
Az elnökség 1981. március hó 25-én, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök vezetésé
vel ülést tartott. Az ülésen megjelent és felszólalt dr. Jéki László, az MTESZ fő
titkárhelyettese is. 

Először Keresztesi Béla akadémikus, az ERTI főigazgatója tájékoztatta az elnöksé
get az ágazati kutatás helyzetéről, feladatairól, valamint az OEE szerepéről az 
eredmények gyakorlati hasznosításában. Feltárta a nehézségeket is és megállapítot
ta, hogy az OEE szerepe jelentő? a helyi csoportok útján a kutatási eredmények 
ismertetésére. A tájékoztatóval kapcsolatban sok kérdést tettek fel, ezekre Keresztesi 
részletesen válaszolt. Felszólaltak: Erdős László, Rakonczay Zoltán, Ferencz Lás~ló, 
Fila József, dr. Kovács Jenő, Király Pál, Csapó Mihály, Varga Tibor, dr. Rácz 
Antal, Borsodi Imre, dr. Jéki László, dr. Herpay Imre. Az elnök összefoglalója 
után az elnökség a következő határozatot hozta: 

— Az OEE teremtsen fórumokat a gyakorlat és a kutatás kapcsolatának meg
javítására, az egymásra hatás elősegítése érdekében. 

— Az 1977. évi cselekvési program teljesítése céljából és a kutatással kapcsolatos 
problémák állandó figyelemmel kísérésére elnökségi munkabizottságot kell 
létrehozni. 

— Az OEE hívja fel a figyelmet arra, hogy a fatermesztés hosszú távú kutatásai
ra továbbra is biztosítani kell a lehetőséget, mert ez szükséges ahhoz, hogy 
a növekvő értékű fát egyre nagyobb mennyiségben tudjuk megtermelni, a 
növekedés tendenciája megmaradjon. 

— Az OEE keresse a lehetőségét annak, hogy saját kiadványaival és pályázatai
val is ösztönözzük és segítsük az erdészeti kutatást. 

— Az elnökség külön is köszönetét fejezi ki az Erdészeti Tudományos Intézetnek, 
azért a támogatásért, hogy munkatársai az egyesületi helyi csoportok szer
vezésében szakmai továbbképző előadásokat tartanak és esetenként levezetik 
a szakmai tapasztalatcseréket, bemutatókat. 

A második napirendi pont keretében a tatabányai helyi csoport munkájáról szóló 
tájékoztatást vitatta meg az elnökség. Ferencz László igazgatónak, a helyi csoport 
elnökének beszámolóját és Henzer Antal igazgatóhelyettesnek, a helyi csoport tit
kárának szóbeli kiegészítését követően, a csoport munkájához hozzászóltak: Andor 
József, Fekete Gyula, Riedl Gyula, dr. Keresztesi Béla, Fila József, Borsodi Imre, 
dr. Halupa Lajosné, Kárált János, Király Pál. A feltett kérdésekre Ferencz László, 
Henzer Antal és László Györgyné, a helyi csoport gazdasági felelőse válaszolt. 
Dr. Herpay Imre összefoglalta az elnökség értékelését; kiemelte a helyi csoport jól 
kiépített, kitűnő szervezettségét, a jó és eredményes munkát; azt, hogy a helyi 
csoport az egyesületi központi intenciókat megfogadja és aszerint dolgozik. Köszöne
tét fejezte ki az önzetlenül végzett munkáért a helyi csoport vezetésének és tag
ságának, abban a reményben, hogy a helyi csoportok között példamutató helyét 
megtartja a jövőben is. 

* 

Az oktatási és közművelődési bizottság ülésén Tóth Istvánnak, az okb vezetőjének 
ismertetésében, megvitatták a Művelődési Minisztérium által kiadott tervezetet a 
technikusképzés fejlesztéséről. Az írásos véleményt, melyet az OEE megküldött a 
MÉM szakoktatási és kutatási főosztályának, valamint az Erdészeti és Faipari 
Hivatalnak is, az ülés elfogadta. A következőkben megtárgyalták a véglegesített 
munkaterv végrehajtásának kérdéseit, meghatározták a feladatok elvégzésének idő
pontjait, felelőseit. 



A bizottság kibővített ülés keretében vitatta meg „A komplex szakember-gazdál
kodás és annak oktatási-továbbképzési vonatkozásai" c. témakört. A bizottság 
a kialakult vita után javasolja az elnökségnek á viszonylag sok problémával terhelt 
kérdést napirendre tűzni, kibővítve a munkaerő-gazdálkodás—oktatás vonatkozá
saira is. 

