hogy a 



számítógép felhasználásával kialakítható legyen a komplex erdőrendezési in
formációrendszer, amelynek alapján az információs igények minden szinten és 
gyorsan kielégíthetők. A szakosztály a külső szakemberek tömegesebb moz
gósítása céljából jó l sikerült tanulmányutat rendezett a Balatonfel vidéken, 
amelyen az erdőrendezőségek képviselőin kívül részt vettek az ERTI, az ER
DŐTERV, az Egyetem, s egyes erdőgazdaságok képviselői is. 

Az Erdészettörténeti Szakosztály 

üléseinek száma az elmúlt év során csökkent. Ezek közül egyet Sopronban tar
tott, tanulmányúttal kiegészítve. A z üléseken a tagok érdeklődési körének meg
felelően változatos témájú előadások hangzottak el az erdészettörténet külön
böző területeiről. Talán a Vadászati Világkiállítás utóhatásaként az erdészeti 
szakterület mellé jól felzárkózott a vadászattörténeti kutatás is. Változatlanul 
felszínen van az erdészeti helynévgyűjtés gondolata. 

A Szakosztály bekapcsolódott az MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti 
Bizottságának a munkájába és a Bizottság által múlt év novemberében meg
rendezett előadás-sorozaton két előadással szerepelt. 

Fejlődött a szakírói tevékenység is. A szakosztály sajtó alá rendezte és Egye
sületünk kiadta az Erdészettörténeti Közlemények 5—7. számát. Meg kell azon
ban mondanom, hogy bár a kötet érdekes és színvonalas, sajnálatos érdekte
lenség mutatkozik a szakközönség részéről megvásárlása iránt, olcsósága elle
nére. Ezért, ha a készlet felvásárlását nem észleljük, a jövőben kénytelenek 
leszünk erdészettörténeti tudományunknak ezt a különben is gyönge fonalát 
megszakítani, mivel az több tízezer forint veszteséggel nyomja költségveté
sünket. 

A z Egyesület szaklapunk januári számában erdészettörténeti pályázatot hir
detett meg, amely olyan természetű, hogy tulajdonképpen minden tagtársunk 
a siker reményével vehet benne részt és elnyerheti a nem csekély pályadíjak 
valamelyikét. Ezúton is felhívom rá a figyelmet. 

Míg a Szakosztály központi létszáma cs,ak gyenge utánpótlást kap, addig v i 
dékről mind több helyről érkeznek hírek az erdészettörténeti kutatások fel-
pezsdüléséről. Debreceni csoportunk keretében például szépen dolgozó önálló 
szakosztály alakult. Követendő példa! 

Az Erdei Vasutak Szakosztálya 

egyike a legrendszeresebb munkát végző szakosztályainknak. Havonta ülése
zik. Üléseiken a vasútüzem gazdaságossági kérdései, teljesítménye, a személy
zet képzésének és utánpótlásának problémái mellett egyre erőteljesebben nyo
mul előtérbe a jóléti erdőgazdálkodás és az erdei vasutak kapcsolata. A vasút 
az erdei táj hangulatába, romantikájába jól illeszkedő, s ugyanakkor viszonylag 
nagy tömegek kulturált szállítására alkalmas eszköz. Az erdőt látogató gya
logos turisták körében (akiket — valljuk be •— szívesebben látunk az erdőben, 
mint az autós turistákat) mindig nagy sikere van a kisvasútnak, éppen ezért 
erőteljesebben igénylik a vasúti szolgáltatást. Sajnos, az utóbbi időben mind 
több jelzés érkezik a közönség részéről pl. újságcikkek alakjában, amelyek er
dei vasútjaink biztonsági szempontból is kifogásolható műszaki állapotát teszik 
pellengérre. Ezért indokolt volna, ha a vasutakat üzemeltető erdőgazdaságok 
a vasút amortizációját teljes egészében, a személyszállítási árbevétel után ka
pott 300%-os tiszta nyereséget jelentő dotáció jelentős részét visszaadnák a 
vasút fejlesztésére. 

Szakosztályunk bízik az erdei vasutak jövőjében, s reméljük, hogy szívós 



munkájuk, amely már az elmúlt évtizedben is annyi szép eredményt hozott, 
ismét megtalálja a megoldást a vasutak megmentésére, amelyek fölött egyéb
ként már oly sokan és oly sokszor megkongatták a lélekharangot. 

A Gépesítési Szakosztály 

ülésein a nagyértékű erdőgazdasági és faipari gépek kezelőinek utánpótlásá
val, képzésével és továbbképzésével, bérezési problémáival foglalkozott. A z er
dőgazdasági munkák gépesítésének fejlesztése témakörben megvitatták a trak
toros anyagmozgatás fejlesztési lehetőségeit, különös tekintettel a csuklós trak
torok alkalmazására. Ezen felül a Pilisi Parkerdőgazdaság területén tanulmány
utat rendezett s ennek keretében értékelték a hidraulikus tűzifa-hasogató gép 
hazai konstrukcióját, teljesítményi és gazdaságossági adatait. 

A Vadgazdálkodási Szakosztály 

életében figyelemre méltó jelenség, hogy a tapasztalt, idősebb kollégák mellett 
fokozottabb mértékben vonják be a fiatal szakembereket is a munkába. 

A z elnökség ülésén értékelte és eredményesnek minősítette a Szakosztály 
munkáját. Helyesnek ítélte meg azt a törekvést, hogy lassan, fokozatosan, a 
közvélemény informálását is felhasználva, kollektív állásfoglalásokkal jussunk 
előbbre olyan ún. „kényes" kérdések megoldásában, amelyek az erdőre nézve 
veszélyt rejtenek magukban és ezért szinte naponta foglalkoztatják az erdészeti 
szakköröket, de tapasztalatunk szerint a vadászok körében sem egyértelműleg 
tisztázottak. A feladatok nagy számára való tekintettel kívánatosnak látszik a 
Szakosztály üléseinek gyakoribb összehívása. 

Az Erdészeti Kereskedelmi Szakosztály 

tevékenysége a múlt évi felfokozott ütemhez képest mérsékeltebb aktivitást 
mutatott, bár a munkatervben előirányzott feladatok jelentős része a második 
félévre esik. 

A szakosztályi munka fő törekvése a távlati fakereskedelmi koncepció ki
alakítása. Továbbá agitációt fejt ki az offenzív jellegű kereskedelmi politika, 
az értékesítési szemléletű erdőgazdasági termelés, a kiskereskedelmi hálózat 
kiépítése, az árukínálat fokozását célzó feldolgozás fejlesztése és a korrekt ex
port fokozása érdekében. Dolgozik továbbá a korszerű erdészeti marketing lét
rehozása érdekében. 

A Szakosztály egyik ülését a Fahasználati Szakosztállyal közösen Nagykani
zsán tartotta, helyi csoportunk és a Zalai EFAG támogatásával. 

A Mikológiái és Faanyagvédelmi Szakosztály 

életével kapcsolatban mindenekelőtt fájdalommal kell megemlékeznem a Szak
osztály vezetőjének: dr. Ubrizsy Gábor Kossuth-díjas akadémikusnak májusban 
tragikus gyorsasággal bekövetkezett haláláról. Nemcsak a Szakosztályt és vele 
együtt Egyesületünket, hanem az egész magyar tudományos életet érte nagy 
veszteség elmúlásával. Személyében nemcsak nagy nemzetközi tekintélynek ör
vendő tudóst, hanem igen agilis társadalmi munkást, széles körű humanista 
műveltséggel rendelkező embert és melegszívű pedagógust is veszítettünk. A 
Clusius-emlékérem a Bedő-díj mellett az Egyesületünk által adományozható 
másik kitüntetés és ennek egyik birtokosa Ubrizsy Gábor volt. 

Halála után a Szakosztály vezetését a következő választásig terjedő időre 
automatikusan a szakosztály társelnöke: dr. Bánhegyi József tanszékvezető 
egyetemi tanár vette át. 



A Szakosztály tevékenységét értékelve elmondhatjuk, hogy változatlanul a 
legnagyobb és az egyik legaktívabb, örvendetes , hogy munkájában az elmúlt 
évben előtérbe nyomultak az erdészet és faipar szempontjából anyagi kihatásai 
miatt is oly nagy jelentőségű faanyagvédelem kérdései. Ez a körülmény is j e 
lentősen hozzájárult Egyesületünk és a mikológusok közötti kapcsolat szoro
sabbá válásához. Ezen túlmenően a hagyományos tevékenységi körnek meg
felelően főként a közép- és felsőfokú gombaismereti tanfolyamok megszerve
zésével és lebonyolításával, továbbá az elméleti és a mikromikológia tanulmá
nyozásával, fejlesztésével foglalkozott a Szakosztály, nagyszámú üléseinek kere
tében. 

Egyik legimpozánsabb egyesületi rendezvényünk volt a Tudományos Aka
démián rendezett Clusius Emlékülés a Szakosztály rendezésében, amely egész 
tudományos közéletünk rangos eseményének bizonyult. 

• 
A központi szakosztályokban és bizottságokban folyó rendkívül sokoldalú és 

szorgos munkát áttekintve, bízvást megállapíthatjuk, hogy ezek a szervezetek 
a helyi csoportok mellett egyesületi életünk alappillérét jelentik. Ezért mun
kájukban való aktív részvételre h ívom fel a tagságot, vezetőiket pedig emlé
keztetem önként vállalt nagy felelősségükre. 

Nagyon kedvező jelenségnek tartjuk — ami az elmúlt évben fokozottan bon
takozott ki —, hogy szakosztályaink szinte kivétel nélkül mind kiléptek ko
rábbi zártságukból és mind több ülésüket vidéken, helyi csoportokkal karöltve 
rendezik meg. így az egyesületi tagság mind szélesebb tömegét mozgósítják 
és vonják be az egyes szakkérdések megvitatásába. 

A másik kedvező jelenség munkájukban, hogy a közös témák során mind
inkább keresik egymással a kapcsolatot, az együttműködést, a témák komplex 
megközelítését és megoldását. 

Mindkét jelenség igen fontos a nézetazonosság, a szellemi egység erősítése 
szempontjából. Ezért kívánatos a következő évben is tovább haladni ezen az 
úton. 

A helyi csoportok életéből 

Ha nehéz volt rövidre fogott áttekintést adni a 18 központi szakosztályunk 
sokrétű tevékenységéről, akkor ez egyenesen lehetetlen 35 helyi csoportunk 
esetében. De úgy vélem, ez nem is szükséges, hiszen a helyi csoportok m ű k ö 
déséről szaklapunk márciusi számában részletes, számadatokkal is illusztrált 
értékelést tettünk közzé, a szaklap „Egyesületi közlemények" rovatán keresz
tül pedig hónapról hónapra részletesen tájékoztatjuk a tagságot az egyes cso
portokban végbement eseményekről. 

Ezeket az értékeléseket áttekintve az az örvendetes tény tűnik szemünkbe, 
hogy az elmúlt év során csökkent ugyan az előadások száma, de alaposan meg
növekedett a tanfolyamok, szakmai bemutatók és tapasztalatcserék, élmény
beszámolók, klubnapok száma. Ez arra mutat, hogy előtérbe kerülnek az aktív 
egyesületi munkamódszerek. A z eredmény azon keresztül is lemérhető, hogy 
a rendezvények résztvevőinek a száma egy év alatt megduplázódott. 

Meg kell említenem azt is, hogy a munka tárgyi feltételeinek biztosítása cél
jából a folyó évben minden eddiginél nagyobb összeget juttattunk vissza helyi 
csoportjainknak a költségvetésen keresztül. Lehetővé tette ezt jogi tagjaink 
megértő támogatása, akik között az erdőgazdaságok, faipari és szakvállalatok 
mellett most már erdőrendezőségi szervek, termelőszövetkezetek és egyéb vál
lalatok is szerepelnek és akiknek e támogatásáért e helyről is őszinte köszöne
tet mondok. 



Belső életünk egyéb eseményei 
Szervezeti életünk egyéb eseményeiről szólva jelentem a közgyűlésnek, hogy 

Egyesületünk taglétszáma a múlt évi azonos időszakban számlált 4900 fővel 
szemben 1973. július 1-én 5156 fő volt. A növekedés örvendetes és jelentős, azon
ban számolok azzal a lehetőséggel, hogy jövőre ehhez képest esetleg csökke
nésről kell beszámolnom, mert a tagsági viszony egyes esetekben formális és a 
szakfolyóirat előfizetésével függ össze. Külön örömünkre szolgál azonban, hogy 
a szakközépiskolák fiataljai közül sokan léptek be az Egyesületbe a tavasz f o 
lyamán. 

Legnagyobb létszámú a 325 fős miskolci csoportunk, szorosan nyomában jár 
a kaposvári csoport 313 fővel. 

Meg kell említenem, hogy Egyesületünk még a tél végén a Szabadság téri 
volt MTESZ székházból a Szövetség Anker-közi helyiségeibe költözött. A z új 
elhelyezés kétségtelenül sok gondot okozott, az új helyen munkánk tárgyi fel
tételei is szűkebbek. Azonban hála a több irányból kapott segítségnek, a meg
nehezedett körülmények ellenére elhelyezésünk szerencsésnek mondható és 
munkánk folytatása szempontjából kielégítő. 

Szervezeti életünk két szomorú eseményéről is meg kell emlékeznem 
1972 decemberében elhunyt Partos Gyula erdőmérnök, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet nyugalmazott igazgatója, aki 1954 és 1957 között — nem könnyű 
történelmi időszakban — Egyesületünk elnöke volt. Szintén decemberben tra
gikus körülmények között halt meg Molnár Lajos erdőmérnök, szombathelyi 
csoportunk titkára. Melegszívű, szorgalmas, önzetlen, nagy reményekre j ogo 
sító fiatal kollégát veszítettünk személyében. 

Örömteljes esemény, hogy dr. Keresztesi Bélát, az ERTI főigazgatóját — aki 
1957-től 1971-ig töltötte be Egyesületünk alelnöki tisztségét — a Magyar Tu
dományos Akadémia az idei közgyűlésen levelező tagjai közé választotta. Sze
mélyes sikere az őt támogató erdészkollektíva büszkesége. 

Kapcsolataink a külvilággal 

Egyesületünk léte, élete, tevékenysége része a magyar közéletnek és gazda
ságpolitikai mechanizmusnak, attól elszakítva nem vizsgálható, mert számos 
szál fűz bennünket más állami és társadalmi szervhez. 

