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Az Országos Erdészeti Egyesület 
1977. évi közgyűlése és a 

VI. Fagazdasági Műszaki Nap 
Az egyesületi közgyűlésnek és a műszaki seregszemlének immár hagyomá

nyossá váló együttes megrendezése rendkívül szerencsés módon valóban ün
neppé teszi szakmánk évente visszatérő, hatalmas megmozdulását. A két ren
dezvény kölcsönösein ad egymásnak látogatottságot, értékes szakmai élményt. 
Megrendezése az első időben baráti gesztus, ma már egyre inkább komoly meg
tiszteltetés, színvonala pedig őszinte csodálatra késztette még az anyagiakkal 
és látnivalókkal bővebben elkényeztetett országokból érkezett vendégeket is. 

Közgyűlésünket és a műszaki napot az idén a magyar erdőgazdálkodás egyik 
legsajátosabb tája — az erdőspuszta és Debrecen városa — fogadta, ahol ma 
a MÉM debreceni Erdőrendezősége és a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság bizonyul méltó utódjának a kor szavát mindig megértő, a közösség ér
dekeit szolgáló egykori erdészeknek és városatyáknak. 

A közgyűlés 

A közgyűlés elnöksége 

A városnak szinte szimbólumává váló ARANY BIKA Szállónak BARTÓK-
termében mintegy 600 fő résztvevő előtt DR. MADAS ANDRÁS egyesületi el
nök nyitotta meg a közgyűlést az elnökségben helyet foglaló DR. SOÓS GÁ
BOR MÉM államtitkárt, a helyi párt és tanácsi szervek vezetőit, a szakszer
vezet, MTESZ, szakoktatási és különböző erdészeti szervek vezetőit és küldöt
teit, társegyesületek képviselőit, végül is valamennyi résztvevőt üdvözölve. Kü
lön tisztelettel és szeretettel fordult az Egyesület külföldi vendégei felé, akik 



ez alkalommal Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország 
és a Német Szövetségi Köztársaság szaktársadalmát képviselték. 

Az elnöki megnyitó emlékeztetett a tavalyi közgyűlésen elhangzott kérésre, 
amely kezelő szektorra való tekintet nélkül hívta fel az Egyesületbe tömörült 
tagságot az új erdészeti vezetés mögé sorakozásra. Örömmel állapította meg, 
hogy ez valóban megtörtént és közös erőfeszítések történnek az erdészet és 
elsődleges faipar előtt álló feladatok megoldására. Két legaktuálisabb feladat-

• ként említette az új erdőtörvény előkészítésében való felelősségteljes közre
működést, valamint a megváltozott körülmények között új erdőgazdaságpoli
tikai irányelvek kialakításához való — nem kisebb jelentőségű — hozzájáru
lást. Végül a résztvevők figyelmébe ajánlotta az erdőnek társadalmi-gazdasági 
fejlődésünkben elfoglalt szerepét kifejező közgyűlési jelszót: 

Az erdők a társadalomért! 

Rámutatott arra, hogy hazánkban időben felismertük az erdő iránti igény
nek világszerte rohamos módosulását, a funkciók jelentős bővülését. Az elmé
leti kérdések tisztázása mellett megindult gyakorlati munka eddigi ered
ményeit hivatott az adott tájon a közgyűléshez csatlakozó tanulmányi kirán
dulás szemléltetni. 

A megnyitó után KIRÁLY PÁL egyesületi főtitkár tartotta meg szokásos 
beszámolóját, majd DR. ÉBLI GYÖRGY terjesztette elő az ellenőrző bizott
ság jelentését. A közgyűlést vendégül látó táj erdőgazdálkodását TERMANN 
ISTVÁN, a Felsőtiszai EFAG igazgatója ismertette a résztvevőkkel. Mindezt 
követően került sor a legmagasabb szakmai kitüntetések idei kiosztására. 

„BEDÖ ALBERT-díj"-ban részesült ez alkalommal: 

KISS LASZLÖ erdész, a Felsőtiszai EFAG banki erdészetének vezetője; 
JÁHN FERENC erdőmérnök, a Mátrai EFAG igazgatóhelyettese; 
DR. TUSKÓ LÁSZLÓ erdőmérnök, a soproni ROTH GYULA Erdészeti Szak
középiskola igazgatója. 

„CLUSIUS emlékérem"-mel tüntették ki: 

DR. CSUKÁSNÉ GYÖRFFY MÁRIA ny. agronómust; 
DR. KONECSNI ISTVÁN mezőgazdasági mérnököt, a MÉM Élelmiszerellen
őrző és Vegyvizsgáló Központjának h. osztályvezetőjót. 
A szakmai kitüntetések után jelentette be az elnök, hogy a kulturális mi

niszter 
JERÓME RENÉ erdőmérnöknek, A Z ERDŐ szerkesztő bizottsága főmunka
társának a népművelés terén kifejtett kiváló munkájáért „A szocialista kul
túráért" kitüntető jelvényt adományozta. 
Az elnökség DR. SALI EMILnek, DR. KÁLDY JÓZSEFnek és DR. MADAS 

ANDRÁSnak a szerkesztőbizottságban 25 éven át kifejtett munkájukért, a ma
gyar erdészeti kultúra kitartó szolgálatáért elismerő oklevelet adott. 

Végül KIRÁLY PÁL főtitkár emlékezett meg DR. MADAS ANDRÁS elnök 
nemrégen betöltött 60. születésnapjáról, tolmácsolta az egyesületi elnökség jó
kívánságait és gratulált a résztvevők lelkes ünneplése közben az ez alkalom
mal kapott „Munka Érdemrend arany fokozata" kormánykitüntetéshez. 

A kitüntetések verte hangulathullám csitulásával DR. SOÓS GÁBOR állam
titkár emelkedett szólásra. A Minisztériumnak és a MEDOSZ központi bizott
ságának a nevében üdvözölte a közgyűlés résztvevőit — külön az áldozatos fe
leségeket, elismert öregeket és az érdemes kitüntetetteket. Köszönetet mon-



dott azért a munkáért, amelyet az Egyesület aktivistái, egész tagsága végzett 
erdőgazdálkodásunk és elsődleges faiparunk fejlesztése érdekében. Ez jelent
kezett a szakma eredményeiben és továbbra is kérte a hathatós társadalmi köz
reműködést. 

Örömének adott hangot afelett, hogy ezen a nagy szakmai találkozón részt 
v ehet, mert az itteni megnyilatkozások mindig értékes tájékoztatást adnak 
az ágazatirányítás számára. Az irányító szervek az erdészet elmúlt évét ered
ményesnek értékelik. A maga részéről azzal a pesszimizmussal, perspektívátlan-
sággal, amit a főtitkári jelentés említett, nem találkozott, de osztotta azt a né
zetet, hogy ez nem is lehetne indokolt. A párt és kormány nagyon határozot
tan körvonalazta a szakma perspektíváját. A kiélesedett energiahelyzetben egyre 
nő a fa iránti kereslet, megnőtt az erdő társadalmi, környezetvédelmi szerepe 
és ez csak fokozza az érdeklődést. De hitet és bizakodást hirdet a közgyűlés
nek jelszava is, amit akár fordítva is lehet értelmezni: a társadalom az erdőért! 
Társadalmunk tisztelettel és szeretettel övezi az erdőt, annak művelőit, szak
embereit. Ennek egyik nagyon is fontos jele, hogy az V. ötéves tervben éppen 
az erdészet kapta a legelőnyösebb szabályozó rendszert. Ha mégis van egyes 
dolgozó társunknál bizonytalanság, annak okát minél gyorsabban fel kell tárni 
és segíteni annak feloldását. 

Biztató az ilyen helyzet, de ki is kell használni, élni is kell vele. A népgazda
ság anyagiakat előlegez, de vár is hasznos munkát — termelést, ökonómiai gon
dolkodást, fejlesztést. Ha nem sietünk önmagunk is fejlesztési lehetőségeket 
teremteni, úgy magunk emésztjük fel a kapott lehetőségeket. Teljesen egyet
értett a főtitkári jelentéssel abban, hogy a központi gazdálkodást irányító szer
vek gyorsabb és egyértelműbb eligazítást kell adjanak a vállalatok felé a mű
szaki fejlesztés, az üzem- és munkaszervezés és más felvetődő kérdések meg
oldására. De az is igaz, hogy ezek felhasználásával csakis a jó vállalatgazdál
kodás tudja megteremteni mind a saját, mind a központi fejlesztési alapot. 

Alapvető fordulatot hoztunk létre az erdőgazdálkodásban. Ezt mutatja az 
erdőterület növekedése, a hatalmas erdősítések, az állományok összetételének 
javulása. Ugyanígy kell most előre lépni a gépesítés, a kemizálás, a munka- és 
üzemszervezés terén. Nagyon kérte, hogy az Egyesület a teljes társadalmi esz
köztárával hasson le egészen a műhelyig, ahol a gépek fogadásának megfelelő 
szellemiséget, alkalmazásuk fejlesztését kell elérni. Megállapította, hogy a szak
emberképzés terén pótlandóink vannak. A Munkaügyi Minisztériummal most 
igyekeznek ezt rendezni. Központi iskolákban azonban továbbra is csak kevés 
lesz képezhető, a többséget magában az üzemben kell felkészíteni és ebben is 
nagy szerep vár az Egyesület helyi csoportjaira. 

Végül röviden rámutatott az Egyesület előtt álló legfontosabb feladatokra. 
Mindenekelőtt a propaganda terén a nagyközönség felé fordulásra — ez szük
séges a társadalmi megbecsülés kivívásához is. A tagság tapasztalatainak ér
vényesítését kérte a Párt Gazdaságpolitikai Bizottsága elé terjesztendő fejlesz
tési irányelvek kialakításában, valamint a készülő új erdőtörvény előkészíté
sében. Komoly műszaki, gépesítési program kialakítását sürgette már meg
levő, kapható gépekkel, mert apró megrendeléseket nem lehet kielégíteni — 
alaposan meggondolt, kellően megalapozott fejlesztésre van szükség és annak 
az eddigieknél szervezettebb és következetesebb végrehajtására. 

Következő felszólalóként KOVÁCS SÁNDOR, az MTESZ főtitkára köszön
tötte a Szövetség elnöksége nevében az 1976. évben eredményes munkát vég
zett egyesületi tagakat. Továbbra is úgy kérte végezni a munkát, hogy minél 
közelebb kerüljünk a napi problémákhoz és hozzájárulhassunk azok megoldá-



sához. Köszönetet mondott a Minisztériumnak azért, hogy számít az Egyesü
letre, igényli munkáját és ígéretet tett arra, hogy továbbra is igyekszünk az 
igényeknek eleget tenni. 

Az egyesületi közgyűlés nagy nyilvánosságát használta fel DR. KÁLDY JÓ
ZSEF egyetemi tanár, a soproni Egyetem megbízott rektora arra, hogy el
oszlasson néhány — az erdész társadalmat a legutóbbi időben nyugtalanított 
— mendemondát. Mindenekelőtt rámutatott arra, hogy nem felel meg a való
ságnak az a hiedelem, hogy van már elegendő mérnökünk. Világos cáfolat erre 
a végzettek iránt legutóbb megnyilatkozott érdeklődés: egy-egy végzős erdő
mérnöknek három állást kínáltak, a faipariaknak ötöt is. Nehézség mutatkozik 
a beiskolázásban. Amíg az erdőmérnökin két jelentkező is van egy helyre, ad
dig alig van jelentkező a faipari szakra. Segítséget kért minél több fiatalnak 
erre a szakra irányításában. Rámutatott arra, hogy az általános erdőmérnöki 
ismeretanyag már nem elegendő az erősen szakosodó munkahelyek megfelelő 
ellátására. Az egyetem ennek felismerésében számos tanfolyamot indított, ezek 
látogatottsága örvendetes ugyan, mégis, minél több jelentkezőt kér irányítani 
továbbképzésre. Elmondta, hogy az egyetemen legutóbb lezajlott vizsgálat szo
kásos, rutinjellegű párt és felügyeleti ellenőrzés volt, s eredménye nem volt 
elmarasztaló. Az egyetem legnagyobb nehézsége a tanszemélyzet kiöregedése. 
Négy tanár ment a legutóbbi időben nyugdíjba és tizenegy készül nyugalomba 
vonulni. Helyük betöltése most súlyos gond. Ehhez kért az egyesületi tagoktól 
támogatást, segítséget. Felderíteni és pályázatra késztetni az arra alkalmasakat. 

KIRÁLY PÁL 

Főtitkári jelentés 

Tisztelt Közgyűlés! 

Egyesületünknek 111 éves fennállása alatt mindig változatlan, fő célkitűzése 
volt a magyar erdőgazdaság fejlődésének társadalmi támogatása. 

Milyen helyzetben van napjainkban a magyar erdőgazdaság és mit tettünk 
fejlődésének elősegítése érdekében a múlt év májusában Balatonfüreden meg
rendezett közgyűlésünk óta eltelt idő alatt? — erről szeretnék számot adni a 
T. Közgyűlésnek ősi szokásainknak, Alapszabályainknak és a törvényes előírá
soknak megfelelően. 

Az erdőgazdaság helyzete, eredményei és problémái 

A múlt évben is, ebben az évben is a népgazdaság minden szektorában szor
galmasan dolgoztak az V. ötéves terv időarányos feladatainak végrehajtásán. 
Különösen a múlt évben azonban még nyomasztóan nehezedtek ránk a világ
gazdaságban végbement válságjelenségek következményei, amelyek meggyor
sították a belső fejlődésünkkel járó problémák felszínre kerülését is. Mint is
meretes, a múlt évi népgazdasági tervet — hosszú idő után először — összes
ségében nem sikerült teljesíteni. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága már december 1-i ülésén értékelte a helyzetet és megfelelő hatá
rozatokat hozott az idei népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről. 
Ezeknek a több vonatkozásban számszerűleg is megfogalmazott irányelveknek 
az alapján, erőteljes lélektani indítás kíséretében fogtak azután hozzá a vál-



lalatok. az ötéves terv második évére jutó feladatok végrehajtásához és ahol ez 
szükséges, remélhetőleg a múlt évi lemaradás behozásához is. 

Az általános népgazdasági helyzethez viszonyítva az erdőgazdaság és az el
sődleges faipar termelése kedvezően alakult a múlt évben, eredményeink job
bak voltak több fejlett iparágénál és a mezőgazdaság egészénél is. Alapvetően 
éreztették azonban hatásukat az ágazati közgazdasági szabályozók 1976 ele
jére végrehajtott, kedvező irányú módosításai is. 

Az összetett jelzőszámok mögött igen sok naturális munka áll. A fakiter
melés több évi stagnálás után rekordszintet: csaknem hétmillió bruttó köbmé
tert ért el. Az elsődleges fafeldolgozás is a mennyiségi növekedés állandóan emel
kedő tendenciáját mutatta, a feldolgozott alapanyag mennyisége elérte a 3.2 
millió köbmétert. Gyarapodott országunk erdőterülete és élőfakészlete is. 

Király Pál főtitkár beszámol a közgyűlésnek 

A szakma összességében kedvező képet mutató eredményeinek további rész
letezése helyett szükséges szót ejteni közgyűlésünkön is a fejlődésnek azokról 
a kedvezőtlen kísérőjelenségeiről, amelyek tagságunk zömét elég élénken fog
lalkoztatják és amelyeik miatt szakköreinkben az eredmények feletti megelége
dés helyett kétségkívül bizonyos fokú pesszimizmus tapasztalható. Mindenek
előtt a műszaki fejlesztés terén mutatkozó elégedetlenséget kell megemlíteni. 
A gyors gazdasági fejlődés nyomán általánosan jelentkező munkaerőhiány ki
élezte az erdőgazdaság történelmi gyökerű technikai elmaradottságát, felfokoz
ta az igényt a műszaki fejlesztés felgyorsítása iránt. A lélektani feszültséget 
és a hellyel-közzel ebből fakadó pesszimizmust a megoldás vontatottsága okozza 
és ugyanakkor a helyzet különböző megítéléséhez vezet. A vállalati szférában 
dolgozó tagtársaink úgy vélik, hogy az erdőgazdaság nem rendelkezik azzal a 
tőkeerővel, amely az átütő erejű, radikális gyors megoldáshoz szükséges. Az 
ágazaton kívülről jövő segítségben bíznak és mivel ez késik, sokan kisebbren
dűségi érzésbe esnek, a szakma tekintélyének, társadalmi presztízsének hiányát, 
politikai súlytalanságát emlegetik. 

A z irányítási szférában dolgozó kartársaink többsége is úgy véli, hogy az 
erdőgazdaság saját forrásai jelenleg nem elegendőek egy nagyságrendileg ésj 
minőségileg egyaránt ugrásszerű, viszonylag rövid idő alatt végrehajtandó vál-



tozáshoz, az ún. technikaváltáshoz. E mellett azonban részben vállalatainkat 
okolják a fennálló helyzetért, mondván, hogy a fejlesztéshez rendelkezésre álló 
saját és külső forrásokat (fejlesztési alap, állami támogatás, hitelkeret) sem 
merítették ki. .Ehhez járulnak még a fejlesztések műszaki-szervezési előkészí
tése terén elkövetett mulasztások, a piacelőkészítés hiánya és a vállalati maga
tartás egyéb fonákságai. 

Nem áll módomban folytatni ágazatunk eléggé ellentmondásos helyzetének 
további részletezését, ez nem is feladatom. Ügy gondolom, az előadottak is ele
gendők annak érzékeltetésére, hogy napjainkban körülbelül milyen irányú gon
dolatok foglalkoztatják 5800 fős tagságunk zömét, tehát magát az Egyesületet, 
hiszen testületünk a szakmai értelmiség túlnyomó részét magában foglalja. 
Csupán még azt kell megemlítenünk, ha teljessé kívánjuk tenni a pillanatnyi 
összképet: nem titok az erdésztársadalom előtt (mert erről hivatalos tájékoz
tatást is kaptunk), hogy a társadalomirányítás legfelső szintjén az utóbbi évben 
megélénkült az érdeklődés ágazatunk iránt, előtérbe kerültek az erdőgazdaság 
és az elsődleges faipar távlati komplex fejlesztésének kérdései. Ez a tény, ez az 
értesülés reménnyel, bizakodással és várakozással töltötte el egész szakmánkat 
és Egyesületünket is. Ez a bizakodó várakozás jellemzi ma leginkább szakmánk 
légkörét. E helyről is fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy tisztázzuk 
pontosan: mit várunk, miben kérünk segítséget a felsőbb szervektől, a társa
dalomtól?! Várakozásunk a realitásokon és ne illúziókon alapuljon. Tartsuk 
szem előtt, hogy a legfelső szintű politikai testületek elé csupán a valóban leg
fontosabb, a jövőre is kiható, valamint elvi-politikai megítélésre szoruló témák 
kerüljenek. Ne várjuk azt, hogy felső szintű döntés nyújtson orvoslást olyan 
problémákra, amelyeket szakmán, sőt többnyire vállalaton belül magunknak 
kell megoldanunk. 

A munkaerő-ellátás társadalmi segítése 

Az erdészetnek az előzőekben vázolt általános helyzete Egyesületünk munká
ját is alapvetően befolyásolta. Befolyásolta mindenekelőtt abban, hogy telje
sen világossá vált előttünk a már korábban felismert folyamat: a termelés 
első számú és a további fejlődésnek is kulcstényezője — jobban, mint eddig 
bármikor — az ember. Tudtuk ezt eddig is, napjainkban azonban szükséges 
fokozottabban hangsúlyozni. A felszabadulás utáni fejlődés során ugyanis, az 
1950-es években figyelmünk középpontjában a munka tárgya, vagyis az erdő 
állt. Utána, főként a motorfűrész általános elterjedése következtében kialakult 
szakmai-technikai forradalom idején főként a munka eszközére irányult fi
gyelmünk. A műszaki haladással párhuzamosan azonban mindinkább előtérbe 
nyomult a termelő ember műszaki képzettségének, hozzáértésének fontossága, 
a továbbhaladás szempontjából meghatározó szerepe. 

Egyesületünk vezető szervei úgy ítélték meg, hogy a fejlődésnek ebben a 
szakaszában nyílt lehetőség az Egyesület jellegének megfelelő módon a ter
melés közvetlen frontján dolgozó szaktársainkat leginkább foglalkoztató prob
léma: a munkaerőhelyzet megoldásának elősegítésére. Amint azt más alkalom
mal már nem egyszer kifejtettem, az Egyesület előtt a kérdéstől tudatosan távol 
tartotta magát mondván, hogy ha az állami apparátus is alig-alig képes meg
birkózni a nehéz helyzettel, akkor még kevésbé remélhető ez egy társadalmi 
szervtől. Ez az álláspont helyénvalónak tűnt mindaddig, amíg a munkaerőellá
tás elsősorban, sőt csaknem kizárólag bérezési, juttatási problémát jelentett. 
Napjainkban azonban, a technikaváltás előkészítő szakaszában a felnőttkorú 
képzés jelentőségének vitathatatlansága mellett elsősorban arról van szó, hogy 



tudjuk-e biztosítani szakmunkásképző iskoláink benépesítését és az iskolákban 
tudjuk-e biztosítani a korszerű, nem is a jelen, hanem a holnap igényeinek 
megfelelő műszaki képzés költséges feltételeit? Iskolastruktúránk miatt az erdei 
szakmunkásképzés az erdészképzéssel szorosan összefügg. 

