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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. 




