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Egyesületünk elnöksége dr. Madas And
rás elnökletével július 23-án ülést tartott, 
a következő napirendi pontokkal: 
1. Az MTESZ tevékenységére vonatko

zó MSZMP határozat ismertetése. 
2. A z 1969. évi „Bedő Albert" díjak oda

ítélése. 
3. Az OEE 1968. évi működésével és 

pénzgazdálkodásával kapcsolatos bel
ső ellenőrzésről (MTESZ) készített 
revizori jelentés ismertetése. 

Mindhárom napirendi pont anyagát 
közgyűlésünk főtitkári beszámolója is
mertette. 

A z elnökség az Egyesület tevékenysé
gét vizsgáló revizori jelentés alapján 
jegyzőkönyvi dicséretben részesítette Fe
kete Gyulát, Imreh Jánost, Riedl Gyulát, 
valamint Pokorny Róbertné szervező tit
kárt, Pécsi Dezsőné, Lukács Béláné és dr. 
Driel Józsefné adminisztrátorokat, az 
MTESZ egyesületünkbe delegált appará
tusát. 

* 
A gazdaságtani szakosztály ülése há

rom napirenddel foglalkozott, és pedig 
Az erdők ökonómiai osztályozása, Gon
dolatok a vastag tűzifa árpolitikájának 
kialakításához és A fagazdaság IV. ötéves 
tervi közgazdasági szabályozóinak előze
tes javaslata. 

Halász Aladár, a szakosztály vezetője, 
az első napirendi ponttal kapcsolatban 
tájékoztatást adott arról, hogy az ökonó
miai osztályozás problematikáját az el
nökség is megvitatta, szükségesnek ítélve 
az osztályozás további finomítását, rész
letesebb kidolgozását. Bejelentette, hogy 
az OEE keszthelyi csoportja az 1971-es 
vágásbecslést az ökonómiai osztályozás 
alapján felülbírálni kívánja és az ezzel 
kapcsolatban szerzett tapasztalatokról, a 
kísérleti feldolgozás eredményéről hely
színi ülést tartanak a gazdaságtani szak
osztály részvételével. 

A második napirendi ponttal kapcsolat
ban számos észrevétel hangzott el. A v i 
tát összegezve kívánatosnak ítélték a vas
tag tűzifa feladóállomási árának további 
5,— Ft/q-ás csökkentését, kompenzálva 
az erdőhasználati járulék további csök
kentésével annak érdekében, hogy a vas
tag tűzifa fokozottabb fogyasztói felhasználásának ezzel is lendületet lehessen adni. Az ülés elegendőnek ítélte olyan mérvű árbevétel elérését e választéknál, 

amely az erdőfenntartási és erdőhaszná
lati járulékok figyelmenkívül hagyásával 
a különköltségeket fedezi. 

A harmadik napirendi pont vitájában 
jogos észrevétel hangzott el a tekintetben, 
hogy a nyár gömbfa és fűrészáru java
solt maximált árának kialakításánál nem 
tesznek különbséget a hazai- és nemes
nyár között, noha ezek értékben és fe l 
használhatóságukban jelentősen külön
böznek egymástól. A differenciálásra az: 
OEE igyőri helyi csoportja javaslatot fog 
készíteni. A vita során kifejezésre jutott 
az a vélemény, miszerint az erdőfenntar
tási járulék erdőgazdaságonkén ti megkü
lönböztetése sorrendben bár lehet máso
dik, de nem másodlagos jelentőségű. 

Végül a szakosztályvezető felkérte az. 
ülés résztvevőit, hogy a IV. ötéves tervi 
közgazdasági szabályozókra tett javaslat
nak a jövedelem, az eszközérték, a f e j 
lesztési alap, valamint a részesedési alap 
összefüggéseire vonatkozó kimunkálást. 
saját területükre végezzék el annak nagy 
fontosságára való tekintettel. 