A munkásellátás problémája a képzés oldaláról való megközelítésben már 
elsőrangú egyesületi üggyé vált. Elnökségünk az oktatási bizottság munkája 
alapján és az érintett intézmények képviselőinek bevonásával alaposan feltárta 
szakmunkásképzésünk egész problematikáját. Ebből a terjedelmes feltárásból 
csupán a legismertebb (mert legsúlyosabb) tényeket említem meg. 

1. Ifjúsági szakmunkásképző bázisainknak az ország területén való elosztása 
aránytalan, a déli országhatár mellé összpontosított, a közvélemény előtt ke
vésbé ismert. 

2. A tanulók lakókörzeti elhelyezése korszerűtlen, zsúfolt, az életkörülmé
nyek aligha vonzók az érdeklődők számára. 

3. Az iskolák technikai felszerelése hiányos, a motorfűrésztől eltekintve mo
dernebb speciális erdészeti gép alig szerepel gépparkjukban. A legnagyobb baj 
azonban az, hogy az ún. iskolareform egyik következményeként tanácsi irá
nyítás alatt állnak, az országos hatáskörű képzésre hivatott iskolák sorsa helyi 
érdekek kombinációinak függvénye. Fenntartásuk, még inkább költséges fej
lesztésük tulajdonképpen senkinek nem érdeke. Márpedig az oktatási beru
házások elégtelensége hosszú távon megbosszulja magát a fejlődés visszaesé
sében. Létezésük, jelenlegi színvonaluk az ott dolgozó pedagógusok hősies 
helytállásának köszönhető. Az elnökségi határozat nyomán a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztériumhoz intézett átiratunknak tulajdonítható, hogy 
a középrigóci szakmunkásképző iskola megszüntetésétől —• legalábbis egy időre 
— az illetékesek eltekintettek. 

Nem részletezhetem tovább ezt a témát csupán azzal zárhatom le ismer
tetését, hogy mélyére hatolva önerőből megoldhatatlannak tűnő ellentmondá
sokra, problémákra találunk. Megítélésünk szerint az erdei munkáskérdésnek 
feltétlenül azon a listán kell szerepelnie, amelyhez a társadalom segítségét 
várjuk. 

Egyesületünk még annyit tett az elmúlt év során az ügy előbbre vitele ér
dekében, hogy oktatási bizottságunk javaslata nyomán kezdeményezte a MÉM 
irányában egy propagandafilmnek a gyártását, a szakma és az erdei munkás
élet bemutatása, a szakmunkásképzés ismertetése céljából, a szakmunkás is
kolák benépesítésének elősegítésére. Ugyanakkor megkereséssel fordultunk az 
állami erdőgazdaságokhoz és szakvállalatainkhoz a gyártáshoz szükséges induló 
tőke összegyűjtése érdekében. Megkeresésünk az esetek többségében kedvező 
fogadtatásra talált, amiért az illető vállalatoknak e helyről is köszönetünket 
fejezzük ki. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a MÉM Szakoktatási Fel
ügyelőségének is a szép színes film elkészíttetéséért, amiben egyébként szintén 
közvetlenül közreműködtünk szakanyagírással és szaktanácsadással. Most már 
erdőgazdaságainkon, erdészeteinken a sor, hogy a film minél több helyen, mi
nél több alkalommal történő levetítésével kamatoztassák a befektetett tőkét 
szakmunkásképzésünk javára. Ügy vélem, hogy ezzel a szakfilmgyártással 
klasszikusan értelmezett szakmai érdekvédelmi funkcióját gyakorolja az Egye
sület. 

A munkáskérdéssel kapcsolatban meg kell még azt is jegyeznem, hogy tag
ságunk körében lassan, de biztosan gyarapodik az erdőgazdasági szakmunkások 
száma. Ez a szám az összlétszámhoz viszonyítva egyelőre még nem nagy, de 
feltétlenül arra figyelmeztet bennünket, hogy az idevágó párthatározat és 



MTESZ közgyűlési határozat szellemében, a szakterületileg illetékes Mezőgaz
dasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével is összhangban távlati 
akcióprogramunk keretében ki kell dolgoznunk egyesületi munkáspolitikánk 
elveit és konkrét feladatait, különös tekintettel a műszaki értelmiség és a mun
kásság szoros kölcsönhatására és a közművelődési feladatokra. 

Szociálpolitikai munka a tagság körében 

Egyesületi politikánknak mindig egyik szilárd alapelve volt, hogy a terme
lés első számú tényezője a dolgozó ember, aki nemcsak minden új érték forrása, 
hanem magának a termelésnek is végső célja. Mindig vallottuk, hogy egyesületi 
munkánk középpontjában végső soron az egyesületi tagnak, a szövetségben a 
közösség erejét, támaszát kereső embernek kell állnia. Meggyőződésünk ugyan
is, hogy az emberek rokonszenve, támogatása nélkül a legszebb, legnagyobb 
szabású terv is csupán szándék marad. Ebből az elvből kiindulva, de a hangu
lati megnyilvánulások által is ösztönözve folytattuk azt az intenzív szociálpoli
tikai munkát, amelyet 1973-ban szociálpolitikai bizottságunk létrehozásával 
elkezdtünk. Amint arról korábbi alkalmak során már jelentést tettem, eddig 
a termelőszövetkezeti erdőgazdaságban, az erdőrendezés és a kutatás területén 
dolgozó erdészeti szakemberek és a nyugdíjasok körében végeztek egyesületi 
szerveink a szociális helyzet feltárására irányuló részletes, kérdőíves felméré
seket. Ebben az évben fiatal erdőmérnökök lelkes kis csoportja az állami erdő
rendezőségek területén dolgozó fiatalok körében végzett kérdőíves felmérést. 
A példás gyorsasággal végzett feldolgozás eredményét PÉTI MIKLÓS erdőmér
nök kolléga a júniusban Siklóson erdőrendezési szakosztályunk által szervezett 
második Országos Erdőrendezési Napokon tárta a szakma nyilvánossága elé. 
Érdekes és a továbbiak szempontjából még figyelemre méltó összegezése ennek 
a felmérésnek, hogy a szakmánk e részterületén dolgozó fiataljaink anyagilag 
megfelelően dotáltnak, de a munkahelyi előmenetel szempontjából többségük
ben kilátástalan helyzetben levőnek ítéli magát. 

Másik nagyarányú szociálpolitikai akciónkról minden egyes egyesületi ta
gunknak értesülnie kellett, mert az ezzel kapcsolatos kérdőívet a tagdíj fejé
ben nyújtott szaklapunk áprilisi számával megkapta. (Sajnálatos és önmagában 
is elgondolkodtató tény, hogy ennek ellenére a kérdőívekből a hasonló esetek
nél jóval kisebb arányban érkezett vissza kitöltött ív Egyesületünkhöz. Mégis 
elegendő azonban ahhoz, hogy feldolgozásuk nyomán néhány fontos, a szakmát 
foglalkoztató hangulati tényezőről vélekedés helyett számszerű képet is kap
hassunk.) Ez a kérdőíves kutatás elsősorban azt szándékozik felszínre hozni, 
hogy milyennek minősítik szaktársaink a munkahelyüket, hogyan érzik ott ma
gukat, milyenek a munkafeltételek és az ún. munkahelyi légkör. A szakma 
általános helyzetével kapcsolatban is választ kértünk néhány kérdésre. Ügy 
gondoljuk, hogy a feldolgozás eredményeit több irányban is fel lehetne majd 
használni olyan fórumokon, ahol ágazatunk perspektivikus kérdéseivel foglal
koznak. 

Ennek a nagyarányú akciónknak a lebonyolításával kapcsolatban a szociál
politikai bizottság tagjai mellett köszönetet mondok az Állami Erdőrendezősé
gek Műszaki Irodájának az előkészítés során nyújtott szaktanácsadásért és a 
gépi adatfeldolgozás díjmentes elvállalásáért, az Erdőgazdasági és Faipari Ter
vező és Szervező Irodának a gyors technikai közreműködésért, a FAGOK-nak 
pedig az anyagi támogatásáért. 

Szociálpolitikai munkánk területéről még az erdészeti címhasználat bevezeté
sére irányuló javaslatunk kidolgozását és egyesületi vitáját említem meg. A té-



mát az életnek az a valósága vetette fel, hogy szakmánkban is több a veze
tésre alkalmas, jó képességű, rátermett ember, mint amennyi vezető pozíció 
a társadalmi-gazdasági piramisban nyitva áll. Nyilvánvaló, hogy a hivatali elő
menetelnek objektív akadályai vannak sokak számára, mégis ez a tény tár
sadalmi feszültségekhez vezetett. Szociálpolitikai bizottságunk ezért gyűjtött 
véleményeket és javaslatot dolgozott ki az erdészeti műszaki dolgozók beosztás
tól független erkölcsi elismerésére, az erdészeti címhasználat bevezetésére (ami
nek egyébként szakmánkban régi hagyományai vannak). A javaslat első meg
vitatásban életképesnek bizonyult, azonban még további csiszolásra van szük
ség ahhoz, hogy a jelenlegi társadalmi közfelfogásnak is megfelelhessen. 

Erdőgazdaságpolitikai törekvéseink 

Egyesületi tevékenységünknek másik nagy és hagyományos munkaterülete, 
amelyről jelentést kell tennem: az erdőgazdasági politika. Mielőtt azonban en
nek részletezésére rátérnék, rá kell mutatnom egy fontos politikai eseményre, 
amely jelentős segítséget ad ilyen irányú munkánkhoz. A közelmúltban ugyan
is felső szintű párthatározat született az MTESZ munkájának továbbfejlesz
téséről. A határozat egyrészről felkéri az állami irányító szerveket, a gazda
sági vezetőket, hogy támasszanak nagyobb igényeket a műszaki-tudományos 
egyesületekkel szemben. Másrészről arra hívja fel az egyesületeket, hogy mun
kájukkal kapcsolódjanak szorosabban az időszerű politikai, gazdasági és tudo
mányos feladatok megoldásához. A párthatározat szellemében fogalmazta meg 
azután az MTESZ XII. közgyűlése áprilisban saját határozatait. 

Ennek á jelentős „politikai hátszélnek" a birtokában tudott Egyesületünk 
azokkal a gazdaságpolitikai jellegű témákkal foglalkozni, melyeket a továb
biakban megemlítek. 

Időrendi sorban az utolsó, de fontosságát tekintve az első helyen kell meg
említeni egyesületi közreműködésünket annak a javaslatnak a kidolgozásában, 
amely felső szintű pártszervek részére készül a MÉM-ben az erdőgazdaság és 
az elsődleges faipar távlati komplex fejlesztési lehetőségeiről és feladatairól. 
Ez a munka jelenleg még folyamatban van. Bekapcsolódásunkra DR. SOÓS 
GÁBOR MÉM államtitkár elvtárs részéről a Fagazdasági Tanács ülésén elhang
zott felhívás adott lehetőséget. A rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel 
nagyon széles körű akciót már nem tudunk kibontakoztatni, hanem az elnökség 
és a választmány tagjaitól, a szakosztályok és helyi csoportok vezetőségétől 
kértünk javaslatokat arra nézve, hogy mit tartalmazzon a társadalmi előter
jesztés. Nézeteinket ezekben a napokban egyeztetjük a Faipari Tudományos 
Egyesület vezetőivel azért, hogy egységes álláspontot képviselve, összehangolt 
javaslatot terjeszthessünk az illetékes szervekhez. 

Mint már említettem, a nagy felelősségérzetet és körültekintést kívánó elő
terjesztés számos kérdést vet fel, mindenekelőtt azt, hogy vajon a tudományos 
előrelátás igazolja-e az erdő és a fa társadalmi jövőjéről vallott felfogásunkat 
15—20 esztendőre előre? A szakma pillanatnyi problémái nem befolyásolják-e 
a kelleténél mélyebben a távlatok meghatározásához kikért nézeteinket? 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az állami apparátusban dolgozó kollégáink 
nagy lendülettel és felkészüléssel munkálkodtak a szakma helyzetének feltá
rásán, a javaslatok kidolgozásán. Ennek során komoly szellemi mozgalom bon
takozott ki alapvető feltételek elvi alátámasztása céljából is. Tisztelt vendégein
ket, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megye párt- és állami vezetőit is kér
jük: amikor arra alkalmuk nyílik, pártolják, támogassák az államirányítás leg-



Pihenő az erdőspusztai parkerdőben 

felső fórumain ágazatunkat, amelynek közgyűlésünk térségében, a két megye 
gazdasági életében az országos átlagot meghaladó szerepe van. Amit ma első
sorban kérnek az erdészek az ország vezetőitől, az az egész fagazdaság gazdaság
politikai-társadalmi szerepének reális perspektivikus megítélése, az egységes, 
hatékony központi irányítás megteremtése, az erdőben és a fában rejlő sokrétű 
lehetőségek kibontakoztatásához a feltételeknek pénzben, eszközben történő 
megadása a szakma részére. 

Gazdaságpolitikai munkánk másik fontos területe az új magyar Erdőtörvény 
előkészítésének társadalmi úton való támogatása volt. Ez is még folyamatban 
levő, nagyobb részében azonban már elvégzett egyesületi feladat. Mint isme
retes a jelenleg érvényben levő erdőtörvényünket, az 1961. évi VII. törvényt 
politikailag meglehetősen mozgalmas időszakban, a mezőgazdaság tömeges kol
lektivizálásának idején alkották. Az azóta eltelt jó másfél évtized alatt hazánk
ban végbement nagyarányú politikai, gazdasági-társadalmi fejlődés számos vo
natkozásában túlhaladta már a törvény előírásait. A múlt év novemberében 



DR. ROMÁNY PÁL mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a tárca területén 
működő társadalmi szervek vezetőivel rendezett találkozóján azzal a felhívással 
fordult egyesületünkhöz, hogy támogassuk társadalmi oldalról is az új, kor
szerű Erdőtörvény létrehozását. A felhívás nyomán, közös elhatározás alapján 
valamennyi egyesületi szervünk kiemelt munkatervi feladatává tettük 1977-re 
ezt a témát. Nem is eredménytelenül, mert ez az akció is valóságos szellemi 
mozgalmat keltett szaktársaink körében, felkeltette az érdeklődést az elvi és 
távlati kérdések iránt is. Számos figyelmet érdemlő észrevétel, javaslat érke
zett be az Egyesület titkárságára a szakosztályoktól és helyi csoportoktól. Ezt 
még kiegészítettük azzal, hogy néhány szocialista és nem szocialista ország egye
sületi küldötteinek meghívásával augusztus 1-én nemzetközi Erdőtörvény-kon
ferenciát rendeztünk (nem csekély szervező munkával és költséggel) Budapesten, 
a Technika Házában. Ausztriából, Bulgáriából, Csehszlovákiából, Jugoszláviá
ból, Lengyelországból és a Német Szövetségi Köztársaságból érkezett vendégeink, 
DR. SALI EMIL MÉM-főosztályvezető elvtárs bevezető előadása után ismertet
ték hazájuk erdőtörvényét, alkalmazásának tapasztalatait (különös tekintettel 
a problémákra), valamint további terveiket. Ezzel a konferenciával lezártuk a 
tapasztalatszerzés fázisát. Második félévi feladatunk, hogy erre a célra alakított 
munkabizottság az Egyesületben a gyűjtött anyagot feldolgozza és társadalmi 
javaslattá szerkesztve a MÉM-nek megküldje. Szimbolikus esemény lenne, ha 
az új szocialista Erdőtörvényünk az első modern magyar erdőtörvény, az 1879. 
évi X X X I . t. c. centenáriumán, 1979-ben kerülhetne az Országgyűlés elé jóvá
hagyásra. 

Gazdaságpolitikai ténykedésünk harmadik megemlítendő eseménye az ága
zati V. ötéves tervünk egyes részeinek menetközbeni vizsgálata volt, különös 
tekintettel a módosított közgazdasági szabályozó rendszer hatásaira. Ez a munka 
újjászervezett erdészeti gazdaságtani szakosztályunk koordinációjával legfon
tosabb központi ún. termelő szakosztályainkban folyt és folyik továbbra is ket
tős céllal. Egyrészt igyekszünk hozzájárulni a terv teljesítését esetleg akadá
lyozó tényezők feltárásához, másrészt tapasztalatokat gyűjtünk a következő öt
éves terv előkészítésének időszakára. 

Szakmai propaganda az erdészet érdekében 

Központi munkaterületeink közül a szakmai propagandáról szeretnék a to
vábbiakban röviden megemlékezni, mint olyan feladatról, amelynek fokozását 
most már az említett párt-, illetve MTESZ közgyűlési határozat is előírja szá
munkra. 

A legnagyobb szabású akciónk a területen a beszámolási időszakban ismét 
az Erdők Napjának az általános és középiskolás tanuló ifjúság körében történt 
megrendezése volt. Mint az a tagtársak előtt ismeretes, ezt a mozgalmunkat is 
1973-ban indítottuk meg az egykori „madarak és fák napjának" korszerűbb, 
kibővítettebb eszmei tartalommal, de azonos céllal történő felújításaként. Ez 
a cél pedig a plasztikus, még befolyásolható gyermeki lélek „megfertőzése" 
az erdő1, a szabad természet szeretetével, az erdőben rejlő sokoldalú, kedvező 
lélektani és fizikai hatás kiaknázása a szocialista emberformálás, és az erdő 
javára egyaránt. Ügy véljük, hogy akciónk jól beleillik a társadalmi méretűvé 
duzzadt „Az edzett ifjúságért" mozgalom eszmekörébe is. 

Sajnos, elég sok helyi csoportunk ismételt felhívás ellenére a mai napig 
sem jelentette, hogy működési körzetében hány gyermek és pedagógus vett 
részt az idei akcióban. A beérkezett adatokból arra következtethetünk, hogy ez 
a szám kb. 150—160 ezer fő körül mozgott, vagyis a mozgalom eredményes 



fejlődéséről tanúskodik a múlt év nyarához viszonyítva. Ha pedig közvetlen 
tapasztalatainkból indulunk ki, azt láthattuk, hogy a tagtársaink részéről a 
végrehajtás során tanúsított lelkesedés és lendület éppenséggel sokkal többet 
tükröz, mint az e ponton gyatrának bizonyult egyesületi adminisztráció, amiért 
a lebonyolításból részt vállaló minden tagtársnak e helyről mondok köszönetet. 
Ügy vélem, megállapíthatjuk, hogy a szakma propagandája szempontjából fon
tos akciónk terén megtörtént a „frontáttörés", mind a pedagógusok, mint szak
társaink vonalán. Az Erdők Napja mozgalom olyannyira megkezdte önálló éle
tét, hogy talán ha akarnánk, akkor sem tudnánk többé visszafogni. 

A szakmai propaganda fokozása érdekében az Erdők Napja bevezetéseként 
az idén is mozgósítottuk a tömegkommunikációs szerveket és közjóléti szakosz
tályunk szervezésében erdei tájékoztatót szerveztünk a sajtó, a rádió és a te
levízió munkatársai számára a Börzsönyben. A szakosztályon túlmenően a szer
vezés munkájában való készséges és eredményes közreműködést ez alkalom
mal is megköszönöm az Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság illetékes 
dolgozóinak, helyi csoportunk, valamint a MÉM Erdészeti és Faipari Főosz
tályának. 

Sajtóról lévén szó, e ponton célszerű megemlítenünk legfontosabb propagan
da-eszközünket, az 1862-ben alapított, 1873 óta egyesületünk tulajdonában levő, 
112. évfolyamában járó szaklapunkat: A Z ERDÖ-t is. A szaklap nemcsak a leg
fontosabb összekötő kapocs az Egyesületen belül, hanem egyúttal a szakmai 
ismeretterjesztésnek is a legfőbb eszköze az egész szakmán belül. Azért kell 
ezt hangsúlyozni, mert bár egyre halkuló hangerővel, de még mindig elhang
zanak megjegyzések a lap színvonalával kapcsolatban. Egyesek gyakorlatiatlan-
nak, a tagság zömét alkotó erdészek szempontjából túlságosan magas színvo
nalúnak, elvontnak tartják és hiányolják a lap hasábjairól a sajátos hangú, 
pezsgő, szókimondó vitákat is. 

Az észrevételekkel kapcsolatban emlékeztetnem kell a beszámolóm elején 
mondottakra: további fejlődésünk egyik belső kulcsa a szakemberek felkészült
sége, műszaki hozzáértése. Ez nemcsak szakmunkásainkra, hanem legalább eny-
nyire erdészeinkre is vonatkozik. Szakmunkásaink találkozóin, országos ver
senyeken és egyéb alkalmakkor bizony nem egy bíráló megjegyzést hallunk a 
közvetlen munkahelyi művezetés színvonalára vonatkozóan. Egyik egyesületi 
rendezvényünkön elhangzott felszólalás pedig éppenséggel legalább 50%-ra be
csülte azoknak a művezető erdészeknek a számát, akik jelenleg alkalmatlanok 
a korszerű technika fogadására, a különböző döntő-közelítő gépek, processzo
rok, harveszterek, slepperek, forwarderek és egyéb korszerű, drága gépek szak
értő, gazdaságos üzemeltetésére. Nem kívánok ebben a tekintetben állást fog
lalni, az azonban kétségtelen, hogy a jelenlegi fejlődés mindannyiunktól lénye
gesen nagyobb szellemi erőfeszítést, az önképzés különböző lehetőségeinek — 
közöttük a szaksajtónak — alaposabb felhasználását kívánja meg. Ezért hatá
rozott úgy a közelmúltban a lap szerkesztő bizottsága, hogy a lap színvonalát 
degradálni nem szabad. A szerkesztők a korábbi kritikai megjegyzések nyomán 
egyébként komoly és eredményes erőfeszítéseket tettek a gyakorlati írógárda 
kiszélesítésére és a lap cikk-összetétele bárki által ellenőrizhető módon meg
változott az üzemi gyakorlatot közelebbről érdeklő témák javára. Ami pedig 
a pezsgő viták hiányát illeti, csak azt tudom mondani, hogy a tagság lapja 
olyan, amilyennek maga a tagság formálja. 

