


A Z E R D Ő 

T A R T A L O M 

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése 433 
Dr. Madas András: Elnöki megnyitó 438 
Végvári Jenő: A Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 

tevékenysége és műszaki fejlesztési munkái 443 
Dr. Madas András: Közgyűlési megnyitó 453 
Király Pál: Főtitkári beszámoló 455 
Az 1972. évi „Bedő Albert" díjasok 407 
Király Pál: Az Alapszabály-tervezet indoklása 409 
Dr. Madas András: Határozat és zárszó 471 
A vándorgyűlés résztvevői 471 

Kocsárdi Károly: Vándorgyűlések, „Bedő Alberf'-díjasok . . . 475 

Címkép: A szovjet b a k d a r u a b e m u t a t ó n 

Hátlapon: A vándorgyű lés e m b l é m á j a 

C O f l E P W A H H E 
Bbie3HHaH ceccmi rocyaapcTBeHHoro OőmecTBa -TlecoBonoB 433 

Honapdu, K.: Bbie3«Hbie cecCHH - JlaypeaTbi npeiuHH „Befla 
Aji6ep-r" 475 

C O N T E N T S 

The annual meeting of the Hungárián National Forestry 
Association 433 

Kocsárdi, K.: The annual meetings — „Bedő Albert" 
Prize winners 475 

Az Országos Erdészeti 
Egyesület kiadványa 

A szerkesztő bizottság levél
címe: Budapest 23. postafiók 17. 

távbeszélő száma: 
Budapest 150-624 

Szerkesztő: dr. Keresztesi Béla 
Szerkesztőségi főmunkatárs: 

Jérome René 
A szerkesztő bizottság tagjai: 

Balázs István, Budapest; 
Becfc Antal, Pécs; 
dr. Birck Oszkár, Budapest; 
Boldizsár Antal, Miskolc; 
Botos Géza, Debrecen: 
Büttner Gyula, Esztergom; 
Deák István, Tamási; 
Erdős László, Budapest; 
Fila József, Budapest; 
Firbás Oszkár, Sopron; 
Gáspár Hantos Géza, Keszthely; 
Hatler Rudolf, Kaposvár; 
dr. Herpay Imre, Sopron; 
Il>aros Frigyes, Veszprém; 
Imreh János, Budapest; 
Jáhn Ferenc, Eger; 
dr. Járó Zoltán, Budapest; 
dr. Káldy József, Sopron; 
Király Pál, Budapest; 
dr. Madas András, Budapest; 
Mészöly Győző, Budapest; 
dr. Radó Gábor, Budapest; 
dr. Sali Emil, Budapest; 
dr. Sólymos Rezső, Budapest; 
dr. speer Norbert, Budapest; 
Stádel Károly, Győr; 
Tőtft István, Budapest; 
dr. Tóth Sándor, Budapest; 
Varga Ferenc, Sopron; 
Vida László, Szeged; 
Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 

Kiadja a Lapkiadó Vállalat 
(Budapest VI. , Lenin körút 9— 
11.) Felelős kiadó: Sala Sándor. 
Kapják az Országos Erdészeti 
Egyesület tagjai, előfizethető 
még a Posta Központi Hírlap 
Iroda (Budapest V., József ná
dor tér 1.) és a lapterjesztéssel 
foglalkozó egyes postahivatalok 

útján. 
Példányszám: 5790 
1972 — 1 0 17910 

Révai Nyomda, Budapest — 
F. v.: Povárny Jenő 

Index:25208 



Az Országos Erdészeti 
Egyesület vándorgyűlése 

Tata, 
1972. augusztus 11—12. 

Az egyesületi vándorgyűlés idén rendhagyó módon kezdődött. A tatai őspark
ban kialakított szabadtéri színpadon ünnepélyesen feldíszített elnökségi asztal
nál Király Pál főtitkár virágcsokorral és ajándékkal köszöntötte dr. Madas 
András elnököt abból az alkalomból, hogy őt a minisztertanács mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszterhelyettessé kinevezte. Röviden méltatta azokat az 
érdemeket, amik ehhez vezettek és amiket az Egyesület, az egész szakma is 
örömmel tart nyílván. A továbbiakhoz, a magas hivatal betöltéséhez az egész 
egyesületi apparátus, a teljes tagság támogatását ajánlotta fel. 