A z erdészettörténeti szakosztály ülését 
a miskolci helyi csoporttal közösen tartot
ta meg. Ez alkalommal Szilas Géza A 
bükki erdők történetéből, dr. Csőre Pál 
Az erdei fák szerepéről a régi határleírá
sokban címen tartott előadást. Megtekin
tették az újmassai őskohót és a kohászati 
múzeumot, majd Gedeon József forga
lomirányító ismertette a LÁEV törté
netét. 

* • 
Az erdőfeltárási szakosztály ülést tartott 

és a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala, 
valamint a HM Erdészeti Főosztálya meg
hívott képviselőivel közösen először er
dőterületeink feltártsági helyzetének fel
mérésével kapcsolatos szakosztályi elő
terjesztést vitatták meg. A kialakult v é 
lemények alapján a szakosztály szüksé
gesnek tartja a felmérés elkészítését még 
az idei esztendőre az állami tulajdonú, 
100 ha-nál nagyobb, összefüggő területű 
erdőtestekre. A felmérés tartalmazza az: 
ott jelenleg megtalálható, valamennyi, 
burkolattal ellátott, javított és profilozott. 
út, erdei vasút, vízi út hosszakat. A szak
osztály javasolja, hogy az egyesület a z 
ülés vitája alapján véglegesített javaslati 
anyagot küldje meg a MÉM Erdészeti és 
Faipari Hivatala/valamint a HM Erdészeti 



Főosztálya vezetőinek a felmérés hivatali 
úton történő végrehajtása céljából. 

Második témaként Bessewffy Imre is
mertette az erdőfeltárási munkák 1970 
utáni finanszírozási rendjének szóba j ö 
hető lehetőségeit s ezzel kapcsolatban a 
pénzfelhasználás rendjének kialakításá
ról kérte ki a szakosztály véleményét. A 
kérdéshez a gazdasági reform új beruhá
záspolitikai irányelveinek figyelembevé
telével a MÉM közgazdasági főosztálya 
részéről Mer sich Endre adott tájékozta-
tást. 

Az erdőfeltárási szakosztály egyik ülé
sét az Északzalai Erdőgazdaság területén 
tartotta. A helyszíni szakmai bemutató 
során a résztvevők az irsai, mihomi, vas
völgyi és pölöskei erdőgazdasági utakat 
járták be. A szakosztályi ülés keretében 
felvetett problémák hasznos szakmai vitá
ra adtak alkalmat és a kivitelezési megol
dásokkal kapcsolatban konkrét szakta
nácsadásra is sor került. A résztvevők el
ismerésüket fejezték ki a pölöskei út ter
vezési és a jelenleg folyamatban levő épí
tési munkáival kapcsolatosan. A bemuta
tót megszervezte és az ismertető anyagot 
összeállította Mész János. 

A z ülés befejezéseként az Erdőterv enge
délyezési terve alapján Csutkay Jenő és 
Németh Károly ismertette a nagykapor
nak! erdőgazdasági M Á V rakodó és fafel
dolgozó telep beruházásának előkészítését 
a helyszínen. Tapasztalatcsere céljából a 
szakosztályi ülésen részt vett több erdő
gazdaság, az Erdészeti és Faipari Egye
tem, az Erdőterv és a JNTyugatmagyaror-
szági Erdőgazdasági és Faipari Egyesülés 
több szakembere. 
Az oktatási bizottság ülést tartott, meg
beszélték a faipari felsőfokú technikus
képzéssel kapcsolatos kérdéseket, az er
dészeti középfokú szakoktatás időszerű 
kérdéseit. Az ülésen meghívottként részt 
vett Ézsiás Pálné, a FATE oktatási bi
zottságának titkára is. Dr. Tuskó László 
és Obermayer György részletes tájékoz
tatást adott a volt erdészeti technikumok 
erdészeti szakközépiskolává történt át
szervezésének helyzetéről, az új iskolák 
tantervéről, a technikusi vizsgákkal kap
csolatos elképzelésekről. A z ülés úgy ha
tározott, hogy a faipari felsőfokú techni
kus képzés ügyében a FATE oktatási bi
zottságával együtt tartandó ülésen együt
tes álláspontot alakítanak majd ki, míg 
az erdészeti középfokú szakoktatás döntésre váró kérdéseit kidolgozzák és kibővített ülésen október hó folyamán megvitatják. Az erdőhasználati szakosztály és a műszaki fejlesztési bizottság Erdős László, szakosztályi titkár vezetésével megtekin