A lappal kapcsolatban őszinte köszönetet mondok a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium vezetőinek, valamint Tájékoztatási Főosztályának azért 
az erkölcsi és igen jelentős anyagi támogatásért, amelyet a lap fenntartásához 



az elmúlt év során is nyújtott és ami nélkül a zömében kis keresetű olvasó
tábornak ugyancsak komoly gondot okozna a lap finanszírozása. 

Szakmai propagandamunkánkról szóló jelentésemben említem meg — bár 
az Alapszabályaink szerinti megfogalmazásban inkább ..a szakmai kultúránk 
ápolása" címszó alá tartozna —, hogy egyesületünk emléktáblát állíitott DR. 
KISS FERENC erdömérnöknek, az egyik legjelesebb magyar erdészeti szak
embernek halála 25. évfordulója alkalmából szülőfalujában, a Győr-Sopron 
megyei Szilsárkányban. KISS FERENC neve jól ismert mindnyájunk előtt: 
az erdőben, fában szegény Alföld fásításának egyik legeredményesebb úttörője 
volt, aki több ezer hektár új erdőt produkáló munkáját tudományos igénnyel, 
magas színvonalon végezte és az egyetemes erdészeti tudományt is jelentősen 
gazdagította. Az emléktáblával az országban levő, nem túlságosan nagy számú 
szakmai emlékhelyek számát gyarapította tovább egyesületünk. 

A termelés és fejlesztés támogatása, szakmai továbbképzés 

Belső munkánk, mindennapi életünk legkiterjedtebb területe a termelés és 
a fejlesztés támogatását szolgáló ismeretterjesztés, szakmai továbbképzés. Mégis 
úgy érzem, erről kell talán a legkevesebbet szólnom közgyűlésünkön. Nemcsak 
azért, mert a tagság közvetlenül leginkább ennek a munkának a részese és így 
megfelelő közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik életünknek erről az oldalá
ról. Hanem azért, mert a minden tagnak megküldött szaklapunk „Egyesületi 
közlemények" című rovatában hónapról hónapra részletesen közöljük, hogy 
mi történt ezen a téren a központi szakosztályokban és a helyi csoportoknál. 
Ezzel — úgy vélem — eleget teszünk az egyesületekről szóló törvényben és 
Alapszabályainkban előírt tájékoztatási kötelezettségünknek. A nagyobb mé
retű, jelentősebb rendezvények anyagát rendszerint külön cikkben részleteseb
ben is ismertetjük. 

A Közlemények alapján láthatják a t. tagtársak, hogy az elmúlt évben is 
jóformán se szeri, se száma nem volt az egyesületi előadásoknak, ankétoknak, 
tapasztalatcseréknek, kisebb-nagyobb tanulmányutaknak, szakosztályi és szak
bizottsági összejöveteleknek, mely utóbbiakból sokat vállalathoz kihelyezve a 
helyi csoporttal közösen rendeztek. Nem volt viszont országos méretű konferen
ciánk vagy hasonló más nagyrendezvényünk (a már említett Erdőtörvény-kon
ferencián kívül), igazodva ezzel is a felsőbb direktívákhoz, ami szerint kerül
jük a munkaidőt erősebben terhelő, nagyméretű társadalmi rendezvényeket és 
inkább fokozzuk az üzemi munkát. (Megítélésem szerint viszont már a kívá
natos határ alá jutottunk ebben a tekintetben, mert kis szakma egyesületének 
több demonstrációs megmozdulásra van szüksége.) 

A helyi rendezvények előadóit egy rendelkezésre álló központi lista alapján 
az egyes szakterületek legjobb specialistáiból választják, a központ csak a 
felkéréseket adminisztrálja. A központi szakosztályok is nagy önállóságot él
veznek munkaterveik összeállításában. Meg kell azonban emlékeznem másik 
kiemelt munkatervi feladatunkról, amelyet valamennyi helyi csoportunk kö
telezettségévé tettünk és ez a majorfásítás. Ennek ugyanaz az előzménye, mint 
az Erdőtörvény társadalmi előkészítésének: a társadalmi szervek miniszteri 
találkozóján DR. ROMÁNY PÁL miniszter elvtárs ennek a témának a felkaro
lására is felhívta Egyesületünket. A munka még folyamatban van, de máris 
szép eredményekről tehetek jelentést, mert tagtársaink részéről a kezdeti szabó-
dást lendületes munka váltotta fel. Egyre-másra készülnek egyesületi társadalmi 
munkában a mezőgazdasági nagyüzemek majorjainak fásítási tervei és szak
társaink a tervek megvalósításából, a munka helyszíni szakirányításából is ki-



veszik részüket. (A t. közgyűlés résztvevői itt, Hajdú-Bihar megyében tanul
mányozhatnak igen szépen sikerült majorfásításokat, amelyekről elismerőleg 
nyilatkoztak külföldi szaktársaink is.) 

Kapcsolataink a külvilággal 

Egyesületünk belső munkája mellett a beszámolási időszakban is számos 
bel- és külföldi szervvel álltunk érdemi munkakapcsolatban. Két legfontosabb 
partnerünk változatlanul a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, va
lamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége volt. Példá
kat rnár mindkét kapcsolatunk köréből említettem. Ezeket a továbbiakban 
azzal egészíthetem ki és foglalhatom össze, hogy a minisztériummal, annak 
vezetőivel, továbbá Erdészeti és Faipari Főosztályával, valamint Tájékoztatási 
Főosztályával a kapcsolatunk igen korrekt, a minisztérium rendszeresen meg
küldi munkaterveit és a szakterületünket érintő egyéb dokumentumokat, meg
hívja Egyesületünk képviselőit fontosabb tanácskozásaira. Külön nagyra érté
keljük azt a tényt, hogy állandó képviselettel részt vehetünk a Fagazdasági 
Tanács munkájában, amelynek tevékenysége az utóbbi félévben, DR. SOÓS 
GÁBOR államtitkár elvtárs vezetése alatt ismét örvendetes módon megélénkült 
és az ágazat alapvető problémáit tűzte napirendre. Ezt a korrekt magatartást 
igyekszünk a magunk részéről viszonozni. A szükséges tájékoztatásokat mi is 
megküldjük a rninisztéirium részére, megfogadjuk és követjük vezetőinek in
tencióit és egyáltalán, amint azt bevezetőmben mondottam, Egyesületünk egész 
tevékenységével a tárca ágazati felelőssége alá tartozó magyar erdőgazdaság 
fejlesztését szolgálja. 

Jó kapcsolatot tartunk fenn az MTESZ-szel is. Részt vettünk a Szövetség 
XII. közgyűlésének a munkájában, melynek során a Szövetség elnökségébe 
Egyesületünk öt tagját választották be, DR. MADAS ANDRÁS elvtárs pedig a 
16 tagú végrehajtó bizottságnak is tagja. A választással kapcsolatban Egyesüle
tünk komolyan vette a vezető testületek fiatalítására vonatkozó irányelveket. 
Ennek tulajdonítható, hogy az MTESZ elnökségének jelenleg a legfiatalabb tagja 
lendületesen dolgozó ifjúsági bizottságunk agilis vezetője PAULIK ISTVÁN 
erdőmérnök kolléga. Az elnökségi üléseken, főtitkári értekezleteken való aktív 
részvételünkkel igyekszünk befolyásolni a Szövetség irányítását, de ezen túl
menően a nemzetközi kapcsolatok központi bizottságában, az ellenőrző bizott
ságban és a gazdasági bizottságban történő működésünkkel is. A Szövetség 
központi lapja, a „Műszaki Élet" rendszeresen érdeklődik szakmánk és Egye
sületünk iránt, kerekasztal-beszélgetéseket rendez vezető állású kartársainkkal 
időszerű kérdésekről és leközli írásainkat. 

A Szövetség irányában legfőbb, mondhatni egyetlen kérésünk az, hogy le
gyen segítségünkre évszázados, értékes szakkönyvtárunk, folyóirattárunk és 
archívumunk megfelelő elhelyezésében. Tartalmában a XVIII. századig vissza
nyúló, ma már pótolhatatlan értékeket tartalmazó könyvgyűjteményünk Egye
sületünk legértékesebb vagyontárgya. A Szabadság térről törtónt kiköltözteté
sünk, tehát 1973 tavasza óta a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaságnál van (úgy
mond: „ideiglenesen") elhelyezve. Köszönettel tartozunk az erdőgazdaságnak 
az eddig tanúsított türelemért és megértjük, hogy beruházásai miatt a könyv
tárat az edigi helyéről is át kellett helyeznie. Most már azonban a könyvtár 
olyan helyzetben van, hogy nemcsak a kölcsönzésre és tervszerű fejlesztésére 
nem gondolhatunk, de állagának megőrzéséért sem tud felelősséget vállalni 
egyetlen egyesületi funkcionárius sem, a könyvtárosi feladatkört eddig példás 
alapossággal ellátó RIEDL GYULA műszaki titkár kartársunk sem. A vagyon-



A vekeri majális-házban 

kezelés felelősségére történő hivatkozással kérünk tehát sürgős segítséget a 
Szövetségtől, nem beszélve arról, hogy értelmiségi dolgozók szellemi élete 
szempontjából is szükség lenne a könyvtár működésére. A műszaki fejlesztés 
jelenlegi szakaszában pedig egy prospektus-tár felállítása és üzemeltetése is 
hasznos lenne. Minderre azonban nem is gondolhatunk. 

A Szövetségen belül a legszorosabb munkakapcsolat a Faipari Tudományos 
Egyesülethez fűz bennünket (és a munkán túlmenően szívélyes személyi, kol
legiális kapcsolatok is). Kölcsönösen részt veszünk egymás elnökségi ülésein, 
közgyűlésein, a fontosabb kérdésekben egyeztetjük álláspontunkat és mindkét 
részről arra törekszünk, hogy társadalmi oldalról is alátámasszuk, erősítsük 
azokat az objektíve egymásba kapcsolódó folyamatokat, amelyek a termelés 
vonalán végbemennek. Munkakapcsolatban álltunk még a Közlekedéstudomá
nyi Egyesülettel, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel. Szívélyes sze
mélyi kapcsolatokat tartottunk fenn a tárca területén működő társegyesületek
kel: a Magyar Agrártudományi Egyesülettel, a Magyar Élelmezésipari Tudo-



mányos Egyesülettel, a tárcán kívül pedig az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel. 

Állami szervek közül másik legszorosabb partnerünk az Állami Fagazdasági 
Vállalatok Országos Központja. A FAGOK részéről a MÉM-hez hasonló messze
menő információs és esetenkénti anyagi-technikai támogatást élvezünk, meg
hívást kapunk az igazgatótanács üléseire, megkapjuk a dokumentumokat és a 
segítés sok más formáját. Legnagyobb közös vállalkozásunk a közgyűlés és a 
fagazdasági műszaki nap évek óta történő együttes megrendezése (a mai al
kalommal azonos módon). Ennek az összefogásnak az előnyeit a t. közgyűlés 
előtt kell legkevésbé részleteznem. 

A társadalmi szervek közül fejlődtek kapcsolataink a Mezőgazdasági, Erdé
szeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével is. Szociálpolitikai ténykedésünk
kel jól kiegészíthetjük a MEDOSZ-nak az erdészeti értelmiség körében kifejtett 
rétegpolitikáját. Ugyanakkor erős, megbízható partner támogatását élvezhet
jük a szakszervezetben saját törekvéseinkhez. Vezetői szintű megbeszéléseken 
egyeztetjük álláspontunkat a szakmát érintő — főként gazdaság- és szociál
politikai — fő kérdésekről és megállapodunk a soron következő kölcsönös tenni
valókban. 

Ugyancsak lényeges előrehaladás történt az elmúlt év során az Országos 
Természetvédelmi Hivatallal fennálló viszonyunkban. Közös vezetői értekezle
ten vitattuk meg, hogy a két egymáshoz szorosan közel álló szakterület köl
csönösen miben segítheti egymás munkáját. Megítélésem szerint a természet
védelem minden erdészember szívéhez közel álló, kedves téma. A szakmai to
vábbképzés azonban az erdészeti természet- és környezetvédelmi feladatok nö
vekedése, bonyolultabbá válása miatt ezen a téren is kívánatos. Ezért a tavasz-
szal részletes útmutatót adtunk ki helyi csoportjaink számára az egyesületi 
természetvédelmi feladatokkal kapcsolatban. (Szaklapunk márciusi száma rész
letesen foglalkozott az egész témakörrel.) E helyről is felhívom tisztelt tagtár
saim figyelmét az erdészeti természetvédelem egyesületi munkájába minél na
gyobb számban történő, öntevékeny bekapcsolódásra. Inspirálhat bennünket 
erre vándorgyűlésünk érdekes, szép természeti környezete, a Hortobágyi Nem
zeti Park is, melynek vezetősége már több alkalommal is kollegiális előzékeny
séggel segítette munkánkat, amiért itt, a helyszínen mondunk ismételten kö
szönetet. 

Az említetteken kívül számos más állami és társadalmi szervvel álltunk még 
érdemi munkakapcsolatban központilag, vagy szakosztályainkon, bizottságain
kon keresztül (Erdészeti és Faipari Egyetem, ERTI, az MTA Erdészeti Bizott
sága, OMFB, a Magyar Néphadsereg Erdőgazdasága, Magyar Úttörők Szövet
sége, Hazafias Népfront, TIT stb.). Kérem az érdekelteket és a t. közgyűlést, 
hogy a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt tekintsenek el a rendkívül szerte
ágazó, sokrétű kapcsolatok felsorolásától és részletezésétől. 

Nemzetközi kapcsolataink 

Ehelyett még egyesületi életünknek egy rendkívül munkaigényes és kényes, 
nagy körültekintést igénylő munkaterületéről: nemzetközi kapcsolataink ala
kulásáról kell számot adnom. Bevezetőként ki kell emelnem, hogy nemzetközi 
munkánkat országunk közismert, deviza-tartalékok szempontjából sem könnyű 
gazdasági helyzetében, meglehetősen komolyan vett és az MTESZ-re nézve is 
kötelező érvényű takarékossági intézkedések közepette kellett folytatnunk. En
nek ellenére jelenthetem, hogy nemcsak a korábbi szintet sikerült e téren tar
tanunk, de fejlődést is sikerült elérnünk. Köszönetet mondok közvetlen mun-



katársaimnak (FEKETE GYULA elvtársnak és LOVAS LAJOSNÉ elvtársnő
nek) szorgos munkájukért, továbbá az MTESZ vezetőinek és Nemzetközi Kap
csolatok Főosztályának segítőkész, megértő, rugalmas magatartásukért. Köszö
netet mondok azoknak az erdőgazdaságoknak, faipari vállalatoknak, kutató
intézeti állomásoknak, természetvédelmi és idegenforgalmi szerveknek, amelyek 
a külföldi szakemberek részére szervezett szakmai programok lebonyolításában 
készségesen részt vettek, valamint az ÉRDÉRT Vállalatnak és a LIGNIMPEX 
Külkereskedelmi Vállalatnak az utazásainkhoz nyújtott támogatásáért. 

Központi kapcsolatainkat az eddigi volumenben sikerült fenntartanunk a 
csehszlovák, bolgár, jugoszláv (közelebbről: szlovén), a lengyel, valamint a bur
genlandi erdészeti egyesülettel. Csak részben sikerült a kapcsolatok erősítése a 
demokratikus német ós a szovjet egyesülettel. Sikerült viszont korrekt és ered
ményes kapcsolatot kiépíteni az elmúlt év során a stejermarki erdészegyesü
lettel, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság erdészeti egyesületeinek szö
vetségével, a Deutsches Forstverein-nel. Az említett egyesületekkel kölcsönö
sen kis létszámú delegációkat cseréltünk közgyűlések, konferenciák alkalmá
ból, illetve a szlovén és a nyugatnémet erdész egyesület nagy létszámú, autó
busz-tételű csoportja számára sikeres szakmai tanulmányutat szerveztünk ha
zánkban. 

Áprilisban a Somogyi és a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság területén, 
az említett erdőgazdaságok, a területi erdőrendezőség és helyi csoportjaink szer
vezésében (most már másodízben) lebonyolítottuk a Pannónia '77 elnevezésű 
jugoszláv—osztrák—magyar, évente megrendezésre kerülő határmenti erdész
találkozót, viszonozva ezzel a múlt évi jugoszláviai találkozón történt részvé
telünket. Még a múlt év szeptemberében rendezték meg a Német Demokratikus 
Köztársaságban az európai szocialista országok erdészeti-faipari egyesületeinek 
kétévenként esedékes baráti találkozóját, amelyen az ellenőrző bizottságunk 
vezetőjével és egy elnökségi tagunkkal képviseltettük egyesületünket. 

A központi bonyolítása nemzetközi kapcsolatok mellett gyarapodtak helyi 
csoportjaink külső kapcsolatai is, mégpedig az MTESZ területi szervezetei által 
kézben tartott, fegyelmezett rendben. Ezeknek a részletezésére azonban nem 
téibetek ki. 

Összefoglalóan értékelve nemzetközi kapcsolatainkat, ezek jól szolgálják nem
csak a népek közötti barátság és a kartársi összetartozás érzetét, hanem köz
vetlenül a magyar erdőgazdaság és faipar fejlesztésének az ügyét is, mert szak
mánk kétségtelenül rászorul a nemzetközi tapasztalatok átvételére, szaktársaink 
látókörének bővítésére. 

Szervezetünk, további terveink 

Végül munkánk szervezeti kereteiről és a közvetlenül előttünk álló fonto
sabb feladatokról teszek jelentést. 

Egyesületünk taglétszáma Í977. június 30-i állapot szerint 5839 fő volt, ál
landóan növekvő irányzattal. 166 taggal több, mint amennyiről múlt évi köz
gyűlésünkön számot adtam. A létszámból 5185 fő (vagyis 89%) a vidéki és 654 
fő (11%) a budapesti lakos. A tagság változatlanul 35 helyi csoportba szervezve 
folytatja az egyesületi életet, mégpedig a szakma több szektorú voltára tekin
tettel az egyetemességre, az ágazat egységére, összefogására törekedve. Az Er
dészeti Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaságunkon belüli alegységeket is fi
gyelembe véve 26 központi szakosztályunk és szakbizottságunk működik, ezen 
belül pedig számos különféle albizottságunk és munkacsoportunk. Egy-két szak
osztályunk és helyi csoportunk vezetőségét az elmúlt év során újjászerveztük. 



Meg kell mondani őszintén, hogy ezek mögött a szükségszerű intézkedések mö
gött több rejlik annál a közismert ténynél, hogy egy-egy agilis vezető szemé
lyisége meghatározó az egyesületi egységek élete, munkájának színvonala szem
pontjából. A vezető állásba kerülő, vagy más módon ún. „befutott" emberek 
körében csökken az érdeklődés a társadalmi munka iránt, részben a hivatali 
és egyéb irányú követelmények fokozódása, részben pedig anyagi ós presztízs
szempontok következtében. (Érezhető a nagyobb tekintélyű, anyagilag is erős 
állami intézmények vonzereje.) Szerencsére aktívan dolgozó ifjúsági bizottsá
gunk azt bizonyítja, hogy az utánpótlás soraiban jócskán vannak szakmaszerető, 
lelkes, közéleti érzékenységgel rendelkező, bátor, jó fellépésű fiatalok, akik al
kalmasak a „staféta-bot" átvételére. 

