
A gépesítési szakosztály 30 fője ausztriai tanulmányúton vett részt. A szakosztály
nak az Osztrák Erdészeti Egyesülettel, ezen belül is a burgenlandi titkársággal hosz-
szú időre visszanyúló kapcsolata van. A tanulmányút során betekintést nyertek az 
osztrák erdőgazdálkodás helyzetébe a csemetetermeléstől kezdve az apríték termelé
sig. Tanulmány útjuk célja ezen belül is a gépesítés volt. A tanulmányút a Lajta-
és Rosália-hegységekben, illetve a két hegyvonulat közötti területen bonyolódott le. 
Tapasztalhatták, hogy a termelésben nem a nagy teljesítményű „mamut" gépek a 
döntőek. Ezeket csak speciális helyeken alkalmazzák. Sokkal inkább használják a 
mezőgazdasági univerzális traktorokat, a megfelelően kiválogatott adaptereket. Meg
nyerő volt az, hogy az út során mindenütt kifogástalan és pontos munka folyt, rend
kívül rendezett körülmények között. A szakosztály számára tanulságos és nagyon 
hasznos volt a bemutatott Berger-centrum szerelő üzeme, szerviz műhelye, raktár 
és értékesítő bázisa. 

Az út során megtekintették és érintették a történelmi és kulturális nevezetessé
geket, is, amelyek gazdagították ismereteiket. A rendezvény jó lehetőséget biztosított 
olyan tapasztalatszerzésre, amelyet a szakosztály tagjai és a szakemberek napi mun-
jukban hasznosítani tudnak. A tanulmányút vezetője Czágásch József szakosztály
vezető volt. 

A vadgazdálkodási szakosztály a Kisalföldi EFAG-gal közösen Győr és Szigetköz 
térségében tartotta kétnapos rendezvényét. Győrött az erdőgazdaság tanácstermé
ben Válki István megyei tanácselnök-helyettes tájékoztatást adott a Bős—Nagy
maros vízlápcsőrendszer szigetközi térsége műszaki fejlesztésének várható vadgaz
dálkodási hatásairól. Bolla Sándor, a megyei tanács erdészeti és természetvédelmi 
felügyelője előadásában a Szigetköz térségének természetföldrajzi adottságait és a 
vízlépcsőrendszer kiépítésével bekövetkező változások hatását ismertette. Horváth 
Lajos a HNF megyei bizottsága munkatársa a vad élőhelyére vonatkozó hatások
ról szólt. Törzsök Cyula (KEFAG) a Kisalföldi EFAG jelenlegi és a vízlépcső üzem
behelyezése utáni vadgazdálkodásának helyzetét vázolta. Dr. Alexi Zoltán a Szi
getköz térségének természeti szépségeiről és a vízlépcső természetvédelmi hatásai
ról tartott előadást. A nap programját másnap a térségben erdő- és vadgazdálko
dási, természetvédelmi helyszíni bejárás követte. 

Helyesbítés. Az 1987. X. szám egyesületi közleményekben a Miskolcon tartott szak
mai továbbképzés keretében tartott előadások előadói közül Venyercsán Pál (ÉR
DÉRT) kimaradt. Elnézését kérjük. 

A helyi csoportok életéből. 

A bajai csoport Tóth Imre csoporttitkár 
vezetésével az Ipolyvidéki EFAG király
réti és nagymarosi erdészetében szak
mai tanulmányúton vett részt. A ta
nulmányút témái: erdei feltáró út épí
tés, ..bátyus" közelítés LKT-traktorral. 
nevelővágás, felújítóvágás, vadkárelhá

rítás, természetes felújítás, felújított er
dei vasút, kiránduló erdők munkálatai
nak megismerése. A vendéglátó balas
sagyarmati csoport kitűnő szervezésé
benlebonyolított tanulmányút és tapasz
talatcsere helyi ismertetői, előadói és 
vezetői Zorván Györgyné, Bartos Zsolt 
és Sipos Ferenc voltak. 