Dr. Madas András meghatott szavakkal köszönte meg az üdvözlést, s ki
fejezésre juttatta azt a nézetét, hogy abban a tényben, miszerint ezt a fontos 
helyet személyében erdésszel töltötték be, a pártnak és a kormánynak a szakma 
iránti megbecsülése jut kifejezésre. Mint egyesületünk elnöke köszöntötte 
a megjelent vendégeket, a vándorgyűlés résztvevőit, majd hivatalos minőségé
ben dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter üdvözletét tol
mácsolta és előadásában vázolta a fagazdaság termelés- és műszaki fejleszté
sének legfontosabb irányait, adott átfogó programot az egész szakmának az 
elkövetkező legközelebbi időre. 

Ezt követően Végvári Jenő, a rendező Helyi Csoport elnöke és a Vértesi 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatója ismertette a Gazdaság természeti 
és gazdasági viszonyait, tevékenységét és ezek között kiemelten a részben már 
megvalósított, részben még folyamatban levő legfontosabb műszaki fejlesztési 
munkáját: a vállalat évi fakitermelése % részének felkészítésére és részbeni 
feldolgozására szolgáló sikárosi üzem kialakítását. 

A tanulmányút 

Az előadást Sikároson helyszíni bemutató követte. Hosszan kígyózó autó
buszsor vitte a résztvevőket, az Oroszlányi Erdészet munkaterületébe némi be-



tekintést engedő kisebb kerülővel. A területet sűrűn behálózó bányaobjektu
mok, a bányaművelésnek szerte látható nyomai, ezek között is a külszíni fejtés
sel rombolt, de bányatörvényünk előírásai ellenére sem elrendezett terepe és 
talaja ízelítőt adott a nehézségekből, amelyekkel az erősen iparosodott vidéken 
dolgozó Gazdaságnak meg kell küzdenie. Annál dicséretesebbek az útközben 
látott jól ápolt nyártelepítések, sikeres felújítások. Mindenütt a szakértő gon
dosság nyomai. 

A képet méltón koronázta a sikárosi üzem, amely a mai munkában a jövő 
képét vetítette az ország szakmai nyilvánossága elé. Zsilvölgyi László, a Gazda
ság műszaki osztályvezetője az alkotónak magabiztos nyugalmával, szerényen 
visszahúzódva figyelte az osztályozópad vezérlő emelvényéről — mint parancs
noki hídról — az új üzem jól szervezett bemutatását. Szerénység nyilvánult meg 
már a „rekonstrukció" elnevezésben is, hiszen itt alapjaiban új valósul meg a 
jövőben mennyiségileg rohamosan növekvő, végrehajtási körülményeiben mind 

Dr. Madas András elnök, 
az új miniszterhelyettesünk 

nehezebbé váló fahasználati feladataink megoldását ígérő munkafolyamat mód
szerében. 

A látottak élményszerűen illusztrálták Végvári Jenő tájékoztató előadását. 
Még a szomszédos fák alatt sülő kolbász illata is csak vontatottan csalogatta a 
bemutató forró napsütéséről a hűs árnyékba a látottaktól lebilincselt résztvevő
ket. Az új elgondolásoknak gyakorlatban látott, hibátlanul működő megvaló
sulása mély gondolatokat keltett és vezet remélhetőleg újabb elhatározásokra. 

A rövid ebéd után erdei szimpózium értékelte a látottakat. A megbeszélés 
vezetőjeként először Dessewffy Imre, az OEE Műszaki Fejlesztési Bizottságá-



nak elnöke emlékeztetett arra, hogy a szakma legjobbjai már több mint egy 
évtizede javaslatot tettek a hosszúfás fakitermelés bevezetésére, de ennek, az 
eddiginél 4—5-szörösen eszközigényesebb megoldásnak a megvalósítására az 
anyagi lehetőségek hiányában mindmáig lehetőség nem volt. Tisztelet a Vér
tesi EFAG dolgozóinak, akik bátran vállalták a nem csekély kockázatot és 
anyagi áldozatot. A Szakbizottság jelentős szerepet játszott az előkészítésben 
és a továbbiakban is támogatja ezt a kezdeményezést, mert sziklaszilárdan 
meg van győződve arról, hogy ez a helyes út. 