A z állami szervek közül természetesen a legszorosabb kapcsolatunk az erdő
gazdálkodást legnagyobb területen irányító Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériummal van. E kapcsolat érdemi voltára jellemző jelenlegi közgyűlé
sünk is, melyet a MÉM által szervezett Fagazdasági Műszaki Napokhoz kap
csolódóan rendeztünk meg, az itt átadásra kerülő miniszteri kitüntetések és 
az a megértő anyagi támogatás, amelyet a Minisztérium részéről szaklapunk 
fenntartása céljára élvezünk. A z érintett szakmai főosztályokon kívül rendsze
res és szívélyes munkakapcsolatban állunk a Minisztérium Tájékoztatási Fő
osztályával is. 

Szívélyes munkakapcsolatban állunk a másik, erdőgazdálkodást felső szin
ten irányító állami szervvel is, a Honvédelmi Minisztérium Területgazdálkodási 
Főosztályával. További fontos és együttműködésre mindig kész állami partne
rünk az Erdészeti és Faipari Egyetem, az Erdészeti Tudományos Intézet, az 
Erdő- és Fagazdasági Egyesülés, valamint a Magyar Tudományos Akadémia. 
A z Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal az elmúlt év során munkakap
csolatunk nem volt. Fokozódik viszont a kapcsolatunk az Országos Természet
védelmi Hivatallal, amit megmagyaráznak egyrészt azok a közös témák és fel
adatok, amelyek mindkét oldalról jelentkeznek, másrészt azok a személyi vál
tozások, amelyek a Hivatal keretében végbemennek. 



A társadalmi szervezeték közül a legfontosabb partnerünk természetesen a 
MTESZ és tagegyesületei. A MTESZ központjával a kapcsolatunk az elmúlt év 
során a szervezeti és ügyviteli kapcsolaton túlmenően sokkal érdemibbé vált. 
Egyesületünk is aktívan bekapcsolódott azoknak a témáknak a kimunkálásába, 
amelyeket a MTESZ múlt évi VIII. Közgyűlése a Szövetség számára kiemelt 
munkaterületként megjelölt. Ilyen téma pl. a környezetvédelem, a műszaki 
fejlesztés, a szakoktatás, a szakmai gazdaságtanok művelése stb. Kétségtelen 
viszont, hogy olyan fontos, kiemelten kezelendő téma művelésében, mint pl. 
a munka- és üzemszervezés — lemaradásban vagyunk. 

Figyelemre méltó, hogy az elmúlt évben a MTESZ vezetői is fokozott ér
deklődést mutattak az Egyesület élete, problémái iránt és kapcsolatunk alaku
lását, a MTESZ munkájáról alkotott elképzeléseinket a Főtitkár elvtársnak 
közvetlenül is kifejthettük. Javaslatunk lényege — más társadalmi méret
arányra kivetítve — ugyanaz volt, ami Egyesületünk törekvése: a MTESZ 
kapcsolódjon be intenzívebben az ország politikai életébe, legyen részese a 
munkaterületét közelebbről érintő országos döntések meghozatalának, másrészt 
a tudományos-műszaki, újabban ökonómiai témák mellett foglalkozzék a mű
szaki értelmiség érdekvédelmi problémáival is. 

A MTESZ tagegyesületei közül hagyományos kapcsolataink vannak minde
nekelőtt a Faipari Tudományos Egyesülettel, azután a Magyar Agrártudomá
nyi Egyesülettel, a Magyar Hidrológiai Társasággal, az Országos Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesülettel, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesülettel, 
valamint a Papír- és Nyomdaipari Egyesülettel. 

A társegyesületekkel fennálló kapcsolataink jellegéről őszintén meg kell 
mondanom, hogy azok (a FATE kivételével) inkább szívélyes személyes kap
csolatokat jelentenek, mint érdemi munkakapcsolatot. Holott nyilvánvaló, hogy 
számos alapvető kérdésben volna lehetőség az együttműködésre, sőt szükség
szerű volna az. Csak néhány példát említve az együttműködés lehetséges te
rületeire: a racionális földhasználat és az erdőtelepítések, a környezetvédelem, 
a fa komplex ipari hasznosítása, az erdőrendezés fejlesztése, tudománytörténet, 
gépesítés és kemizálás, erdővédelem, faanyagvédelem stb. Főként szakosztálya
ink figyelmét hívom fel e lehetőségek realizálására, de a helyi csoportok szint
jén is van lehetőség egymás megkeresésére és a kooperációra. 

A társadalmi szervezetek sorából partnereink közül feltétlenül meg kell em
lítenem a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetét. A 
MEDOSZ-szal szívélyes és szoros munkakapcsolatban állunk, főként a szakem
berképzés és utánpótlás problémáinak megvitatásában. Kapcsolatunk jelentő
sége csak fokozódni fog, mert mint említettem, új központi Szociálpolitikai Bi
zottságunk csak a MEDOSZ-szal való szoros együttműködés alapján töltheti be 
a szerepét. Ennek egyébként a személyi feltételét is már az alakulás alkalmá
val megvetettük, mert a Bizottság helyettes vezetője Nemes József, a MEDOSZ 
Erdészeti Szakosztályának vezetője. 

Külföldi kapcsolataink 

Szervezeti életünk eseményei között végezetül szólni kell központi külföldi 
kapcsolataink alakulásáról. Ezen a téren egy-két lényeges fejlemény ment 
végbe, amelyek azonban előreláthatóan csak távolabbi időben hozzák meg gyü
mölcsüket. 

Legintenzívebben a lengyel kapcsolataink fejlődtek. A múlt évi közgyűlésen 
már bejelentett varsói megállapodás álapján háromtagú lengyel erdészeti kül
döttséget fogadtunk egy hétre és szerveztünk számukra kívánságuk szerinti 
tanulmányutat. A cserelátogatás viszonzására előreláthatólag októberben kerül 



sor részünkről. Ugyancsak örömünkre szolgál, hogy jelenlegi közgyűlésünkön 
üdvözölhetjük a lengyel erdészeti-faipari műszaki tudományos egyesület, a 
SITLID főtitkárát, Nikodém Godera elvtársat, régi és kedves barátunkat, aki 
már nem első ízben jár hazánkban. 

Hagyományos, j ó kapcsolatunk változatlanul fennáll Jugoszláviából a Mura
szombati Erdészeti Egyesülettel Ladislav Nemesszeghy főtitkár úr révén, akit 
szintén van szerencsénk vendégeink között üdvözölhetni. 

Megszilárdulni látszik Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland Erdészeti Egyesü
letének Burgenlandi Szekciójával fennálló kapcsolatunk. Csupán az ismert, ál
latbetegség miatti utazási nehézségek miatt nem került még sor az idén a ta
valyi cserelátogatás megismétlésére. 

Márciusban egyesületünk képviseletében részt vettem a csehszlovák CSVTS 
Mezőgazdasági és Erdészeti Társasága 10 éves fennállásának alkalmából ren
dezett jubileumi ünnepségen. Ez a részvétel alkalmat adott arra, hogy hosszú 
idő után végre tájékozódhattunk a csehszlovák egyesület szervezeti felépíté
séről és személyi viszonyairól. Bár az egyesület elnöke közgyűlésünkön külön
böző nehézségek miatt n e m tudott részt venni, mégis reméljük, hogy ezen a 
nyomon sikerül közelebbi kapcsolatba kerülni a számunkra egyébként fontos 
csehszlovák partnerrel. 

A külföldi kapcsolatokról szólva meg kell említenem a fejlesztés nehézségeit 
is. Itthon a főbb nehézségek: a gépkocsi-hiány, a témakörönként előkészített 
bemutatóhelyek hiánya, s részben a nyelvtudás hiányossága. Ehhez járulnak 
újabban a reprezentációs rendelet előírásai is. A partnereknél pedig még a 
miénknél is nagyobb számú megkötés, rendelkezés fékezi a kapcsolatok rugal
mas alakulását. 

Mivel a szocialista országok erdészeti és faipari társadalmi egyesületeinek 
képviselői kétévenként esedékes tanácskozására Budapesten kerül sor Egyesü
letünk rendezésében, célszerűnek tartjuk ott ezeket a nehézségeket feltárni és 
elhárításuk módját megvitatni. 

„Erdészhivatással tervezd a jövőt" 

Nem volna teljes a beszámolóm, ha nem foglalkoznék röviden az előttünk 
álló gondokkal, feladatokkal is. Annál is inkább szükséges ez, mert az utóbbi 
években kialakult hasznos hagyomány körünkben, hogy a közgyűlés annak a 
szakmai kérdésnek megvitatása jegyében zajlik le, amely a közgyűlés évében 
a tagságot leginkább foglalkoztatja. 

Az 1973. év kétségtelenül a vállalati közép- és hosszútávú tervezés éveként 
marad meg emlékezetünkben. A téma nagy horderejű, mert bizonyos, hogy a 
nagy szellemi erőkifejtéssel és nem csekély pénzáldozattal kidolgozott terv 
hosszú időre meghatározója lesz napi munkánknak, a fejlesztés irányának és 
egyéni sorsunk alakulását is befolyásolni fogja. Egyesületünk — mint egy év
század óta változatlanul a magyar erdőgazdaság fejlesztésén fáradozó és tag
jainak szakmai érdekvédelmét ellátó testület — ezért formál igényt arra, hogy 
hangját, véleményét hallassa a gazdasági szervezetekben folyó nagy munkával 
kapcsolatban. Egy hosszútávú tervbe nagyon sok elgondolás, célkitűzés illeszt
hető bele, az élet, a termelőmunka sokoldalúságának megfelelően. Mi ebből a 
jelenségtömegből két alapvető tényezőt emelünk ki: az erdőt és az erdészt. 

Az erdő mindennapi munkánk tárgya és értelme, létünk alapja — s tegyük 
hozzá fellengzős pátosz nélkül: hivatástudatunkat újra és újra felszító csodála
tunk tárgya is, mely érzelem- és gondolatvilágunk jelentős részét betölti. 

Amikor egy hosszútávú tervmunka során a jövőn elgondolkodunk, az erdő 
egyben példa és figyelmeztető jel is számunkra: gyorsan elrepülő létünkkel 



szemben az erdő a maga szüntelen belső dinamizmusa mellett is az állandóság, 
a kontinuitás, a nagy időtávlatok jelképe. Ennek megfelelő az erdészeti munka 
jellege is: egy-egy erdőállomány a vetéstől az aratásig erdészgenerációk mun
kájának az eredménye. Erdeink többségét kitevő kemény lombos faállománya
ink esetében három, négy, öt előző erdészgeneráció munkájának termését arat
juk le, a jelenben folytatott munkánk pedig a jövő generációk munkáját, sor
sát befolyásolja majd. Az erdészeti munka nem szakadatlan újrakezdések, 
irányváltások sorozata, hanem évtizedeken át azonos cél szerint folytatott 
kitartó munka, ahol erkölcsi kötelezettség a lehető leggondosabban bánni az
zal az örökséggel, amelyet lelkes, tehetséges, szorgalmas, kötelességtudó erdész
elődeink alkottak, sokszor nehéz körülmények között. Ezt az örökséget a j ó 
erdőgazda gondosságával gyarapítva, gazdagítva kell tovább adnunk az utá
nunk következő nemzedékeknek. 

Az erdészhivatás tehát a múlt, a jelen és a jövő munkájának megbonthatatlan 
egysége. Egyetlen szakmában sem olyan elengedhetetlen és a munkától elvá
laszthatatlan követelmény a perspektivikus gondolkodásmód, mint az erdészet
ben. Erkölcsi követelmény, hogy csak azok nyúljanak tervezés címén a jövőt 
formáló társadalmi erők emeltyűihez, akik rendelkeznek az ehhez szükséges 
távlati, mondhatjuk: történelmi látásmóddal, szemlélettel. Ezért, ennek a szel
lemi alapkövetelménynek kihangsúlyozása végett választottuk mai közgyűlé
sünk jelmondatául, hogy „erdészhivatással tervezd a jövőt" . 

A másik tényező, akinek érdekében közgyűlésünk fórumán szót emelünk: 
az erdész. Értjük ez alatt azt a műszaki értelmiséget, amelynek feladata lesz 
a nagy tervek valóraváltása. 

Meggyőződésünk, hogy a legjobb terv sem éri el célját, ha azok az emberek, 
akiken megvalósítása múlik, nem látják a tervben saját jövőjük, sorsuk alaku
lását. Ennek hiányában a terv nem rendelkezik érzelmi húzóerővel, s az egzisz
tenciális fejlődés kidolgozatlan perspektívája talaján a legszebb hivatástudat is 
sorvadásnak indul. Szükségesnek tartjuk tehát — a jelen lebecsülése nélkül —, 
hogy a tervbe az erdészetben és faiparban dolgozó mérnökök, technikusok, er
dészek helyzetének hatékony megjavítását előíró szociális rész is belekerüljön. 
Igyekszünk ehhez a munkához az e célra alakított Szociálpolitikai Bizottságun
kon keresztül segítséget nyújtani. 

Szeretnénk, ha a tervidőszak folyamán mielőbb kibontakozna a munka front
ján, a külső szolgálatban, az erdészetekben dolgozók még nagyobb megbecsü
lése, ha nemcsak anyagilag, de erkölcsileg, saját szakmai szemléletünkben is 
megszilárdulna az erdészeti munka becsülete. Erdészetvezető kartársaink tud
nák igazán megmondani, hogy milyen fontos ez a személyi utánpótlás szem
pontjából. 

E két alapelv hangsúlyozása után — melyek közül a perspektivikus gon
dolkodásmódot nemcsak a tervezőknek, hanem valamennyi tagtársunknak f i 
gyelmébe ajánljuk — vázolok néhány gondolatot a tervezés köréből, úgy, aho
gyan azt az országos választmány meghatározta. 

A j ó távlati és V. ötéves tervet a megváltozott körülmények és társadalmi 
igények figyelembevételével célszerű elkészíteni. A z erdészet alapfeladatait az 
erdők hármas funkciójáról szóló tézis fényében kell meghatározni, a feladatok 
mögé állítva a követelmény- és a feltételrendszert is. A termelési funkcióval 
kapcsolatos célok meghatározásánál a folyamatosság, a kontinuitás biztosítása 
érdekében fel kell eleveníteni azokat a jó és helyes gondolatokat, törekvése
ket, melyek a korábbi években a szakmát áthatották, s melyeknek helyességé
ről ma is meg vagyunk győződve. Ilyen pl. a vertikális fejlesztés; az extenzív 
fagazdálkodás helyett az intenzív gazdálkodás a fa komplex hasznosítása révén; 



az erdőterület növelése a társadalom igényeinek megfelelő elosztásban (gazda
ságos földhasznosítás, környezetvédelem) stb. 

Fontos funkciója a tervezés folyamatának a szellemi egység kiteljesítése szak
köreinken belül, rendcsinálás szakmai alapelveink között. Ez klasszikusan 
egyesületi munkaterület, s a következő év feladata, melybe számos tagtársunk 
bekapcsolódhat. Egyik-másik szakosztályunk eredményesen is fogott hozzá. 