További terveink, feladataink közül megemlítem, hogy az MTESZ XII. köz
gyűlési határozata nyomán cselekvési programot kell kidolgoznunk az V. ötéves 
tervidőszak hátralevő idejére és a VI. ötéves terv időszakára (vagyis 1985-ig) 
munkánk fő irányaira, a felső szintű határozatok megvalósítására vonatkozóan. 
A középtávú társadalmi munkaterv-készítés újszerű feladat számunkra is, mely
nek végrehajtására az elnökség tagjaiból három munkabizottságot: gazdaság
politikai, tudománypolitikai és közművelődési munkabizottságot hoztunk létre 
DR. SALI EMIL, DR. KERESZTESI BÉLA, illetve FILA JÓZSEF elvtárs ve
zetésével. Az MTESZ munkájának továbbfejlesztéséről szóló párthatározat 
ugyanis a politikának elsősorban ezen a három szakterületén szorgalmazza a 
műszaki-tudományos értelmiség fokozottabb, tervszerűbb aktivitását, közremű
ködését. A bizottságok munkája alapján az elnökségnek jóvá kell hagynia és 
szeptember közepéig az MTESZ-hez kell terjesztenie az akcióprogramot. Sürgő
sen el kell készítenünk az erdőgazdaság távlati komplex fejlesztésével, vala
mint az új Erdőtörvénnyel kapcsolatos javaslatunkat is. Szükséges lenne a má
sodik félévben lebonyolítanunk propaganda-akciónkat az erdőgazdaság perspek
tivikus népgazdasági jelentőségének ismertetése érdekében, szakmán belül és 
kívül. Folytatnunk kell a majorfásítások társadalmi támogatását. Szükséges 
lenne néhány új szakosztály felállítására is. Munka tehát van bőven. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik egyesületünk életében az 

elmúlt év során valamilyen formában részt vettek: tagtársainknak, tisztség
viselőinknek, a felettes és az együttműködő szerveknek, nem utolsósorban az 
Egyesületet anyagilag is támogató, pártoló tagoknak, vállalatoknak, intézmé
nyeknek és termelőszövetkezeteknek. Ennek a nagy társadalmi összefogásnak 
a főbb eredményeiről tehettem meg ezt a jelentést, melynek kérem a t. köz
gyűléstől az elfogadását. 



DR. ÉBLI GYÖRGY 

Ellenőrző bizottsági jelentés 

Egyesületünk, az MTESZ Alapszabályainak megfelelően, a Szövetség cél
kitűzéseinek szellemében dolgozott az elmúlt évben is. Munkamódszere a Szö
vetség célkitűzéseinek végrehajtásának szolgálatában áll, biztosítja azt, hogy 
az Egyesület működése az Alapszabályokban rögzítettek szerint történjék. 

Az ellenőrző bizottság saját feladatát, éves munkatervét is ezek szellemében 
határozta meg. A mi alapvető célunk is az volt, hogy ellenőrizzük az Alapsza
bály betartását, az egyesületi pénz- és vagyongazdálkodást és segítsük az egye
sületi fegyelem megőrzését. Feladatunk eredményes teljesítése érdekében az 
ellenőrző bizottság munkáját rendszeressé tettük, aktív kapcsolatot alakítot
tunk ki a helyi csoportokkal és az Egyesület központjával is. 

Az ellenőrző bizottság munkájának továbbfejlesztése megkívánta azt, hogy 
az Alapszabály és az MTESZ előírásainak megfelelően az új választási perió
dusra meghatározott középtávú feladatunkat végrehajtsuk. Ez a középtávú 
feladatterv már nemcsak a szorosan vett ún. számvizsgálói feladatokat tartal
mazza, hanem munkánk középpontjába került az egyesületi munka demokratiz
musának továbbfejlesztése, a központi szakosztályok és a helyi csoportok Alap
szabály szerinti működésének folyamatos vizsgálata, az egyesületi tagok etikai 
magatartásának állandó figyelemmel kísérése, a pénz- és vagyongazdálkodás 
társadali szintű folyamatos kontrollálása és alapvetően arra törekedtünk, hogy 
a minden területre kiterjedő folyamatos ellenőrzés a fejlődést segítse. Ezen 
gondolatok szellemében dolgozott az ellenőrző bizottság az elmúlt évben és 
főbb megállapításai a következők: 

Az Egyesület éves munkájának alapját az évenként meghatározásra kerülő 
munkatervek határozzák meg. Az elnökség által kiadott irányelvek érvényre 
jutottak a munkatervekben. Azok a legfontosabb feladatok kerültek így meg
határozásra, melyek az egyesületi munka továbbfejlesztését célozzák és egyben 
előfeltételei is az Alapszabályokban meghatározott célok megvalósításának. A 
helyi csoportok, a központi szakosztályok, szakbizottságok, a választmány és 
az elnökség feladatai egymásra épülten, szervesen kapcsolódnak az éves mun
katervben. Az idei évre meghatározott és közzétett irányelvek megvalósulásáról 
a főtitkári beszámoló részletesen szólt. Az ellenőrző bizottság is úgy ítéli, hogy 
az egyesületi munka sikere jórészt a helyi csoportokban végzett munka akti
vitásától, eredményeitől függött. 

Az 1977. évi munkaprogramunk egyik fő feladatának tekintettük a helyi cso
portok életének vizsgálatát. Ez a munka főtitkárunk felkérésével is egybeesett, 
és így hat helyi csoportban végeztünk részletes ellenőrzést. A helyszíni vizs
gálatok és megbeszélések eredményeként elmondható, hogy a helyi csoportok 
munkája az elmúlt évben is tovább fejlődött. Az ellenőrzésünk alapvető célja 
annak megállapítása volt, hogy a helyi csoportok alapszabályok szerinti mű
ködése miként biztosított, munkájuk mennyiben szolgálja az Alapszabályok
ban meghirdetett célok elérését. A megtartott vizsgálatokról röviden a követ
kezők mondhatók. 

A helyi csoportok vezetősége mindenütt kibővült a szociálpolitikai, az ifjú
sági, a propagandafelelős munkájával és ugyanakkor jól funkcionál az össze
kötők rendszere is. Az erdészeti összekötők rendszerével sikerült az Egyesület 
valamennyi tagjával élő kapcsolatot kialakítani. Ez a rendszer már megfelelően 
működik, és ott, ahol még nincs kellően kiépítve, szorgalmazni kell azt. Ugyan
csak bővíteni kell az agrárszektor és a természetvédelmi felelősök beállítását is. 



Az elnökségi összekötők viszont még nem állnak feladatuk magaslatán, aktív 
és élő kapcsolatot kell kialakítaniuk a helyi csoportokkal, számítanak munká
jukra és minden helyi csoportban várják is a rendezvényeiken való részvéte
lüket. 

A helyi csoportok a területükön dolgozó erdésztársadalom valamennyi kép
viselőjét jól összefogják. Gyakorlatilag mindenütt számontartanak minden erdő
gazdálkodó szektorban dolgozó szakembert és folyamatosan gondoskodnak a 
helyzetüknek megfelelő vonzó programról is. A helyi csoportok jó kapcsolatot 
alakítottak ki a megye más MTESZ szervezeteivel és az erdésztársadalom meg
felelően képviselteti magát az MTESZ helyi vezetőségeiben is. Az MTESZ te
rületi szervezetei felesleges adminisztrációt nem követelnek, törekvéseikkel 
nem nehezítik a helyi csoportok munkáját. A helyi csoportoS: közül, szakmai 
jellegnek megfelelően jó kapcsolatok alakultak ki a vegyészekkel, az Agrártu
dományi Egyesület helyi csoportjával, a geológusokkal, de szólni kell arról is. 
hogy a FATE helyi csoportjaival a kapcsolatot tovább kell szélesíteni. 

A helyi csoportok tagsága nem azonos elvek szerint került kialakításra. 
Több esetben átfedés tapasztalható, szervezési problémák mutatkoznak, bár 
sehol nem alakult ki olyan erdőgazdasági, vagy erdőrendezési centrikusság, 
amely veszélyeztetné az erdésztársadalom egyetemes érdekét. Mégis megfon
tolandónak tartjuk, hogy a helyi csoportok ne gazdálkodó egységek szerint ke
rüljenek kialakításra, hanem a területi elv jusson egyre inkább érvényre. To
vább kell szorgalmazni az arra érdemes fizikai dolgozók egyesületi munkába 
való bevonását és e téren komolyabb előrelépést ítélünk fontosnak. 

A helyi csoportok vezetősége megfelelő időben és módon foglalkozik az el
nökségi határozatok, az Egyesület éves munkatervében szereplő kiemelt fel
adatok végrehajtásával. Tovább kell javítani az egyesületi munka jó értelem
ben vett propaganda jellegét is. A helyi csoportoknak arra kell törekedni, hogy 
az állami vezetésnek minden kérdésben megfelelő partnerei legyenek úgy, hogy 
az egyesületi munkát maximális demokratizmussal valósítsák meg. Ne kevered
jen az egyesületi és a vállalati munka! 

A helyi csoportok nemzetközi kapcsolatában az MTESZ előírások maximáli
san érvényre jutnak. Általában viszonossági alapon szervezett tapasztalatcserék 
vannak, melyek jól szolgálják az egész Egyesület nemzetközi kapcsolatának 
alakítását, célját. A helyi csoportok pénz- és vagyongazdálkodásában a taka
rékos gazdálkodásra való törekvés jól érvényesül. Szabálytalanságot sehol nem 
tapasztaltunk. 

Az Egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának keretében kell vizsgálnunk azt, 
hogy a rendelkezésre álló források lehetővé teszik-e a célkitűzések végrehajtá
sához szükséges anyagi alapot, a pénzgazdálkodás szem előtt tartotta-e a gazda
ságosságot, a takarékosság, az ésszerűség követelményét, és számba kell ven
nünk azt is, hogy a pénz- és vagyongazdálkodásban milyen tendenciák érvé
nyesülnek. Az évközi vizsgálatok a tételes számszaki ellenőrzésre nem terjednek 
ki, ezt a Szövetség illetékesei végzik. Ebben az évben az MTESZ központ külön 
tételes dokumentációs vizsgálatot is tartott. A vizsgálat az egyesületi pénz- és 
vagyongazdálkodás szabályszerű bonyolítását állapította meg. A költségvetés 
terv-tényszámainak részletes vizsgálatából a revízió azt állapította meg, hogy 
minden területen érvényesül a takarékosság és a szabályszerű elszámolás. A 
külföldi kiküldetések, tanulmányutak előkészítése, elszámolása, az úti jelenté
sek időben és megfelelő tartalmú leadása, általános megelégedést váltott ki. A 
pénzforgalom naprakész operatív nyilvántartása példamutató, külön megbízási 
díjak csak korlátozott mértékben kerülnek kifizetésre. Az álló- és fogyóeszköz 



nyilvántartásunk és a belső ellenőrzésünk rendje is szabályszerűen működik. 
A társadalmi tulajdon védelmében a gondosság érvényre jut. A külső revízió 
eredménye valamennyiünk számára megnyugtató lehet. 

Az ellenőrző bizottság az éves költségvetés előkészítésében részt vesz, és 
ugyanakkor minden esetben megvizsgálja azt is, hogy az elnökség és a Szövet
ség által jóváhagyott költségvetés szerint hogyan gazdálkodtunk, hogyan ala
kultak az elmúlt évi bevételek és kiadások. Az Egyesület 1976. évi költségve
tését az előző évi tényszámok és az 1976. évre tervezett rendezvények figyelem
bevételével állította össze. Az évi költségvetést 1913 eFt bevétellel állítottuk 
össze. A bevételi előirányzatot 13,4%-kal túlteljesítettük, a tényleges bevételünk 
2172 eFt volt. Kiadásokra az előirányzott 1854 eFt-tal szemben 1737 eFt-ot 
használtunk fel, tehát a megtakarítás 117 eFt volt. 

A bevételek részletes számbavételéről megállapítható, hogy az összbevétel 
28,8%-a származik az egyéni tagdíjakból, a tagdíjak felemelése érezteti hatá
sát. Az egyesületi élet komoly anyagi alapját továbbiakban is a jogi tagdíjak 
adják. E téren, elsősorban a szövetkezetek felé, további szervező munkára van 
szükség, és a jogi tagdíjak mértékének felülvizsgálatára is sort kell keríteni. 
Az egyesületi tagdíjfizetési morál jó, az egyéni és jogi tagdíjak a tervezett 
mértékben és időben befolytak. 

Az egyes kiadási rovatok részletesebb teljesítéséről az alábbiak mondhatók el: 
Az „összetett működési költségek" csoportjában előirányzott 1050 eFt helyett 

1010 eFt-ot használtunk fel. A teljesítés 96,2%-os, kedvező. A csoporton belül 
megemlíthető, hogy a rendezvényekre fordított kiadások a tervezettnél is ala
csonyabban alakultak. Ebben a csoportban kell elszámolni a működési költségek 
zömét, így érthető, hogy itt számolják el a kiadások 58,2%-át. Az előző években 
ez az arány 63—67% között szóródott. A helyi csoportok támogatására 397 eFt-ot 
fordítottunk, ami az előző évhez viszonyítva 12 eFt-tal emelkedett. A konfe
renciák, kongresszusok önköltségességére törekedtünk és ez érződik abban is, 
hogy az e téren előirányzott költségek nem realizálódtak, a rendezvények be
vételei fedezték a felmerült költségeket. Erre kell a továbbiakban is törekedni. 

A „személyi jellegű működési költségek" csoportjában az előirányzott 517 
eFt-tal szemben 391 eFt-ot használtunk fel. A teljesítés 75,4%-os, Az ebben a 
csoportban elszámolt költségeknél is érződött a takarékos gazdálkodás. Jelen
tősen csökkent a külföldi kiküldetési költségek abszolút száma és aránya. A 
reprezentáció mértéke és aránya elenyésző. E téren szabálytalan elszámolás 
nem történt. A csoportba tartozó többi költségnemnél az előző évi tény, illetve 
a tervezett szinten alakultak a költségek. 

Az „egyéb működési költségek" között az összes kiadás 19,3%-át számoltuk 
el. A kiadások ugyan 17,1%-kal emelkedtek (287 eFt előirányzattal szemben 
336 eFt), de ezek olyan egyesületen kívüli okokból következtek be, mint a 
nyomda-, a papír-írószer-, nyomtatványköltség-emelkedés stb. 

összefoglalóként elmondható, hogy a tervezettnél magasabb bevételt alacso
nyabb kiadással realizáltuk. A pénzmaradvány így az előző évi 147 eFt-ról 435 
eFt-ra emelkedett és ez az 1977. évi pénzgazdálkodásunk biztos alapját jelenti. 
Megállapítható, hogy költségvetésünk a MÉM, az erdő- és fagazdaságok és 
nem utolsósorban a tagok anyagi hozzájárulása folytán biztosította az Egye
sület tervszerű munkájához feltétlenül szükséges anyagi eszközöket. Ezért ez
úton is köszönetet mondunk. 

Röviden szólni kell az egyesületi fegyelemről is: az elmúlt évben fegyelmi 
ügy nem került a bizottság elé. 



TERMANN ISTVÁN 

A felsőtiszai erdőgazdálkodás 

A Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság úgy született, mint a többi gaz
daság. Az 1970. évi, ún. „vertikális integráció" szülötte. Működése két megyére 
terjed ki, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyékre, összes területe 63 667 ha, 
ebből 60 453 ha az erdővel borított terület, amely a két megyében több mint 
1 200 000 ha-on szórtan helyezkedik el. 80%-ban a „Nyírség" erdőgazdasági táj
hoz, 20%-ban a „Hajdúhát—Szatmár—Beregi síkság" és a „Tisza-hullámtér" er
dőgazdasági tájakhoz tartozik. Éghajlati viszonyai az Alföldre jellemzően szél
sőségesek. 

Élőfakészletünk meghaladja az 5 millió m 3-t. Az egy ha-ra eső fatömeg 
93 m 3. Az évenként kitermelhető fatömegünk 290 000 m 3 véghasználati és 100 000 
m 3 előhasználati bruttó fatömeg. A véghasználati területek ha-onkénti f atömege 
210 m3. Erdeink 99%-ban üzemtervvel rendelkeznek. 

22 önelszámoló egységünk van: 16 erdészet, 4 fafeldolgozó üzem, 2 műszaki 
erdészet. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a 16 hagyományos erdésze
tet soknak ítéljük. Számuk csökkentése szükségszerűség, csakúgy, mint a kül
területi központúaknak, magasabb települési helyekre történő költöztetése. Idő
pontja — az anyagi lehetőségektől függően — mihamarább, számuk csökkenté
sének módja; az optimális üzemi nagyságrend elérését célzó összevonás. Ennek 
az elképzelésnek jegyében jön létre — még ez évben — a Debreceni Parker
dészet öt egység összevonásával, mintegy 12 ezer ha működési területtel. A 
többi erdészet korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseink is megvannak, az 
anyagi előfeltételek azonban hiányoznak. Kiteljesedésük esetén a jelenlegi 22 
egység helyett 13, vagy 14 működne magasabb települési központokban. 

Az erdőművelés 

Szaporítóanyag vonatkozásában önellátók vagyunk, sőt a középtávú tervcik
lus végére a térségben működő, más szektorok ilyen irányú igényét is kielé
gítjük. Évente 25 millió kiültetésre alkalmas csemetét nevelünk, aminek egy
harmada fenyő, kétharmada lomb. A fenyő erdeifenyő, a lomb elsősorban ko
csányos tölgy, akác és nemesnyár. Ezen felül évente 3 millió szelektált sima
dugványt is előállítunk nemesnyár törzsanyatelepünkön. Dísznövény és dísz
cserje termesztésével is foglalkozunk. Az ültetési, és szaporítóanyagot nyolc 
nagyobb csemetekertünkben termeljük. Ebből kettő 100 ha-nál nagyobb, kettő 
50 ha-os — négy pedig 10—15 ha körüli. Csemetekertjeink szakosítottak. Ez 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy, legfeljebb két fafajra specializáltak, de 
még lombfélékből sem termesztünk három fajnál többet egy csemetekertben. 
Csemetekertjeink — egy kivételével — öntözőberendezéssel is ellátottak. A jövő 
fejlesztési elképzeléseinkben korszerű hűtőtároló és csomagoló létesítése is sze
repel. 

Évente 1100 ha erdőfelújítást végzünk, zömmel mesterséges úton. Természe
tes felújítás csak 10%-ban fordul elő, akác sarjaztatással. Vágásterületeinket 
tuskózás után teljes talajelőkészítéssel tesszük alkalmassá ültetésre. Ennek az 
eljárásnak, módszernek azonban a megfelelő eredménye mellett magas az esz
közigénye. Már a IV. ötéves tervciklusban kísérleteket kezdtünk a tuskózás 
nélküli erdőfelújítási módszerrel. A tuskós területeken pásztásan mélylazítást 
végeztünk az ERTI-ben kialakított mélyművelővel és ebbe a meglazított pasz
tába ültettük a csemetét. 



Első kísérleteink eredménye nem egyértelmű. Megfelelő és kevésbé sikeres 
erdősítések váltakozva fordulnak elő. A kezdeti sikertelenség legfontosabb 
okait abban látjuk, hogy egyrészt a feltörő akácsarjak, másrészt a gyomnövé
nyek káros hatását nem sikerült kiküszöbölni. 

Az újabb, nagyobb hatékonyságú vegyszerek alkalmazásával — véleményünk 
szerint — a feltörő akácsarjakat vissza lehet szorítani és ez esetben termőhe
lyeink jelentős részén a módszer eredményesen alkalmazható lesz. Emiatt a 
kísérleteket tovább folytatjuk. Ha már szóltam a vegyszerezésről, akkor hadd 
említsem meg, hogy folyamatban levő erdősítéseinknek, mintegy 50%-án — 
közel 3000 ha-on — végeztünk vegyszeres gyomirtást. A jövőben ezt az arányt 
fokozni kényszerülünk. Eddigi vegyszerezési tapasztalataink szerint azonban a 
vegyszerezés esetén sem hagyható el teljesen a mechanikai talajápolás. 

Tapasztalataink szerint az évről évre keletkező vágásterületeknek, mintegy 
30%-a alkalmas tölgy (kocsányos és vörös), 10%-a nemesnyár célállomány lé
tesítésére. A terület 30%-ára visszakerül az akác, 30%-án pedig fenyőerdő lé
tesül. A fafajmegoszlás az erdőtelepítésben is hasonló. (Megjegyezni kívánom, 
hogy erdőtelepítési lehetőség minimálisra zsugorodott, évente alig tesz ki 100— 
200 ha-t.) Az ilyen fafajpolitikával 20 év alatt elérhető, hogy a legértékesebb 
fafajunk, a tölgy aránya a jelenlegi 22,5"n-ról 30%-ra emelkedik, az akác pe
dig 45% alá szorul vissza a jelenlegi 56%-ról. 

A fahasználat 

Fakitermelésünk az 1970. évi 80 ezer bruttó m3-ről a tervidőszak végéig 390 
ezerre emelkedik. Ezt szükségszerűvé teszi egyrészt a vágásérett állományok 
kötelező kitermelése, másrészt a tervidőszak alatt kapacitásukban lényegesen 
felfutó fafeldolgozó üzemeink saját alapanyaggal való ellátása. 

Éves termelési feladataink teljesítése olyan korszerű munkamódszer beveze
tését tette szükségessé, amely kevésbé élőmunkaigényes, eszközeiben a jelenle
ginél lényegesen magasabb szintű, lehetővé teszi a fakitermelés folyamatgépe
sítését és a rendelkezésre álló élőmunka és termelési eszközök összehangolt al
kalmazása révén gyors termelékenység-emelkedést biztosít. Célunk volt a ne
héz fizikai munka csökkentése mellett, hogy a tervezési időszakban fennálló 
7,26 óra/m3 élőmunkaráfordítást — az ágazatnál felhasznált összes munkaórát 
véve alapul — fokozatosan 3,45 óra'm:,-ra csökkentsük és ezen keresztül 1980-ig 
az emelkedő mennyiségi feladatok teljesítése mellett 161 fő létszám-megtaka
rítást érjünk el. 