Andor József, az OEE Erdőhasználati Szakosztálya részéről rámutatott arra, 
hogy a fakitermelés és feldolgozás fejlődése nem tartott lépést a kitermelhető 
fatömeg növelésére irányuló két évtizedes erőfeszítésekkel, s ezért potenciális 
adottságainkat nem tudjuk racionálisan kihasználni. A növekvő feladatok csak 
a fahasználati munkáknak céltudatos fejlesztésével oldhatók meg, s ez az alsó
rakodói darabolás és készletezés irányába halad. A hosszúfás termelési rend
szernek alkalmazása egész erdőgazdálkodásunknak átfogó fejlesztését teszi szük
ségessé, az üzemtervezéstől kezdve a szakmunkásképzésig. A központi rakodók 
kapacitása tekintetében az évi 20—50 ezer m3-nyit tartja a Szakosztály opti
málisnak, de ennek a rendszernek előnyei csak akkor teljesek, ha a feldolgozás 
fejlesztését is a központi rakodón oldják meg. 

Bogár István, az OEE Erdőfeltárási Szakosztálya részéről a hosszúfás faki
termelésnek erdőfeltárási vonatkozásaira hívta fel a figyelmet. Az erdőfeltárás 
fejlesztésének újabb állomását a fahasználat területén várható ezen struktúra
változás határozza meg. A központi felkészítőhelyek kiválasztását döntő módon 
határozza meg a fa természetes áramlási iránya, de alapvető követelmény az is, 
hogy az összevont rakodón megfelelő nagyságú terület álljon rendelkezésre a 
felkészítésen és tároláson túlmenően a feldolgozás végrehajtására. Az új mód
szer követelményeket támaszt a vonalvezetéssel és az útpályaszerkezettel szem
ben is. Ugyancsak fontos kérdés a megfelelő szállítógépjármű típusok megvá
lasztása. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a sikárosi kezdeményezés mesz-
sze meghaladja jelentőségében az adott Gazdaság kereteit, így széles körű ösz-
szefogással kell azt támogatni. 

Dr. Káldy József részletesen foglalkozott a felkészítő telepek helyével, nagy
ságával, azok berendezésével, a hosszúfának a megfelelő hosszával. Ez utóbbira 



vonatkozóan elfogadottnak ismerte el a 8—14 m-es mértéket, de alkalmazásra 
ajánlotta azt az elvet, hogy minél nagyobb hosszban történjék a faanyag be
szállítása, akár 16—18 m-esben is. Rámutatott arra, hogy az erdőgazdaságban 
ma már nem elegendő a technika fejlesztése, racionalizálni kell a teljes ter
melési folyamatot. 

Káldy József egyébként bemutatta a helyszíni bejárás alkalmával az egy mé
ter körüli hosszúságú tönkök hasítására konstruált hidraulikus szerkezetét. Ez 
alkalmas arra, hogy ilyen irányú, mai gondjainkon enyhítsen. 

Dr. Pankotai Gábor ugyancsak azt fejtegette, hogy elmúlt fejlesztési idő
szakunkban a feladatokat a szokásos részmunkák javításával, célszerűbb esz
közök alkalmazásával, a munkások kiképzésével igyekeztünk jobban megol
dani, fejleszteni. Bár az erdőhasználati munkák termelékenységét ezen a mó
don jelentősen növeltük, átütő korszerűsítést nem értünk el, mivel e fejlesztés 
nem lépte túl az egyes munkahelyek határait. A vértesi kezdeményezésben 
az az új, hogy a fakitermelés-felkészítés-feldolgozás folyamatát jól átgondolt, 
közös rendszerbe foglalta össze. Hogy ez az alkotó elképzelés mennyire lesz gyü
mölcsöző, nagyrészt attól is függ, hogyan sikerül majd az egyes munkahelye
ken dolgozókat — akár vállalati síkon is — e rendszerbe beleszoktatni, az ebben 
rejlő lehetőségek teljes kiaknázására ösztönözni. Ez a feladat majdnem olyan 
nehéz lesz, mint a bemutatott technikai alkotás létrehozása volt. A fahasználat 
és feldolgozás kapcsolatának kimélyítését sürgette a két ágazat pénzügyi össze
vonásával, hogy a kitermelt vastagfából maximális vállalati nyereség legyen 
elérhető. Ez minden szempontból a lehető legkedvezőbb megoldás. 