További fontos feladat a már említett társadalmi igények kipuhatolása. En
nek során figyelemmel kell lennünk arra, hogy hazánk viszonyai között az er
dők hármas funkciója időben és térben egyszerre érvényesül, de ezen belül 
konkrét helyen az egymáshoz viszonyított helyes, optimális arányuk megállapí
tása az erdész feladata. 

K o m o l y társadalmi feladatokat és lehetőségeket rejt magában az erdészeti 
környezetvédelem megtervezése. Ezen a téren — öntetszelgés nélkül mondhat
juk — már eddig is szívós és eredményes munkát végzett az Egyesület. 

Most, a távlati tervezés első szakaszában szükségesnek tartjuk felhívni a fi
gyelmet arra az elvi ellentmondásra, amely az éves nyereségszemléletben gon
dolkodó vállalati gazdálkodás, valamint az erdőgazdálkodás hosszú távú érdekei 
(mondhatnám úgy is: a társadalomnak az erdőhöz fűződő hosszútávú érdekei) 
között felmerülhetnek. A tervhez kapcsolódóan a közgazdasági szabályozó rend
szer olyan további fejlesztését tartanánk kívánatosnak, amely a gazdálkodás 
jövedelmezőségének fokozása mellé fontos célként odaállítja a harmonikus gaz
dasági növekedést, a termelés állóalapjainak, s ezek között is elsősorban az er
dőállománynak a fejlesztését és pénzügyileg nem jelent korlátot az erdők infra
strukturális szerepének érvényesülése számára. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a feladat nem könnyű, elméletileg is, gya
korlatilag is nagy probléma az erdőgazdálkodás nagyobb időszakot felölelő ér
tékelése, az élőfakészlet értékének és értékváltozásának meghatározása, a mi
nőség és egyéb tényezők számszerűsítése, a megújítható természeti erőforrással 
való célszerű gazdálkodás objektív elbírálása. 

Mégis azt kérjük az állami irányító apparátusban dolgozó kollégáinktól, hogy 
az erdészet olyan hosszútávú ökonómiáját dolgozzák ki, amely megfelel szak
mánk eddig feltárt közgazdasági jellegének. Egyrészt olyat, amely nem kény
szeríti erdőgazdaságainkat arra, hogy a társadalom távolabbi érdekeit szolgáló, 
de jövedelmi szempontból előnytelen gazdasági műveleteket hajtsanak végre 
a csoport, vagy az egyéni érdek rovására. Másrészt, ami nem állítja lelkiisme
reti konfliktus elé a hivatását gyakorló erdészt az erdő jövője szempontjából 
szükséges, de a jelenben gazdaságilag hátrányos szakmai intézkedések elmu
lasztásáért. 

Ügy véljük, hogy ez az igényünk összhangban áll azokkal a korszerű erdő-
gazdaságpolitikai áramlatokkal, amelyekről beszámolóm bevezető részében 
megemlékeztem. Bizonyítja ezt a VII. Erdészeti Világkongresszus deklarációja, 
amely leszögezi: nem az erdészet és a társadalom van az erdőkért, hanem az 
erdők vannak a társadalomért; ennélfogva az erdészek állampolgári kötelessége, 
hogy az erdőkkel a társadalom hosszú távú érdekeinek megfelelően gazdálkod
janak. 

* 
A főtitkári beszámolót az Ellenőrző Bizottság jelentése követte. Imreh János. 

a Bizottság elnöke az új Alapszabályok és a tavalyi évben az elnökség által a 
legfontosabb feladatok megoldására kiadott irányelvek tükrében vizsgálta az el
múlt évi működést és összefoglalóan megállapította, hogy : 

„ — az Egyesület működését az Alapszabály célkitűzéseinek megfelelően, az 
abban foglalt előírások szerint folytatja; 



— gazdálkodása megfelel az iránta támasztott követelményeknek; 
— nem volt tapasztalható olyan jelenség, mely sértette volna az egyesületi 

fegyelmet." 

A vita 

A hivatalos jelentések elhangzása után az elnök utat engedett a felettük való 
vitának. 

Elsőnek dr. Speer Norbert fejezte ki egyetértését az elhangzottakkal és kiegé
szítve azokat felhívta a figyelmet a fa komplex hasznosításának fontosságára. 
Rámutatott arra, hogy a forgácslap és farostlemezgyártás még nagy ütemben 
fejleszthető, termékeit mind a hazai, mind a külföldi piac erősen igényli. Ez az 
egyéb gazdasági előnyökön túlmenően nagyrészt megoldhatja a tűzifának és 
előhasználati vékony anyagnak megfelelő hasznosítását. Aláhúzta a fűrészipar 
műszaki fejlesztésére vonatkozóan elhangzottakat, rámutatott az olcsóbb meg
oldások gyakran nagyobb hatékonyságára és élénkebb kooperációs tevékenység 
kialakítását sürgette a felhasználókkal. Kijelentette, hogy ezen az úton meg
oldáshoz közeledhet az annyira égető fenyőhelyettesítés kérdése is, főleg, ha 
megfelelő árintézkedések is ösztönzik azt. 

Andor József a távlati terv készítésében való közreműködéshez nagyobb ak
tivitást sürgetett. Nagyobb figyelmet tartott szükségesnek a nem állami er
dőkre fordítani. Intézkedéseket sürgetett az alsórakodói felkészítés általános be
vezetésére mind gazdaságossági, mind szociológiai szempontból. A z előtte szó
lókhoz csatlakozva a farost- és forgácstermelést kulcskérdésnek minősítette. 
Rámutatott az erdőgazdasági állóeszközállomány erős elhasználtságára, szinte 
az egésznek teljes kicserélésére volna szükség és ez kereken 10 milliárd forintot 
tenne ki. A MEDOSZ képviselője felé fordulva felpanaszolta az erdőgazdasági 
dolgozók bérének még mindig 4—5%-os elmaradását az állami gazdaságokéval 
szemben és évi legalább 5—6%-os béremelést követelt. 

Következő felszólalóként Nikodem Godera, a lengyel Erdészeti és Faipari Tu
dományos Egyesület főtitkára üdvözölte meleg szavakkal a közgyűlés résztve
vőit, a testvéri nép szaktársait és mutatott rá a két ország egyesületei között 
kialakult gyümölcsöző együttműködésre. 

Dr. Sólymos Rezső örömét fejezte ki az erdészek szakmai egységének alaku
lása felett, ugyanakkor elítélte a tervkészítésben itt-ott tapasztalható passzi
vitást. Aki nem vesz részt a tervezésben •— figyelmeztetett — annak bírálni 
sem lesz később joga! Javasolta, hogy valamennyi egyesületi szakosztály fog
laljon állást a legfontosabb kérdésekben és ezeket összegyűjtve bocsássa az el
nökség mielőbb a tervkészítők rendelkezésére. 

Róka Pál mint a Faipari Tudományos Egyesület elnöke a két egyesület k o 
operációs bizottságának minél tartalmasabb foglalkoztatására hívott fel, mind
két szakma közös fejlesztése érdekében. Balázs István kijelentette, hogy a 
mintegy 550—600 termelőszövetkezeti erdész örömmel tapasztalja a szakma 
szellemi egységének kialakulását. A hivatalosan elhangzottakhoz csatlakozva 
sürgette a termelőszövetkezeti erdészek státuszának rendezését, társadalmi el
ismertetésüket. 

A vita során a legnagyobb érdeklődés nyilván Halász Aladár felszólalása felé 
fordult. Bevezetőben elismeréssel emlékezett meg az Egyesület és közgyűlései
nek jelentős szerepéről a nagy szakmai mozgalmak elindításában, majd az „e r 
dész hivatás"-ról igyekezett rendkívül örvendetes megállapításokkal lefújni a 
romantikus hímport. 

— A magam részéről — mondotta a többi között — közgyűlésünk je lmon
datához kapcsolódva szeretnék néhány gondolatot felvetni. Lényegében jövő-



beni fejlesztési programunk közgazdasági megalapozására és az erdészhivatás 
modern értelmezésére szeretném felhívni a Tisztelt Közgyűlés figyelmét. 

— A z erdőgazdálkodás fejlesztési céljait — a jövőben még inkább mint ed
dig — kétségtelenül az erdők hármas funkciójával összefüggő követelmények 
határozzák meg. A z ezekkel kapcsolatos célkitűzések nagyságrendjének, terve
zésekor azonban tudatosan differenciálnunk kell az egyes funkciók közgazda
sági megítélésében. 

— A termelési funkció tekintetében kétségtelenül alapvető követelmény a 
gazdálkodás jövedelmezőségének állandó növelése. A közgazdasági megítélés 
szempontjából azonban ezen a téren is különbséget kell tennünk 

— az éves viszonylatban is gazdaságos és 
— a csak hosszabb távon, állományátalakítással gazdaságossá tehető erdők, 

illetve fakitermelések között. 
— A termelési funkció elsődlegességére való tekintettel e differenciálásnak 

döntő jelentősége van. Eddig azonban ezt elmulasztottuk, hibásan értelmezett 
erdészhivatásból minden társadalmi ellenszolgáltatás nélkül olyan feladatok 
végrehajtását is előírtuk, illetve magunkra vallattuk, melyek végső fokon ága
zatunk fejlődésének gátjává lettek. A jövőben ennek megelőzése érdekében az 
üzemtervekben előírt termelési lehetőségek differenciálását alapvető követel
ménynek kell tekinteni, mert ez ágazatunk fejlesztéséhez szükséges közgazda
sági feltételek megteremtésének nélkülözhetetlen alapja. 

— Az éves viszonylatban is gazdaságos fakitermelések végrehajtása egybe
esik a vállalati érdekekkel, így ez nem okozhat problémát, mert a fejlesztés fel
tételeit automatikusan megteremti. A csak hosszabb távon, tehát állományát
alakítással gazdaságossá tehető fakitermelések a jövő társadalmának érdekeit 
szolgálják, az éves vállalatgazdálkodásban viszont általában veszteségesek. így 
ezek megfelelő ellenszolgáltatás nélküli végrehajtása csökkenti a vállalati j ö 
vedelmet, s a fejlesztési forrásokat, és végső fokon az ágazat fejlődését gátolja. 
Ezért az ilyen feladatokat társadalmi szolgáltatásnak kell minősíteni, s a köz
gazdasági összefüggések feltárása révén, a m o d e m ü l értelmezett erdészhivatásra 
alapozott összefogással el kell érni, hogy ezeknek az átlagosat meghaladó több
letköltségeit a társadalom összes tiszta jövedelméből az állami költségvetés fe
dezze. 

—• A másik két funkcióval, a környezetvédelmi és üdülési funkcióval kap
csolatos feladatokat ilyen értelemben ugyancsak társadalmi szolgáltatásnak 
kell tekinteni. Ezen a téren is számolnunk kell az igények nagyarányú növe
kedésével. Fel kell készülnünk ezek kielégítésére, s ezen a téren a jövőben jóval 
nagyobb kezdeményező készséget kell tanúsítanunk mint eddig. Jövőbeni prog
ramunk kidolgozásakor azonban konkrétan számszerűsítenünk kell az ezekkel 
kacsolatos beruházási és fenntartási költség-igényeket, s el kell érnünk, hogy — 
az egyéb társadalmi szolgáltatásokhoz hasonlóan — ezek fedezetét is az állami 
költségvetés biztosítsa. Ágazatunk biztonságos fejlődése érdekében ezen a téren 
is csak a pénzügyi lehetőségekkel összehangolt feladatok végrehajtását szabad 
vállalnunk és megterveznünk, ugyanúgy mint a jövő társadalmának érdekeit 
szolgáló állományátalakítások terén. 

— Távlati programunkat az időtálló, szakmailag helyes elvek és célok fenn
tartása mellett, továbbra is dinamikus fejlődést előirányozva, de a célok és fel
adatok közgazdaságilag helyes és céltudatos differenciálásával kell kidolgoz
nunk. Szakítanunk kell a korábbi szemlélettel, melynek alapján — rosszul ér
telmezett erdészhivatásból — a velünk szemben támasztott társadalmi igények 
kielégítését társadalmi ellenszolgáltatás nélkül magunkra vállaltuk és végeztük. 



Ma már világosan látható, hogy ez a szemlélet egyrészt az igények és a költsé
gek nagyarányú növekedése, másrészt az árviszonyok miatt sem tartható, illetve 
ennek fenntartása ágazatunk, fejlődésének gátjává lehet. Az önfeláldozást kö
vetelő korábbi hibás szemlélettel ellentétben tevékenységünk sokoldalú társa
dalmi hasznosságának tudatában, de a társadalmi hatékonyság iránti komoly 
felelősségérzettel a modern követelményeknek megfelelően át kell értékelnünk 
az erdészhivatásról alkotott fogálmainkat. A jövőt csak modernül értelmezett 
erdészhivatás-tudattal tervezhetjük és építhetjük biztonsággal. Ennek érdeké
ben az erdészhivatás modern értelmezésére alapozott öntudattal és széles körű 
összefogással minden fórumon meg kell harcolnunk a társadalmi szolgáltatá
saink elismertetéséért és kellő értékeléséért folytatandó harcot, mert — meg
győződésem szerint — további előrehaladásunknak ez egyik legfontosabb fel
tétele. 

Dr. Deli István, a MEDOSZ titkára biztosította a Közgyűlést, hogy a szak
szervezet az 50 000 fős tábor tömegének megfelelő súllyal foglalkozik az erdő
gazdasági dolgozók kérdéseivel. További szoros együttműködést kért az Egye
sülettel, aminek eredményeként idővel megoldódhatnak azok a kérdések is, 
amelyeket Andor József panaszolt fel. Szabó Antal, az M S Z M P Tolna Megyei 
Bizottsága, Megyei és Városi Tanácsa részéről mondott köszönetet a megtisztel
tetésért, amely a megyét — várost a Közgyűléssel érte és vendéglátó házigazda
ként kívánt kellemes itt-tartózkodást. 

A vita lezárásaként az elnök megállapította, hogy a felszólalásokban egyetér
tés nyilvánult meg a hivatalos beszámolókban foglaltakkal, s így a Közgyűlés a 
beszámolókat egységesen jóváhagyta. Ez után kihirdette az elnökségnek az 
egyesületi szakbizottságok és helyi csoportok javaslatai alapján az 1973. évi 
Bedő Albert-díjak és emlékérem adományozásáról hozott határozatát. Ennek 
értelmében Bedő Albert-díjban részesült: 

dr. Lámfalussy Sándor ny. egyetemi tanár, Sopron; 
dr. Majer Antal tanszékvezető egyetemi tanár, Sopron; 
Keresztes János kerületvezető erdész, Tamási. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter ugyanakkor eredményes, jó mun
kájuk elismerésül az Egyesület több tagját kitüntetésben részesítette. 

