
Az Országos Erdészeti Egyesület, a Faipari Tudományos Egyesület és az Erdészeti 
és Faipari Egyetem 1983. augusztus 26—27-én, közös rendezvények keretében kíván 
megemlékezni az erdészeti felsőoktatás és a faipari mérnökképzés 175., illetve 25. év
fordulójáról. A rendezvény tervezett programja a következő: 

1983. augusztus 26-án, délután az Országos Erdészeti Egyesület és a Faipari Tudo
mányos Egyesület közgyűlése az Erdészeti és Faipari Egyetem Sportcsarnokában; az 
Egyetem által szervezett tudományos ülésszak megnyitása; dr. WILCKENS HENRIK 
DÁVID, az erdészeti felsőoktatás első tanárának tiszteletére „emlékfa" avatása az 
Egyetem Központi Könyvtárának épülete előtt; szekcióülések a tudományos ülésszak 
keretében (erdészet, faipar, vadgazdálkodás, geodézia). Este közös vacsora, baráti 
találkozó. 

1983. augusztus 27-én, délelőtt az egyetem jubileumi tanévnyitó tanácsülése a 
Liszt Ferenc Művelődési Központban; a családtagok és érdeklődők részére közjóléti 
és kulturális objektumok tanulmányozása Sopronban és környékén. Délután szakmai 
bemutató programok a Sopron-környéki erdőkben. Ennek keretében „emlék-kő" le
leplezése (tervezett felirat: „Az otthont adó városnak a 175 éves Erdészeti és Faipari 
Egyetem"). Este erdész-faiparos bál a Liszt Ferenc Művelődési Központ összes ter
meiben. 1 

A jelentkezésekre vonatkozó részletes tájékoztatók a helyi csoportok titkárainál 
rendelkezésre állnak. 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE . 

• FAIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
ELNÖKSÉGE 

A szerkesztő bizottság negyedik negyedévi ülését dr. Sólymos Rezső elnöklete alatt 
Budapesten tartotta, az Állami Gazdaságok Központja székházában. Kifejezésre jut 
ebben a figyelem is, amivel egyesületünk a mezőgazdasági erdők felé fordul. 

Elsőnek is az 1983. év első harmadának lapterveit állították össze, majd Vida 
László értékelte az elmúlt év szerkesztési munkáját. Megítélése szerint a lap sokrétű, 
színes, jól tájékoztat, időszerűek a közlései, s mindezek eredményeként javult az ol
vasottság is. Ezt követően Kondor János vázolta a mezőgazdasági üzemekben dolgozó 
erdészeti alkalmazottak nehéz szakmai helyzetét. Szorosabb kapcsolatot sürgetett az 
egyesülettel, indítványozva, hogy az erdőfelügyelőségek társadalmi munkáján ke
resztül valósulhasson ez meg. 

Közben parázs vita alakult ki az örvendetesen szaporodó hozzászólások közlését, 
szakmai viták kialakulását illetően. Az indokot a nyárfatermesztésben kialakult né
zetek különbözősége szolgáltatta, az okot pedig egy, a mezőgazdasági szektorból ér
kezett véleménynyilvánítás. Végül is olyan álláspont alakult ki, amely szerint a 
szerkesztőség minden hozzászólást közlés előtt ismertet az illetékessel, hogy válasz
adásra legyen lehetősége és ezeket lehetőleg egy lapszámban, egyszerre közli. Hosz-
szabban elhúzódó vitákat a szerkesztőség igyekszik időszakonként lezárni, összefog
lalva, esetleg kommentálva a főbb álláspontokat. 

Dr. Sólymos Rezső ezután visszatért a korábbi üléseken a szerkesztést illetően 
elhangzott észrevételekre is és részletes tájékoztatást adott azok figyelembevételéről. 