Király Miklós, a LIGNIMPEX Vállalat részéről a faexportunknak az utóbbi 
években örvendetes fejlődéséről számolt be. Tíz évvel ezelőtt valóban komoly
talannak hatott volna a mai exportvolumennek megjósolása. Rámutatott arra, 
hogy a bemutatotthoz hasonló műszaki fejlesztés erősen külföldi gép igényes, 
aminek fedezését csak exportöbblettel lehet kitermelni. A Vállalat erre min
den lehetőséget megad a gazdaságoknak. Az ilyen hitel 3—5 éven belül letör-
leszthető és az export fokozására szinte korlátlan lehetőségek kínálkoznak. 

Borsodi Imre, a Veszprémi MN Erdőgazdaság igazgatója annak a meglátásá
nak adott kifejezést, hogy a fahasználat gépesítésének fejlesztése néhány éve 
megállt. Részletesen beszámolt arról, hogy gazdaságában eddig milyen szintet 
értek el. Ez nagyjából a traktoros közelítés, árbocdarus rakodás és csak kisebb 
részben hosszúfás kitermelés, alsó rakodón való felkészítéssel. Melegen gra
tulált a vértesieknek, akiknek tapasztalatait most az ország egész erdész-társa
dalma hasznosíthatja. 

Dr. Herpay Imre az egyes termelési módszereknek a rendszertervezés mód
szerével történő vizsgálatát sürgette mind a működés, mind a gazdaságosság 
tekintetében. Társadalmi összefogásra tett javaslatot a vizsgálatok elvégzése 
érdekében, hogy a vállalatok kellően tájékoztathatok legyenek arról, hogy fej
lesztésüket milyen irányba vigyék. Megítélése szerint az Erdészeti Tudományos 
Intézet és az Egyetem kellő felkészültséggel rendelkezik az ilyen információk 
adásához. 

A felszólalásokat lezárva Dessewffy Imre köszönetet mondott a vendéglátók
nak az összejövetel kedvező körülményeinek megteremtéséért. A sikárosi üzem 
továbbfejlesztéséhez, kialakításának befejezéséhez sok sikert kívánt. 

A közgyűlés 

A vándorgyűlés másnapján került sor az egyesületi közgyűlés megtartására. 
A házigazda helyi csoport elnökeként Végvári Jenő köszöntötte a megjelente-



ket, a vándorgyűlés résztvevőit és a vendégeket, majd felkérte dr. Madas András 
egyesületi elnököt a közgyűlés megnyitására. A megnyitó után Király Pál tar
totta meg főtitkári beszámolóját. A beszámolót követően az Egyesület elnöke 
átadta az 1972. évi „Bedő Alberf'-díjakat, majd miniszteri kitüntetéseket osztott. 

„Bedő Albert"-díjban részesült: 

Dr. Speer Norbert erdőmérnök, az ÉRDÉRT Vállalat vezérigazgatója, 
Végvári Jenő erdőmérnök, a Vértesi EFAG igazgatója, 
Ván László erdőmérnök, a Kiskunsági EFAG erdőművelési osztályve
zetője. 

„Erdészet kiváló dolgozója" kitüntetésben részesült: 

Balázs István, Botos Géza, Büttner Gyula, dr. Csőre Pál, Csőtönyi József, 
Iharos Frigyes, Mészöly Győző, Prókay Gyula, Rakonczay Zoltán. 

Miniszteri dicséretben részesült: 

Erdősi Dezső, dr. Hauer Lajos, Kiss Lajos, Németh Gyula, Sipos Sándor, 
Sükös Zsolt, Várfalvi József, Zsilvölgyi László. 

Következő napirendi pontként Király Pál ismertette az alapszabály módosí
tás körülményeit, röviden vázolta a módosítások indokait. Ezután az elnök vi
tára bocsátotta a tervezetet, a hosszantartó és alapos előkészítés azonban a köz
gyűlésen való hozzászólásoknak elejét vette. Felszólalás hiányában az elnök a 
tervezetet egyhangúlag elfogadottnak nyilvánította. 

Megköszönve a rendező Helyi Csoportnak és az Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daságnak a vándorgyűlés alapos és mindenre kiterjedő előkészítését, külön ki
emelve a szakmai bemutató rendkívül magas színvonalát, valamint a 700 részt
vevőnek gyors és zökkenőmentes mozgatását, az elnök a közgyűlést az erdész
himnusz hangjaival lezárta. 