„Erdészet kiváló dolgozója" kitüntetést kapott: 
dr. Paris János, a Külügyi Bizottság vezetője, 
dr. Sólymos Rezső, az Erdőművelési Szakosztály vezetője, 
Andor József, az Erdőhasználati Szakosztály vezetője, 
Tóth István, az Oktatási Szakosztály vezetője. 

„Miniszteri dicséret"-ben részesült: 
dr. Káldy József, a Gépesítési Szakosztály vezetője, 
Petz Lajos, a bajai Helyi Csoport titkára, 
Molnár József, a zalaegerszegi Helyi Csoport titkára. 

A kitüntetéseket a miniszter nevében dr. Madas András mint miniszterhe
lyettes nyújtotta át a kitüntetteknek. 

A szakmai előadások 

Egyrészt a vándorgyűlések hagyományaként, másrészt a Fagazdasági Műszaki 
Napok bevezetéseként szakmai előadások hangzottak el. Először a rendezvény
nyel érintett három gazdaság, illetve üzem igazgatói mutatták be vállalatukat, 
törekvéseiket, majd az erdősítés, feltárás és fakitermelés műszaki fejlesztési kér
déseit tárgyalták a szakterület prominens képviselői. A z előadások szövegét a 
Minisztérium sokszorosítva kiadta, így itt azokat csak kivonatosan közöljük. 
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AZ ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁS ÖSSZHANGJÁNAK FELADATAI 
GEMENCEN 

Gemencen kiváló genetikai és vadászati értékű gímszarvas populáció él, v i 
szont a szarvas élőhelye — az erdő — legértékesebb fafajainknak, a fekete
diónak, magaskőrisnek, tölgynek, valamint a gyorsannövő nyarak és füzek szá
mára is optimális termőhelyű. A z értékes fafajok termesztéséhez fűződő nép
gazdasági érdekeket kell tehát összehangolni az európai viszonylatban egyedül
álló vadállomány, madárvilág, a tájvédelem és a mind több igénnyel jelentkező 
turizmus érdekeivel. 

Feladataink a többcélú hasznosításban látszólag elentmondásosak. A mai, bel
terjesen kezelt e rdők a korábbinak többszörösére felszaporodott vadállománya 
nem mindig találja meg a szükséges tápanyagot. Ezért a vadgazdálkodás kérdé
seit ma már csak az erdőgazdaság adottságaiból, termelési eljárásaiból kiindul
va lehet helyesen megítélni. Elsősorban a vadgazdálkodási viszonyokat megja
vító erdőgazdasági tennivalókat kell meghatározni. Biztosítani kell az erdőgaz
dálkodás tartamosságát nemcsak mennyiségi, de minőségi vonatkozásban is. 

A vadgazdálkodással intenzíven érintett gemenci tájon — ahol csak lehetsé
ges — a természetes felújítást kell alkalmazni. A kiváló termőhelyeken az erdő 
vadeltartó képességének növelését segíti elő a feketediósok, tölgyesek területé
nek növelése. A magasabb vágásforduló a terület zavartságát csökkenti, a fák 
termését a vad takarmányként hasznosítja. A feltétlen nemesnyár termőhelye
ket gyorsan parásodó kérgű klónokkal kell felújítani. 

De nemcsak az erdőgazdálkodást kell a vadgazdálkodás érdekeinek megfe
lelően alakítani, magának a vadgazdálkodásnak is biztosítania kell az erdészeti 
viszonyok vadgazdálkodásra visszaható kedvező kialakításának lehetőségeit. A 
vadgazdálkodás nem lehet öncélú, nem lehet cél csak a vadállománynak minél 
nagyobb mértékű elszaporítása, figyelmen kívül hagyva az erdő, az erdő élet
közösségének érdekeit és a köztük fennálló egészséges és természetes kölcsön
hatásokat. De a vadgazdálkodás célja nem is lehet a mennyiség. Egészséges, 
erőteljes, tehát erős agancsot fejlesztő állomány fenntartása a feladat. Nem 
lehet cél minden vadökológiai és erdőgazdálkodási szempont mellőzésével olyan 
nagy számú vadállomány fenntartása, amely az erdő- és vadgazdálkodás össz
hangját lehetetlenné teszi, tovább rombolva ennek következtében saját élőhe
lyét, csökkenti a terület vadeltartó képességét. 

A z ágazatok közti összhangnak vadgazdálkodást zavaró tényezőjeként tartják 
számon az erdőgazdasági munkákat. Sohasem a munka zavarja a vadat, hanem 
a munkát végző ember. Ebből adódik feladatunk, az élőmunkát kell az erdőben 
csökkenteni. Ez a gépesítés korszerű formáinak fokozottabb alkalmazását teszi 
szükségessé. A z e téren elhatározott, égetően sürgető fejlesztési feladataink 
megoldására eddig csak a kezdő lépéseket tettük meg. A z erdő- és vadgazdasá
gok közel öt éves tapasztalatából megállapítható, hogy a miniszteri alapítóle
vélben foglalt feladatok megvalósítása az átlagosnál nagyobb fejlesztési igény
nyel jelentkezik. Csak ezen igények kielégítésével lehet a valós összhangot meg
teremteni. . . . . 
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A GYULAJI ÁLLAMI ERDŐ- ÉS VADGAZDASÁG GAZDÁLKODÁSI 
ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEI 

A Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazdaság nagyobb része a Baranya-somogy-
tolnai hegyhátra esik, míg a terület többi részét a Tengelici homokvidék erdő
gazdasági táj alkotja. Földrajzi és termőhelyi adottságai és ebből adódóan állo
mányviszonyai korántsem jelentenek gazdálkodási optimumot, s ez meghatá
rozója is egyben az erdőgazdálkodás kialakítható gyakorlatának, illetve eredmé
nyeinek. A z elsődleges fatérmesztési terület fafajmegoszlása: tölgy 42, cser 20, 
akác 16, fenyő 8, gyertyán 5 és egyéb 9%. 

A z erdősítések jelentős csemeteszükségletének kielégítésére az elmúlt évek
ben az országosan is terjedő hidegágyas fenyőcsemete-nevelést vezettük be. A 
folyó évben indítottuk el a burkolt gyökérzetű csemetetermelést a PAPERPOT 
rendszerrel a nagydorogi 15 ha-os csemetekertünkben. Ma a két rendszer együtt 
folyik, az előbbi jó , az utóbbi ígéretes eredménnyel. A saját ellátáson felül áru
termelési feladatot is meg kell oldanunk, erre a megye többcélú fásításai és 
erdőtelepítései, a nagykiterjedésű löszkopárok és a tengelici homok meliorációs 
tervei tartanak igényt. Mintegy három éve folyik az intenzív módszert jelentő 
gépi iskolázás évi 5—6 milliós nagyságban, kitűnő eredménnyel. Mint általában, 
ma a mi csemetekertjeink is szegények lombcsemetében. Ennek megszünteté
sére már a folyó évben hathatós intézkedést tettünk. 

Erdőművelésünk sokrétű. A sík vidéken rendelkezésünkre állnak mindazok 
a gépek, gépsorok, amelyeket ma a szakmában elérhetőnek tartunk, s ennek 
eredményeképpen sikerrel végezzük munkánkat. Itt a szakmai útkeresést lezárt
nak tekintjük. A dombvidéki erdőművelésünk gondjai lényegesen sokrétűbbek. 
Kis volument — 15—20%-ot — képvisel a természetes felújítás, így a mester
séges erdősítések nagy élőmunka igénye a legnagyobb gondunk. A z erdősíté
sek ápolása az immár üzemi méretű vegyszeres légi permetezéssel eredményes. 

A vadgazdálkodás a vállalat jellegéből adódóan ehelyütt fő ágazati tevékeny
ség. Meggyőződéssel valljuk, hogy a fatermesztés célja és módszere a vadgaz
dálkodás érdekeivel összehangolható, erre területünk évszázados gyakorlata 
időtálló bizonyítékul szolgál. 

A fahasználat módszereit, üzemi gyakorlatát az általánosan ismert és rendel
kezésre álló eszközök határozzák meg. Döntően — mintegy 80%-ban — a tő-
melletti felkészítés folyik. A z e téren folyó műszaki fejlesztés a folyó évtől kez
dődően a bemutatásra kerülő módszerekkel és eszközökkel történik, a szálfás 
anyagmozgatás irányában, a Pári Erdészetben. Jelentős szerepet szánunk a j ö 
vőben is még a dombvidéki tarvágásokban a vágástéri csörlős-szálfás anyag
mozgatásnak, síkvidéken a hosszúfás kiszállításnak. 

A faanyag zöme primer termékként kerül értékesítésre. Bízunk benne, hogy 
a farostlemezgyártásban a cser feldolgozásának megindulásával a legnagyobb 
volument képező alacsonyabbrendű választékainknak is elhelyezési területet 
találunk. 

Fafeldolgozásunkban a szalagfűrészes módszer ma már lényegében megszűnt, 
összevont ipari üzemet hoztunk létre, rövid alapanyag feldolgozására alkalmas 
keretfűrészek beállításával. Így a közel 20 000 m 3 alapanyag feldolgozása két 
üzemben bonyolódik le. A választékok volumenében a parkettfríz és a paletta
elem a legnagyobb. Ez évi gyártmányfejlesztési beruházásként üzembehelyez
tünk mintegy 100 000 m 2 -es kapacitású parketta üzemet a megfelelő szárító egy-



seggel együtt. A fafeldolgozás ma is a legjövedelmezőbb üzemi tevékenysé
günk, s ezt mind tömegében, mind gazdaságosságában tovább növelni tervez
zük. 

Gazdaságunk nevét sajátos természeti adottsága, a „világhírű gyulaji dámvad 
állomány" tette ismertté. Ez adja és tartja hosszú idő óta meg-megújulóan a 
világrekord lapátokat. A vadgazdálkodás, de az erdőgazdálkodás érdeke is egy
aránt megkívánja, hogy ilyen kiemelt vadászati tevékenységhez megfelelő szín
vonalú vadföldgazdálkodást, takarmányozást is folytassunk. Ennek megfelelően 
közel 1000 kat. h.-on folyik vadgazdálkodási célú mezőgazdasági, illetve vad
takarmánytermesztés immár olyan hozammal, amely a mezőgazdasági üzemek 
szintjén is eredményesnek ítélhető. 

A z elmondottak csak körvonalakban mutatják be gazdaságunkat abból az al
kalomból, hogy a főhatóságunk és az Egyesület előlegezett bizalmából vendég
látói lehettünk a magyar erdészet immár hagyományként kialakult magas szintű 
szakmai programjának. 

Dr. Fáy Mihály: 034.0.8*2.2.006.3(439) Mohács 

A MOHÁCSI FAROSTLEMEZGYÁR FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEI 

Mohácson összpontosul az egész hazai farostlemezgyártó ipar. Itt a szigetelő 
típusú lemezek kivételével mindenfajta lemez gyártására lehetőség van. 

A hazánkban 22 éves iparág az állandó fejlődés állapotában van. Ez szüksé
ges is, mert a felhasználók az erős versenytársak (műanyagok stb.) ellenére is 
növekvő mennyiségben igénylik e terméket. 

A Mohácsi Farostlemezgyárat 1951-ben alapították. Akkor az volt az elkép
zelés, hogy a fafeldolgozó gyárakban vertikális üzemkánt kis kapacitású üze
meket telepítenek a hulladékok feldolgozására. A kísérleti üzem bebizonyí
totta a lágylombos fák felhasználhatóságát. Arra, az akkoriban erősen vitatott 
kérdésre is választ adott, hogy a farostlemez célszerűen és kiválóan alkalmaz
ható különböző ipari célra, használati tárgyak készítéséhez és nem olyan anyag, 
amit kényszerűségből, a természetes fa hiánya miatt kell alkalmazni. A verti
kálisan telepítendő üzemekkel kapcsolatos elképzelés tévesnek bizonyult, mert 
farostlemezeket gazdaságosan csak nagy kapacitású, jó l gépesített, automatizált 
üzemekben lehet gyártani. A gyár építése 1955. november 21-én, a termelés 
1959 áprilisában kezdődött a jelenleg is működő 1. sz. üzemben évi 10 000 m 3 

kapacitással. Ezt követte 1961 októberében évi 20 000 m 3 , majd 1967-ben 5000 
m 3 -rel bővített 2. sz. üzem megindítása. 1972. évben a termelés 48 600 
m 3 - re emelkedett. Ez évben újabb 60 000 m 3 kapacitású kemény farostlemez
gyártó üzemrésszel (5. sz. üzem) bővül a termelés. Ezzel összesen 108 000 m 3 

kemény farostlemez gyártása történhet Mohácson. 

A z 1. és 2. sz. üzemekben nyár, fűz, fenyő farostfa és fenyő szélezési hulla
dék feldolgozása történik. A folyó évben üzembehelyezett 5. sz. üzem cser rost-
fa alkalmazására épült, mellette természetesen a fenyő és lágylombos fajták is 
felhasználhatók. A z alapanyagot kérgezés nélkül dolgozzák fel, ennek ellenére a 
gyártott lemezek minősége világszínvonalon áll. Egyaránt alkalmas hagyomá
nyos, vagy felületnemesítéssel való felhasználásra. A folyó évben befejeződő 
rekonstrukció után a gyár mintegy félmillió űrm. fát fog évente feldolgozni. 
Ebből várhatóan 250—260 ezer űrm. cser farostfa lehet. 



A nagymennyiségű fa fogadása, tarozása és feldolgozásra való előkészítése 
nagy feladatot ró a gyárra. A hagyományos választékban érkező anyagot ún. 
tárolóasztalra helyezzük, ez azt az aprítógépet tápláló szállítóberendezésre továb
bítja, majd azon az aprítóba érkezik. A felaprított fa ezután levegővel csőrend
szeren jut az aprítéktároló térre, ahol 10—15 m magas rakásokban, rakáson
ként 4—10 ezer m 3 -es mennyiségben tárol. Innen az üzem szükségletének 
megfelelően úsztató csatornán, vízáram segítségével ér a rostosító üzembe. Gon
doskodás történt a faapríték fogadására is, a szükséges fogadórendszer kiépült 
arra az esetre, ha az erdőgazdaságok, üzemek apríték szállítására rendezked
nének be. 

A gyártó üzemekben korszerű technológiával, magas termelékenységgel, jól 
gépesített, automatizált berendezéseken folyik a termelés. A farostlemezgyártás 
megvalósítása után bevezetésre került a farostlemezeknek lakkal, valamint f ó 
liával való felületkezelése. A lakkozással való felületnemesítés 1964-ben kezdő
dött. A lakkozó üzemben az egy fizikai dolgozóra jutó évi termelési érték mint
egy 2,5—3 millió forint. E szám mutatja az üzem gépesítettségét, és automati
záltságát. 1972-ben a termelés meghaladta az 1,7 millió m 2 -t , de ez a mennyiség 
sem elégítette ki a felhasználási igényeket, ezért újabb 1 millió m 2 kapacitású 
üzemet (6. sz.) építettünk. 