Az 1983. évi szerkesztési program összeállításakor Dani Vendel termelőszövetkezeti 
elnök meghívta a bizottságot Szentgotthárd város alapításának 800 éves jubileumi 
ünnepségeire. Ennek elfogadásával a bizottság úgy határozott, hogy második negyed
évi ülését ott tartja'. Az első negyedévit az erdőrendezési szakosztállyal együtt Buda
pesten, a harmadik negyedévit a budapesti helyi csoporttal, a negyedik négyévit pe
dig önállóan, ugyancsak Budapesten tartja. 



A bizottság elnöke végül bejelentette, hogy dr. Kiss Rezső, a szerkesztőség korrek
tora megbízatásáról — egészségi állapotára hivatkozva — év végével lemondott. He
lyét felkérésre Lőcsey Iván, az ERSZ dolgozója tölti be. Az elnök Kiss Rezsőnek 
külön, a szerkesztő bizottsági tagoknak pedig általánosan mondott köszönetet az 
egész évi odaadó munkásságért. 

Az erdőhasználati szakosztály kihelyezett ülést tartott a Mátrai EFAG-nál. A ren
dezvény programja volt: 
1. „Hulladékmentes technológia", előadást tartott és a bemutatót vezette dr. Kovács 

Jenő igazgató. 
2. „Erdei mellékhasználati tevékenység jelenlegi és jövőbeni helyzete", előadást 

tartott Molnár Zoltán, a Erdei Termékeket Feldolgozó és Értékesítő Vállalat 
műszaki igazgatóhelyettese. 

Megállapítható volt, hogy a Mátrai EFAG céltudatos munkát végez a hulladék
mentes technológia kialakításáért és az erdészeti gépgyártási tevékenysége orszá
gosan az elsők között van. 
Az Erdei Termék Vállalat reálisabb tőárpolitikával kívánja az EFAG-ok között a 
kapcsolatát fejleszteni. 
A témákhoz hozzászóltak: Káráll János, Szálkai György, Szegő Lajos, Varga Béla, 
Csorba Pál, dr. Páll Miklós és Andor József. 

A gépesítési szakosztály a Mátrai EFAG felnémeti gépjavító és -gyártó üzemében 
tartotta meg szakosztályülését. 
A téma az erdészeti gépek karbantartása és javítása volt, egyben a most épített 
korszerű üzem egyes részeinek megtekintése. Az ülés során dr. Kovács Jenő igaz
gató, dr. Szőke Miklós üzemvezető és Zvara István műszaki vezető adtak tájé
koztatást az erdőgazdaság és a gépüzem eredményeiről, munkájáról. 

Az üzemlátogatás után megtartott vitában felszólalt Ratkóczy Miklós (Kapos
vár), Barth Sándor (Tatabánya), Gál Imre (Szeged), Izsó Mihály (Szentendre), 
Beéíy Miklós (Miskolc), Müller Lajos (Pécs), dr. Mélykúti Csaba (Gödöllő), Bod
nár Pál (Eger). A felszólalók örömüknek adtak kifejezést, hogy Egerben olyan jól 
elrendezett és felszerelt gépüzemfenntartó, -gyártó üzem jött létre, amely mások
nak is modellül szolgálhat. Célszerű lenne gyártástechnológus alkalmazása ilyen 
műhelyekben. Mivel több erdőgazdaság gyárt alkatrészeket és gépeket, célszerű 
lenne információs híradó szerkesztése és kiadása. Elhatározták, hogy tovább erő
sítik kapcsolatukat a MÉM gödöllői Műszaki Intézetével a javítástechnológiák fej
lesztése, javítóműhelyek tervezése és kialakítása vonatkozásában, valamint a MAE 
különböző gépesítéssel foglalkozó bizottságával. 

Az erdei vasutak szakosztályát Király Pál főtitkár hívta össze, hogy a váratlanul 
elhunyt Ercsényi Pál szakosztályvezető megüresedett helyét választás útján betöl
tesse. A volt szakosztályvezető munkásságát méltató megemlékezést követően a 
szakosztály jelölő bizottságot alakított, amelynek elnökéül Bajcsi Endrét, tagjaiul 
Nagy Sándort és Gedeon Istvánt választották. Az ülésen megvitatták az 1983. évi 
munkaterv szakosztályi feladatait. 