Az előfeltételek biztosítása után 1974 márciusában kezdtük meg a guthi er
dészetünkben kísérleti jelleggel a hosszúfás termelést alsórakodói munkamód
szerrel. Felhasználva a termelés folyamán nyert tapasztalatokat 1975-ben már 
négy egységünknél összesen 31 515 m 3-t — a gazdaság összes vastagfa terme
lésének 13%-át — termeltük hosszúfában úgy, hogy 1 m 3-re eső élőmunka-rá
fordítás átlagban 3,23 óra volt. Az elmúlt évben hosszúfában 83 300 m 3-t ter
meltünk, az összes vastagfa 36,6%-át. 

A fakitermelési módszerek továbbfejlesztése során teljes folyamatgépesítést 
kívánunk megvalósítani. A döntő-rakásoló géppel kitermelt faanyagot hidrau
likus közelítőmarkolóval felszerelt traktor közelíti erdei rakodóra. Itt történik 
a szállítható hosszra darabolás, majd önterhelő gépkocsik szállítják a fűrészipari 
feldolgozásra alkalmas anyagot a fűrészüzem mellé telepített és manipulációs 
osztályozó-sorral rendelkező alsórakodóra. Az egyéb választékokat pedig ugyan-



csak önterhelős gépkocsik szállítják a M Á V rakodóra, illetve az átvevőtelepek
re. Az V. ötéves terv végére nagy termelési feladatokkal rendelkező erdésze
teinknél már korszerű munkamódszerekkel oldjuk meg növekvő termelési fel
adatainkat. 

A fafeldolgozás 

A vertikális integráció jegyében létrehozott EFAG-ok alapgondolatának egyik 
legfőbb célja volt a saját kitermelésű fa félkész, vagy késztermékké való fel
dolgozása, továbbá az eddig kettéválasztott folyamat célszerű egyesítése. A 
gazdaság fafeldolgozási tevékenysége a IV. ötéves tervciklus alatt a meglevő 
eszközök kihasználást célozta. Az V. ötéves terv időszakában gazdaságunknak 
messzemenő érdeke fűződik ahhoz, hogy a terv sikeres teljesítése érdekében: 

— nyereségtömegét erősen növelje, amely alapja a fejlesztési alap képzé
sének, illetve növekedésének; 

— a bérfejlesztést folyamatosan megoldja alacsony bérhányadú, magas ter
melési értékű és nyereségképző ágazat műszaki fejlesztésével; 

— átütő erejű fejlesztést hajtson végre az elmaradottság gyors felszámolá
sára a fafeldolgozásban, de a hagyományos ágazatban is. 

Gazdaságunk V. ötéves tervének fejlesztési programjában a fafeldolgozás 
súlypontot képez. E tervezett fejlesztési program azt a célt is szolgálja, hogy 
a gazdaság által kitermelt és iparilag feldolgozható mintegy 110 000 m 3 lombos 
— 70%-ban akác faanyag —• félkész és késztermékké való feldolgozását az V. 
ötéves terv végére megoldja, sőt ezen túlmenően tervezi a termelőszövetkezetek
től és egyéb szektoroktól az iparilag hasznosítható faanyag felvásárlását és fel
dolgozását is. 

A fejlesztési programban tervezett rekonstrukció két központi lombos fa
feldolgozó üzemnek, a hajdúhadházi és a nyírbátori fűrészüzemek továbbfej
lesztését irányozza elő. A vásárosnaményi és tiszalöki üzemek — mint a sza
bolcsi alma göngyöleg gyártására elsődleges céllal létrehozott üzemek — láda
gyártási kapacitását fenntartani, sőt népgazdasági igénynövekedés esetén bőví
teni is kívánjuk. Ezekben az üzemekben szinttartó beruházás keretében az 
anyagmozgatás gépesítését, minőségi gépcserét és technológiai fejlesztést kí
vánunk végrehajtani. A rekonstrukciók belépésével a kis fagyártmány üzemek 
egy része megszűnik, másik része a szőlészeti anyag termelésére fennmarad. 

Az V. ötéves terv időszakában végrehajtott fejlesztés eredményeként a fa
feldolgozási ágazat tevékenységének növekedését az alábbi két alapadat emel
kedése jellemzi: 

— alapanyagfeldolgozásnál 169 200 m3-ről 237 000 m3-re, 
— készterméknél 96 450 m-ről 128 200 m 3-re növekedik a termelés. 

Az V. ötéves terv végére a vertikumon belül létrejön a saját termelésű alap
anyagnak —• kivéve a tűzifát és bányászati primer anyagot — teljes feldol
gozása és ipari célra való hasznosítása, illetve a fakitermelés és feldolgozás 
elválaszthatatlan termelési folyamatának egysége. 

A fafeldolgozási tevékenységen belül a gazdaság területi elhelyezkedéséből 
adódóan foglalkozik importból származó fenyőgömbfa manipulációval is. A ma
nipulációs tevékenységnél is csak szinttartó beruházást tervezünk az V. ötéves 
terv időszaka alatt, nagyobb teljesítményű korszerű gépek cseréjével. 



Az elért eredmény 

Vállalatunk tevékenységének ellátásához megalakulásának évében 165,5 millió 
Ft induló vagyonnal rendelkezett, mely napjainkban 277 millió Ft-ra növeke
dett, tartalékalapunk valamivel több, mint 18 millió. 

Dolgozó létszámunk 4200 fő körül stabilizálódott, melyből 3600 fő munkás, 
a többi alkalmazott. Az elmúlt év folyamán a munkások éves átlagkeresete 
30 656 Ft volt, az alkalmazottaké 36 895 Ft. A folyó középtávú tervciklusban 
átlagosan 6%-os bérfejlesztést terveztünk, folyó évben ennél magasabb, 7%-os 
bérszínvonal-fejlesztést irányoztunk elő. 

Eredményeink elérésében nagy része volt egyre szélesedő munkaverseny
mozgalmunknak. Vállalatunk területén 172 szocialista brigád 2135 fővel ver
senyez a szocialista brigád cím különböző fokozatainak elnyeréséért. Az elmúlt 
évben vállalásaik 6 millió Ft értékű többleteredményben realizálódtak. Egy bri
gádunk elnyerte a „Szakma Kiváló Brigádja" megtisztelő címet. A termelés 
előbbrevitele mellett brigádjaink több mint félmillió Ft értékű társadalmi mun
kát is végeztek. 

Dolgozóink anyagi és szociális ellátottságánál a párt és kormány életszín
vonal-politikáját követjük sajátos viszonyaink között. E cél elérése érdekében 
a szociális ellátás, munka- és egészségvédelem fejlesztésére a IV. ötéves tervben 
16,2 millió forintot, az összes beruházásaink 17,6%-át fordítottuk. Szociális és 
kulturális célra a folyó középtávú tervciklusban 34 millió Ft-ot, a nehéz és 
veszélyes fizikai munka megkönnyítésére, biztonságtechnikai célokra, a munka
kultúra javítására, munkavédelmi oktatás és propaganda-tevékenységre, az 
üzemegészségügy fejlesztésére, továbbá egészségügyi nevelés céljaira, valamint 
üzemhigiéniára 81,6 millió Ft-ot irányoztunk elő. 

A fejlesztés 

Az V. ötéves terv folyamán kereken 300 millió forintot fordítunk beruhá
zásokra, mely több mint háromszorosa a IV. ötéves tervi ráfordításoknak. A 
fejlesztés lehetővé teszi a korszerű technikával, illetve technológiával a terme
lékenység növekedését, a termelés bővítését, továbbá azt, hogy dolgozóink el
látásában, munkakörülményeik javításában a többi népgazdasági ágazathoz vi
szonyított több évtizedes elmaradottságunkat csökkentsük. 

Erdeink több célú hasznosítása érdekében — különösen Debrecen térségében 
— hosszú távú fejlesztés folyik. Az erdőállományok átalakítási munkálatain 
túl műszaki létesítményeket és berendezéseket hoztunk létre. A Tiszántúli Víz
ügyi Igazgatóság elismerésre méltó munkájával és együttműködésével tórend-
szereket építettünk. A távlati koncepciók kiteljesedésével kereken 320 hektár 
vízfelület létesül a — mintegy 13 ezer hektáros — „erdőspusztai" erdőtömbben. 
Az ezredforduló végére mindkét megye felső és középfokú települési központ
jaiban, illetve azok környékén 15 ezer hektár erdőterületet teszünk alkalmassá, 
vagy létesítünk pihenési és kirándulási célra. 



/3s 1977. év Í3edő Albert-díjasai 

4&3S Cásiló 
erdész 

a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság banki erdészetének vezetője 
1921-ben Debrecenben született. Kö
zépiskolai tanulmányainak elvégzése 
után rövid ideig erdészgyakornokként 
Debrecenben dolgozott, majd elvégez
te az esztergomi erdész szakiskolát. Ezt 
követően rövid idő múlva katonai szol
gálatra hívták be és csak a hadifog
ságból 1946-ban történt hazatérése 
után folytathatta munkáját a tiszadobi 
erdőgondnokság kerületvezető erdésze
ként, 1950-től napjainkig pedig a banki 
erdészet vezetője. 

Kiss László iskolapéldája az egy 
helyben évtizedekig kitartóan dolgozó, 
munkaterületét kitűnően ismerő ered--
menyes erdész szakembernek. Egységé
nek területén nagy gyakorlati tapasz

talattal irányítja az erdőgazdálkodás 
teljes folyamatát. Ezen belül azonban 
elsősorban az erdőművelési feladato
kat oldotta meg tudományos felké
szültséggel és nagy szakmaszeretettel. 
Bizonyítja ezt az irányításával létre
hozott mintegy 3000 hektár jó minősé
gű erdősítés (illetve ma már jól kezelt 
fiatalos) és a debreceni erdőspusztákon 
(egyébként igen gyenge termőhelye
ken) folytatott természetátalakító, jó
léti hatású erdőgazdálkodás, az erdé
szete területén megvalósított erdei 
üdülőközpont is (amelyet délután meg
tekinthetnek a közgyűlés résztvevői). 

Nemcsak sokoldalú, eredményes 
szakember azonban Kiss László, ha
nem határozott, következetes, ugyan
akkor dolgozótársai, munkatársai köré
ben népszerű, kitűnő vezető és szer
vező is. Egysége hosszú évek óta az 
élen jár eredményeivel és maga mellett 
fiatal szakemberek egész sorát nevelte 
jó gyakorlati szakemberré. 

Hivatali munkája mellett aktív tag
ja Egyesületünknek is. Szakmai elő
adásokkal, számos szakmai bemutató 
kezdeményezésével és lebonyolításával 
derekasan kivette a részét a társadal
mi munkából. A pártnak 1947 óta 
tagja. 

Eredményes szakmai munkásságáért, 
önzetlen társadalmi tevékenységéért 
négy alkalommal részesült a „Kiváló 
Dolgozó" igazgatói kitüntetésben, bir
tokosa az „Erdészet Kiváló Dolgozója" 
miniszteri kitüntetésnek, a Népköztár
saság Elnöki Tanácsa pedig a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát adomá
nyozta számára. 



í)iilin i^erenc 

erdőmémök 

a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság igazgatóhelyettese Szilvásvára
don 1926-ban született. Erdőmérnöki 
oklevelét 1952-ben szerezte meg Sop
ronban, azóta megszakítás nélkül az 
egri erdőgazdaság területén dolgozik. 
Rövid idő alatt kitűnt munkatársai kö
zül átlagon felüli műszaki érzékével 
és szervező képességével. Eredményes 
munkája alapján mind nagyobb fel
adatok ellátására kapott megbízást. 
Volt vasútüzemvezető-helyettes, köz
ponti építési előadó, erdőgazdasági épí
tőipari kirendeltség-vezető, központi 
termelési és műszaki osztályvezető, je
lenleg pedig az erdőgazdaság igazgató
helyettese. 

Kitartó munkájának eredményei kö
zül elsősorban az erdőfeltárás terén el
ért eredményeket kell kiemelni. Részt 
vett a Bükk hegység jelentős részének 
a feltárásában, úthálózatának kifejlesz
tésében. Az ottani nehéz terepviszo
nyok között teljesen önállóan kötélpá
lyát létesített saját tervei alapján és 
ezzel jelentős fatömeg hasznosítását 

tette lehetővé. Általában úttörő mun
kát végzett a közelítő kötélpályák el
terjesztése, üzemi használata terén. 
Időben felismerte az erdészeti faanyag
mozgatás fejlesztésének fontosságát, 
kidolgozta és alkalmazta a több-dobos 
közelítő csörlők alkalmazásának mun
kamódszerét a közelítésben. Erdészeti 
vonalon először vezette be erdőgazda
sága területén az erdei utak burkolatá
nak meleg aszfalttal történő gépi kar
bantartását, ennek következtében az 
erdőgazdaság burkolt útjainak állapota 
országosan is kiemelkedően jó. Kezde
ményező, az új iránt mindig nagy ér
deklődést tanúsító magatartása, szor
galma, kitartó munkája révén ezen 
túlmenően is sok műszaki problémát 
oldott meg sikeresen. 

Jáhn Ferenc a napi termelő munkát 
mindig tudományos alapossággal, gon
dos szellemi felkészüléssel végezte. 
Számos cikke jelent meg a szaklapok
ban, magas színvonalú előadásokat tar
tott szakterületéről az Erdészeti Egye
sület helyi csoportjainál. A kötélpá
lyák alkalmazása területén szerzett 
több évtizedes gyakorlata alapján az 
Erdészeti és Faipari Egyetemen folyó 
fahasználati és faanyagmozgatási szak
mérnökképzés egyik oktatója. 

Egyesületi munkája az említetteken 
felül is kiemelkedő. Csaknem két év
tizede az Egyesület egri helyi csoport
jának eredményesen működő titkára, 
az erdőfeltárási szakosztálynak is régi, 
tevékeny tagja. Ezen túlmenően aktív 
társadalmi munkát végzett erdőgazda
ságának szakszervezeti tanácsában és 
munkaügyi döntőbizottságában. 

A kitűnő emberi tulajdonságokkal is 
rendelkező, munkatársai körében nép
szerű, országosan is komoly szaktekin
télyt élvező Jáhn Ferencet eredményes 
munkájáért eddig a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával tüntették ki, továb
bá az „Erdészet Kiváló Dolgozója" mi
niszteri kitüntetés és a „Kiváló Űjító" 
bronz fokozatú kitüntetés birtokosa és 
három alkalommal részesült a „Kiváló 
Dolgozó" igazgatói kitüntetésben. 



1)r. 'fóusleó Qászló 
erdőmérnök 

a soproni Roth Gyula Erdészeti Szak
középiskola igazgatója 1920-ban Sze
geden született pedagógus családból. 
Középiskolai tanulmányait is Szegeden 
végezte, erdőmérnöki oklevelét pedig 
1943-ban szerezte meg Sopronban. 
Utána rövid ideig adjunktusként az 
egyetem Erdöhasználattani Tanszékén 
dolgozott. Katonai szolgálatát követő 
hadifogságából 1946-ban hazatérve a 
szegedi erdőigazgatóság erdőgondnoka
ként teljesített szolgálatot, majd az 
ásotthalmi erdész szakiskolát vezette. 

Szakmai pályafutásának igazán ter
mékeny korszaka 1950-ben kezdődött, 
amikor a soproni erdészeti technikum, 
a mai szakközépiskola igazgatója lett. 
Kitűnő érzékkel, fáradtságot nem is
merve fejlesztette ki a tanintézetet, 
teremtette meg a színvonalas közép
fokú szakember-képzés személyi és 
tárgyi feltételeit. Nehéz helyzetekben 
is megingathatatlan erkölcsi alapokon 
álló, kemény, hajthatatlan, kötelesség
tudó vezetője volt mindig az iskolá
nak, s ugyanakkor melegszívű, elsősor
ban a saját példájával, szorgalmával, 
udvariasságával nevelő, okos pedagó

gus, akiről mindig szeretettel és meg
becsüléssel emlékeznek meg volt tanít
ványai. Az irányítása alatt álló tanin
tézet az elmúlt 27 év során jellem és 
szakértelem dolgában egyaránt kitű
nően csiszolt erdésztechnikusok egész 
generációját adta a magyar erdőgazda
ság számára és ez a generáció ma már 
meghatározólag rányomja bélyegét 
szakmánk szellemi arculatára. Tuskó 
László mindig nagy súlyt helyezett a 
termelő gyakorlattal való szoros kap
csolattartásra és az oktatás gyakorla
tiasságára. Ugyanakkor mind pedagó
giai, mind erdészeti szempontból tudo
mányos felkészültséggel folytatta mun
káját: az erdészeti tudományok kandi
dátusa és okleveles erdőmérnök-tanári 
képesítést is szerzett. Jelentős kutató
munkát folytat, melynek tárgya a vö
rösfenyő nemesítése és (részben) a vö
rösfenyő-állományok racionális műve
lése. Kutató munkája során olyan 
klón-gyűjteményt hozott létre a szá
mos vörösfenyő-fajta utódvizsgálatára, 
amely a nemzetközi elismerést is ki
vívta a magyar erdészeti növényneme
sítés számára. Jelentős a szakírói te
vékenysége is. Szerzője az Erdőhasz
nálattan III. című tankönyvnek, társ
szerzője az Erdőműveléstan I—II. c. 
műnek, számos tanulmánya jeleni meg 
a szaksajtóban. 

Munkálkodása mellett tevékeny ré
szese a szakmai és a társadalmi köz
életnek. Tanácstag, tagja a Magyar Tu
dományos Akadémia Nemesítési Albi
zottságának és igen aktív tagja Egye
sületünknek. Számos szakelőadást és 
gyakorlati bemutatót tartott már az 
egyesületi szakmai továbbképzés kere
tében, de még ennél is nagyobb jelen
tőségű az a munka, amelyet az után
pótlás körében Egyesületünk érdeké
ben kifejt. 

Eredményes munkájának elismeré
séül a ..Mezőgazdaság Kiváló Dolgo
zója" miniszteri kitüntetésben része
sült, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
pedig a Munka Érdemrend ezüst és 
bronz fokozatát adományozta részére. 



/ Q z 1977. év (Zlusius-emléUétmesei 
másodszerkesztőként végzi a Társaság 
tudományos közlönyének: a „Mikoló
giái Közlemények"-nek a szakmai és 
technikai szerkesztését, a közlemények 
szakbírálatát és korrektúráját is. A 
„Közlemények" színvonalának emelé
séhez számos, a külföldi szaklapokban 
megjelent mikológiái eredmény recen
ziójával járult hozzá. A Társaságon 
belül éveken át az elvárható társadal
mi munkát messze meghaladó, áldoza
tos tevékenységgel virágoztatta fel az 
egyesületi életet. Ezzel a munkájával 
alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy a 
Társaság az Egyesületnek legnagyobb 
létszámú és legrendszeresebben dolgo
zó egységévé fejlődött. 

*£)r. Csiikássyiiv Qyőrfjy yiiária 

ny. agronómus 

Budapesten született, középiskolai és 
felsőfokú mezőgazdasági tanulmányait 
is itt végezte el. Férjének korai halála 
és három gyermekének felnevelési 
gondja csak a felszabadulás utáni 
években tette lehetővé számára képes
ségeinek, mindenekelőtt biológiai ér
deklődésének kibontakoztatását, amely 
a mikológia tudományos műveléséhez 
vezette. Kiváló gombaszakértő. 

Az Országos Erdészeti Egyesület el
sősorban az Erdészeti Mikológiái és 
Faanyagvédelmi Társaságban kifejtett 
fáradhatatlan és lelkes szervező-irányí
tó munkáját méltatta a Clusius Emlék
érem adományozására. 1964 óta vesz 
részt a Társaság vezetésében annak 
titkáraként, végezte az adminisztráció 
és tagnyilvántartás nehéz és hálátlan 
feladatát. Később a Társaság összes 
rendezvényének megszervezésén / túl
menően átvette a gombaismertető tan
folyamok szervezését is. Ezek kereté
ben éveken át vezetője volt a tanulmá
nyi kirándulásoknak és kiváló tudá
sával segítette a tanfolyamok hallga
tóit a gyakorlati gombaismeret elsajá
tításában. Tizenkét év óta napjainkig 

cDr. iCoHecsm <Jstoán 

mezőgazdasági mérnök 

a MEM Elelmiszerellenőrző és Vegy
vizsgáló Központjának osztály vezető
helyettese 1919-ben a Pest megyei 
Gyomron született kisiparos családban. 
Családjának nehéz anyagi helyzete 
miatt a polgári iskola elvégzése után 
dolgoznia kellett az élelmiszeriparban 
és csak 1944-ben folytathatta gimná
ziumi tanulmányait. Biológiai-földrajzi 



tanári oklevelét 1953-ban szerezte meg 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karán. Ezt köve
tően levelező tanulmányainak elvégzé
se után 1962-ben az Agrártudományi 
Egyetemen mezőgazdasági mérnöki ok
levelet szerzett, 1963-ban pedig az Eöt
vös Loránd Tudományegyetemen ter
mészettudományi doktorrá avatták. 
Politikai műveltségének továbbfejlesz
tése céljából 1963—1966 között elvé
gezte a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemét is. 

Három évtizede folytat tudományos 
kutatást a mikológia, azon belül a 
gomba-cönológia terén, elsősorban az 
Alföld homoktalajokon álló erdeiben. 
Az alföldi erdőink speciális gombavi
lágának kutatása terén eredményei a 
gombaökológia és gombacönológia leg
ismertebb hazai tudósává emelték a 
külföld szemében is. Az alföldi akáco
sok, tölgyesek és fenyvesek gombavi
lágának felméréséről számos tudomá

nyos dolgozatban és szakelőadásban 
számolt be. Hivatali vonalon eredmé
nyes munkásságát a „Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója" miniszteri kitünte
tés adományozásával ismerték el. 