A laminált lemezek termelése 1965-ben kezdődött a 4. sz. üzemben. A terme
lés azóta állandóan emelkedik, 1973-ban eléri az 1,7 millió m 2 -t . E termékből 
sem kielégíthetőek a felhasználói igények. A gyártás fokozásának részben ha
tárt szab a devizaigény, mert a dekorpapírokat nyugati országokból kell besze
rezni. Indokolt volna a hazai gyártás mielőbbi bevezetése. A feladat a papír
iparral, a nyomdaiparral és a vegyiparral közösen volna megoldható. 

A z eddig elért eredmények reális alapot adnak a további fejlesztésre. Ez meg
oldást jelenthetne az erdőgazdaságoknak és faipari vállalatoknak az alacsony
értékű faválasztékok és hulladékok értékesítésére, a fogyasztói igények pedig 
magasabb fokon nyerhetnének kielégítést. 

Dr. Szőnyi László: 634.0.23:634.0.36.001.6 

MŰSZAKI FEJLESZTÉS AZ ERDŐSÍTÉSEKBEN 

A fatermesztés területén a IV. ötéves terv első részének legjelentősebb ered
ménye az erdészeti szaporítóanyag termelés rohamos fejlődése volt. A z 1972. 
hosszabb idő óta az első esztendő volt, amikor az erdészeti szaporítóanyag iránti 
igényeket mennyiségileg is ki lehetett elégíteni. Ma az erdősítések műveletei felé 
fordul az érdeklődés. 

A jövő erdejét illetően az erdőművelési helyett egyre inkább a fahasználati 
technika a meghatározó. A fejlesztés olyan fahasználati eljárásokat keres, ame
lyek lehetővé teszik a kedvező biotechnikát, a biológiának pedig olyanok után 
kell néznie, amelyekkel a magtermést nélkülöző években elvégezhetők a felújí
tások. A mesterséges erdősítés marad változatlanul éves erdőfelújítási tevékeny
ségünk jelentős hányada. A z egyre nagyobb teljesítményű gépek, a javuló mun
kaszervezés lehetővé teszik, a fahasználatok gazdaságossága megköveteli a na-* 
gyobb területű tarvágásokat. A mesterséges erdősítés a bükk és a tölgy makk
termés elhúzódása miatt még a természetes felújításokban is nélkülözhetetlen, 
eljárásának fejlődésével pedig nemcsak az éghajlati tényezőktől, hanem az év 
szaktól is egyre inkább függetlenné válik. 



A talajelőkészítés célja a talaj és felszínének ültetésre — kivételesen vetésre 
— való alkalmassá tétele. Így mondottuk eddig. Súlyosbodó ápolási gondjaink 
miatt azonban ma már ki kell egészítenünk: a talajelőkészítés időszakában 
kell megtörni azt a növényi konkurrenciát, amely a felújítást várhatóan támadja 
annak lábvetése előtt. A legbelterjesebb — teljes területet érintő, forgatásos — 
talaj előkészítés Magyarországon elsősorban a homoktalajokon szükséges és szinte 
ezekre is korlátozott. Talajtani okokból, de mindenekelőtt az egyre súlyosabb 
érvként jelentkező gazdaságossági megfontolásokból a részleges, sőt forgatás 
nélküli eljárásokat keressük. Különös érdeklődésre tarthatnak számot — 20— 
25°-nál nem meredekebb területeken — azok a gépek, amelyek a talajt forgatás 
nélkül fellazítják, közben az avart, a felaprított vágáshulladékot gyökerekkel 
együtt a talajba keverik. 

Legyen a talaj előkészítés teljes vagy részleges, azonnal felmerül a kérdés: 
milyen távol legyenek egymástól az új erdő sorai és abban az egyes növények? 
Erdőművelés-technikai nézőpontból javasoljuk a 2,80 m körüli sortávolságot, de 
hangsúlyoznunk kell, hogy egységes hálózati méret sem termőhelyre, sem f a 
fajra nem adható. Igen nagy a jelenlegi csemeteszám, legalább felére kívánatos 
csökkenteni. Ez egyben a tőtávolság növelését is jelenti természetesen. 

A z ültetés forgatással előkészített területeken megoldott. Világszerte az ér
deklődés homlokterében állnak azonban a forgatással elő nem készített — tus
kós, köves — területeken alkalmazható ültetőgépek. Első példányait ismerjük: 
nagy energiaigény, korlátozott teljesítmény jellemzi e gépeket, a keletkezett 
erdők nevelése, védelme nehezen oldható meg. E gépekkel mégis hamarosan 
találkozunk, ezt sürgeti a vágástakarítás, a tuskózás drága volta, indokolja a ta
lajtan, a biológiád és a technikai előrehaladás, nem beszélve a gazdaságosságról. 
Figyelemre méltók azok a kísérletek, amelyek a talaj részleges előkészítését, az 
ültetést, egyidőben a műtrágya és növényirtó vegyszer adagolását egyetlen gép
pel tervezik megoldani. Ezek a ma már prototípusként működő gépek fogalmaz
tatták meg azt az igényt is, hogy neveljenek nekik megfelelő méretű, folyamatos 
munkájukat lehetővé tévő, bármikor ültethető, lehetőleg méretesebb csemetét. 

Lejtős — 20—25°-nál meredekebb — felszínű talaj előkészítésére magyar gép
sor is áll rendelkezésre, a gépsor földes kopárokon használható. Mi lesz azonban 
a tuskós, köves lej tőkön? Ma nincs erre válasz, de a tuskóval a következő évek
ben megkezdik a harcot a prototípusban már itt-ott látható gépekkel. Legvaló
színűbb megoldás, hogy a tuskót kikerülik. Számottevő azoknak a területeknek 
a nagysága, ahol a gép nem tud mozogni. A motoros ültetőlándzsák jelzik itt 
a jövő útját. A z alkalmazott csemete csak burkolt gyökerű, kezelhető, könnyű 
konténerben, olcsón szállítható itt is. 

A z erdősítések ápolásában előreláthatóan a vegyszeres eljárások hódítanak 
tért és az ápolást már a talajelőkészítés időszakában előkészítik. 

Hajak Gyula: *34.o.*l:634.o.32 

AZ ERDEI FELTÁRÓHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 

Bár az elmúlt negyed évszázadban végrehajtott útépítési beruházások számot
tevően megnövelték erdőterületeink feltártságát, ennek ellenére korántsem 
állíthatjuk, hogy a meglevő üzemi szállítópályák mennyiségi és minőségi szem
pontból kielégítik a jelen, de még inkább a jövő erdőgazdálkodása által tá
masztott igényeket. 



A IV. ötéves tervidőszak kezdetén 2664 km erdei út és 480 km erdei vasút
vonal képezte erdőterületeink üzemi feltáróhálózatát. A z 1971—75. években 
mintegy 550 k m erdei szállítópálya építése várható, s megvalósulása esetén az 
erdei feltáróhálózat összes hossza eléri a 3700 km-t. A z erdőterületeket érintő, 
vagy átszelő mintegy 1800 km-re becsült közúti és mezőgazdasági úthálózatot 
is számításba véve a IV. ötéves tervidőszak végére összesen 5500 km közlekedési 
pálya szolgálja az erdők feltárását, ami átlagosan 6,8 fm/ha feltártságot jelent. 
Ez messze elmarad az intenzív erdőgazdálkodást folytató országokétól. 

A jelenlegi helyzet minőségi értékeléséhez bizonyos támpontot adnak a IV. öt
éves tervidőszak beruházásainál tapasztalható tendenciák: 

—• az erdei vasúti hálózat bővítése a III. ötéves tervidőszak végén befejezett
nek tekinthető, mivel az erdei vasutak egyre kisebb szerepet töltenek be a fa
anyagmozgatásban ; 

— az új utak létesítésénél az egyes úttípusok aránya eltolódott az I. és II. 
osztályú, tehát szilárd burkolatú utak irányába; 

— a koncentráltan jelentkező szállítási feladatok következtében megindult a 
15—20 évvel ezelőtt létesített makadámutak korszerűsítése; 

—• az újonnan épített szilárdburkolatú utak zömét már bitumennel itatott és 
impregnált zúzalékkal felületkezelt pályaszerkezettel építették meg, a vizes 
makadám alkalmazása az erdészeti gyakorlatban is háttérbe szorult; 

— az útfenntartás gyakorisága és hatékonysága az elmúlt 4—5 évben erősen 
visszaesett és ez elsősorban a szilárd burkolatú utak műszaki állapotának lerom
lásában mutatkozik meg. 

A z erdőfeltárás fejlesztési feladatait az 1958 és 1970 között kidolgozott erdő
feltárási alaptervek határozzák meg. A z elmúlt években a népgazdaság egészé
ben bekövetkezett fejlődés szükségszerűen előtérbe helyezte az alaptervek kor
szerűsítését. Ennek megfelelően 1970 végén a M É M elrendelte az alaptervek 
felülvizsgálatát és tartalmi kibővítését magában foglaló regionális erdőfeltárási 
és fejlesztési kerettervek kidolgozását. A keretterv minőségi változást jelent az 
alaptervhez képest. Amíg az alaptervek 20 fm/ha, addig a kerettervek 12—15 
fm/ha feltártságot irányoznak elő. A tervezett útosztályok közötti megoszlás a 
kerettervek építési üzemterveiben eltolódik a szilárd burkolatú utak irányába. 
A kerettervek tartalmazzák az erdő közjóléti funkciójából adódó útépítési szük
ségletek kielégítését is. Érvényesül bennük a vágáskoncentráció, a hosszúfás 
termelési technika, továbbá nagyobb tengelynyomású gépjárművek által tá
masztott igények kielégítése. Figyelembe veszik a vasútvonalak racionalizálásá
nak hatásait és számolnak a fafeldolgozó üzemekbe való közvetlen közúti szál
lítás lehetőségével is. Végül a megváltozott viszonyoknak és megnövekedett fel
adatoknak megfelelő új útkategóriákat alkalmaz. 

A z új útkategorizálás bevezetéséhez, a műszaki tervezés paramétereinek m ó 
dosításához szükség van a ma érvényben levő, több mint 15 évvel ezelőtt készí
tett úttervezési előírások átdolgozására és korszerűsítésére. A z új tervezési út
mutató összeállítása az ERDŐTERV gondozásában már megkezdődött , kiadá
sára ez év végén, de legkésőbb 1974-ben kerül sor. 

A z előirányzott hatalmas útépítési programnak a megvalósítása, az építési 
ütem fokozása és a feltárásra fordítható pénzügyi források hatékony felhaszná
lása alapvetően megkövetelik, hogy az erdőgazdálkodó szervek az eddigi gya • 
korlatnak megfelelően továbbra is saját kivitelezésben végezzék az erdőfeltárást. 
A várható munkaerőcsökkenés indokolttá teszi az egyes útépítési eljárások 
komplex gépesítését. A technikai fejlesztés irányát a nagyobb teljesítményű, 
korszerű konstrukciójú útépítő gépek beszerzése jelenti. 



Az állóeszköznyilvántartásban szereplő erdei utak bruttó értéke meghaladja 
az egymilliárd forintot. Ez önmagában is érzékelteti az útfenntartás jelentőségét. 
Erre a gazdálkodó szervek egyre kevesebb gondot fordítanak. A jövőt illetően 
gyökeres változás szükséges. A z erdőgazdaságok az útfenntartás kérdéseit egyik 
legfontosabb fejlesztési feladatuknak kell tekintsék. A hatékony útfenntartás 
érdekében mindenekelőtt gondoskodni kell a megfelelő technikai felszerelésről 
és nem kevésbé fontos teendő az útfenntartó szervezet korszerűsítése. 

A z erdő többcélú hasznosítása révén a jövőben tovább növekszik az erdei utak 
jelentősége. Űj igények jelentkeznek, s ezek kielégítéséhez meg kell keresnünk 
azokat az eljárásokat és megoldásokat, amelyek az utak minőségének javítása 
mellett a gazdaságossági követelményeket is érvényre juttatják. Evvel párhu
zamosan meg kell teremteni az egyre növekvő üzemi úthálózat hatékony fenn
tartásához szükséges előfeltételeket is. 

Dr. Szepesi László: 634.0.36/37:634.0.82 

A FAKITERMELŐ AGGREGÁTOK VÁRHATÓ SZEREPE 
A HOSSZÚFÁS FAKITERMELÉSBEN 

A z aggregátokkal mintegy 20—30 éve kísérleteznek, üzemszerű alkalmazásuk 
néhány országra korlátozódik. A z aggregátok közül a hidraulikus ollók teljesen 
sík, kedvező terepviszonyok között terjedtek el. Teljesítményük napi 1000—1200 
törzs, az átvágható átmérő olykor 80—90 cm. A kés roncsoló hatása miatt csak 
meghatározott választékok termelésére alkalmasak. A döntő-rakásológépek 1—4 
m 3 -es rakományokat gyűjtenek össze, ezeket a közelitőútra dobják, ahonnan 
hidraulikus markolóval ellátott traktorok viszik tovább. A döntő-közelítőgépek 
az összegyűjtött anyagot közelítik is, s nagyobb rakományok kialakítására ké
pesek. Teljesítményük elérheti a 60—80 m 3 - t is műszakonként. A felkészítő agg
regátok különböző rendszerűek, a gallyazó, a gallyazó-daraboló változatok mel
lett legkorszerűbbnek a döntő-gallyazó-daraboló-közelítő aggregátokat tartják. 
Ez esetben egy gép valamennyi vágásterületi munkát elvégez, 

A fakitermelő aggregátok a fahasználati technika fejlettebb szintjét képviselik. 
Alkalmazásukkal a termelékenység a jelenleginek 2—4-szeresére fokozható. A 
beruházási eszközigény pedig elérheti a jelenlegi 5—10-szeresét is. 

A fakitermelő aggregátokra a jövőben feltétlenül számítani lehet. Alkalmazá
sukhoz azonban számos előfeltétel szükséges. Meg kell alaposan vizsgálni, hol 
milyen nagyságrendű területeken lehet használatukra számítani, s melyek üze
meltetésük előfeltételei. Elemezni kell ennek során a csatlakozó műveletekre 
való kihatást, s az ezekben végrehajtandó, változásokat is. 

Gondoskodni kell a megfelelően kiválasztott munkahelyek előkészítéséről, s 
az üzemeltetési előfeltételek biztosításáról. A z aggregátok fokozottan művezetés
igényesek. Bonyolult hidraulikus rendszerük gyakori meghibásodásra hajlamos, 
de kapacitásuk egyébként is csak szervezett körülmények között használható ki. 