tette a „Hazai lombosfa termékek az épí
tészetben" című kiállítást. Sitkey János 
szakosztályvezető ismertette a kiállítás 
előzményeit és szervezési munkáit; elő
adást tartott az erdőgazdasági fagyárt-
mánytermelés vertikális továbbfejleszté
sének lehetőségeiről, különös tekintettel 
a bemutatott termékekre. Az előadást 
élénk vita követte, hozzászóltak Fejes La
jos, Horváth Lajos, Csepregi János, Var
sányi Imre, Véssey Tibor és Erdős László. 

* 
• Az erdei vasutak szakosztálya ülésén 
Barna József vasúti szakfelügyelő tartott 
előadást az erdei vasutakra vonatkozó 
jogszabályokról s azok alkalmazásáról. Is
mertette az általános szabályokat, majd 
kitért a forgalom és vontatás szabályaira, 
valamint a kereskedelmi előírások alkal
mazásának fontosságára. A kialakult vita 
során elhatározták egy munkabizottság 
életrehívását azzal a feladattal, hogy év 
végéig dolgozza ki az állami erdei vasutak 
jogszabályait. A munkabizottság tagjai: 
Barna József, Békefi Mihály, Bajcsy End
re* Fodor Péter, Gáspár József és Tóth 
Gyula. 

* 
Az erdők közjóléti szerepével és a fásí
tással foglalkozó szakosztály a pilisi helyi 
csoporttal együttes ülést tartott a Pilisi 
Állami Farkerdőgazdaság területén. A 
résztvevők megtárgyalták a Dunakanyar 
regionális tervéből a Parkerdőgazdaságra 
háruló feladatokat és megvitatták a köz
jóléti erdőgazdálkodás gyakorlati megva
lósításának lehetőségeit. Ez alkalommal 
bemutatták Dömösön a kirándulók részé
re már feltárt Szőkeforrás völgyet, a ki
épített sétautakat, pihenőket, esőbeálló
kat. A vitát dr. Madas László, a Parker
dőgazdaság igazgatója vezette. 

* 
Egyesületünk ügyvezető elnöksége jú

nius havi ülésén megvitatta Mészöly Győ
zőnek, az erdők közjóléti szerepével és a 
fásítással foglalkozó szakosztály vezetőjé
nek előadásában Az erdők sokoldalú 
hasznosításának érvényesítése tárgyában 
készített előterjesztését. Határozatot hoz
tak, hogy az igen gondosan és körültekin
tően összeállított anyagot egyesületi prog
ramként az elnökség elé terjesztik. Az 
ülést Kocsárdy Károly alelnök vezette. 
A finn erdőmesterek egyesületének 
ügyvezető elnöke, E. R. Hyvarinen vezetésével három fős finn delegáció tanulmányozta egyesületünk szervezetét, majd tett látogatást Visegrádon, ahol a parkerdő állományátalakítási, útépítési, majd a Dudapest-környéki kopárfásítások munkálatait tanulmányoztak és Budapesten 



megtekintették a Mezőgazdasági Múzeu
mot. 

* 
A budapesti bizottság rendezésében 

Héder Sándor tartott előadást, A zöld
övezeti erdők távlati tervezése és ezek 
koordinációs vonatkozásai címmel. A 
hozzászólások szervesen kapcsolódtak a 
nagy érdeklődés mellett megtartott elő
adáshoz és azt több vonatkozásban kiegé
szítették, kiemelve az erdők sokoldalú 
közjóléti szerepét a modern társadalom
ban. A z előadáshoz hozzászóltak a többi 
között dr. Sali Emil, Bakonyi Dezső 

(ÉVM), dr. Szarvas Ferenc (OVH), Mislei 
Károly (VÁTI), Galambos Gáspár, 
Schneider Ferenc. 