Az Egyesület Erdészeti Mikológiái 
és Faanyagvédelmi Társaságának 
munkájában annak megalakulása óta 
részt vesz. 1966 óta tagja a Társaság 
vezetőségének, 1969 óta az Ökológiai 
és Rendszertani Szakosztály helyettes 
vezetője, 1974-től pedig a Társaság tit
kára, majd elnökhelyettese. A gomba-
ismertető tanfolyamoknak évtizedek 
óta egyik legaktívabb előadója, a szak
mai tanulmányutak vezetője, a hazai 
gombafényképezés egyik legbuzgóbb 
elindítója és a gombafénykép-pályá
zatok többszörös nyertese. A „Mikoló
giái Közlemények"-ben értékes szak
dolgozatain felül rendszeresen, rovat
szerűen közli a hazai mikológiái iroda
lom szemléjét és szervezi a külön-kiad-
ványok megjelenését. 



A tanulmányi kirándulás 

A közjóléti funkciók, a környezetvédelmi, szociális-üdülési feladatok megol
dására igen hasznos és jó példát ígért az elnöki megnyitó a Debrecen környé
kén elhelyezkedő erdők térségében, a Debrecen város lakosságának üdülését 
szolgáló parkerdő létesítésének példamutató módon történt megszervezésében, 
valamennyi illetékes szerv együttműködésének megnyerésével. 

Az ígéret nem maradt beváltatlan... A látottak, hallottak és nem utolsósor
ban a FAGOK és a Felsőtiszai EFAG által kiadott tájékoztató brosúrában ol
vasottak meggyőzhettek arról, hogy itt, Debrecen környékén a tudatos táj
alakítás monumentális megnyilvánulásával állunk szemben. Az erdőspuszta át
alakításának, a többcélú erdőhasznosítás szolgálatába állításának meglehetősen 
ismert irodalma van. Legutóbb A Z ERDŐ 1976. évi 8. és 10. száma foglalkozott 
vele többek között. Így részletesebb ismertetése szükségtelen. Ehelyett inkább 
a látogatókban kialakult néhány észrevételről szólunk. 

Az első kellemes benyomást a terület feltártsága, a kitűnően megépített fel
táró körút keltette. Műszakilag, esztétikailag kifogástalan, legfőbb biztosítéka 
a jóléti intézmények látogatottságának, a különböző funkciók maradéktalan ér
vényesülésének . 

A kép, ami az útról a látogató elé tárul, az megkapó — a mindeneket éltető 
elemnek, a víznek pazar bősége, üdén zöld partok, változatos faállományok és 
a zárt erdőből ki-kiérve az alföldi tájra annyira jellemző széles távlatok. Múlt
nak és jelennek érdekes találkozása a Létai-tározó gátja — egyik oldalon a 
meglehetősen sivár erdőkép, másikon a fodrozódó víztükrön csillogó napfény, 
a túlsó parton a távolsággal megszépített erdőrészletek, a parton kempingező 
turistákkal... 

A kiránduló centrumnak középső részét még erősen alakuló állapotban ta
lálták a résztvevők. Ez érthető is, ha azokra a nagyszabású tervekre gondo
lunk, amelyek ezt a területet érintik. Füvészkert, arborétum, erdei múzeum, 
vadaspark máról holnapra elő nem teremthető. A kezdetek mindenesetre biz
tatóak. 

A bizakodást csak megerősítette a bemutató záróképe: a Vekeri pihenőerdő 
központ. Erdővel övezett, 10 000 fős kiránduló és üdülőnépség fogadására mé-



Tetézett hatalmas térség, 16 hektáros csónakázó tóval, csónakházzal, majális-
gunyhóval. Teljesen készen, felszerelve és máris erősen látogatva. Csak aki 
tudja, hogy mi volt itt, ismeri, vagy el tudja képzelni a lecsapolt alföldi vidé
kek erdeinek nyárra már szúrós gazzal borított száraz tisztásait, tudja igazán 
értékelni azt a smaragdzöld gyepet, szelíd lóherést, amit itt a táj alakítók te
remtettek. Ez valóban a megszelídített természet. 

Külön ki kell emelni azt a következetességet, amivel hűek maradtak az 
adott tájhoz, ragaszkodtak az ilyen nagy-tér alakításhoz legalkalmasabb erdé-

A banki arborétum kezdeménye 



A banki tó árapasztója 

szeti eszköztárhoz. Nem nyúltak át a kertészet területére, nem spékelték meg 
a fenséges természetet mesterkélt mütyürökkel. Takarékosan bántak a feltét
lenül szükséges berendezésekkel és kellő takarásba helyezték az elkerülhetetlen 
kezelő épületeket. A további fásítási tervek az angolpark nemes hangulatát 
ígérik. 

Lehet, hogy nincs helyén itt egészen ez a lelkendezés, inkább az állomány
átalakítások szakmai kérdéseivel kellett volna foglalkozni, amit a rendezők 
alapos részletességgel tártak a résztvevők elé, de a félnapos feszült figyelés 
után. a nyárvégi hőségben azok kevésbé emészthetőknek bizonyultak. 

A vekeri flotta 



A Fagazdasági Műszaki Nap 

Az elmúlt — közel két évtized munkájának eredményeként az elkövetkező 
években jelentősen megnőnek a nyár fakitermelési feladataink. A hazai fej
lesztések következtében növekvő papírfaigények mellett a jugoszláv papírfa-
exportra vonatkozó szerződés közel állandó ütemű szállítást igényel. Olyan 
technikára és technológiára van szükség, amely egész év folyamán képes a 
növekvő mennyiségű és egyenletes termelésre. 

Az ez év augusztus 6-án a Felső-tiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság guthi 
erdészetének területén rendeztük meg a Fagazdasági Műszaki Napot, amelyen 
legfontosabb feladatként a fent említett indokok alapján a nyárkitermelések 
műszaki fejlesztési lehetőségek bemutatását tűztük célul. 

A bemutató szervezése során szem előtt tartottuk a fahasználati munkák 
fejlesztésének általános irányelveit, melyeket a következőkben foglalhatunk 
össze: 

— A fakitermelés technikai fejlesztésében különösen nagy jelentősége van az 
egyes műveletek (döntés, gallyazás, darabolás, közelítés, szállítás, kérgezés 
és aprítás) gépesítési színvonala összehangolásának, a folyamatgépesítés 
megvalósításának. 

— A csökkenő munkaerő pótlása érdekében nagymértékben szükséges növelni 
a munka termelékenységét, ezért a nagy termelékenységű munkarendszere
ket előnyben kell részesíteni. 

— Az egyes munkarendszereken belül meghatározók a legnagyobb teljesítmé
nyű, legnagyobb értékű vezérgépek. 

— A döntő-rakásológépeket — hazai gazdasági körülményeink és műszaki szín
vonalunk mellett — nevelővágásokban célszerű alkalmazni. 

— A gallyazás—darabolás (kérgezés) legfejlettebb gépei, a fakitermelés tech
nológiai változásának legfontosabb eszközei a többcélú fakitermelő gépek. 
Ezek alkalmazása azonban egyrészt fejlett termelési kultúrát, rendkívül nagy
fokú szervezettséget, másrészt — műszaki megoldásukból következően — 
elegyetlen fenyő és nemesnyár állományokat feltételez. 



FARMI JL 30 rádióval vezérelt csörlő TIMBERJACK 380 markolás vonszoló 

— A csökkenő munkaerőt helyettesítő termelékenységfokozás igénye, másrészt 
— nem kisebb súllyal — a munkavégzés biztonsága, a balesetek elhárításá
nak parancsoló szükségszerűsége, a munkaerő megőrzésével kapcsolatos mun
kafeltételek (kialakítása) javítása speciális erdészeti közelítögépek haszná
latát indokolja. Ezek 
— a traktorra szerelt hidraulikus markolók (markolós vonszolók), 
— a traktorra szerelt hidraulikus daruból és speciális erdőgazdasági egy

tengelyes pótkocsiból álló kihordok (forwarderek) és 
— a szorítózsámolyos vonszolók (skidderek). 
A felsorolt közelítőgépek a feladatot egyszemélyes munkává egyszerűsítik, 
kiküszöbölik a csörlőzés munkatechnikai és munkaélettani hátrányait, ugyan
akkor lehetővé teszik a termelékenység számottevő növelését. 

— Az erdei apríték termelés lehetővé teszi a rendkívül munkaigényes dara
bolási, közelítési és rakodási műveletek, valamint az erdősítést megelőző, 
ugyancsak rendkívül munkaigényes vágástakarítási munkák kiküszöbölését. 

Hazai és külföldi gépgyártók hozták el és teljes munkarendszerek keretében 
mutatták be azokat a legkorszerűbb gépeket, berendezéseket, melyek elsősor
ban a nemesnyár állományok fahasználati feladatainak kívánt szintű megoldá
sára alkalmasak és biztosítják a munka termelékenységének gyorsütemű nö
vekedését. Ezek a gépek a folyamatgépesítésen belül az egyszemélyes munkát 
valósítják meg, és a terepnehézségekkel, részben a szükséges koncentrációval 
szemben is érzéketlenebbek. 

Amint ismeretes, a hatékony új termelési technika és technológia területén 
három fő irányzat alakult ki. Az egyik a felkészítési műveletek eltávolítása a 
különböző gépesített telepekre, ahol a jelentős koncentráció és a kedvezőbb 
munkakörülmények között termelékenyebb és kevesebb fiziológiai károsodással 
járó gépeket lehet alkalmazni. Ez a hosszúfás termelési rendszer. 

A másik irányzat — az előbbivel ellentétben — a felkészítést a vágásterüle
ten, vagy az utak mentén folyamatgépesített technológiával, összetett művele
tek végzésére alkalmas többcélú gépekkel hajtja végre és a faanyagot a kü
lönböző rendeltetési helyekre az erdőből már választékban szállítja. 



ÖSA 260 szorítózsámolyos vonszoló VALMET 882 K kihordó vontató 

A harmadik termelési rendszer kialakulását az egész fákat, vagy fakoroná-
kat egy folyamatban aprítással felkészítő berendezések megjelenése és gyors 
térhódítása tette lehetővé. Ezek a hulladékok felkészítésére is alkalmasak. A 
fejlesztés előrehaladásával az apríték épp olyan elfogadott választék lesz, mint 
a bányafa, papírfa stb. Ennek a rendszernek nagy jelentősége, hogy alkalma
zásával a megtermesztett fa teljes felhasználásának lehetősége valósul meg, 
amennyiben az apríték elhelyezése már biztosítható. 

A műszaki napokon mindhárom irányzatból mutatunk be munkarendszere
ket. A többcélú fakitermelő gépek közül a nagyobb hatékonyságot a munka
igényesebb, nehezebb műveleteket gépesítők biztosítják. A döntő-rakásoló — 
STIHL 103, ÖSA 705/260 — processzorok, a döntő-gallyazó-rakásoló — TIM-
BERJACK TJ 30 —• harveszter rendelkezésre álló műszaki és technológiai jel
lemzői a nemesnyártermelés követelményeit kielégítik, minősítésre javasolhatók. 
A többcélú fakitermelő gépekkel a munka termelékenységét a teljes folyamatra 
vonatkoztatva két-háromszorosára lehet fokozni. 

A közelítési munka termelékenységének növelése a nevelővágásokban a meg
levő traktorcsörlők rádiótávvezérlésével érhető el, amelyet a FARMI JL 30 
távvezérelt csörlővel felszerelt MTZ—50 traktorral mutatunk be. A hidraulikus 
markolóval ellátott közelítő traktorokat a bemutatón a legújabb csehszlovák 
LKT—80 és a kanadai T1MBERJACK 380 markolós vonszolók, a HRK—3000 
markolóval felszerelt ZETOR 5748, a TPS—77 markolóval ellátott MTZ—80 
traktorok képviselik. A csuklós közelítő vonszolók a hagyományos traktorok
hoz képest azonos jellemzők mellett nagyobb vonóerőt, a terepnehézségek jobb 
leküzdését, a kerekek azonos nyomon történő haladását és ezzel jobb tapadást 
biztosítanak. 

Az északi országokban a csuklós vonszolók továbbfejlesztésével kialakított 
szorítózsámolyos közelítő vonszolók közül az ÖSA—260, a VALMET 882 PK 
és a VALMET 872 PK vesznek részt. Előnyük a csuklós vonszolókkal szemben, 
hogy a felfekvő terhelés az első és hátsó tengelyen azonos keréknyomást ered
ményez, ami az összkerékhajtás fontos követelménye. 

A közelítő-kiszállító szerelvények, más néven kihordó vontatók, vagy for-
warderek az előbbihez hasonlóan a csuklós közelítő traktorból fejlődtek ki. 



VALMET 872 kihordó vontató MORBARK aprító és GIGANT billenő 
konténer 

Rakfelületükön 2—6 m hosszú választékok mozgathatók. A bemutatásra kerülő 
TIMBERJACK 8 TL, VALMET 872, VALMET 882, ÖSA 260 kihordó vontatók 
évi teljesítménye 18—22 000 m 3. 

Az aprítógépek közül a tő mellett dolgozó TYÖVELINE 1000 F és az utak 
mentén alkalmazható MORBARK 12 hidraulikus darukkal felszerelt gépcso
portok vettek részt a bemutatón. Mindkettő tárcsás rendszerű, amely kedvező 
apríték frakció megoszlást ad. Az 1000 típus forwarderre szerelt aprítógépből 
áll, amely a terepen mozogva a termelt aprítékot billenthető konténerbe gyűjti 
és az úton várakozó szállító konténerbe üríti. A MORBARK 12 aprító gépcso
porthoz a fakoronákat, vagy a nevelővágásból kitermelt egész fákat markolós 
traktorok közelítik. Éves teljesítménye 20—30 000 m 3. Az apríték befogadá
sára és szállítására ugyancsak egyszemélyes kiszolgálása, távvezérelt 30 m 3-es 
GIGANT billenő konténer szolgál. 

A felsőrakodóra közelített fa belső mozgatását a TIMBERJACK 2000, a JUM-
BO G 4000 homlokmarkolós targoncák, és a TPS 1500 homlokmarkolóval fel
szerelt MTZ—80 traktor szemléltették. 

A kérgezést a VK—16E, a VK—16 Pop. HAWK, a MORBARK PS8P új kér-
gezőgéptípusok és a KR—2 kérgezőgép mutatták be. A MORBARK PS8P kér
gezőgép az eddig ismert gépektől szerkezetileg is eltérő. 

A bemutatott munkarendszerek rakodási feladatait az MTZ—50 traktorra 
szerelt KCR—2000, az MTZ—80-ra szerelt KCR—4000, a 4 tonnás tehergépko
csira szerelt KCR—3000, a ZETOR 8045-re szerelt HIAB—650 hidraulikus da
ruk látják el. 

A fa szállítását az új csehszlovák Hr—80.1 hidraulikus daruval felszerelt 
TATRA és a HIAB 670, valamint a HIAB 560 darukkal felszerelt MAZ—509 
tehergépkocsi-szerelvények mutatták be. 

A felsorolt gépek a ma ismert legfejlettebb munkarendszerek megvalósítására 
alkalmasak. Ehhez azonban a gépek és berendezések alapos ismerete fontos 
követelmény. A fejlett tecnika már csak gondosan előkészített, meghatározott 
előfeltételek mellett alkalmazható hatékonyan. 



VK—16 E kérgező HIAB darukkal felszerelt MAZ—509 
tehergépkocsi-szerelvények 

A Műszaki Napon bemutatott munkarendszerek mindegyike 

— egyrészt többszörös munkatermelékenység növekedéssel jár, 
— másrészt erőteljesen csökkenti a munkagépek számát, ami a szükséges ja

vítási kapacitás csökkenésében, a munka jobb szervezhetőségében, s így a 
kevesebb gépkezelő kiképzésében jelent nagy előnyt. 

A világban bekövetkezett nyersanyagválság a termelés fajlagos energiaigé
nyének csökkenését követeli. Ezt az igényt a nagy teljesítményű gépek elégítik 
ki, amelyeknél az 1 m 3-re eső energiafelhasználás kisebb. A Műsziaki Napon 
bemutatott munkarendszerek nagyteljesítményű vezérgépei felhívják a figyel
met arra is, hogy kapacitásuk ésszerű és gazdaságos kihasználása a meglevő 
szervezeti határokon túlnyúló, nagy körzetekre kiterjedő területi integrációt 
követel. 

Dr. Csontos Gyula 
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Kovács Jánosné Nyírbátor; Kovács József Baja; Kovács József Tatabánya; Kovács 
József Pécs; dr. Kovács Jenő Eger; Kozma Károly Nyíregyháza; Kovács László Nyír
egyháza; Kovács László Nyíregyháza; Kovács Mátyás Budapest; Kovács Mária 
Miskolc; Kovács Péter, Kovács Petemé Szeged, Bélmegyer; Kovács Zsigmond 
Kecskemét; Kovács Zoltán Miskolc; Kovács Zsoíf Eger; Kocsis József Nyíregyháza; 
Kocsis Sándor Berettyóújfalu; Kocsis Vilmos Kiskunhalas; Kollár Mihály Szolnok; 
Koncz István Püspökhatvan; dr. Konecsni István Budapest; Koller György Visegrád; 
Koltai János Budapest; Koltai István Kaposvár; Kondor Endre Balassagyarmat; 
Kovács Ferdinánd Eger; Kovács Ferenc Sopron; Kovács Gyula, Kovács Gyuláné 
Budapest, Vasad; Kovács Imre Budapest; Kovács Imre Baja; Kozák Imre Nyíregy
háza; Kothencz János Baja; Kövesdi Jenő Veszprém; Kövi Árpád Gödöllő; KráZifc 
Mihály Balassagyarmat; Kresz Béla, Kresz Béláné Boly, Pécs; Krámer Antal Pécs; 
Kucher József Nagykőrös; Kudrnac, Josef Csehszlovákia; Kulcsár Antal Kunhegyes; 
Kurdi István Szolnok; dr. Kurucz Lajosné Budapest; Kuzsél Antal Mátészalka; Kutasi 
László Budakeszi; Kutasi László Isaszeg; Kuthi Szabolcs Miskolc; Kutni László 
Budapest; Labuda, Ján Csehszlovákia; Laczi Ferenc Szombathely; Laczkó Bálint 
Nyíregyháza; Laczkó György Füzérkomlós; Ladiszlai János Kaposvár; Láng Gyula 
Nyíregyháza; László Sándor Nyíregyháza; Lengyel László Zalacsány; Lesznyák László 