A z előkészítés és a gondos üzemeltetés kihangsúlyozása azért is lényeges, mi 
vel hazai viszonyok között az aggregátok felhasználási területe ma még eléggé 
korlátozott. Síkvidéki fenyvesek, nyárasok jöhetnek elsősorban számításba. Ha 
a jelenleginél stabilabb és erősebb gépeket alakítanak ki, az enyhe lejtők és más 
fafajok is számításba jöhetnek. Alkalmazásukat részben vagy nem megfelelő 



területen erőltetni nem szabad, mivel ez a kisebb teljesítmény és kihasználás 
mellett nagyobb baleseti és meghibásodási lehetőséggel jár. 

A piaci lehetőségek, az üzemeltetési előfeltételek és egyéb körülmények arra 
mutatnak, hogy az aggretátokra elsősorban a nyolcvanas években számíthatunk. 
Elképzelhető az is, hogy ez ideig az aggregátok mellett újabb, más megoldások, 
rendszerek tűnnek fel. Ezért ha a jövő kutatása, a korszerűbb eszközök keresése 
mellett a súlypontot a jelenlegi technika jobb kihasználására, ennek tökéletesí
tésére, a munkaszervezetek javítására fordítjuk, eleget teszünk a műszaki f e j 
lesztés legégetőbb mai követelményeinek, s egyúttal megfelelő alapot teremtünk 
az aggregátok, yagy az ezeknél fejlettebb gépek és rendszerek bevezetéséhez is. 

A bemutató 

A bemutató rendkívül gondos előkészítésben átfogó képet nyújtott az erdő
gazdasági munkák szinte teljes körének műszaki fejlesztési irányáról. Kár , hogy 
az ezer főnyi közönségnek egyidőben, egyszerre való mozgatása és a rendelke-



zésre álló idővel való helytelen gazdálkodás részletesebb elmélyedésre nem adott 
módot. Ezt részben pótolta a Minisztérium által kiadott ismertető. 

A z első helyszín a Gyulaj-Hosszúrét erdei út cementstabilizációs útalapkészí
tését mutatta be. A Közúti Gépellátó Vállalattól bérelt géplánc egy menetben, 
folyamatosan végezte a cementstabilizációt. Teljesítménye 200—300 m 2 /óra, hat 
szak- és négy fő segédmunkással. A terület, amin az út halad, felső rétegében 
agyag, az alsóban lösz. Kőanyag a közelben nem áll rendelkezésre, így a cement
stabilizáció kézenfekvő és gazdaságos megoldás. 

A z út a vadtakarmányozási bemutatóhoz vezetett. A gondosan kerített, 24 ha 
vadföld kísérleti és üzemi takarmánytermesztésre szolgál. Művelési elgondolás 
tavasztól késő őszig olyan takarmányféleségeket nyújtani a környező terület 
vadállományának, amely a környék mezőgazdasági területein található. A föld 
mellett nagy méretű etetőrendszer, amelyben a szálas- és szemestakarmány egy-
időben adható ki a téli időszakban. A z egész inkább juhászaira emlékeztet, de 
az ilyen csordavad fenntartását az élővadértékesítés megfelelően indokolja. 



A következő bemutató komplexum az erdősítés, nevelés, fahasználat legújabb 
technikáját, technológiai megoldásait tárta a résztvevők elé. Minden mozgásban, 
részben üzemi munkában. 

Az erdősítéshez az ERTI mátrafüredi Kísérleti Állomása hozott új gépeket. 
A VT—100 vágástakarítógép a vágáshulladékot és cserjéket aprítja fel a fel
újítás előtt, a PTFN—60 pásztás talajmaró tuskós területen gondoskodik a ta
laj előkészítésről, a pásztakészítő eke ugyancsak tuskózatlan területen nyit meg
felelő ültetőpásztát, de látható volt a burkoltgyökerű csemeték szállítására szer-

felkészítő pad 

kesztett konténer is. Nagy hatást keltett a vágástakarítást, talaj előkészítést és 
ültetést egy menetben végző finn Y L Ö m 70. A géppel nem járható területe
ken, pótlásokban növeli a kézi munka termelékenységét a burkoltgyökerű cse
metével dolgozó ültetőcső. A bemutató szenzációja kétségtelenül az ilyen nagy 
társaság előtt első ízben bemutatott helikopteres vegyszerpermetezés. Ez mind 
az erdősítések ápolásának, mind az erdővédelemnek igen hasznos módszere. Ha
tásos képet nyújtott az erdővédelmi aerosolozás bemutatása is. 



A fahasználati bemutató üzemi kitermelést mutatott cserestölgyes véghaszná
lati ál lományban hosszúfás közelítéssel és darabolópados erdeirakodón való fel
készítéssel. A döntés különböző STIHL fűrészekkel, a közelítés LKT—75 csuklós 
traktorral, félig emelt hosszúi a vonszolásával történt. A z osztályozó transzportőr 
egyszerű szerkezetű, könnyen telepíthető, szállítható. Hossza 40 m, láncsebessége 
0,4 m / m p . A transzportőrön továbbított darabok a megfelelően kialakított zse
bekbe osztályozottan jutnak. Innen a belső anyagmozgatást ellátó IFRON 204 D 

targonca rakja a szállító járműre, vagy a tárolóhelyre. A padhoz csatlakozik az 
igen jó minőséget nyújtó KR—02 egri kérgezőgép és egy TH—01 hasítógép. A z 
együttes egyszerűségénél fogva — a dolgozók begyakorlatlansága ellenére is — 
igen jó képet mutatott. Egyetlen kérdés csak, hogy felázott viszonyok között a 
dorongutak mennyire bizonyulnak elegendőknek? 

Kitermelési kuriózumként került bemutatásra a szovjet gyártmányú DJA-
TEL—1 és DJATEL—2 döntő-rakásológép, népszerű nevén gyérítő-kombájn. 
Munkáját figyelve felmerülhet a kérdés: vajon a tisztításnak, gyérítésnek is 



Mátrafüredi csemete kon
téner 

DJATEL döntő-rakásológép 

nem ésszerűbb módszere-e az, amire a tuskózás esetében már rájöttünk — a 
kikerülés, vagyis a gyérítések számának legalább is csökkentése. 

A z erdei bemutató zárókomplexumában az obligát szerekkel való vadkár el
leni vegyszeres védekezés szerepelt és néhány szakvállalat kiállított kollekciója, 
s végül a helyszínt kezelő Gazdaság címerálatának — a dámnak — trófeakiállí
tása. Hasznos és tanulságos volt ennek a viszonylag ritka és így kevésbé ismert 
vadfajnak trófeáival való részletesebb ismerkedés. 

A bemutató másnapján a Mohácsi Farostlemezgyárnak dr. Fáy Mihály elő
adásában részletesen ismertetett üzemeit látogatták meg a résztvevők. Ennek 

Hidraulikus tűzifahasító 
TH—01 





befejeztével a gyár kultúrtermében történt a kettős rendezvény nyilvános érté
kelése. Ennek zárszavaként dr. Madas András a kettős rendezvényt sikeresnek 
ismerte el. Jól szolgálta — mondotta — a legkorszerűbb technikának az azzal 
hivatásszerűen foglalkozókon túli szélesebb szakmai rétegekkel való megismer
tetését. Örvendetes a megnyilvánult — de a fogadási lehetőségek korlátozott
sága miatt sajnos teljesen ki nem elégíthető —• érdeklődés. Ez nem csak a szak
mabeliek, de a társadalom legszélesebb körében jelentkezett. A rádió, a sajtó 
is jelentős teret szentelt az eseménynek. A Fagazdasági Napok legnagyobb j e 
lentősége, hogy az elhangzott előadások és a bemutató megfelelően informálják, 
alakítják a szakmai közvéleményt. Kis szakma csak úgy tud előrehaladni, ha 
összefog és nem fecsérli el az erőket. A bemutató jól reprezentálta az erdő hár
mas funkciójának teljesítését. Különösen hasznos volt a folyamatgépesítés ki
emelése, amelynek során olyan gépeket mutattak be, amelyek hozzáférhetők, 
baráti országokból kaphatók. Elismerését fejezte ki a szervezőmunkát illetően 
és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a rendezésben résztvettek. 



AZ 1973. ÉVI BEDŐ ALBERT-DÍJASOK 

L Á M F A L U S S Y SÁNDOR 

erdőmérnök, ny. egyetemi tanár 

1890-ben született. Erdőmérnökí okle
velét 1914-ben szerezte meg. Szakmai 
munkáját államerdészeti szolgálatban 
Zalatnán kezdte, ahol 1919-ig dolgozott. 
1919-től 1921-ig tanársegéd a Bányimér-
nöki és Erdőmérnöki Főiskola Erdőhasz-
nálattani Tanszékén, ahol különösen a 
fűrésztelepek tervezésének és vezetésének 
tanulmányozásában mélyült el. 

1921-től 1945-ig az Eszterházy-urada-
lomban a lenti és a csömödérí fűrészüze
meket vezette, továbbá irányította öt er
dőgondnokság munkáját. 1938-tól 1945-ig 
az erdőbírtok központjában dolgozott. 
1945-ben az Erdészeti Kutató Intézethez 
osztották be. 1948-tól 1961-ben történt 
nyugállományba vonulásáig a soproni 
Egyetemen az Erdőhasználattani Tanszék 
vezetője volt. 

Több mint 30 esztendeig az erdőgaz
dálkodás gyakorlati kérdéseivel foglalko
zott, különösen a fakitermeléssel és erdő
feltárással, a fafeldolgozás köréből pedig 
főleg fűrészüzemek üzemeltetésével. 
Ezekben a munkákban mint tervező, ki

vitelező és személyes irányító vett részt. 
Tapasztalatai és az Erdőhasználattan 
Tanszéken tanársegédi munkája idején 
elsajátított elméleti képzettsége szolgál
tak később alapul az erdőhasználattan 
körében tartott magas színvonalú oktató 
munkájához. 

Mint tanszékvezető egyetemi tanár ve
zette az Erdőhasználattan Tanszéken az 
oktató, nevelő és kutató munkát. A tan
tervreformot megelőzően a Fakereskede-
lemtant, a Fűrészüzemtant és két évig a 
Hazai fák anatómiája című tárgyat is ta
nította. 

Tudományos és oktatói munkáját fém
jelzi a közel 30 tudományos dolgozat és 
cikk, valamint az 1953-ban kiadott Erdő
használattan I.—II., illetve az 1960-ban 
megjelent, átdolgozott és bővített Erdő
használattan I. című egyetemi jegyzet. 

Oktató-nevelő munkáját a példamutató 
lelkiismeretesség, az igényesség, a mély
reható alapos szakmai felkészültség, a 
korszerűség, elevenség és főként a me
legszívű, mély humanizmus jellemezte. 

Tagja volt a Magyar Tudományos Aka
démia Erdészeti Bizottságának, az Egye
sület soproni helyi csoportjának pedig 
több éven át lelkes elnöke. Évente rend
szeresen 6—8 előadást tartott az Egyesü
let különböző helyi csoportjainál. Vá
lasztmányi tagja volt a Faipari Tudomá
nyos Egyesületnek. A Szabványügyi Hi
vatalnak 10 éven át volt véleményező 
tagja. 

Hasznos és önzetlen munkájának elis
meréséül a Kormány a Munka Érdem
renddel tüntette ki. 

DR. MAJER A N T A L 

erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi 
tanár 

Munkáscsalád nyolcadik gyermekeként 
1920-ban született. Erdőmérnöki okleve
lének megszerzése után a gyakorlati és 
kísérleti munka minden jelentősebb be
osztását végigjárta. Rövid segédmérnöki 
működése után megszervezte és vezette a 
Szentgáli Erdészetet, majd a Franciavá
gási Fűrész- és Vasútüzem vezetője lett. 
Ezt követően ugodi erdőgondnok, majd 
az ugodi erdőigazgatóság igazgatóhelyet
tese, később főmérnöke. Itt „Az ország 
legjobb erdőgazdaságának szakvezetője" 
címen elismerést kapott. Később az ugodi 
kísérleti állomás, majd a kísérleti erdé
szet vezetője lett. Innen került az ERTI-



be, ahol az erdőművelési és erdővédelmi 
osztály vezetője volt. 1963-tól tanszék
vezető egyetemi tanár a soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetemen. 1961-től 
1967-ig töltötte be az oktatási rektorhe
lyettes tisztségét. 

Oktató-nevelő munkáját lelkiismere
tesség, alapos szakmai felkészültség, tu
dományágának mélyreható ismerete és a 
materialista világnézet alkalmazása jel
lemzi. Előadásai újszerűek, a legkorsze
rűbb oktatási módszereket alkalmazza. 
Az általa kidolgozott nevelési terv az első 
ilyen munka volt hazánk felsőoktatási in
tézményeiben. 

Kutatási tevékenységének legkiemelke
dőbb része a hazai erdőtipológia kialakí
tása és gyakorlati előkészítése. A rontott 
erdők javítása címmel 1960-ban nyújtotta 
be kandidátusi értekezését. Részt vett a 
„Magyarország erdőgazdasági tájainak 
erdőfelújítási és erdőtelepítési irányelvei" 
c. kiadvány előkészítő szakbizottságának 
helyszíni munkáiban, valamint társszer
zője és lektora volt az említett munká
nak. Szerzője ezenkívül négy könyvnek, 
a tanszék háromkötetes Erdőműveléstan 
jegyzetének. Irodalmi tevékenysége során 
ezenkívül mintegy 60 cikke és tanulmá
nya jelent meg. 1969-ben jelent meg Ma
gyarország erdőtársulásai c. könyve. Több 
nemzetközi konferencián képviselte ha
zánkat és tartott előadást. 

Munkája elismeréséül többször kapott 

miniszteri dicséretet. Elnyerte az Erdő
gazdaság Kiváló Dolgozója, a Szocialista 
Munkáért Érdemérem kitüntetést és a 
Vadas Jenő emlékérmet. 

Tagja az MTA Erdészeti Bizottságának, 
1966—1970 között elnöke volt az Orszá
gos Erdészeti Egyesület soproni csoport
jának, tagja az Egyesület elnökségének és 
országos választmányának. Az egyesületi 
csoportokban rendszeresen tart előadáso
kat, tapasztalatcseréket, szakmai bemu
tatókat vezet. Mindezekkel jelentősen 
hozzájárul a tagság szakmai képzettsé
gének növeléséhez. 

KERESZTES JÁNOS 

erdész 

A Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazda
ság pincehelyi erdészete jágerréti erdész
kerületének vezetője, 1914-ben született. 
Erdészpályáját 1930-ban kezdte Bakócán, 
gróf Majláth György erdőbirtokán. Szak
képzettséget 1934-ben szerzett a király
halmi erdőőri és vadőri szakiskolában. 