Az MTESZ Zala megyei Szervezete végrehajtó bizottsága 1982. november 8-i operatív 
ülésén tájékozódott a nagykanizsai és zalaegerszegi helyi csoportjainak munkájáról. 
Az ülésen egyesületünket Winter Károlyné egyesületi titkár és Riedl Gyula képvi
selte. A csoportjaink munkásságáért jegyzőkönyvi elismerését és köszönetét fe
jezte ki a megyei szervezet. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A bajai csoport az erdőművelési szak
osztály részére szervezett tapasztalatcse
rét és az ártéri erdőgazdálkodást bemu
tató tanulmányutat. Papp László igazga
tó, helyi csoportelnök részletes ismerte
tést adott az ártér sajátos gondjairól, az 
EVAG erdőművelési szakembereinek tö
rekvéseiről. Kiemelte, hogy a gazdaság 

erdőterületének 10%-án alkalmazható 
vadkárelhárító kerítés biztonságot ad a 
mesterséges felújítások részére, a fiata
losok védelmére, az évi véghasználat 
mintegy fele területén. A többi felújítandó 
erdő a vadkárnak kevésbé kitett fekete
dió, vagy platán erdősítés. Ezzel a mód
szerrel érte el az EVAG, hogy erdőfel-



újítási hátraléka az idén mindössze 5 
ha elhúzódó homoki erdei fenyves. Az 
ártéren felújítási hátralék nincs. 

A résztvevők megtekintették a tolnai 
csemetekertet, a gógai kerületben kerí
tés védelmében nevelődött tölgyeseket. A 
mohácsi erdészet tölgyesei jelentettek 
szakmai élményt, de a nyárasokban, fe
ketediósokban, füzesekben is szívesen el
időztek a résztvevők. A terepi program 
a sátorhelyi-emlékkert megtekintésével 
ért véget. A résztvevőket a 35 éves ár
téri szolgálattal rendelkező Tóth Imre 
erdőművelési osztályvezető, helyi cso
porttitkár szakavatott tájékoztatással ka
lauzolta. 

A kecskeméti csoport a tatabányai cso
porttal karöltve jugoszláviai tanulmány
úton vett részt. Résztvevők megtekintet
ték a Pancsovai Erdőgazdasági Főigaz
gatóság Delibláti és Dunaártéri Igazga
tóságát, valamint a fehértemplomi, ká-
rolyfalvi és delibláti erdészeteket. Rész
letesen bejárták az Európában első cél
tudatos homokfásítási körzetet Deliblá-
ton, amely több mint 150 évvel ezelőtt 
indult. A továbbiakban erdőművelési, fá
sítási, csemetekerti bejáráson vettek 
részt és megtekintettek populétumokat, 
nyárerdosítéseket, állományápolási mun
kálatokat tölgyesekben és nemesnyárá-
sokban. majd fahasználati gépeket és fá-
cánvoüért. A vendégeket Blagoje Szto-
•jakov főigazgató-helyettes, illetőleg Vla-
dó igazgató kalauzolta. Csoportjainkat 
Tóth László igazgatóhelyettes vezette. 

A csoport bulgáriai tanulmányúton 
vett részt. Megismerkedtek a vidini er
dőgazdaság szelíddió ültetvényeivel, me
zőgazdasági tevékenységével, ami érde
kes vonása a bolgár erdőgazdálkodásnak. 
Magasfokú a biológiai erdővédelmük sok 
madáretető kihelyezésével, a kihelyezés
ben iskolás gyermekek segédkeznek. A 
Belogradcsiki Erdőgazdaságnál kopárfá
sítási munkálatokat láttak, majd meg
nézték az erdőgazdaság kezelésében le
vő pezsgőgyárat. A tanulmányúton a 
vendégeket Tódor Vladenov Andrejev, a 
Belogradcsiki Erdőgazdaság igazgatója, 
Assen Dekov, a Vidini Erdőgazdaság 
igazgatója, valamint Vladimír Rangelov, 
a vidini BDIN Bútorgyár főmérnöke ka
lauzolta. A tanulmányutat Bíró Tibor 
vezette. 