Nyíregyháza; Lett Béla Kecskemét; Ligeti Miklós, Ligeti Miklósné Mórichida; Lippai 
István Tatabánya; Lisztes Mihály Berettyóújfalu; Lokody Imre Budapest; Lovas 
Lajosné Budapest; Lovász László Budapest; Lőrincz Ernő Pálháza; Lővei András, 
Lövei Andrásné Törökszentmiklós; Lubai Vilmos Répáshuta; dr. Lukács István 
Bogács; Lustyik János Tatabánya; Lutonszky Zoltán Budapest; Maczucza József Tök; 
dr. Madas András, dr. Madas Andrásné Budapest; dr. Madas László Visegrád; Ma jer 
Ferenc Ráckeve; Major András Baja; Makkay Zoltán Budapest; Makóy Oszkár 
Balassagyarmat; Malik Károly Szolnok; Malinak János Miskolc; Markó József Sárvár; 
Markó Kálmán, Markó Kálmánné Bakonybél; Markó Zoltán Budapest; Markos József 
Veszprém; Markotán László Tatabánya; Markovics Ferenc Gödöllő; Marosi György 
Nyíregyháza; Martini Róbert Budapest; Martos Tibor Miskolc; Martonosi Géza, Mar-
tonosi Gézáné Bokros; Matuszka István Budapest; Martinovics, Anton Ausztria; Martoss 
Tiborné Miskolc; Mácsik Jenő Nyíregyháza; Mádai László Szolnok; Móric Gyula, Márfc 
Gyuláné Székesfehérvár; Mátrabérci Sándor Nagykanizsa; Mátyás Sándor Budapest; 
Mezei Demeter Miskolc; Meggyest Gábor Bály; Mezei István Nyíregyháza; Mérnök 
Győző Budapest; Mészáros István, Mészáros Istvánné Balatonfüred; Mészáros István, 
Mészáros Istvánné Debrecen; Michal, Gosek Lengyelország; Müller Michael Csehszlo
vákia; Migliesini Marcó Kaposvár, Mikola József Baja; Mogyorós János Miskolc; 
Mogyorósi József Keszthely; Mohai Elek Tatabánya; Mohácsy Dániel Kecskemét; 
Mohácsi László Tatabánya; Molnár Antal Székesfehérvár; Molnár Dezső Kiskőrös; 
Molnár Dezső Budapest; Molnár Ferenc Balotaszállás; Molnár Gyula Budapest; 
Molnár István Csót; Molnár László Pécs; dr. Monostori Ernő Budapest; Morvái Miklós 
Nyíregyháza; Mózer József Kiskunhalas; Musák János Kecskemét; Muth Endre Pécs; 
Nagy András Zalahaláp; Nagy András Tapolca; Nagy Béla Kecskemét; Nagy Csaba 
Balassagyarmat; Nagy Endre Pécs; Nagy István Székesfehérvár; Nagy János Pécs; 
Nagy Julianna Debrecen; Nagy János Nyárlőrinc; Nagy Károly Parádsasvár; Nagy 
Lajos Sellye; Nagy Péter Törtei; Nagy Sándor Békéscsaba; Nagy Sándor Székesfehér
vár; Nagy Sándor Vasad; Nagy Zoltán Gyula; Nagy Zoltán Szolnok; Nagyházi Miklós, 
Nagyházi Miklósné Baja, Tamási; Nádor Ferenc Budapest; Nádudvari László Keszt
hely; Nemes László Nagykőrös; Németh, Stefán Ausztria; Németh András Sopron; 
Németh Imre Kerekegyháza; Németh János Pécs; Németh János Tatabánya; Németh 
Jenő Sopron; Németh József Pécs; Németh József Keszthely; Németh László, Németh 
Lászlóné Tamási; Nowakowski, Andrzej Lengyelország; Nemesszeghy Ladislav és 
neje Jugoszlávia; Nyári László Csót; Nyul Bertalan Bátaszék; Nyul Tóth Pál Kecske
mét; Obermayer György Sopron; Obert Gyula Pécs; Obinger Károly Szeged; Oláh 
Barna Hajdúböszörmény; Oláh Tibor Nyíregyháza; Ott János Budapest; Pott, 
Constanlin Ausztria; Paczady László Hőgyész; Paczolay László. Paczolay Lászlóné 
Hőgyész; Palicza József Gödöllő; Pallos János Budapest; Pandula Zoltán Budapest; 
Papp István Pécs; Papp László, Papp Lászlóné Baja; dr. Papp Mihály Szolnok; Papp 
Mihály Nyíregyháza; Papp Szekeres József Kiskunhalas; Patkós Antal Nyíregyháza; 
Patona László Körmend; PáZ László Iván; Páldy Géza Pécs; dr. Páll Miklós Nagy
kanizsa; Pálóczy Bertalan Budakeszi; Pásztor László Budapest; Peresztegi Géza, 
Peresztegi Gézáné Tapolca, Badacsony; Peresztegi Géza, Peresztegi Gézáné Zalahaláp; 
Perjés Sándor Kaposvár; Péternél József Pécs; Pethő József Szombathely; Petőfi János 
Répáshuta; Petri Attila Kecskemét; Pénzes Mihály, Pénzes Mihályné Győr, Kisbér; 
Péter Lajos Zalaegerszeg; Pfeifer Zoltán Nagykanizsa; Pillér Ferenc Káld; Pintér 
István, Pintér Istvánné Balassagyarmat; Pintér Géza Sopron; Pirity Csaba Miskolc; 
dr. Pirkhoffer János, dr. Pirkhoffer Jánosné Sopron; Plestyák Károly Piliscsaba; 
Pócsi Adalbert Eger; Popovics Mihály Nyíregyháza; Pósa György Budapest; Pott Imre 
Pécs; Pönlör Györgyi Tatabánya; Pötör Károly Székesfehérvár; Prencsok János 
Gödöllő; Prohászka József Szekszárd; Proksza Gyöngyi Szeged; Puska Zoltán Putnok; 
Puskás Pál Nyíregyháza; Putnoki Bálint Vésztő; Rabi János Budapest; dr. Rad'ó 
Gábor Budapest; Rakk Tamás Veszprém; Ratkóci Miklós Kaposvár; Rádi József Baja; 
RádZt László Keszthely; Rácz Antal Budapest; Ráczi Gyözőné Putnok; Ráícosi József 
Kecskemét; Rákos József Nagykanizsa; Recska Vince Bikal; Rendes Béla, Rendes 
Béláné Debrecen; Reményfy László, Reményfy Lászlóné Eger; Remitzky Endre, 
Remitzky Endréné Balassagyarmat; Rédai Tibor Tatabánya; Riedl Gyula Budapest; 
Rodek Márton Letenye; Rostás István Kecskemét; Rózsa Jenő Monostorapáti; Rózsa 
Károly, Rózsa Károlyné Kiskőrös; id. Ruff Gyula Nagykanizsa; dr. Sali Emil Buda
pest; Salekovícs László Kaposvár; Salkó Z. Nagy Lajos Debrecen; Saródi Péter, 
Saródi Petemé, ifj. Saródi Péter Karancslapujtő; Sámson Antal Tatabánya; Sárdi 
Ferencné Iklad; Sárkány László Nagykanizsa; Schandl Lajos Visegrád; Schlauszky 
Ernő Székesfehérvár; Schneider Ede Géza Sátoraljaújhely; Schmidt József Albertirsa; 
Schmuck Mihály, Schmuck Mihályné Zamárdi, Siófok; Schultheisz György Budapest; 



Schultheisz József Csemő; Sebestyén Pál Császártöltés; Selmeczi László Szeged; Simon 
József Tatabánya; Simon Károly Eger; Símonfi György Tatabánya; ifj. Simányi Antal 
Balassagyarmat; Simlacsik Pál, Simlacsik Pálné Madocsa; Simsay István Pécs; Sipos 
Árpád Mosonmagyaróvár; Sipos Béla Baja; Sisa János Tatabánya; Sipos Sándor 
Kecskemét; Sipos Zoltán, Sipos Zoltánné Budapest; Sir József Arló; Slezák Ottó 
Tatabánya; Slobodan, Rajic Jugoszlávia; Sódar Pál Dunavecse; dr. Soóky Miklós 
Budapest; Solti Imre Baja; Solymosi József Budapest; Somogyi László, Somogyi 
Lászlóné Budapest; Somogyi Sándor Eger; Somogyvári Vilmos Gödöllő; Sömenek 
Károly Szentgotthárd; dr. Speer Norbert, dr. Speer Norbertné Budapest; Spindelvaner 
Elemér Nagykőrös; Spingár Ferenc Nagykanizsa; Suba János Paks; Sükösd Zsolt 
Veszprém; Susán János Nagykőrös; Stefanek Gyula Balassagyarmat; Stigt László 
Szombathely; Stummer, Herbert Ausztria; Stolár Vince Miskolc; Stubán Árpád 
Veszprém; Szabados József, Szabados Józsefné Szeged, Gyula; Szabó Antal Budapest; 
Szabó Csaba Veszprém; Szabó Elemér Eger; Szabó Ferenc Tatabánya; Szabó Győző 
Eger; Szabó Gyula Szolnok; Szabó Imre Veszprém; Szakács János Budapest; Szabó 
József Nyíregyháza; Szabó József Budapest; Szabó Kálmán Nyíregyháza; Szabó Pál 
Nyíregyháza; Szabó Péter Ilonatanya; Szabó Sándor Miskolc; Szabó Vilmos Tompa, 
Szabó Ernő Kaposvár; Szalay Sándor Budakeszi; Szamosi Ferenc Keszthely; Szanati 
László Sopron; Szarka Antal Budapest; Szathmáry Jánosné Budapest; Szekeres György 
Veszprém; Szekeres Péter Gödöllő; Szeless, Stefan Ausztria; Szendrei Alajos, 
Szendrei Alajosné Tatabánya; Szendrey Andrásné Miskolc; dr. Szendrey István 
Sopron; Szemmelveisz Géza Veszprém; Szemerédy Miklós Nyíregyháza; Szendrődi 
János Pécs; Szepessy István Nyíregyháza; Szeri János Pécs; Szeverényi István Kecske
mét; Székely József Nyíregyháza; Székely László Székesfehérvár; Szél Ede, Szél 
Edéné Szentendre; Szigeti Nándor Miskolc; Szilágyi István Nyíregyháza; Szilágyi 
László Kecskemét; Szili György Tamási; Szimeth Tihamér Pilisborosjenő; Szircsák 
Ferenc Budapest; Szlávik Lászlóné Tiszavasvári; Szobodeczky Imréné Budapest; 
Szobota Pál Miskolc; dr. Szodfridt István, dr. Szodfridt Istvánné Kecskemét; Szolga 
Imre Veszprém; Szollár Ferenc Kaszópuszta; dr. Szontagh Pál Mátrafüred; Szoták 
Ferenc Baja; dr. Szőlősi Istvánné Budapest; Szöőr Levente Szolnok; Szucsák Ferenc 
Gödöllő; Takács Ferenc Csómödér; Takács István Szombathely; Takács Jenő Pécs; 
Takács József Nyíregyháza; Takács Lajos Tatabánya; Takács László Kaposvár; Takács 
László Székesfehérvár; Takács Zoltán Szombathely; Tamás Lajos Tamási; Tapazdi 
Jenő Kaposvár; Tarr Imre Nyíregyháza; Tácsik Mihály Gödöllő; Tárnok Mihály 
Mezőgyán; Tátrai László Nyíregyháza; Tátrai Tibor Miskolc; Telegdy Pál Cegléd; 
Tehanyi Tamás Dolmand; Telhéri Sándor Miskolc; Termann István Nyíregyháza; 
Tiba Lászlóné Hajdúhadház; Tiliczky Sándor Nyíregyháza; Tokaji Gábor Debrecen; 
Tokodi Mihály Budapest; Tomatás László, Tomatás Lászlóné Szeged; Torma József 
Szeged; Tóth Ábel Baja; Tóth Attila Kaposvár; Tóth Ágoston Balassagyarmat; Tóth 
Gyula Vasvár; Tóth Imre Baja; Tóth János Baja; Tóth Lajos Léh; Tóth László 
Szeged; Tóth Miklós Budapest; Tóth Pál Vasvár; dr. Tóti József Tatabánya; Tölgyesi 
Albert Szeged; Török József Keszthely; Török László Szolnok; Török Pál Szekszárd; 
Török Pál Szekszárd; Török Tibor Budapest; ifj. Tőzsér Gyula Karancslapujtő; Tresó 
István Eger; Trischberger Róbert, Trischberger R.óbertné Tatabánya; Trompler, 
Walter Ausztria; id. Tróna Antal Hajdúböszörmény; Turi Ferenc Szolnok; Turóczi 
Ferenc Baja; Tury Sándor Budapest; dr. Tuskó László Sopron; Ubitz Gyula Miskolc; 
Udvardy Sándor Pécs; Ungár Győző Budapest; Uribinszki István Kerekegyháza; 
Utassy Béla Nagykőrös; Vadon József Nyirmada; Vajda István Nagykőrös; Valkó 
János Hajdúhadház; Valovics József Miskolc; Varga András Nyírbátor; Varga Antal 
Nyíregyháza; Varga Béla Miskolc; Varga Gábor Űjszentmargita; Varga Géza Nyír-
adony; Varga György Tatabánya; Varga Imre Nyíregyháza; Varga István Baja; 
Vargra Lajos, Varga Lajosné Keszthely, Sümeg; Varga Ottó, Varga Ottóné Sátoralja
újhely; Varga Szabolcs Keszthely; Varga Tibor Miskolc; Vaspöri Lajos Öriszentpéter; 
Vass Gábor Budapest; Vasvári István Baja; Ványai Sándor Budapest; Váraczki Mi
hály Székesfehérvár; dr. Váradi Géza Budapest; Várfalvi József, Várfalvi Józsefné 
Miskolc; dr. Várhelyi István Sopron; Vésztergom Géza Keszthely; Végh Károly, Végh 
Károlyné Budapest; Végvári András Kecskemét; Végvári Gyula Szolnok; Viasz Kádi 
Sándor Budapest; Vida László Szeged; Vida Zoltán, Vida Zoltánné Esztergom, Viharos 
Zsolt, Viharos Zsoltné Keszthely; Vitkó István Budapest; Volford Erzsébet Kecskemét; 
Vonya Lajos Kiskunhalas; Vörös György Császártöltés; Wittmann Gyula Budapest; 
Wolf László Tatabánya; Zaklajda József Pécs; Zambó Antal Mosonmagyaróvár; 
Zágoní István Budapest; Zengő Zoltán, Zengő Zoltánné Győrújbarát, Győr; Zorván 
Györgyné Balassagyarmat; Zsarnai István Baja; Zsilvölgyi László Sopron; Zsiros 
István Szeged. 



VÍZMÉRLEG FELÁLLÍTÁSA 
A DUNA-TISZA KÖZTI HOMOKHÁT 
FENYŐFIATALOSAIBAN 

634.0.116 P inus 

Dr. Dózsa József 

A termőhelyi tényezőkre is alkalmazható LIEBIG minimumtörvénye, amely 
szerint fáink növekedését a termőhely minimumban levő faktora képes legin
kább befolyásolni. A kísérleti kutatás eredményei szoros kapcsolatban a gya
korlat tapasztalataival azt bizonyítják, hogy a Duna—Tisza homokháton a víz 
képviseli a termőhely legdöntőbb faktorát. Az OEF annak idején a fenyvesek 
vágásérettségi korát is vízgazdálkodási fokok szerint állapította meg. A feny-
vesítés számára legtöbbször csak azok a termőhelyek maradnak meg, ahol a 
talajvíz kedvező hatásával nem számolhatunk, és kizárólag csak a lehullott csa
padékra lesznek fenyveseink utalva. Nagyon lényeges tehát, hogy az itt lehulló 
kevés és sokszor nem is a legkedvezőbb eloszlású csapadékból az állomány fái 
minél többet hasznosítsanak. Különösen fontos ez az állomány erőteljes ma
gassági növekedésének szakaszában (második kritikus korszak az állomány 
életében), amikor a legnagyobb a vízfogyasztás. A Duna—Tisza homokháton 
az erőteljes magassági növekedés a termőhelytől függően az erdeifenyvesben 
7—15 év, a feketefenyvesben 10—17 év közé esik (BABOS 1966). 

Fenyveseinknek ebben az időszakban tudunk a leghatékonyabb segítséget 
adni a megfelelő erélyű belenyúlással. A gyakorlat eddig általában csak 14—16 
éves korban végezte az első tisztítást az itt található fenyőfiatalosokban. Erre 
az időre az állomány fái asszimiláló felületük nagy részét elvesztették, korona
arányuk alig érte el a famagasság 1/4-ét. Helytelen és káros a belenyúlással 
ilyen sokáig várni. Ezt legszemléltetőbben a jelenleg 20—30 éves fenyvesek 
mutatják, ahol a rövid vágásforduló miatt már nem is vagyunk képesek többé 
a megfelelő koronaarány kialakítására. 

A nevelővágás elmulasztása egyben azt is jelenti, hogy az állomány fái a le
hullott csapadéknak egy részét felfogják, és a talajra jutott csapadékon is igen 
sok törzsnek kell osztozkodni. Nem bizonyított, de feltételezhető, hogy a szélső
ségesen száraz termőhelyeken esetenként előforduló csoportos és foltos kipusz
tulása a 12—14 éves fenyőknek ide vezethető vissza. Először csak egyes fák tűi 
kezdenek megvörösödni júliusban vagy augusztusban, később egész csoportok
ban észlelhető ugyanez, majd a fák elszáradnak, kipusztulnak. Semmiképpen 
nem szabad megvárnunk ezeket a vészes jeleket. Az állományba akkor kell 
belenyúlnunk, amikor a tűk száradása a törzs és az ágak alsó részein kezd ro
hamossá válni. 

A hagyományosan telepített (1X1 m-es hálózat) és normálisan beállt homoki 
fenyveseinkben ez az időszak erdeifenyvesben 10—12, feketefenyvesben 12—14 
éves korban van. Ebben a fejlődési szakaszban szükséges az állományba erő
teljesen belenyúlni. Ha ezt nem tesszük, akkor a minimálisra redukált asszimi
láló felület, a rendkívülien erős koronazáródás és az egy törzsre jutó csapadék 
egyre inkább csökkenő mennyisége visszavetheti állományunk fejlődését. 



Tájékozódást kívántunk szerezni arról, hogy mit jelenthet a megfelelő erély-
lyel végzett nevelővágás az állomány egy-egy törzsére jutó csapadék tekinte
tében. Ennek érdekében április 4-én 2—2 db csapadékmérőt helyeztünk el az 
Ásotthalom 8l/b erdőrészlet elegy étlen 10 éves erdeifenyves tisztítatlan (kont
roll), valamint tisztított állománya alatt. A kontroll parcellában a hektáron
kénti törzsszám 9126 db, a koronazáródás 120%. A tisztított parcellában a törzs
szám 4184 db, a koronazáródás pedig 70% volt. 

A csapadékmérést egy vegetációs időszakon keresztül április 4-től október 
l-ig végeztük. Az állományba jutó csapadék pontosabb meghatározására mind
két parcellában két-két átlagos méretű fa törzsét gumiharanggal láttuk el, és 
üvegben a törzsön lefolyó vizet is felfogtuk, illetve mértük. 

A szabad területen lehullott csapadék adatait az Ásotthalmi Erdészeti Szak
iskola meteorológiai állomásáról gyűjtöttük be. A csapadékmérőket mindegyik 
helyen egy-egy átlagos koronazáródású állományrészre tettük, belesüllyesztve a 
talajba oly módon, hogy peremük 10 cm-rel került a talaj felszíne fölé. A mért, 
illetve felfogott vízmennyiséget táblázatba foglalva értékeltük: 

Dátum Tisztított parcellában Kontroll parcellában Szabad 
területen 
csapadék-
mérőben hó nap csapadék 

mérőben 
törzsön 
lefolyt 

csapadék 
mérőben 

törzsön 
lefolyt 

területen 
csapadék-
mérőben 

törzsön 
lefolyt 

mm 
mm dl mm <ll 

IV. 04 4,5 1,50 2,5 0,86 7,4 
IV. 08 5,1 3,40 3,3 2,82 5,4 
IV. 09 7,2 4,20 5,2 2,80 8,6 
IV. 28 3,0 0,44 1,0 '. — 3,3 
IV. 29 1,8 0,50 1,5 0,10 2,9 
IV, 30 2,0 1,00 1,3 0,30 2,5 
V. 13 7,0 5,40 6,4 3,10 8,1 
V. 19 7,0 5,20 6,1 3,30 7,6 
V. 25 2,0 2,00 1,0 1,00 3,4 
V. 30 12,5 6,40 10,0 3,20 13,8 

VI. 04 0,5 — — — 3,7 
VI. 10 5,0 4,46 3,5 2,10 7,8 
VI. 21 19,2 13,40 14,3 5,20 31,2 

VII. 15 10,8 8,40 9,5 4,00 11,7 
VII. 17 10,2 8,20 9,1 4,00 13,0 
VII. 18 20,2 5,20 16,1 7,60 24,2 
VII. 22 10,3 9,20 9,2 4,30 11,3 

VIII. 03 4,0 1,60 2,5 0,80 -5,1 
VIII. 08 18,9 13,40 10,9 6,30 25,1 
VIII. 19 17,8 12,80 10,2 6,00 20,0 
VIII. 27 4,3 1,80 2,7 0,90 5,8 

IX. 06 21,9 14,20 17,2 4,80 23,7 
IX. 10 3,8 1,00 1,9 0,30 6,4 
IX. 14 10,9 8,30 9,0 4,12 12,2 
IX. 17 36,1 24,80 27,0 10,60 43,4 
IX. 18 10,5 8,00 8,4 3,90 11,7 
IX. 22 11,2 8,60 8,2 4,20 15,3 
IX. 24 4,9 2,00 3,6 1,00 6,7 

X. 01 2,6 0,50 1,8 0,20 3,7 

Összesen: 275,2 175,90 203,4 87,80 345,0 



A mérésekből nyert adatok értékelése 

A csapadékmérőkben és az üvegben talált vizet minden eső után mértük. 
A táblázatban mindenütt a 2—2 csapadékmérőben talált víz átlagos adatai sze
repelnek. Egy-egy csapadékmérőben található vízmennyiség ugyanabban a 
parcellában 20—40%-os eltérést mutatott. Ennek megfelelően az így nyert ada
tok csak tájékoztató jellegűek. Célunk azonban az volt, hogy egyáltalán valami 
képet kapjunk arról, hogy egy-egy törzsnél mennyi csapadéktöbbletet jelenthet 
a nevelővágás elvégzése. A táblázat összesített adatai szerint a tisztítatlan 
(kontroll) parcellában 72 mm-rel kevesebb csapadék jutott a talajra, amely 
négyzetméterenként 72 literrel kevesebb vizet jelent. A talajra jutó csapadék 
egy részét azonban az avar felfogja, és közvetlenül elpárologtatja. LENGYEL 
GYÖRGY szerint ez a mennyiség csapadékmilliméterekre átszámítva 15—20 
mm-nek felel meg. 

A törzsön lefolyó csapadékmennyiség is igen jelentős, vizsgálataink szerint ez 
a víz igen fontos, mert szinte 100%-ig hasznosítani tudják fáink. Egyszerű szem
revételezés útján is meg lehet állapítani, hogy a fák tövénél az avar kis gyűrű 
formájában elválik, és nem érintkezik közvetlenül a törzzsel. A törzsön lefolyó 
víz így akadálytalanul szivároghat a gyökfőn, majd tovább a főgyökéren lefelé. 