Ugyancsak a budapesti bizottság ren
dezésében tartott előadást dr. Erdősi Jó
zsef erdőmérnök, a szremszka-mitrovicai 
erdőgazdaság osztályvezetője az álgeszte-
sedés problémáiról, okairól és a védeke
zési lehetőségekről. Az ismertetést film
vetítéssel színezte. A szűk körű hallgató
ság részére szervezett előadást tekintettel 
a téma fontosságára egy későbbi időpont
ban a bizottság teljes nyilvánosság előtt 
megismétli. A helyi csoportok életéből. 

A zalaegerszegi csoport tapasztalatcse
rét szervezett az erdeifenyő helyes neve
lésének felülvizsgálatára, miután az erdő
gazdaság állományainak mintegy 30%-át 
erdeifenyő alkotja. Ez alkalommal dr. 
Gencsi László ,,Az erdeifenyő korona
szerkezetének alakulása és vele kapcso
latosan a tőtávolság változása" címen 
tartott előadását hallgatták és vitatták 
meg a résztvevők. Helyszínen vizsgálták 
meg a fiatalosokat, az ERTI által az er
deifenyő nevelésére beállított kísérleti 
parcellákat, valamint a különböző háló
zatokban korábban végzett erdősítéseket. 
Élénk vita alakult ki az üzemtervezési és 
gyakorlati állománynevelési kérdésekről. 

* 
A keszthelyi csoport az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel 
és a MTESZ Veszprém megyei szerveze
tével közösen erdész—bányász—kohász 
találkozót szervezett. A találkozás célja 
az volt, hogy azok a szakemberek, akik 
Sopronban együtt hallgatták az egyetemet 
és most a megye területén dolgoznak, új
ra kapcsolatba kerüljenek egymással. A 
találkozón Ruzsinszky László emlékezett 
meg a soproni diákévekről tartott előadá
sában a közösen eltöltött évek időszaká
ról. 

A csoport tanulmányutat szervezett a 
budai parkerdők tanulmányozására. Kiss 
Frigyes erdészetvezető ismertette az er
dészet feladatait, a fontosabb mutatószá
mokat és a parkerdei gazdálkodás szer
vezetét. Vezetésével tekintették meg a 
Hármashatárhegy, Hűvölvölgy, Ságvári
liget, Jánoshegy, Normafa, Szabadsághegy 
környékét, az ottani állományokat és az 
ott létesített műszaki berendezéseket. A 
bejárás során kialakult vita leginkább a 
műszaki létesítmények elhelyezésével és 
az idős sarjtölgyesek felújításával volt 
kapcsolatban. 

A csoport vezetőségi ülésén elhatároz
ták a gazdaságtani munkabizottság meg
alakulását. A munkabizottság feladatául 
az erdőgazdaság területén 1970-re és a IV. 

ötéves tervben véghasználatra besorolt 
állományok osztályozását jelölték meg. 
Az ülés résztvevői a munkabizottság tag
jaival a Keszthelyi hegységben helyszí
nen elvégezték egyes tipikus termőhelyek 
osztályba sorolását, majd megvizsgálták 
a hasonló termőhelyeken végzett felújí
tások eredményét. A helyszínelést követő 
kiértékelésen Halász Aladár ismertette a 
gazdaságtani szakosztály vonatkozó elő
terjesztését és a differenciált gazdálkodás 
népgazdasági és vállalati jelentőségét. 
Rakonczai Zoltán az üzemtervszerű gaz
dálkodás és a gazdaságosság kérdéseit, 
dr. Járó Zoltán a termőhelyek osztályo
zását, a célállományok megválasztását, a 
várható fatermesztés mennyiségét és mi
nőségét, dr. Márkus László az osztályozás 
végrehajtására kidolgozott módszereket, 
Lengyel György a közvetlen tervezéssel 
kapcsolatos tematikát és az ütemezést 
elemezte, illetőleg adott segítséget a 
munkabizottság feladatának elvégzéséhez. 