• 

A műszaki fejlesztési bizottság a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása 
témájában kibővített ülést tartott. Az ülésen az illetékes szakosztályok képviseltet
ték magukat és elmondták véleményüket. A bizottságnak az üléssel célja volt meg
állapítani, hogy érdemes-e a témával ilyen formában foglalkozni a továbbiakban is, 
tud-e segíteni a bizottság, illetve az egyesület a kutatási eredmények gyorsabb 
hasznosításában, s ha igen, akkor hogyan. Dr. Lengyel Györgynek, az ERTI tudo
mányos osztályvezetőjének részletes tájékoztatása után a következő megállapítások, 
javaslatok hangzottak el: 
1. Egybehangzóan hasznosnak és a jövőben is szükségesnek ítélik az ERTI infor

mációs füzetek kiadását. 
2. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását a korábbihoz képest szélesebb 

körben kell értelmezni. Ebbe a fogalomkörbe nem csupán a termelő, hanem a 
más kutatóhelyen, illetve az oktatásban történő hasznosítás is beletartozik. Az 
utóbbi kettő áttételesen később termelő hasznosításként is jelentkezik. 

3. Célszerű lenne a szakközösség műszaki fejlesztéssel kapcsolatos szemléletét, 
elképzeléseket módosítani, tudatosítani úgy, hogy a kutatásfejlesztési tevékenység 
világszerte iteratív jellegű munka, azaz kísérleti megoldások, azok hatásvizsgálata 
és újabb kísérleti megoldások esetenként sokszoros láncolata adja a kívánt ered
ményt. A külső szemlélő számára megtévesztő lehet az ilyenformán hosszú mun
kával kialakított kész eredmények reklámozása, amelyek mellet soha nem látható 
a megelőző sikertelen kísérletek sora. 

4. Lépések történtek ugyan a fatermesztési tevékenység hosszú távú és vállalati 
gazdálkodás rövid távú érdekeltségi el lentétének feloldására, azonban ez a prob
léma még jelenleg is jelentős. Gyakran akadályozza a fatermesztési kutatások 
realizálását, mert azok költségkihatása az éves vállalati eredményt rontja. Ellen
tétele a népgazdasági favagyonban pedig csak hosszú távon jelentkezik. Ezzel a 
témával célszerű lenne tovább foglalkozni. 

5. A termelő gyakorlat számára jól hasznosítható kutatási eredmények csak akkor 
garantálhatok, ha mind a téma megválasztása, mind a részletes kidolgozás a ku
tató és a témában érdekelt gyakorlati szakember folyamatos, személyes együtt
működésével történik. 

6. A kutatási eredmények termelő gyakorlatba bevezetéséhez hasznos lenne az egyes 
helyeken már megoldott kutatói művezetést és ezzel párhuzamosan a külső gya
korlati szakemberek kutatásba történő bevonását szélesebb körben is elterjeszteni. 
Ehhez kapcsolódhat még egyes nagyobb ipari üzemekben a kiválasztott kutatási 
feladatok helyszíni, közös megoldása. 

7. Az egyetemi hallgatók mind nyári gyakorlaton, mind TDK-munkában bekap
csolhatók lennének az ERTI-kutatásokba. 

8. Szorgalmazták az üzemterv és az erdőrendezés szabályozó szerepének kihasználá
sát a kutatási eredmények gyakorlati bevezetésének elősegítésére. 

9. Az ERTI a kutatási jelentéseket küldje meg az egyetem könyvtárának, ahol 
várhatóan sokan hasznosítanák azokat. 

10. Valamennyi kutatóhely az eredményeinek (jelentéseinek) címét tartalmazó listát 
küldje meg mind a vállalatoknak, mind az OEE helyi csoportjainak., 

11. A termelőszövetkezeteknél dolgozó erdészeti szakemberek részére szükségesnek 
ítélik a kutatási eredményekről szóló tájékoztatást megszervezni. 

* 
Az Erdészeti és Faipari Egyetem által, 1981. őszén beindítandó fatermesztési 

(erdőművelési) szakmérnöki tanitervtervezetét egyesületünk az egyetem felkérésére, 
társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a meghívott szakembereken 
kívül az oktatási és közművelődési bizottság, valamint az erdőművelési szakosztály 
képviselői. 

A vitaülést Tóth István, az okb elnöke vezette. A kiadott anyaghoz dr. Káldy Jó
zsef rektorhelyettes fűzött kiegészítést azzal, hogy az egyetem a szak régen várt, 
tényleges igényét kívánja kielégíteni. A vitában részt vett: dr. Járó Zoltán, Farkas 



Julianna, Szabadhegyi Lajos, Varga Béla, dr. Bartucz Ferenc, Szél István, dr. Szabó 
Gyula, dr. Danszky István, Tóth István, dr. Bán István. A felszólalásra reflektált 
dr. Majer Antal egyetemi tanár, a vitaülést dr. Káldy József foglalta össze. Jelentős 
hangot kapott az erdőművelési munkákért, az elhivatott, lelkes erdőművelők után
pótlásáért, és egyáltalán az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos, általános szemléletért 
való aggódás. 