A csoport a Budavidéki Állami Erdő-
és Vadgazdaság területére szervezett ta
nulmányútján megismerkedett a buda
keszi arborétummal, a kocsántalantölgy 
természetes felújításával, a bajnai erdé
szet munkájával. A Vértesi EFAG terü
letén megtekintették az agostyáni arbo

rétumot, a tatabányai parkerdőt, tölgy
es bükkállományok természetes felújí
tásait, magtermő állományokat. A ven
dégeket szíves közreműködéssel Waliczky 
Lászlóné, illetőleg Henzer Antal csoport
titkárok kalauzolták, vettek részt a ta
nulmányút szervezésében, sikerében. 

A nagykanizsai csoport az MTESZ IB 
Lenti szervezete és a FATE helyi cso
portja közös tanácskozást rendezett a 
fűrészipari hulladék hasznosítása és er
dei apríték energiatermelésre történő 
felhasználsa témakörben. Témaköri elő
adók Zágoni István (Budapest), Somogyi 
János (Budapest), Bánfi József (Energia
gazdálkodási Intézet, Budapest), Kocsis 
Miklós (Kaposvár) voltak. A tanácskozá
son többek között megállapították, hogy 
leghamarabb megvalósítható célkitűzés
nek az apríték energia célú hasznosítása 
látszik. 3—4 kg aprítékkal egy liter fű
tőolaj váltható ki. Szorgalmazni kell az 
apríték gázosítására, illetve eltüzelésére 
alkalmas hazai kazánok gyártását. 

A csoport a MEDOSZ és a HNF ille
tékes szerveivel ankétot rendezett a kör
nyezet- és természetvédelem helyzetéről, 
főbb feladatairól. A tárgykörben Keszt
helyi István, OKTH-főosztályvezető elő
adást tartott. A rendezvényen a HNF 
részéről kitüntetéseket adtak a társadal
mi munkában élenjáró dolgozók részé
re. Ez alkalommal Kaán Károly szülő
házán elhelyezett emléktábla ünnepélyes 
megkoszorúzására került sor. A koszorú
zást a Landler Gimnázium énekkarának 
műsorával fejezték be. 

A szegedi csoport nyugdíjasok találko
zóján Vida László, a helyi csoport el
nöke az erdőgazdálkodás helyzetét is
mertette. Czene Barnabás helyi csoport
titkár vezetésével helyszíni bejárás ke
retében tekintették meg a vendégek a 
kiszombori csemetekertet, majd a Ma
ros hullámterében folyó erdőfelújításo
kat. A helyszíni bejárás után a maros
parti csemetekert épületében szerény 
munkaebéddel, a látottak kiértékelésével 
zárult a találkozó. 

A szolnoki csoport a Ceglédi Állami 
Tangazdaság és a NEFAG Ceglédi Er
dészeti Üzeme területére szakmai bemu
tatót szervezett. A bemutató tárgya a 
nemesített új fajták termelési, tuskózá-
si és ültetési technológiáinak helyszíni is
mertetése volt. Bemutatásra került ne
mesnyár a hosszúdugvány és akác gyö
kérdugvány nevelése és ültetése. Bemu-



tatásra került nemesített ültetési anya
gokkal végzett nagytáblás erdősítések 
látványos eredménye is. A rendezvény 
az Erdészeti Termelésfejlesztési Társaság 
fatermesztési szakbizottságával közös 
szervezésben, hat erdőgazdaság, egy ál
lami gazdaság és egy Mg. Tsz. szakem
bereinek részvételével bonyolódott le. A 
bemutatókat és tájékoztatókat Nemes 
László üzemigazgató és Kurdi István er
dőművelési ágazatvezető vezette, illetőleg 
adta. 

