
1988 ÉVI EGYESÜLETI VÁNDORGYŰLÉS 

A közgyűlés helye: Debrecen, Csokonai Színház 
A közgyűlés ideje: 1988. augusztus 12. 

NAPIREND: 

Augusztus 12-én 

10.00 órakor: Elnöki megnyitó, főtitkári jelentés, ellenőrző bizottsági jelentés, 
jelentések feletti vita, egyesületi kitüntetések átadása. 

15.00 órakor: Fakultatív szakmai program: 
a) fafeldolgozás — hajdúhadházi fafeldolgozó üzem 
b) csemetetermelés — derecskéi csemetekert 
c) műszaki ellátás — Debrecen, műszaki erdészet — Nagyerdő 
d) fahasználat, erdőművelés — guti erdészet 

20.00 órakor: Vacsora — baráti találkozó 

Augusztus 13-án 

9.00 órakor: Tanulmányút: Erdőspuszta — közjóléti erdőgazdálkodás 
A közgyűlésen egyesületünk tagságát küldöttek képviselik, részletes tájékoztatást 

a helyi csoportok titkárai nyújtanak. 

Elnökségi ülés — február 9. Az ülés napirendjén a gazdasági stabilizációs program 
időszakára adott MTESZ-irányelvek szerepeltek és mellékeltük az egyesület vezető 
szerveinek 1988. évi munkatervét. Az első napirendi ponttal kapcsolatban az el
nök ismertette a következő eseménysorozatot: 

A helyi csoportok titkárainak 1987. nov. 20—21-i, szokásos évi értekezletén — 
melyen az elnök, két alelnök és a főtitkár is jelen volt — a jelenlevők (a titkárok 
75%-a) ellenvetés nélkül szükségesnek tartották, hogy az OEE kérje a Gazdaság
politikai Bizottság, ill. az Állami Tervbizottság 1985. évi állásfoglalásának teljesü
léséhez a feltételek biztosítását. Az állásfoglalás szerint az erdő a nemzeti vagyon 
része, ezért csak úgy szabad vele gazdálkodni, hogy a társadalom hosszú távú 
érdeke ne károsodjon. Kérésünket az elnök élőszóban ismertette dr. Királyi Ernő 
elvtárssal, majd miután megfelelő intézkedések meghozatalára nem kapott ígéretet, 
kérésünket írásban megismételte. A levél másolatát megküldte Grósz miniszter
elnök elvtársnak is, mivel a közgazdasági szabályozókról a Minisztertanácshoz tar
tozó bizottságokban döntenek. 

Ezek után dr. Királyi Ernő elvtárs megbeszélést hívott össze 1988. jan. 28-ára, 
melyen a vállalatvezetők és helyi csoporttitkárok vettek részt. A hozzászólók fő
ként a társadalomban az erdészetről kialakult képpel foglalkoztak, de senki se 
állította, hogy a társadalom hosszú távú érdeke biztosítva van, ezért a levél mon
danivalója alaptalan. Végül Királyi elvtárs egy öt főből álló bizottságot nevezett 
ki, azzal a feladattal, hogy írják össze az erdőgazdálkodás allergikus pontjait, 
időszerű kérdéseit, amelyet majd az OEE-ben fognak megvitatni. 



Az erdőfeltárási szakosztály Budapesten tartotta évi első ülését. A szakosztály 
tagjai egyperces néma felállással adóztak tragikus hirtelenséggel elhunyt tagtár
sunk, Laki Sándor erdőmérnök emlékének. 

Bogár István szakosztályvezető tájékoztatást adott az 1988. évi erdőfeltárási be
ruházási programról és az ahhoz adható állami támogatásról, majd ismertette 
az 1986—87. évi erdőfeltárási munkák pénzügyi és műszaki adatait Dr. Rácz József 
és dr. Kosztka Miklós az erdészeti útépítéssel és -fenntartással kapcsolatban, a f. 
év III. negyedében tervezett mérnöktovábbképző tanfolyamra hívta fel a szakosz
tály tagjainak figyelmét. 

A gépesítési szakosztály és az EFE erdészeti géptani tanszéke emlékülést tartott 
a szakosztály volt alapító elnökének és a tanszék volt vezetőjének — dr. Káldy Jó
zsefnek — halála ötödik évfordulója alkalmával. 