* 

A Faipari Tudományos Egyesület 1981. március hó 24-én tartotta vezetőségválasztó
tisztújító közgyűlését. Ezen egyesületünket Király Pál főtitkár képviselte. A FATE 
új vezetősége: elnök Kara Tibor, a Szék- és Kárpitosipari Vállalat vezérigazgatója; 
alelnökök Stróbl Kálmán, a FAKI igazgatója és Kettler Pál, az ÉPFA vezérigaz
gatója; főtitkár dr. Dalocsa Gábor, az Ipari Minisztérium osztályvezetője; főtitkár
helyettes Dessewffy Imre, a MÉM EFH osztályvezetője. 

A F A T E új vezetőségének együttműködésünk fokozottabb erősödését és eredmé
nyes munkát kívánunk. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budakeszi csoport vitadélutánt szer
vezett, amelyen dr. Mátrai Gábor vita
indító előadásában ismertette a vadgaz
dálkodás jelenlegi helyzetét, tízéves fel
adatait, az erdő- és vadgazdálkodás ösz-
szehangolására, a vadkárok csökkentésé
re tervezett intézkedéseket. A hozzászó
lók a helyi adottságok ismeretében el
mondták véleményüket, javaslataikat a 
témával kapcsolatban. 

* 

A miskolci csoport mikológiái és fa
anyagvédelmi szakcsoportja ülésén Ké
kesi Antal elnök megnyitóját követően. 
Répást Gábor titkár beszámolt az 1980. 
évben megtartott rendezvényekről, majd 
ismertette a gombatérképezés terén vég
zett eddigi munkát. Az 1981. évi mun
katervből kiemelte a gombatérképezés 
folytatását és a beindítandó alapfokú 
gombatanfolyam szervezése eredményeit. 
A kialakult vita során megbeszélésre ke
rültek a társasági munka hiányosságai és 
az eredményesebb munka érdekében te
endő intézkedések. 

* 

A pécsi csoport megyei erdészbált 
szervezett Pécsett, a Nádor Szállóban. Az 
erdészhimnusz és a megnyitó után a mű
vészeti szakközépiskola növendékei nyi
tótáncot mutattak be. A bál hangulatát 
éjfélkor tombolasorsolás színesítette. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében, a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 

BUDAPESTEN: 

Bedő Tibor „A műszaki tervezés sze
repe az ágazat műszaki fejlesztésében", 
Dr. Konecsni István „Az 1980. évi gom
bamérgezések sajátosságai", „Ujabb 
külföldi kutatási eredmények a miko
lógiái irodalomból", 

GYULÁN: 

Szendéi Ernő „Vadgazdálkodás fej
lesztése", 

K E SZTHELYEN: 

Dr. Szász Tibor „A vágásszervezés kor
szerű módszerei", 

MISKOLCON: 

Dr. Tóth Sándor „Vadgazdálkodásunk 
helyzete, a vadgazdálkodás és az erdő
gazdálkodás összhangjának megterem-
tési lehetőségei", 
Dr. Konecsni István „Gombamérgezés 
— mérgező gombák", 
Répást Gábor „Csiperke- és természe
tes környezeti gombatermesztés" 
Daray Balázs „A laskagomba-termesz-
tés technológiája", 
Dr. Kolonits József „Vegyszeres gyom-
és cserjeirtó kísérleti eredmények gya
korlati alkalmazásának lehetőségei", 
Zathureczky Lajos „Csemetetermelés, 
erdősítés és fiatalosápolások korszerű 
módszerei", 
Várfalvi József „Soron következő er
dőművelési feladatok és az új szabá
lyozó", 

PÉCSETT: 

Dessewffy Imre „A fűrészipari kapa
citások kihasználásával és a korszerű 
szinttartással kapcsolatos feladatok" 
címmel. 



Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács a nemzetközi nőnap 
alkalmából, hazánk szocialista társadalmi 
rendjének építésében, a dolgozó nők 
élet- és munkakörülményeinek megjaví
tásában kifejtett, kimagasló munkássága 
elismeréseként, dr. Halupáné dr. Grósz 
Zsuzsannának, az ERTI tudományos fő
munkatársának, a M U N K A ÉRDEMREND 
bronz fokozata kitüntetést adományoz
ta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, a KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitünte. 
test adományozta eredményes, jó mun
kájuk elismeréseként Fekete Miklós er
dészetvezető, a Mecseki Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság; Hartdégen Pál szál
lításvezető, a Vértesi Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság; Herke József műszaki 
vezető, a Gyulaji Állami Erdő- és Vad
gazdaság; Jánosi István műszaki vezető, 
a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság; Kiss Mihály műszaki vezető, a 
Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság; Kósa Gyula műszaki vezető, a Za
lai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság; Papp 
József műszaki vezető, a Somogyi Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság; Pócsi La
jos szállításirányító, a Felsőtiszai Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság; Raczkó Péter 
kerületvezető erdész, a Borsodi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság; Rajnai Nándor 
műszaki vezető, a Mecseki Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaság; Sir László fakiter
melő, a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság; Sirok József műszaki vezető, 
a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazda
ság dolgozója részére. 

* 

Halálozás 

Baján, életének 72. évében, szívroham 
következtében váratlanul elhunyt Krón 
Kelemen erdőmérnök, a Gemenci Állami 
Erdő- és Vadgazdaság nyugalmazott fő
mérnöke. 1909-ben, Kapuvárott született, 
középiskolai tanulmányait Sopronban vé
gezte, erdőmérnöki oklevelét is ott sze
rezte meg. Gyakorlati pályafutása során 
Somogyban, Kárpát-alján, Pécsett, s vé

gül a Duna-ártéren teljesített szolgálatot, 
többnyire vezető beosztásokban. Munkás
ságát a Munka Érdemrend ezüst fokoza
ta, a Szocialista Munkáért Érdemérem 
és két alkalommal az „Erdészet Kiváló 
Dolgozója" kitüntetés adományozásával 
ismerték el. 1945-től volt a párt tagja, 
a 25 éves pártmunka alkalmából szintén 
kitüntetést kapott. Széles látókörű, kul
turált egyéniség volt. A Gemenci Álla
mi Erdő- és Vadgazdaság halottjaként 
helyezték örök nyugalomra. 

Dermendzsin József, aranyokleveles er
dőmérnök, életének 81. évében, Buda
pesten elhunyt. Oklevelének megszerzése 
után az Alföld-fásítási tervek végrehaj
tásán munkálkodott, az állami csemete
kertekben szervezte és irányította a sza
porítóanyag-termelést. Néhány évig Bul
gáriában, mint üzemtervező dolgozott. A 

Balaton déli partján ma nyaralók kert
jét árnyaló idős erdei- és feketefenyves 
szegély is az ő munkájára emlékeztet. A 
felszabadulás után főleg az állami gaz
daságok erdősítési-fásitási munkáiban 
tevékenykedett. Az AGROTERV, majd a 
Minisztérium alkalmazásában nagy jelen
tőségű nyártelepítési kísérleteket állított 
be. Többek között Dalmandon, Gerjen-
ben, Nyírségben, Lajtahanságon, Balaton-
Nagyberekben. Gazdag tapasztalatait 
1959-ben az „Erdők jövedelmének vizs
gálata", majd a „Mezőgazdasági üzemek 
faigénye és fásításaik szervezése" c mű
vekben adta közre. 

Török nevű, bolgár származású és 
anyanyelvű, jó magyar érzelmű, rendkí
vül megnyerő egyéniség volt. Egyike 
azoknak, akiket mindenki becsül, szeret. 

Űj tagfelvétel 

Papp Lajos tanár, Gyöngyös; Simon 
György erdésztechnikus, Kál; Szilágyi 
László erdésztechnikus, Gyöngyös; Völfli 
Tibor erdésztechnikus Eger; Harda Ist
ván erdésztechnikus, Pusztafalu; Bacsó 
Béla mezőgazdász, Pusztafalu. 

AZ ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. E lnök : dr. Sólymos Rezső a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
(erdészet) doktora, Budapest; f ő m u n k a t á r s : Jéróme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest: Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest; Deák István, 
Tamási : Erdős Ldszió, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá 
tusa, Sopron; dr. Káldy József, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá tusa , Sopron; 
dr. Kecskés Sándor, a műszaki t u d o m á n y o k doktora, Sopron; Keszthelyi István, Budapest; Ki
rály Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusa , Budapest; dr. 
Kiss Rezső, Budapest: Lakatos Zoltán, K a p o s v á r ; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, 
Nagykanizsa; Rácz Antal, Budapest; Sods Károly, K e c s k e m é t ; Stádel Károly, G y ő r ; SzentJcúti 
Ferenc, P é c s : dr. Szepesi László, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) doktora, Budapest: 
Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, Vác ; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok 

(erdészet) kand idá tusa . Budapest; Varga Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