Méréseink összesített adatai azt mutatják, hogy a tisztított parcella egy tör
zsén mintegy 9 literrel több víz folyt le, mint a kontroll parcellában. Ez termé
szetszerűen abból adódott, hogy a kontroll parcella 120%-os koronazáródása 
mellett az ágak gyakran fedik egymást, így egy-egy fa koronájára kevesebb 
csapadék jutott. A legfontosabb az egy-egy törzsre jutó vízmennyiség. Ennek 
kiszámítását az alábbiak szerint végeztük: 

1 mm csapadék 1 m 2-en 1 liter vizet jelent. Ily módon 1 ha-ra az alábbi víz
mennyiség jutott: 

tisztított parcella: 275,2X 10 000 = 2 752 000 liter, 
kontroll parcella: 203,4X10 000 = 2 034 000 liter. 

A törzseken lefolyt összes vízmennyiséget csak úgy lehet megállapítani, ha az 
egy-egy törzsnél mért vizet a parcella 1 ha-ján található törzsek számával be
szorozzuk : 

tisztított parcella: 17,59X4184 = 73 596 liter, 
kontroll parcella: 8,78X9452 = 82 988 liter. 

Az egy-egy törzsre jutó vízmennyiséget úgy kapjuk meg, ha az 1 ha-ra hullott 
összes vízmennyiséget elosztjuk az itt található törzsek számával: 

tisztítoti parcella: 2 752 000 liter 
+ 73 596 liter 

összesen: 2 825 596 liter: 4184 = 675 l/törzs, 

kontroll parcella: 2 034 000 liter 
+ 82 988 liter 

összesen: 2 116 988 liter : 9452" = 224 l/törzs. 

Ugyanekkor a szabad terület 1 ha-jára 3 450 000 liter víz hullott le. A teljes víz
mérleg felállítása a szabad területhez viszonyítva azt mutatja, hogy 1 ha-ra 
vetítve a tisztított parcellában 624 404 liter, míg a kontroll parcellában 1 333 002 
liter az a vízmennyiség, amelyet a tűvel borított ágak egy vegetációs időszak 
alatt felfogtak. Természetesen, hogy sem az 1 ha-ra jutott csapadék, sem az 
átlagos méretű fákon lefolyt vízmennyiség nem ad teljesen megbízható 
értéket. 



Célunk tájékozódás jellegű volt, és úgy gondoljuk, ezt el is értük. A tisztí
tott parcellában egy-egy törzsre háromszoros vízmennyiség jutott, a kontroll 
parcellával szemben. Ha ez a nagy különbség nem is felelne meg teljesen a 
valóságnak, jelzi, mennyit segíthetünk az állomány fáin az időben és megfelelő 
eréllyel végzett nevelővágással. 

összefoglalva vizsgálataink és méréseink eredményeit, megállapíthatjuk, 
hogy hagyományosan telepített fenyőfiatalosainkban a Duna—Tisza közi ho
mokháton a korai és erőteljes belenyúlás biztosítja azt az egészséges és megfe
lelő koronaarányt, amely az egy-egy törzs úgynevezett értéknövedékét (erőtel
jesebb vastagsági növekedés) a későbbiek során lehetővé teszi. A Duna—Tisza 
közén fenyveseink által elfoglalt termőhelyeken a víz képezi a termőhely leg
döntőbb faktorát. Különösen a fiatalos fejlődési szakaszban igen lényeges ez, 
amikor a legnagyobb a magassági növekedés, így a vízfogyasztás is. 

A késői és óvatos belenyúlással, a nagy törzsszám és koronazáródás fenntar
tásával az amúgy is kevés csapadékot egy-egy törzsre vonatkoztatva még in
kább lecsökkentjük. Hóvastagságméréseink (melyről már dolgozat jelent meg 
.,Az Erdő"-ben) további bizonyítékokat adnak erről. 

Erdőrendezés Törökországban 

Törökországban 1857-ig nem volt rendszeres erdőgazdálkodás. Még az 1870-ben 
kiadott első erdőtörvény sem írja elő a terv szerinti gazdálkodást. Az 1917-es és 1924-es 
erdőtörvényekben van szó először az erdőrendezésről. Az 1956. évi erdőtörvény alap
ján az erdőrendezés feladatét már az erdészeti főigazgatóság erdőrendezési részlegének 
45 munkacsoportja látja el. Egy-egy munkacsoport 3—4 erdőmérnökből áll. A török
országi erdők területe meghaladja a 18 millió ha-t, az erdősültség a 23%-ot. Ezek 
99,9%-a rendezett erdő. Az erdőket elsődleges rendeltetésük alapján a következők 
szerint osztják fel: fatermelés, hidrológia, erózió elleni védelem, klímavédelem, szociá
lis, tudományos. 

Az erdők zöme állami tulajdonban van, a tervezési egység nagysága 5—10 ezer ha 
között mozog. Mintaüzemnek a 2500 ha-os erdőterületű egységet tekintik. Ezen belül 
üzemosztályokat képeznek, amelynek legkisebb területe annyi hektár, mint amennyi 
a vágásforduló éveinek száma. Az erdőtagok területe 50—100 ha, az erdőrészleteké 
minimálisan 1 ha. Az intenzíven kezelt erdőkben termőhelytípus, vegetáció típus és 
ökológiai térképeket készítenek erdőművelési céllal. Az egyes fafajok 100 éves korban 
elért átlagos magassága alapján három, illetve öt osztályú bonitástérképet szerkeszte
nek. A faállománytípus-képzés alapja a fafaj, kor és az elegyarány. 

Az erdőállapot meghatározására reprezentatív eljárásokat alkalmaznak a légi felvé
telek és a matematikai statisztikai módszerek hasznosításával. Ehhez kapcsolódnak a 
földi mérések. 1 : 25 000 méretarányú rétegvonalas alaptérképet készítenek, amelyet 
sok esetben 1 : 10 000-re nagyítanak. 

A faálloménytípusokat is a légifelvételek segítségével határozzák meg. A terület-
leltár alapja szintén a légifelvétel. 

A fakészlet és növedók megállapítása reprezentatív mintavételes eljárással történik. 
A felvételi terület alakja kör, amelynek nagysága a faállomány korától függően 
0,02—0,08 ha. A felvételi területek számának levezetésére a következő képletek szol
gálnak : 

/-r 2 • * 2 

korlátlan szám esetén rí
ni2 

A-f 
korlátozott szám esetén ri = — ;—:—r 

A-m*-tb-f 



ahol n a területek száma 
A az azonos faállománytípusú területek száma, 

/ állomány tény ező = Cjj • t2 

Cv variációs együttható; 
t a megbízhatósági fok 
b kísérleti terület nagysága 
m reprezentatív hiba, amely az értékes állományban 5—10%, gyengébb fiatal

korú állományban 10—30% között lehet. 
A leltározást 10 évenként ismétlik, ezért az egész ország erdőterületét 10 egyenlő 

részre osztották, amelynek évente 1/10 részéről készítenek légi felvételt. Valamennyi 
erdőrendezőnek részt kell vennie a külső és belső munkában. 

A kör alakú felvételi területek határait vagy megjelölik, vagy a Bitterlich-féle mód
szert alkalmazzák. Ezeken a faállomány összes főbb adatát felveszik. Kidolgozzák fafaj 
szerint a fakészletnek a kor függvényében a vastagsági és a minőségi osztályoknak 
megfelelő megoszlását. A növedék kiszámításához a H. A. Meyer-féle interpolációs 
eljárást alkalmazzák. A felvételi területek adataiból kidolgozzák a növedéktarifát. 

A vágásforduló fafajonként: fekete és erdeifenyő: 110—180, jegenye és lucfenyő: 
100—140, libanoni cédrus: 140—200, tölgyfélék: 150—300, égerfélék: 50—80 év. 
A vágásfordulót a termelési cél függvényében módosítják. 

A török erdőrendezés feladata a termőhelyi adottságok maximális fatermesztési 
hasznosítása. Az Európában használatos hozadékszabályozási eljárásokból a legtöb
bet Törökországban alkalmaznak. Például tarvágásos sarjerdőben az évi hozadék ki
számítására a következő képletet alkalmazzák: 

F 
E = — -Z-A , 

U 
ahol E = évi hozam, F = az üzemosztály területe, U = a vágásforduló, Z = évi átlag -
növedék. A szálerdőben a Hufnagel-féle vastagsági osztály módszert alkalmazzák. 

Az üzemterv tartalmazza a véghasználati, az elő- és a mellékhasználati, az erdősítési, 
az erdőművelési, az úthálózati és útépítési tervet. A terv 10 és 20 éves időtartamra 
készül. A félidőben revíziót hajtanak végre. 

Az Isztambuli Egyetemen Erdőrendezési Intézet működik, ahol az erdőrendezés 
fejlesztését a következő témák kutatásával szolgálják: 

— az adatfeldolgozás korszerű módszereinek lehetősége az erdőrendezésben; 
—- a szálalóerdők optimális növekedésének vizsgálata; 
—• a fa és gyantatermelést szolgáló törökországi erdők gazdasági alapjai; 
— az üzemosztály nagyságának hatása a korosztályviszonyokra. 
A IXJFRO felkérésére Dr. Ismail Eraslan professzor állította össze a török erdőren

dezési módszerek ismertetését. Ebből egyrészt kitűnik, hogy a török erdőrendezés 
gyors ütemben fejlődik, másrészt az európai országokéhoz hasonló fejlesztési tervek 
vannak. 

( IUFRO kiadvány alapján ref.: Dr. Sólymos R.) 

A kanadai erdők és a génmegőrzés problémájával foglalkozott a Kanadai Erdé
szeti Nemesítési Bizottság 13. értekezlete. Az ország felét borító erdőterület a jég
takaró visszahúzódásával alakult ki, ezért a jelenlegi erdőállományok nagyon rövid 
múltra tekinthetnek vissza. Egyes területeket az erdő alig 10 generáció óta foglalt el. 
Az egyes fafajok elterjedési területhatárai ma is változnak, az állományok genetikai 
összetétele heterogén. 

Az európaiak érkezése előtt az emberi beavatkozás nyilvánvalóan csekély mértékű 
lehetett. A kolonizálás idején a szántóterületeket legnagyobbrészt erdőirtások he
lyén létesítették — ez azonban még mindig csak 2%-át érintette a teljes erdőterü
letnek. Így, az egyes sűrűn lakott körzetek kivételével az emberi tevékenység mind 
a mai napig nem változtatta meg a kanadai erdők képét. Nincs egyetlen kipusztult, 
vagy veszélyeztetett fafaj sem. 

Érdemes megemlíteni, hogy Kanadában évente mintegy 1,1 millió ha-on folyik 
fahasználat (ebből tarvágás 87%, szálalás 12%, egyéb 1%), a vágásterületeknek 69 
százalékán a természetes újulat kielégítő, 14%-án részleges vagy teljes mesterséges 
felújítást végeznek (ültetés, magvetés, vagy talajelőkészítés a természetes újulat szá
mára). A fennmaradó 17%-nyi területen semmilyen munkát nem végeznek, habár 
erre erdőművelésileg szükség volna. 



1965-ig összesen alig 900 ezer ha felújítását végezték el ültetéssel vagy magvetés
sel, ami a gazdasági erdőterület mindössze 0,3%-a. 2000-ig a mesterséges erdők rész
aránya legfeljebb 5%-ra fog emelkedni. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a vágásterületek mintegy 70" ()-án a helyi gén
állomány természetes újulat formájában fennmarad, Ami a felújítatlanul maradt 
területeket illeti, ezeket a pionír fafajok igen hamar visszafoglalják. Ez önmagában 
nem természetellenes, mert Kanadában az erdőtakaró fafajösszetétele általában ge
nerációról generációra változik. 

Az erdei fák génállományának megőrzése több célból történhet. Tudományos cél
lal létesített rezervációkat a Nemzetközi Biológiai Program (IBP). A nemzeti és 
tartományi parkok jóléti, üdülési és egyéb céllal nagy területeket őriznek meg, közel 
természetes állapotban. Az Erdészeti Intézet irányításával megkezdődött az ún. ter
mészeti területek kiválasztása és nyilvántartásba vétele is. Természeti terület alatt 
tipikus vagy egyedülálló erdővegetációt értenek, amelyet védelem alá helyeztek tu
dományos és oktatási céllal, a vegetáció és a hozzákapcsolódó élővilág, talaj, geológiai 
és vízgazdálkodási viszonyok bemutatására. 

A kiválasztás alapja az erdőtípusok, de nagy területet elfoglaló fafajok esetén az 
altípusok is. A mai napig kb. 200 természeti területet választottak ki. A rezervá
tumszerű fenntartás, amely jelenleg mintegy 650 ezer négyzetkilométer erdőterületre 
terjed ki, nem jelenti azt, hogy ezeknek az erdőknek a génállományát valóban meg 
is őrzik. Bármennyire is kedvezőnek látszik ez a statikus megoldás, néhány kérdés 
változatlanul megválaszolásra vár. 

így pl. el kell dönteni, hogy mennyire érvényesülhetnek a természet erői a je
lenlegi génállomány befolyásolása és megváltoztatása irányában. A megőrző szervek 
(nemzeti parkok, egyéb intézmények) általában nem kívánnak beavatkozni a fenn
tartásba. Ilyen körülmények között a pionír fafajok hátrányban vannak. Meggon
dolandó az is, hogy a környező területekről berepülő virágpor miatt gyakorlatilag 
lehetetlen a szélbeporzó fafajok változatlan fenntartása kisebb területeken. Emel
lett a génállomány fenntartása megfelelő változékonyságban csak akkor lehetséges, 
ha változatos termőhelyi körülményeket biztosítunk. 

A génmegőrzés erősen emocionális tartalommal telített „divatos" téma. A kérdés 
józan értékeléséhez fel kell tárni a reálisan megoldandó feladatokat és meghatározni 
sürgősségüket. A végrehajtás nem merülhet ki nyilvántartólapok kitöltésével, hanem 
nagyon alapos regionális tervezést igénylő, költség- és időigényes munka. Ezért 
nagyon fontos, hogy a célkitűzéseket világosan határozzuk meg. (Proc. 13th Meet. 
Comm. For. Tree Breeding in Canada, 1971 — ref. Mátyás Cs.) 

A csemetetermesztés koncentrálásának irányzata tapasztalható Franciaországban is 
(G. Buttoud: „Az erdei csemeték piacának fejlődése Franciaországban •— Revue Fo-
restiére Frangaise 1976. 4. sz.). Az Országos Erdészeti Alap egyre inkább csökkenti a 
pénzügyi támogatásban részesített közületi csemetekertek számát, hogy ezzel is ösztö
nözze a csemetetermesztés koncentrálódását, ill. ipari jellegű csemetetermesztés kiala
kulását. Egy ilyen típusú modell-csemetekertet létre is hoztak, amely 35 ha-on évente 
mintegy 5 millió csemetét termel. 

A franciaországi csemetetermelés 80%-át azonban a magán csemetekertek adják 
(közel 900 magán csemetekert működik 2000 ha területtel). A háború után beindult 
nagy erdősítési programhoz a csemetetermesztést is fejleszteni kellett mennyiségileg is, 
minőségileg is. Ezért az állam támogatást nyújtott mindazoknak a magán csemete
kerteknek, amelyek kötelezettséget vállaltak meghatározott nagyságú területen, előírt 
technológia alkalmazásával, szigorú minőségi követelményeket kielégítő csemeteter
melésre, továbbá arra, hogy a csemetekészletüket elsősorban az állam által szubven
cionált erdőtelepítések rendelkezésére bocsátják. 

Ezek az intézkedések a magán csemetetermelés nagyarányú fellendülését hozták 
magukkal egészen 1967-ig. Ekkor szembetűnő stagnálás vette kezdetét. Ennek okai kö
zött a leginkább alapvetőek: az erdősítési kedv hanyatlása, a fatőárak kedvezőtlen 
alakulása, valamint a kézi munkaerőterhek növekedése miatt; a telepítési csemete
szám számottevő csökkenése (a korábbi 2500—3000 db/ha csemeteszám sok esetben 
1500 db/ha-ra csökkent) újfajta telepítési technológiák bevezetésével, de a sűrű tele
pítésű állományoknak a munkaerőköltségek emelkedése okozta kezelési nehézségei 
miatt is. Mindezek következményeként az erdészeti csemetekertek jelentős részben 
átálltak dísznövény-termesztésre, mintegy 200 kertet pedig felhagytak. 1972-től némi
leg javított a helyzeten, hogy az erdőtelepítések mértéke ismét fokozódni kezdett, egy
idejűleg az erdei facsemeték exportja is több mint tízszeresére nőtt. A csemetekertek 
száma azonban ennek ellenére sem emelkedett, mivel a munkabérterhek nagymérté-



kű megnövekedése a gépesítést, és ezzel a koncentrálást helyezte előtérbe. Ezekben a 
gépesített, „ipari" jellegű magán csemetekertekben a csemetetermelés költségtényezői 
a következőképpen oszlanak meg: munkabér 61%, magvak 6%, energia 3%, kémiai 
szerek 3%, fenntartási anyagok 6%, az épületek és földterület terhei 3%, különféle ál
talános költségek 18%. Hazai szemmel nézve, a franciaországi csemetekerti termelés 
koncentrálódása még mindig erősen kisüzemi mértékű és jellegű, hiszen a magán cse
metekertek átlagos területnagysága az 1971. évi 1,83 ha-ról 1974-re még mindig csupán 
2,38 ha-ra emelkedett. Hozzá kell fűzni, hogy ezek a csemetekertek elsősorban fenyő
csemetéket termelnek. Érdekesség, hogy a nyárfacsemete termesztése továbbra is 
többnyire erre specializálódott apró kertekben folyik. 

(Ref. dr. Tóth Béla) 
Az erdőnevelés gépesítési kérdéseit tekinti át J. Stratmann a göttingai egyetem 

erdészeti munka- és géptani intézetének vizsgálatai alapján. Abból indul ki, hogy 
az erdei fenyvesek nem nélkülözhetik a nevelővágásokat, hogy ezek gépesítése na
gyobb mértékben növelte eddig az önköltséget mint a munkabérek emelkedése, va
lamint az, hogy az NSZK-ban egyre jobban érezhető munkanélküliség folytán a szük
séges munkaerő is előteremthető, ha a munkafeltételek megfelelőek. Az egyes vá
gásmódokat az átlagos famagasság szerint következőképp javasolja: 

5—10 m magasság esetén sorok, vagy sávok kivétele célszerű olyan géppel, amelyik 
előremenetben a fácskákat lenyomja, lemarja, visszamenetben pedig teljesen felap
rózza. Ezek 16 cm mellmagassági átmérőig alkalmazhatók, hektáronként 5—7 munka
órát igényelnek. 

10—16 m között a kombinált (sematikus+válogató) eljáráshoz a választékban való 
kitermelés felel meg a legjobban, forvarderes közelítéssel. A visszamaradó vágáshul
ladék védi a gyökereket és fatöveket. A közelítő utak célszerű térköze 20—25 m, a 
közelítőgép órateljesítménye 7—10 m 3, egészéves foglalkoztatásához 45 m3/ha ese
tén 180—260 ha gyérítési terület szükséges. 

16—18 m esetében még mindig célszerű a választékban való kitermelés, de mel
lette a szálában való is előtérbe kerülhet kisebb előközelítő csörlők alkalmazásával 
A közelítő utak távolsága egymástól itt már 40—50 m-re tágítható, a kitermelendő fa
tömeg pedig ne essen 30—40 m3/ha alá. 

18—20 m között már a koronás fában való kitermelés a célszerű, csörlős előköze-
lítéssel, traktoros közelítéssel és gallyazó-kérgező géppel. Ez a módszer 50 m3/ha ki
termelés mellett évi 70—130 ha gyérítési területet követel. 

Nagyobb mértékben gépesített eljárásokat csak a legutóbbi időben kezdenek ki
próbálni a nevelővágásokban. A teljes kitermelést ellátó gépek közül eddig egyedül 
a TIMBERJACK RW 30 volt kipróbálható, mert a többi mind kísérleti példány. Ez a 
gép a sorok kivételének teljesítményét lényegesen növelheti, de a sorközökbe bele
nyúlni nem tud. Költségei lényegesen nagyobbak és a munka minősége sem kifogás
talan. Alkalmazása 15—18 m magasság esetében jöhetne szóba. Az ilyen állományok
ban teljesítménye 4—7 m 3/óra lenne és egész éves működtetéséhez 250—500 ha gyé-
rítendő terület volna szükséges. A jelenlegi processzorok, amelyek a koronás fát kü
lönböző módon választékká dolgozzák fel, általában csak utak mentén alkalmazhatók. 
Több lehetőség mutatkozik azokban, amelyeket most traktorra szerelhető adapter
ként igyekeznek kifejleszteni. Az aprítékban való kitermelés meglehetősen új, de 
még kitaposatlan út. Elsősorban a felhasználását kell megoldani. A forgácsolók óra
teljesítménye 10—15 m3, 45 m3/ha esetében 300—450 ha gyérítési terület szükséges 
egészéves működtetéséhez. Szigorúan szoros munkaszervezést követel minden tekin
tetben. 

Mindezekből megállapítható, hogy a nagygépek az erdeifenyő nevelővágásaiban 
— északnémetországi viszonyok mellett — nem gazdaságosak, csupán a kisgépesítés 
lehet a legközelebbi években a teljesítmény és költségek tekintetében érdekes. 

(ALLG. FORSTZEITSCHRIFT 1977. 16. Ref. Jéröme R.) 
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