Az egyetem tanácstermében dr. Gál János rektor nyitotta meg az emlékezések 
sorát. Visszatekintett Káldy életútjának korai szakaszára, kiemelte ebben a kor
ban elkötelezettségét a műszaki kérdésekkel és meghatottan emlékezett meg a vele 
való első személyes találkozásról, mikor ő már az egykori ÁGEM egyik vezető szak
mai tisztségviselője volt. Az egyetemi tanszék alapításának körülményeit és Kál-
dynak ebben, valamint az ez irányú oktatás kifejlesztésén túlmenően az egész hazai 
erdészeti gépesítés megalapozásában elért hervadhatatlan érdemeit a tanszékveze
tésben utóda — dr. Horváth Béla tanszékvezető egyetemi docens — méltatta, érez
hető elfogódottsággal. A szakosztályvezetői utód — Czágásch József, a Kisalföldi 
EFAG műszaki igazgatóhelyettese — ugyancsak személyes emlékeket idézett és rá
mutatott arra, hogy Káldy vezetői elgondolásai tették a gépesítést az OEE leg
eredményesebb szakosztályává, s az általa kijelölt úton kívánnak tovább is haladni. 

Az ülés után a résztvevők testületileg vonultak ki a soproni evangélikus teme
tőbe, Káldy sírjához és itt mindnyájunk nevében dr. Kovács Jenő, a Mátrai EFAG 
vezérigazgatója helyezte el az emlékezés koszorúját Káldy fekete márvány sírkö
vének lábazatához. Emlékező szavaiban Káldy, az ember elevenedett meg: „A min
dig korrekt, becsületes, emberséges ember — mondotta — sokszor jut eszünk
be, hogy mit jelentett, ha gondjainkban meghallgatott, ha döntéseink előtt őszinte, 
baráti beszélgetések alkalmával tanácsot adott. Meghallgatott bennünket egy ta
pasztaltabb kollégánk, egy bölcsebb barát." 

Az ülésen és a koszorúzáson részt vett Káldy szűkebb családja — felesége, fia, 
lánya, menye, veje —, majd végül meleg, baráti beszélgetésen látta vendégül a 
résztvevőket. Nem hiányzott itt erdészetünk hajdani vezetője — Tömpe István — 
sem, személyes akadályoztatás miatt levélben emlékezve meg egykori szakmai 
támaszának érdemeiről. Záró sorait az egész magyar erdészeti szakhoz intézte, az 
emlékező hűség további megtartását kérve. 

* 

Az erdészettörténeti szakosztály és a debreceni helyi csoport összevont ülés kere
tében tárgyalta meg az OEE idei közgyűlésének előkészítése kapcsán a Debrecen 
környéki, illetőleg a Felsőtiszai EFAG területén levő erdők történetének feldol
gozási és esetleges publikálási lehetőségeit. 

* 

Az MTA erdészeti egységes műszaki fejlesztési munkabizottsága 1988. január 19-én 
tartotta munkaterv szerinti ülését Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen. Az ülés 
központi témája — a hagyományos MAE—OEE januári műszaki fejlesztési napok 
részeként — „Együttműködési lehetőségek az erdészeti gépek gyártásában" volt. 
Bevezető előadást Keszler György osztályvezető tartott, amelyet a résztvevők hosz-
szú, érdemi vitája követett. A vita során véleményét kifejtette: dr. Kovács Jenő, 
Czágásch József, dr. Horváth Béla, dr. Marosvölgyi Béla, dr. Szőke Miklós, dr. 
Posta József. 