* 
A baranyamegyei csoport klubnap ke

retében filmvetítést szervezett, s a finn és 
svéd erdőgazdasági gépek munkájával is
merkedtek a résztvevők. A csoport alsó-
kövesdi tapasztalatcseréjén Babos Ló-
rántné tartott előadást „Koranyári ehető 
és mérgező gombák" címen. Az előadást 
helyszíni gombaismertetés követte. Ezt 
követően Véssey Ede adott ismertetést a 
mesterséges gombatermesztés lehetősé
geiről faanyagon, illetőleg hulladékfán, 
rámutatva annak gazdaságosságára is. 

* 
Az egri'csoport Wagner Tibor előadá

sában vizsgálta meg a műszaki erdészet 
szerepét az erdőgazdaságban. Megállapí
tották, hogy a műszaki erdészet szerveze
tének új kialakítása az építési csoport és 
a gépállomás összevonásával feltétlenül 
előnyös volt a szolgáltató jellegű tevé
kenységek gyors elvégzése szempontjá
ból, különösen olyan esetekben, amikor 
az építési és gépi jellegű munkák együt
tesen jelentkeznek. 



A kaposvári csoport a középrigóci erdé
szet területére szervezett tanulmányutat 
a hosszúfás anyagmozgatás és munkapa
dos faanyagfelkészítés témakörben. A be
vezető előadást Zékány Tibor erdészet
vezető tartotta. A tanulmányút résztvevői 
látogatást tettek a barcsi fűrészüzemben 
is; Szabó János igazgató és Ács József fő
mérnök vezetésével ismerkedtek meg az 
üzem munkájával, problémáival. A tanul
mányúton részt vettek a zamárdi és a 
nagykanizsai csoport tagjai is. 

* 
A miskolci csoport a Borsodi Műszaki 

Hetek keretében szakmai bemutatóval 
egybekötött előadás-sorozatot tartott. En
nek során Bedő Tibor: Fák röntgenvizs
gálata, Jáhn Ferenc: A hegyvidéki feltá
rás és gazdaságossága, S. Nagy László: A 
feltárás és a komplex fagazdálkodás kap
csolata címmel tartott előadást. 

* 
A vértesi csoport szakmai bemutató ke

retében a csákberényi erdészet területén 
vitatta meg Németh András előadását az 
erdészet gazdálkodásának alakulásáról az 
új gazdasági rendben. 

* 
A gyulai csoport vezetőségi ülést tartott 

és megvitatták az időszerű feladatokat, 
majd Banadícs István tartott előadást az 
erdészeti nemesítésről s az előadás anya
gát megvitatták. 

* 
A pilisi csoport erdőművelési munkabi

zottsága ülésén Kachelmann Győző vita
indító előadásában foglalkozott az esztéti
kai szempontok érvényesítésével az erdő
művelésben. Kiemelte a történelmi, kul
turális, természetvédelmi stb. jelentőségű 

területeknek, objektumoknak megfelelő, a 
jelleget kifejező fafajokkal történő elkü
lönítését, hogy ezzel is rátereljék a kirán
dulók és pihennivágyók figyelmét ezekre 
a pontokra. 

* 
A kecskeméti csoportban dr. Szabó 
Miklós tartott előadást „Közgazdasági 
szemlélet az erdőgazdálkodásban az új 
mechanizmus idején" címmel. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten dr. Kárpáti Zoltán: Kalch-
brenner Károly tudományos mikológiái 
munkássága, Schuster Viktor: A legki
válóbb gombáink terméscsökkenésének 
okai, dr. Bohus Gábor: Hazai és külföldi 
csiperkék, dr. Balázs Sándor: A kisüzemi 
csiperketermesztés jelenlegi helyzete és 
problémái, Koronczy Imre: Beszámoló a 
legújabb holland csiperketermesztési el
járásokról; 

Esztergomban dr. Szőnyi László: Gyor
sannövő fenyők termesztése, dr. Dobos Ti
bor: A parkerdő létesítésének kérdései, 
dr. Majer Antal: A z erdő a képzőművé
szetben ; 

Székesfehérvárott dr. Majer Antal: Üj 
módszerek az erdőművelésben, dr. Dobos 
Tibor: Parkerdő és zöldövezeti területek 
létesítése; 

Szegeden dr. Henzel János: A főbb 
központi rakodótípusok belső anyagmoz
gatása és ennek gépei; 

Veszprémben Ott János: Központi ra
kodók kialakítása címmel. 