A tatabányai csoport a VEFAG terüle
tén szakmai bemutatót tartott. Henzer 
Antal igazgatóhelyettes megnyitója után 
Barth Sándor technológus előadás kere
tében foglalkozott az újítómozgalom nép
gazdasági jelentőségével. Ismertette az 
1982. május 15-i újítási tanácskozás ha
tározatait, majd elemezte a Vértesi 
EFAG újítási munkáját, az 1980—1982 
éveket összehasonlítva. Ezt követően újí
tási börzét tartottak. 25 db ötletet ta
lált a zsűri megvásárlásra alkalmasnak 
és a helyszínen fizette ki a hasznos öt
letekért járó ötletdíjat. Ezt követően be
mutatásra került a Vértesi EFAG há
rom dolgozója által kifejlesztett tűzifa
hasító berendezés, továbbá a svéd 
HAGBY BRUK AB cégnek a tápegység
ről üzemeltetett hidromotoros láncfűré
szei, kézi szerszámai és szivattyúberen
dezései. 

A Veszprémi MÉM csoport a Bakony-
szentkirályi Váralja Mg. Tsz. területén 
tapasztalatcsere keretében tanulmányoz
ta a tsz erdőgazdálkodását és fafeldolgo
zását. A fogadó tsz-t Hanik György i'ő-
ágazatvezető mutatta be, a tárgyköri is
mertetést Horváth Tamás ágazatvezető 
tartotta. Péti Miklós, Pozsgay Attila és 
Temesvári Erik társulatvezetők tájékoz
tatták a résztvevőket a Veszprém me
gyei erdőgazdálkodási társulások ered
ményeiről, gondjairól. Az előadásokat te
repi bemutató követte. 

Az ERTI-csoport nagy sikerű szakmai 
tanulmányutat szervezett Győr—Sopron 
megye területére. A szakmai program so
rán meglátogatták az EFE könyvtárát, 
majd Kocsó Mihály botanikuskert-veze
tő segítségével megismerkedtek a bota-
nikuskert féltett ritkaságaival. Molnár 
Akos erdőmérnök szakmai kalauzolásá
val ismerkedtek meg a résztvevők a Ta
nulmányi Állami Erdőgazdaság tevé
kenységével. 

A csoport prof., dr. Leonardas Kairiuks-
tis, a Litván Erdészeti Kutató Intézet 
igazgatója előadásán vett részt, amelyet 
a litván erdészeti kutatásokról tartott. 

A szakmai továbbképzés keretében a he
lyi csoportoknál a következő előadásokat 
tartották. 
Budapesten dr. Szontágh Pál „Erdeink 

egészségi állapota", 
dr. Pagony Hubert „Európa erdei
nek egészségi állapota", 
dr. Szőnyi László „Erdész szemmel 
az USA-ban", 
Koronczy Imréné „A hazai gomba
termesztés története", 
dr. Kiss László „Hulladékanyagok 
intenzív hasznosítása a laskagomba-
termesztéssel", 
Molnár Tiborné „Az Erdei Termék 
Vállalat gombafeldolgozása és érté
kesítése", 

Balassagyarmaton dr. Tompa Károly „Űj 
utak az erdészeti szaporítóanyag-
termeszésben", 
Tóth Katalin „Mikroszaporítás", 

Mátrafüreden Murányi János „Fater-
mesztésünk fejlesztési lehetőségei", 

Nyíregyházán Dessewffy Imre „A fű
részipari kapacitások kihasználása 
és korszerű szinttartása", 

Sopronban Obermayer György „Olajtü
zelésű kazánok helyettesítésének le
hetőségei erdei és mezőgazdasági ap-
rítéktüzeléssel", 
dr. Marosvölgyi Béla „Erdei apríték-
termelő gépsorok". 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora. Budapest: főmunkatárs: Jérome 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; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár,' Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, Budapest; dr. járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; 
dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Sopron; dr. Kecskés 
.lándor, a műszaki tudományok doktora, Budapest; Keszthelyi István, Budapest: Király Pál, 
Budapest; ár. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Lenti; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Etádéi Károly, Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest: dr. szikra Dezső, Veszprém; Tótli István, 
Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