A balatonfelvidéki csoport (Keszthely; 
delegációja Fábián Béla titkár vezetésé
vel, erdőgazdasági és faipari gépek, be
rendezések, speciális célszerszámok, 
termelési technológiák, erdőgazdasági 
faipari termékek tanulmányozására 
Klagenfurtban a faipari vásáron vett 
részt. A korszerű technikák megisme
rése mellett tájékozódtak a fejlődés 
irányvonaláról, a gépek beszerezhető
ségéről, azok árairól és nem utolsó sor
ban a hazai adaptációs lehetőségekről. 
Az igen hasznos ismeretszerzés mellett 
részletes bepillantást nyerhettek Európa 
erdő. és fagazdaságának helyzetébe. 

A vértesi csoport (Tatabánya) az er
dőhasználati és a kereskedelmi szakosz
tály közös rendezvényének lebonyolítá
sát vállalta. A napirendnek megfelelően 
a résztvevők tájékoztatást kaptak az 
EFAG aprítéktenmelésének helyzetéről 
Lustyik János igazgatóhelyettes előadá
sában, és megtekintették az aprítékkal 
üzemelő tatai KOMTÁVHÖ Központ 
üzemegységét. Ezt követően Merkel Gá
bor MÉM—EFH osztály vezetőhelyettes 
ismertette a fakitermelési lehetőségeket 
2000-ig, a várható fafaj-összetételt és 
várható felújítási kötelezettség alakulá
sát. Külön kiemelte az elmondottakkal 
kapcsolatos feladatokat: fő cél az 
apadék további csökkentése és a hazai 
faanyag biztosítása mellett az export 
feladatok maradéktalan teljesítése. Szál
kai György MÉM—EFH főmunkatárs, a 
kereskedelmi szakosztály vezetője, álta
lános érdeklődést keltő előadásában, az 
előző témához kapcsolódva a hosszútá
vú célkitűzések fakereskedelmi vetüle
tét taglalta. Elemezte a rendelkezésre 
álló és jövőbeni árualap összetételét, 
belföldi és export értékesítési lehetősé
geit, a Piacbővítés kilátásait. Az ágazat 
az utóbbi években elismerésre méltó

an növelte tőkés exportját, amelyben 
komoly szerepe volt a kereskedelmi 
munka színvonala emelkedésének. Alap
vető cél a hazai és külföldi partnerek
kel a hosszú távú együttműködés. — ér
dekeltségi alapon való — kialakítása 
és továbbfejlesztése. A tanácskozást 
nagy érdeklődéssel fogadták a jelenle
vők, ez a hozzászólások aktivitásában is 
tükröződött. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 
Budapesten: Mohr Józsefné—Kwfclis 

Kálmán „Vadon termő gombák be
gyűjtése és feldolgozása az Erdei 
Termék Vállalatnál", 
Markó Lászlóné—Galambos István 
„A Bakonyvidék tudós remetéje: Sze
mere László", 

Balassagyarmaton: Dr. Rumpf János „A 
fakitermelés műszaki fejlődésének 
tendenciái a fellett országokban". 

Szegeden: Dr. Luib Nándor „Az erdő
védelem jogi kérdései", 

Tamásiban: Dr. Tibay György „Az ered
ményes vállalatirányítás, vezetés fel
tételrendszere a kreativitás és inno
váció tükrében" címmel. 

Halálozás: Simkó József erdőmérnök, 
az OKTH Észak-magyarországi Felügye
lőség igazgatóhelyettese 50 éves korá
ban váratlanul elhunvt. Hamvasztás 
előtti búcsúztatása 1987. november 11-
én volt a miskolci Szentpéteri kanui 
köztemetőben. 

Üj tagfelvétel: Szitta Tamás tanár. 
Eger; Hajdú András géplakatos. Vi
segrád: Zimonyiné Fehér Aranka köz
gazdász. Dunabogdány. Dankó Jánosné 
könyvelő-statisztikus. Sajókaza: Földe
st Antal autószerelő. Miskolc: Kánya 
László agrármérnök, Miskolc. 
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