1934-től Bakócán segéderdőőr beosztást 
kapott. 1940-—44 között a bustyaházi er
dőigazgatóságnál kerületvezető erdész. 
1945-től a MÁLLERD Pécsi Erdőigazga
tóságának alkalmazásában, lényegében a 
mai erdőgazdaság területén dolgozott, ke
rületvezetői beosztásban. 

Szakmai munkásságára, kiemelkedő 
eredményeire 1951-től figyeltek fel fe
lettesei. Ekkor nevezték ki az Erdőtele-



pítő Állomások bázis csemetekertjeként 
létesített 30 hektáros pálfai csemetekert 
vezetőjéül, amelyet nagy gonddal, fárad
hatatlanul és kiemelkedő eredménnyel 
irányított 1967-ig. A csemetekertben va
lamennyi nemesnyár fajtából nagy 
anyatelepet tartott fenn, s évente mint
egy 1 millió db nemesnyárat, 2 millió 
db lombcsemetét, 1 millió db hazai nyár-
és égercsemetét nevelt öntözéssel az ak
kori hiányos félszeréltségű körülmények 
között ngay felelősséggel és magabiztos
sággal. Az általa termelt kiváló minőségű 
szaporítóanyag alapja lett a megye ki
terjedt, eredményes erdőnkívüli fásításai
nak, erdőtelepítéseinek. 

Széles körű szakismerete, szakmai ér
deklődése, munkatársait megnyerő ki

tartó alapossága, magánéletét a felada
toknak való feltétel nélküli alárendelte-
tése tette közismertté és megbecsültté. 

Odaadó munkája elismeréseként három 
ízben részesült kitüntetésben. A pálfai 
csemetekert megszűnésével került mai 
munkahelyére, ahol a kerület egyéb fel
adatai mellett itt is kiemelkedő munkát 
végez a jágerréti 6 ha-os fenyőcsemete
kertben. 

Csendes és megnyerő egyéniségét, szak
mai alaposságát ma is példaként állítják 
fiataljaink elé. 

Az Erdészeti Egyesületnek 1955 óta 
tagja. Többször került munkaterületén 
sor szakmai tapasztalatcserére, amelynek 
szakmai alaposságát kiváló szervező 
munkájával messzemenőkig biztosította. 

Élelmiszergazdasági és vízügyi fiatalok a műszaki tudományos haladásért 
A KISZ Központi Bizottsága, a M É M és a társadalmi egyesületek — közöttük az 

Országos Erdészeti Egyesület —, valamint a M T A Agrártudományok Osztálya 
együttesen, 1973-ban is meghirdette az „Élelmiszergazdasági és vízügyi fiatalok a 
műszaki tudományos haladásért" című országos szakdolgozati pályázatot. 

A beérkezett négy fagazdasági tárgyú pályázat közül 
— a M É M II. díját nyerte Szabó Gyuláné (Tanulmányi Állami Erdőgazdaság, 

Sopron) „ A z erdészeti szaporítóanyag-termelési módszerek elemzése, továbbfejlesz
tése" ; 

— az Országos Erdészeti Egyesület külön díját Akácos Sándor (Tanulmányi Állami 
Erdőgazdaság, Sopron) „ A pézsmapocok Fertő-tói állományának ökológiai és ökonó
miai viszonyai"; 

— az ÉRDÉRT külön díját Rumpf János (Vízgazdálkodási Társulat, Marcali) „Az 
erdészeti szállítás összes költségeinek csökkentése optimális teherbírású és tengely
elrendezésű gépkocsik alkalmazáával" című dolgozottal. 

A pályadíjak átadáára a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, szeptember 6—8-án 
került sor. Itt Rostás József, a KISZ Veszprém megyei Bizottságának első titkára 
megnyitója után Dr. Csizmadia Ernő, a M S Z M P KB Gazdaságpolitikai Osztályának 
helyettes vezetője, az agrár- és szövetkezetpolitikánk időszerű kérdéseiről, Illisz 
László, a KISZ KB titkára a tudományos technikai haladás érdekében a KlSZ-szer-
vezetek, a fiatalok feladatairól, Váncsa Jenő M É M miniszterhelyettes az élelmiszer
es fagazdaság műszaki fejlesztési kérdéseiről tartottak előadást. 

A konferencia alkalmával tartotta első ülését a rendszergazda vállalatok KISZ-
titkárainak értekezlete. Fekete Gyula 

Nyugdíjasok találkozója 
Az OEE Keszthelyi és Pápai Csoportja 

a szakszervezet támogatásával június 
26-án a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság kerületében élő nyug
díjas erdészek és erdőmérnökök részére 
tanulmányúttal egybekötött baráti talál
kozót rendezett. Á találkozón 60-nál is 
többen vettek részt, sokan magas koruk, 
vagy betegségük miatt nem jelenhettek 
meg. 

A résztvevők megtekintették a sárosfői 
perlites, hidegágyas csemetetermelést, 
ami egész újszerű, igen elmés, főleg gaz
daságos módja a csemetetermelésnek. In
nen a Farkasgyepüi Erdészet igen szép 
erdei pihenőjén elfogyasztott tízórain ala
kult ki igen barátságos tere-fere. A Ba-
konybéli Erdészetnél részt vettek a nyug

díjasok a hosszú szálfás termelés bemu
tatásán. Onnan ebédre és baráti beszél
getésre az Ugodi Erdészet huszárokelő-
pusztai ebédlőjébe vezetett az út. Itt az 
OEE helyi csoportjának elnöke, Németh 
János adott ismertetést az Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaság munkájáról és nagy 
beruházásáról, a zalahalápi komplex fa
feldolgozó üzemről. 

Nagy élményben volt részük az öre
geknek, kiknek igen jól esett a róluk való 
megemlékezés, ami nem csak hasznos, 
tanulságos volt, de kellemes is, mert sok 
rég nem látott jóbarát és sok jó ismerős 
találkozott, felelevenítve az idő múlásá
val bearanyozott régi emlékeket. 

Kálnay Zoltán 
ny. erdőmérnök 



ERDÉSZ FI LATÉLI A 

A z erdők elsődleges rendeltetéseinek a sorában a legnagyobb számú bélyeg
kiadás a vadgazdálkodást, a vadászatot örökíti meg. E kiadványok zömmel 
ugyan a vadgazdálkodás, a vadászat „tárgyának", a vadnak a bemutatását szol
gálják, de a világrekord trófeák bélyegképen történt népszerűsítései, a vadászat 
történetének megjelenítései mind erre az elsődleges rendeltetésre hívják fel a 
szemlélő figyelmét. 

E témában célkiadványt hármat is találunk. Az első az 1964-ben kiadott 
„vadász" elnevezésű sorozat (MBÁ. 2112—2121. sz.), amelynek 9 értékén hazánk 
vadászat szempontjából legjelentősebb 9 apró- és nagyvadja látható különféle, 
de a vad vadászatához megfelelő vadászfegyver társaságában. A záróérték ra
gyogó trófeát és a M A V O S Z jelvényét örökíti meg. 

A második célkiadvány 1966-ban jelent meg „trófeák" címen (MBÁ. 2291—• 
2299. sz.). A sorozat 9 értékből áll, és az erdő 7 vadját mutatja be. Egészen 
egyedülálló és nagyon szellemes az a megoldás, amelyet a világrekord trófeák 
bemutatásánál alkalmazott a grafikusművész: a martonvásári, a szentegáti és 
a gyulaji világrekord trófeákat ún. szelvényes bélyegen ábrázolta feltüntetvén 
az elejtés helye mellett annak időpontját is. 

A célkiadványok sorát a tavaly — 1971-ben — a Budapesten megrendezett 
Vadászati Világkiállítás tiszteletére kiadott sor és blokk (MBÁ. 2685—2692. 
sz.) zárja. A sorozat 8 értékből áll. Gyűjteményünkbe a téma alapján csak az 
első 5 érték tartozik (MBÁ. 2685—2689. sz.), amelyeken igen szép, sokszínű 
kivitelben a vadászat ősi formáiban gyönyörködhetünk. A művész által alkal
mazott színek, jelenetek a vadászat romantikáját sugározzák. 

A másik három értéken a magyar puszta madara — a túzok —, valamint a 
halászat és horgászat egy-egy jelenete ihlette meg az alkotót. 



Egyébként mind a 8 értéken a kiállítás emblémája utal a kiadás céljára. 
A 10 Ft-os névértékű blokkon egy teljes őzcsalád képezi az ábrázolás tárgyát 

ötnyelvű felirattal — Vadászati Világkiállítás, Budapest 1971 — határolva. Ter
mészetesen erről sem hiányzik a kiállítás jelvényének rajza. 

Gyűjteményünket más célkiadványokból kiemelt bélyegekkel is bővíthetjük. 
E kiadványok a célt tekintve közvetlenül vagy közvetve a magyar erdő élő
világának a megismerését szolgálják, ezért a vadászat „tárgyai" ezekből a soro
zatokból kiemelhetők. 

Nézzük, milyen vad rajzával találkozhatunk bélyegeinken. 
Magyar bélyegen elsőként a szarvas jelent meg. Az 1933-ban hazánkban meg

rendezett cserkész világtáborozás alkalmából kiadott bélyegsor (MBÁ. 544— 
548. sz.) mind az 5 értékén a magyar cserkészet jelvényéről átvett ún. „csoda
szarvas" uralja a bélyegképet. 

Időrendben ezután az 1953-ban kiadott „erdei állatok" sor következik (MBÁ: 
1345—1352. sz.), amely, mint a sor elnevezése is mutatja, a vadgazdálkodás 
szemszögéből nézve szintén nem célkiadvány. A sorozat 6 értékén azonban olyan 
erdei állat látható (nyúl, róka, dámvad, őz, vaddisznó és szarvas), amely vadá
szat szempontjából jelentős. 

Az 1960-ban kiadott „Mese II." sorozat 80 f.-es (MBÁ. 1782. sz.) és 1,70 Ft-os 
értékén (MBÁ. 1784. sz.) az egyik főszereplő a róka, ezért — úgy érzem — 
helye van e két bélyegnek is motívumgyűjteményünkben. 

A z 1965-ben kiadott ún. bélyegnapi sor és blokk is (MBÁ. 2217—2221. sz.) 
gyűjteményünkbe sorolható, mivel mind a sorozat, mind pedig a blokk 4 bé
lyegképének egyikén szarvasbika képe látható. A 4 bélyegkép mind a soron, 
mind pedig a blokkon egy egységet képez, ezért nem célirányos, nem ésszerű 
a bennünket érdeklő téma szétválasztása, elkülönítése. 

A vadgazdálkodás, vadászat témakörben kiadott, illetve abba besorolható 
bélyegek ismertetését az „Operák" sorozat 30 f.-es értékével zárom. E sor 1967-
ben jelent meg, és az említett értéken (MBÁ. 2401. sz.) Weber híres operájá
nak, „ A bűvös vadász"-nak természetes környezetben való megjelenítése szol
gáltat okot arra, hogy ez az érték is — habár ez sem célkiadvány — gyűjtemé
nyünket teljessé tegye. 



A vadgazdálkodás, a vadászat tématerülete tehát aránylag gazdagon illuszt
rált. A z ismertetésből pedig mindinkább érzékelhetjük a célkiadvány és „ n e m " 
célkiadvány értékelésének szükségességét motívumgyűjteményünk szempontjá
ból. 

Tovább kutatgatva bélyegeink között az erdők különleges céljait szemléltet
hetjük (üdülés, tájesztétika, természetvédelem stb.) az 1947-ben kiadott ún. re
pülő sor 70 f. (MBA. 1012. sz.), 1,40 Ft (MBA. 1014. sz.) és 3 Ft-os (MBA. 1015. 
sz.) bélyegein, amelyeken — sorrendben — Lillafüred, Salamon-tornya és Ti
hany láthatók megfelelő erdei környezetben. 

Ugyanaz a cél olvasható az 1953-ban kiadott, üdülők sor 30, 40, 50, 60 f.-es és 
1,50 Ft-os értékein is (MBÁ. 1357—1360. és 1363. sz.), amelyeken a Mátra, a 
Bükk és a Mecsek erdeinek üdülési jellege domborodik ki. 

Ilyen meggondolások alapján sorolható gyűjteményünkbe az 1959-ben kiadott 
Balaton-sor 20 f-es (MBÁ. 1673. sz.), és az 1968-ban kiadott ugyancsak Balaton
sor 60 f-es (MBÁ. 2461. sz.) bélyege is, amelyeken tihanyi tájrészletet láthatunk. 

A z előző számban már megismert két festmény bélyeg (MBÁ. 2341., 2342. sz.) 
mellé kívánkozik még az ugyancsak az I. festmény sorhoz tartozó 60 f.-es név
értékű (MBÁ. 2338. sz.) Barabás Miklós festmény: Kislány az erdőben is. 

Gál István 

C s e r - és g y e r t y á n c s e m e t e állomány alól szedve, nagy mennyiségben 

e l a d ó . 

„Rákóczi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 

8718 Tapsony, Somogy megye. Telefon: 11. 



A környezetre tekintettel levő fakitermelés 

(Umweltfreundliche Holzernte.) Szerzője 
dr. U. H. Habsburg-Lothringen, az Alig. 
Forstzeitschrift 1973 21. számában a kü
lönböző, a termelés, mozgatás munka
fázisait elvégző gépek stb., költségek fel
sorolásával mutat rá azokra a lehetősé
gekre, amelyekkel a környezethatást, a 
táj esztétikai összhatását kímélő gazdál
kodás volna megvalósítható. 

A népesedéssel, az igények növekedé
sével, a bányafa szükséglet emelkedésé
vel együtt lettek egyre nagyobbak a vá
gásterületek, egyre fejlettebbek a fa
anyagmozgatásnak a felújítást-felújulást 
sértő, talajt sebző eljárásai. Különösen a 
hegyvidékeken fokozódott a nagyobb te
rületű tarvágások következményeként a 
talajerózió, amely mélyebb fekvésekben 
hordalékkúpjaival értékesebb mezőgazda
sági területekre telepedhetett. 

Mindez alig okozhatott régebben gon
dot. A hegyvidéki lakosság nagy része a 
fatermelő üzemekben dolgozott és tudva
levően legnehezebb a saját foglalkozás 
munkamódszereinek a bírálata. Megfelelő 
közlekedés hiányában a városi lakosság is 
nehezen juthatott ki a hegyek közé s így 
bajosan láthatta meg az egyre több gon
dot okozó, kérdéseket felvető fahasznála-
tok káros következményeit. 