Erdészeti menedzseriroda alakulásáról 
tartott az OEE rendezésében Henter Pál 
okleveles erdőmérnök tájékotatót az or
szág valamennyi tájáról meghívott né
pes erdészeti szakközönségnek Budapes
ten. Az iroda támogatni kíván magá
nosokat, különböző erdőgazdálkodó szer
vezeteket erdősítési, fakitermelési ter
vezéssel, szervezéssel, végrehajtó kapaci
tás közvetítésével, mindenféle speciá
lis probléma megoldásával. össze
gyűjteni kívánja az országban fel
lelhető hasznosítható fejlesztési el
gondolásokat, segíteni kívánja azok 
hasznosításra megfelelő kiértékelé
sét, szervezni készül megvalósításukat 
a szükséges támogatás, gyártási kapa
citás felkutatásával. Egyelőre megren
delési kötelezettség nélkül kéri az 
ilyen jellegű igények közlését. Már is 
kész programjai vannak mélyültetésre, 
import motorfűrészek kiváltására, lej
tős területeken végzendő munkák cél
szerű végzésére, kitermelt faanyag ol
csó közelítésére. Vidékről Budapestre 
feljövő érdeklődőknek szerény szállás
lehetőséget is kínál. Címe: 1031 Buda
pest, Ernőd u. 12. (Óbudán, a Római
fürdőnél), tel.: 687-576. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 
Budapesten Szepesi András „Erdőleltá
rozás és erdőrendezés Finnországban", 
Balassagyarmaton dr. Sólymos Rezső 
„Eredmények és gondok az országos 
erdőállomány-gazdálkodási tárgyalások 
nyomán", 

Nagykanizsán dr. Magas László „Hosszú-
távú erdőállomány szabályozási prognó
zisok", 
Ivanics József „Fakitermelési lehetősé
gek a közeli és távoli jövőben a zalai 
EFAG területén" címmel. 

Üj tagfelvétel: 

Fekete Lajosné anyagkönyvelő, Felső-
tárkány; Hajdú Pál erdésztechnikus, 
Eger; Bakó Barnabás lakatos. Tiszavas
vár; Bodonyi Nóra villamosmérnök, 
Budapest; Bratek Zoltán egyetemi hall
gató. Aszód; Drahos József tanár. Deb
recen; Gesztelyi Nagy Ádámné szaba
dalmi ügyvivő, Veszprém; dr. Hodossy 
Lajosné jogász, Veszprém; Máté Sán-
dorné élelmiszer analitikus, Tápiósze-
cső; Nagy Andrea élelmiszer analitikai 
technikus, Budapest; Nagy Károly szá
mítógépes, Budapest, Nedermann Lajos 
mérnök-közgazdász, Budapest; Venczel 
László látszerész. Budapest; Illés József 
raktárvezető. Budapest; Illés Józsefné 
villamos- és munkavédelmi üzemmér
nök, Budapest; Kopasz János erdész
technikus. Taktaszada; Markovits Ju
dit földrendező üzemmérnök, Székesfe
hérvár; Vass László erdésztechnikus, 
Balaton; Irmes István faipari mérnök, 
Párád; Pogonyi Lászlóné terv-statisztikus, 
Eger; Török Tibor Sándor erdésztech
nikus, Verpelét; Földházi László anyag
gazdász, Szolnok; Kiszely Pál műsze
rész, Szolnok; Nyéki Jánosné képesített 
könyvelő, tervező, statisztikus, Szolnok; 
Tasi Lászlóné okleveles könyvvizsgáló, 
Miskolc; Kovács Attila, Szabó István, 
Victor János, Hejce. 

* 

A Kertai „Jóbarátság" Mgtsz pályázatot hirdet furnér-lemez üzemébe 
FAIPARI MÉRNÖK RÉSZÉRE, 

üzemvezető 
és középfokú szakmai végzettséggel, 550 ha erdőterületére 

erdész 
munkakör betöltésére. Bérezés megegyezés szerint és háztájiföld-juttatás, 

Jelentkezés: a termelőszövetkezet elnökhelyettesénél. 
Cím: Mgtsz, Kerta, 8492; telex: 32—571; telefon: Kerta, 6. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
István, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Veszprém; Cebe Zol
tán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbás Oszkár, Sop
ron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Göbölös Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, a mező
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadlicsek János, Miskolc; Keszthelyi Ist
ván, Budapest; Király Pál Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudomány kandidátusa, 
Budapest; Korbonszky Kazimirné, Vác; Krámer Antal, Pécs; Lőcsey iván, Budapest; Mészáros 
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; Solymosi József, Budapest; Stádel Károly, Győr; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
tudomány (erdészet) doktora, Budapest: dr. Szodfridt István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger. 