Az 1969 évi ERTI-napok 
Az Erdészeti Tudományos Intézet hagyományos évi tudományos ülésszakát ez évben 
megosztottan, a mátrafüredi, kecskeméti és sárvári Kísérleti állomásán rendezi a köz
ponti székház átalakítása miatt. A részletes program a következő: 

Mátrafüred, október 1-én 9 órai kezdettel 
Vilcsek János: A Kísérleti Állomás munkája és szerepe az országos és táji ku
tatási feladatokban 
Hangyái Tibor: A kísérleti eredmények hasznosítása a Mátrai Áll . Erdőgazda
ságban 
Dr. Szepesi László: A motorfűrészes fakitermelés fejlesztésének további lehe
tőségei 
Dr. Szász Tibor, Ott János: A hosszúfás fakitermelés helyzete és várható ala
kulása Magyarországon 
Huszár Endre: A z erdőgazdasági szállításszervezés néhány kérdése 
Vilcsek János: A lejtős területek erdősítésének és ápolásának új, eredményes 
és gazdaságos módszerei 



Újvári Ferenc: Gyorsannövő fenyőfajak termesztése az Északi-Középhegységben 
Kolonits József: Fenyőfélék védelme a cserebogár károsítása ellen 
Dr. Sólymos Rezső: Vegyszerek alkalmazása az erdőnevelésben 

Kecskemét, október 14-én 10 órai kezdettel 
Dr. Szodfridt István: Kutatómunka és üzemi gyakorlat kapcsolata a kecskeméti 
Kísérleti Állomás területén 
Bárányi László: Kísérleti eredmények hasznosítása és kísérleti igények az üzemi 
gyakorlatban 
Dr. Járó Zoltán: Nagyalföld termőhelytípusai és célállományai 
Dr. Márkus László: Erdősítési technológiák, célállományok önköltségvizsgálata 
Dr. Papp László: Koncentrált nyár-szaporítóanyag termesztés 
Dr. Szodfridt István: Olasznyár fatermése 
Dr. Szontagh Pál: Nyár fiatalosok xylophag károsítói elleni védekezés lehetőségei 
Dr. Tóth Béla: Szoloncsákos és altalajukban szikes termőhelyek gazdaságos erdé
szeti hasznosításának lehetőségei 
Sárvár, október 28-án 10 órai kezdettel 
Dr. Kopeczky Ferenc: A z Északdunántúli Kísérleti Állomás munkája 
Mihályka Gyula: A z ERTI kutatási eredményeinek hasznosítása 
Dr. Sólymos Rezső: Erdőnevelésünk továbbfejlesztésének irányelvei 
Dr. Kopeczky Ferenc: Fopulétumok 10 éves megfigyelési eredményei 
Bánó István: Állományokban álló erdeifenyőkről gyűjthető magmennyiség 
Dr. Hauer Lajos: Külföldi vadkárelhárító szerekkel végzett kísérletek eddigi 
tapasztalatai 
Dr. Kiss Rezső: Kocsányos tölgyeseink fatermése 
ifj. Béky Albert: Gyertyánosaink fatermése 
Dr. Szász Tibor: A ho.sszúfás kitermelés keszthelyi módszere gazdaságossági 
vizsgálatának eredményei. 

Űj színt jelent a tudományos ülésszak szervezésében, hogy az előadások után, illetve 
az előadások utáni napon az Intézet, illetve annak rendező Kísérleti Állomásai a 
helyszínen mutatják be munkájukat, a természetben szemléltetik legfontosabb kutatási 
eredményeiket. 

A z Intézet ezúton is hív az ERTI-napokra minden érdeklődőt. 
Egyúttal közli, hogy a központi székház átalakítása miatt szeptember 1-ével átme

netileg új helyre költözött. Üj címe: Budapest III., Nánási út 67. Postaszáma válto
zatlan: Bp. 23. pf. 17. Távbeszélő hívószáma: 886-865. 
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