Mindez alapvetően megváltozott nap
jainkban. Már kellemetlenül hatnak ki
épített útjaink mentén a hegyoldalak be
vágásai és esztétikailag határozottan ár
tanak a vidék idegenforgalmának is. Az 
elmúlt évek nagy területű széldöntéseit 
hatalmas gépekkel dolgozták fel, hogy 
időt nem kímélve, az időjárásra mit sem 
adva megelőzhessék a rovarkárosítók el
szaporodását. Mindez közelről érintette 
már a lakosságot is, amelynek üdülő, 
vándorló erdőterületén kellett, elvégezni 
ezeket a táj szépségét rontó, erdészeti be
avatkozásokat. A faanyag mozgatását ma 
már szinte kizárólag gépekkel végeztet

jük el s minél nehezebbek azok, annál 
nagyobb a károsításuk. 

Sík és enyhébben hullámos, dombos te
rületeken adva van a gépesített faanyag
termelés, mozgatás minden lehetősége. A 
szálfában termelés-közelítés-feldolgozás 
gépesített folyamta aránylag gyérebb út
hálózat esetén is megoldható, a szegély
vágások, a viszonylag kis területű tarvá
gások már 200—300 m 3 kitermelt faanyag 
esetén is gazdaságosan elvégezhetők. 
Biológiai vonatkozásában akkor javítható 
a folyamat, ha a döntött fákat a helyszí
nen gallyazzák és ott rőzsegátakba tolják 
össze. Egymagában már az is szelídítheti 
a domb- és hegyvidéki vágásterületek 
színfoltjait, ha a törzsek gépesített kér-
gezését kisebb, külső rakodókon végeztet
jük el. 

Kisebb erdőgazdasági üzemekben a kézi 
motorfűrészek helyettesítik a nagyobb gé
peket és összkerék meghajtású vontatók
kal végeztetik el a faanyag mozgatását. 
Ilyenkor helyben maradnak a fakoronák, 
helyben történik a rövidebb választékok 
eldarabolása és mindez csökkenti a köze
lítés talajkárosításait. 

Minél meredekebb, tagoltabb a hegy
vidék, annál nagyobb, nehezebb munka
gépekkel kell megoldani a kitermelés, a 
faanyagmozgatás minden folyamatát. 
Mindez csak a táj szépségének, tájrészle
tek környezethatásának a rovására lesz 
megvalósítható annál is inkább, mert sű
rített úthálózatra lesz szükségünk, amely
nek kiépítése már a töltések-bevágások 
talaj sebzéseinek az eltüntetését kívánja 
meg. A környezethatás kímélését leg
inkább a szétszórt, közbenső rakodókra 
összpontosított feldolgozás, gallyazás, kér-
gezés szolgálhatja. A lejtőkön kijelölt fa-
termelések a magasabb hegyvidékek vas
tagabb hórétegein a faanyag csúsztatását 
is lehetővé teszik s ez is a talaj, a kör
nyezet, a táj védelmét szolgálja. 

(Ref.: dr. Babos I.) 



E G Y E S Ü L E T I 

K Ö Z L E M É N Y E K 

R o v a t v e z e t ő : K i r á l y P á l 

A z Erdei Vasutak Szakosztálya a Mátravasútnál megrendezett továbbképző tanfo
lyam értékelése céljából ülést tartott. Megállapították többek között, hogy a tananyag 
terjedelme miatt legalább 14 napos bentlakásos szakosított tanfolyam rendezése cél
szerű minden évben és olyan vasútüzemnél, amely alkalmas a gyakolati bemutatókra. 
Mivel az erdei vasutak évente átlagosan másfélmillió turistát is szállítanak, a Szak
osztály úgy határozott, hogy ösztönözni fogja az erdei vasutak fenntartását, a szakem
berek tárgyilagos előrelátását, azt az alapot, amely az erdők közjóléti szerepében is 
helyére teszi az erdei vasutakat. 

* 
A M É M , a MEDOSZ, az OEE, az ERTI, az Egyesülés közreműködésével és a K I S Z 

támogatásával augusztus 31 és szeptember 2 között rendezték meg Esztergomban — a 
város millenniumi ünnepségeihez csatlakozóan — a Fakitermelők 1973. évi X . Országos 
Versenyét. A rendező a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság volt. Egyesületünk képvisele
tében dr. Csontos Gyula alelnök méltatta a fakitermelők versenyének jelentőségét. 

Az Österreichische Holzmesse Klagenfurter Messe igazgatósága meghívta Egyesüle
tünket az európai erdészeti és faipari lapszerkesztők 11. ülésére. A z ülésen Egyesüle
tünk képviseletében dr. Kiss Rezső tud. főmunkatárs vett részt. 

A Murska Sobota-i Erdészeti Egyesület tanulmányútra hívta meg Egyesületünk kép
viselőit. A héttagú delegációt Király Pál főtitkár vezette. A tanulmányúton részt vett 
a burgenlandi erdészeti egyesület 4 főnyi küldöttsége is. Résztvevők a Mura menti 
erdőgazdasági tájban fekvő erdőgazdálkodást tanulmányozták. A küldöttek felhasz
nálták az alkalmat a szakmai együttműködés további fejlesztésének megbeszélésére. 

A francia Office National De Foréts (az erdők nemzeti szolgálata) hat erdőmérnöke 
az Országos Erdészeti Egyesület vendégeként egyhetes tanulmányúton Magyarországon 
tartózkodott. A küldöttség tanulmányozta a Budapesti Falemezművek hárosi gyáregy
ségét, a Pilisben folytatott jóléti erdőgazdálkodást és kopárfásítást, az Állami Erdő
rendezőségek balatonfüredi Fásításokat Tervező Osztályának munkáját. 

A helyi csoportok életéből 

A Békés megyei Csoport a mályvádi er
dészetben vitatta meg Nagy Zoltán „Kör
nyezetvédelmi erdők tervezése Békés me
gyében'' és Danczik András „Erdősítések 
műszaki átvétele során szerzett tapasz
talatok az új rendelkezések szellemében" 
című tanulmányát. Az előadást követően 
Szabados József, a mályvádi erdészet ve
zetője hozzászólásában kiemelte az 1968-
ban befejezett erdősítések felülvizsgála
tának jelentőségét és erdészetére vonat
koztatva elemezte a műszaki átvételek 

tanulságait. A következő hozzászólók a 
vadvédelem, a környezetvédelem, a táv
lati terveknek, a felügyelőség szerepének, 
a zöldövezeti fásításoknak, az erdősíté
sek műszaki átvételének kérdéseit vitat
ták meg. A résztvevők Békéscsabán meg
tekintették az Ipari és Mezőgazdasági Ki 
állítást. Ezen a Délalföldi EFAG is részt 
vett mint kiállító. 

* 
A Győri Csoport a bagaméri erdész

kerület területén egésznapos szakmai be-



mutatót tartott. Máté Károly erdészetve
zető ismertette a hosszúfás közelítéssel 
kombinált fakitermelést. TDT 55 típusú 
lánctalpas traktor a gépsor vezérgépe, 
míg a munkapadon való mozgatást F R A K 
B—2 rakodó végzi. A kérgezést K—02-es 
géppel oldják meg. A termelés folyama
tosságát bizonyítja, hogy a termelt vá
lasztékokat folyamatosan, legkésőbb má
sodik-harmadik napon uszályba rakva, 
az eddig tapasztalt legrövidebb idő alatt 
szállítják el. 

A Csoport tapasztalatcserét szervezett 
„Üj technológiák a vágásterületek előké
szítésében, a tuskózásban, csemeteneve
lésben és vegyszerezésben" témakörben. 
A z erdőgazdaságban a felújítás lemara
dását az akácosok tuskózásának megol
datlansága okozza. Üj módszerként vezet
ték be: az Eletari tuskófúró gépet, vala
mint az ERTI szerkesztésében készült al
talajlazító gépet, harmadik megoldásként 
a vegyszerrel kombinált gyomtalanítás, 
sarjvisszaszorítás és gödrös ültetés is be
vezetésre került. 

* 
A Kaposvári Csoport Somogyvár—Ku

pavár térségében szakmai bemutatót ren
dezett. Előadást tartott dr. Bakkay Kor
nél múzeumigazgató „Somogyvár szerepe 
Árpádházi királyaink idején" címmel. Az 
előadást követően bemutatta a X I — X I I . 
századból származó leleteket. A bemutató 
után a résztvevők megtárgyalták az ása
tások körül kialakítandó nemzeti park lé
tesítésével kapcsolatos feladatokat. A 
Csoport filmvetítést szervezett. Ezen 
Eördögh Tibor, a Nagybereki Állami Gaz
daság főmérnöke mutatta be az erdők 
életét, annak esztétikai és vadászati vo
natkozásait a különböző évszakokban. 
Varga Gábor, az O T V H főmérnöke szí
nes diafilmen mutatta be a növényzet 
esztétikai jellemzőit, majd dr. Tarján 
Lászlóné osztályvezető a közjóléti erdő
gazdálkodással kapcsolatos feladatokról 
tartott előadást. 

* 

A Kecskeméti Csoport a Felsőtiszai 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság terüle
tére tanulmányutat rendezett. 

* 
A Mátrafüredi Csoport Romániába 

szervezett tanulmányútja során Kolozs
várott a világhírű botanikuskertet, Tor
dán sziklai növényzetet, Bucsina-tetőn és 
Kis-Kohárdon a magashegyvidéki erdő
gazdálkodást tanulmányozta a hargitai 
tartományi erdőgazdaság igazgatóhelyet
tesének kalauzolása mellett. Tusnád tér
ségében helyszínen tanulmányozták a je-
genyefenyő-gazdálkodást, majd a fenyő
erdők felújítását. Sepsziszentgyörgyön a 

Székely Múzeumot, Sinaia-n a volt ro
mán királyi vadászkastélyt tekintették 
meg. 

A Miskolci Csoport Sárospatakra és 
Révleányvárra szervezett tapasztalatcse
rét a fatermesztés időszerű kérdéseinek 
és a bodrogközi nyárfatermesztés helyze
tének megbeszélésére. Bartuez Ferenc 
igazgató megnyitójában méltatta a fa
termesztés jelentőségét és kiemelte az 
erdőművelők fáradságos munkáját. Ez
után dr. Szappanos András egyetemi ad
junktus előadás során irányelveket adott 
a nevelésre és utalt gazdálkodásunk ren
tabilitása szempontjából az erdőfenntar
tási járulék jelentőségére. Emrí János 
erdőfelügyelő előadásában méltatta a 
Bodrogközben korábban végzett nyárte
lepítések eredményeit, a bemutató alkal
mával pedig összevetette a hazainyár 
és óriásnyár előnyeit az olasznyárral 
szemben. 

* 
A Szolnoki Csoport a Balatonfelvidéki 

EFAG területén erdőművelési tanulmány
utat tartott. Tanulmányozták az intenzív 
csemetenevelési módszereket, a Bakony
ban gyakorolt erdőművelési eljárásokat, 
közjóléti létesítményeket a farkasgyepüi 
és devecseri erdészetek területén. 

* 
A Tatabányai Csoport a távlati terve

zés első szakaszának ismertetésére és az 
egységek véleményének meghallgatására 
vitadélutánt szervezett. Az V. ötéves és 
a távlati tervezés előkészítésének első 
szakaszában az összes párt- és szakszer
vezeti titkár részvételével az egységek 
szakemberei előtt ismertették a munka 
jelenlegi állását, a soron következő fel
adatokat. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Baján dr. Gál János „Az erdő szerepe 
a környezetvédelemben", dr. Dobos Tibor 
„Intenzív csemetenevelési módszerek"; 

Budakeszin, Egerben, Szolnokon Scheili 
Lipót ,.Választékolás az értékesítés igé
nye szerint"; 

Pécsett dr. Káldy József „Az erdőmű
velés gépesítésének lehetőségei" címmel. 

Nyugdíjazás. Hegyháti József (1913) 
erdész a sasréti erdészetnél eltöltött hosz-
szú szolgálata után nyugalomba vonult. 
Dr. Kollwentz Ödön (1912) erdőmérnök
től az erdőgazdaság dolgozói Pécsett me
leghangú ünnepség keretében vettek bú
csút Baranyában töltött közel 30 eszten
dei szolgálata után. 



Nyugdíjba vonult továbbá Somogyi 
Ferenc (Oroszlányi Erdészet), Kiss Géza 
(Tatabánya), Bognár Imre (Pusztavámi 
Erdészet), Szabó Sándor (Kisbéri Erdé
szet), Németh Károly (Tatai Erdészet), 
Jánki György (Csákvári Erdészet), Illés 
József (Csákvári Erdészet), Nagy István 
(Tatabánya), Kiss Gyula (Csákvári Er
dészet), Kovács Pál (Síkvölgyi Erdészet), 
Varga Miklós (Tatabányai Erdészet), Rák 
Ferenc (Síkvölgyi Erdészet), Futó Mihály 
(Tatabánya), Pálmai Ferenc (Tatai Erdé
szet), Altrichter Károly (Oroszlányi Er
dészet), Berghold Antal (Tatabányai Er
dészet), Hartdégen Ferenc (Oroszlányi 
Erdészet), Rákóczi Jenő (Kisbéri Erdé-

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 

Dr. Csontos Gyula, a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság igazgatója, Baja; 

dr. Fáy Mihály, a Mohácsi Farostlemezgyár igazgatója, Mohács; Gál István 

igazgatóhelyettes, Erdészeti Szakközépiskola, Sopron; Hajak Gyula főelőadó, 

MÉM Erdőrendezési Főosztály Fagazdaságfejlesztési Osztálya, Budapest; Király 

Pál erdőmérnök, az E R D Ő G A Z D A S Á G ÉS F A I P A R c. lap szerkesztője, Buda

pest; dr. Madas András erdő- és mezőgazdasági mérnök, MÉM miniszter

helyettes, Budapest; Németh László, a Gyulaji Állami Erdő- és Vadgazdaság 

igazgatója, Tamási; dr. Szepesi László igazgatóhelyettes, Erdészeti Tudományos 

Intézet, Budapest; dr. Szőnyi László osztályvezető-helyettes, MÉM Erdőrende

zési Főosztály, Fagazdaságfejlesztési Osztálya, Budapest. 

szet), Futó Ferenc (Tatai Erdészet), Ma-
zalin István (Kisbéri Erdészet), László 
József erdész, személyzeti előadó (Pécs). 

* 
Halálozás. Dr. Lakatos Tibor ny. erdő

főmérnök 69. évében, súlyos szenvedés 
után Debrecenben elhunyt. Horváth Jó
zsef, M É M osztályvezető, életének 50. 
évében autóbaleset áldozata lett. 

* 
XJj tagok felvétele. Pőcze Levente er

désztechnikus, Kisvaszar, Tóth Lajos er
désztechnikus, Kisvaszar, Jákics Kornél 
Pécs, Krajkovics István Kárász, Takács 
Sándor Pécs. 




