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E G Y E S Ü L E T I 

K Ö Z L E M É N Y E K 

Az Erdőrendezési Szakosztály a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Székesfehér
vári Csoportjával közös rendezvényt tartott Székesfehérvárott. A programban dr. B a 
lázs László „Ingatlannyilvántartás térképi alapjai tekintettél az erdészetre" és dr. 
Kovács Rezső „Ingatlannyilvántartás szerkesztésének erdészeti vonatkozásai" címmel 
tartott előadást, amelyeket élénk vi ta követett. A résztvevők megismerkedtek az új, 
egységes, országos térképrendszer munkálataival, megvitatták az erdészeti térképe
zés és az alaptérképek kapcsolatát, felvetették az együttműködés problémáit és to
vábbfejlesztését, s további részletkérdések tisztázására tettek javaslatokat. 

A Gépesítési Szakosztály ülést tartott. Ezen Ott János MÉM főelőadó részletes 
tájékoztatást adott az V . ötéves terv előkészítéséről, az alapkoncepcióról, a különböző 
fórumok előtti vitákról, a terv jelenlegi helyzetéről, a szükséges hitelekről, azok 
forrásairól, az amortizáció rendszeréről, a gépbeszerzés relációs lehetőségeiről, végül 
a beszerezni javasolt géptípusokról. A Szakosztály állásfoglalását a következőkben 
foglalta össze: 

— M i v e l a gépbeszerzési hitelek a szinten tartást is al ig biztosítják, feltétlenül 
szükséges, hogy a tervben a jelenlegi kereteknek legalább a duplája, 1,6 milliárd 
Ft körüli összeg szerepeljen az erdészeti alaptevékenységek gépesítésére-. 

— A tervezettnél nagyobb mértékben szükséges biztosítani a szociális helyzet 
javítására fordítható összegeket (munkásszállítás megoldása, korszerű munkaruha 
és védőöltözeteik, étkezés biztosítása stb.). 

— A hitelforrások növelésére csökkenteni javasolják a vállalati elvonásokat, s en
nek keretében p l . a jelenlegi amortizációs normát órában és km-ben kifejezett tel
jesítménynormával kérik felváltani. 

— Kérik legalább 30%-os állami támogatását valamennyi alaptevékenység gépesí
tését biztosító berendezésnek, s kérik ezt a támogatást kiterjeszteni a karbantartó, 
javító hálózat kiépítésére és felszerelésére (műszerek, gépek). 

Ezt követően Erdős László erdőmérnök előadása következett „Az erdészeti gépe
sítés helyzete az állami gazdaságokban" címmel. A z állami gazdaságok erdőgazda
ságainak jelenleg már 65 000 ha erdejük van (1950-ben 6500 ha volt) és a fakiter
melés 1975-ben már 194 000 m3 lesz, 1980-ban pedig 330 000 m.3. A z erdőtelepítést 
(különösen nyárasok létesítésével) tovább folytatják. Évente mintegy 2500 ha-ral nö
vekszik az erdőterület. A szakszolgálatot 40 erdőmérnök, 60 erdésztechnikus, 20 er
dész látja el. 16 millió F t erdőfelújítási alappal rendelkeznek. A gépesítés korszerű, 
áz erdőtelepítésre gépsort dolgoztak k i . Hozzákezdtek a processzorok bevezetéséhez. 
A Szakosztály a beszámolót megvitatta és elhatározta, hogy meglátogat 1975-ben egy 
állami gazdaságot és a helyszínen tanulmányozza az eredményeket. 

Végül a Szakosztály dr. Káldy József szakosztályvezető előterjesztésében megvitatta 
az 1975. évi munkatervét, tájékoztatást adott az 1975. évi közgyűlésről, a tisztújítás 
előkészületeiről, A z Erdő-nek c ikke l való ellátásáról. 

Az Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén új vezetőséget választott. Er re azért került 
sor, mert Fülöp Zoltán szakosztályvezető egészségi állapotára való tekintettel az O E E 
elnökségétől a szakosztály vezetése alól felmentését kérte. A z elnökség a lemondást e l 
fogadta. A z ülés szakosztályvezetőnek Tóth Gyulát, titkárnak Hajak Gyulát meg
választotta. Tóth G y u l a elismerő szavakkal emlékezett meg Fülöpp Zoltán 15 éves 



munkásságáról, kihangsúlyozva azt, hogy ő volt, aki életre hívta az Erdei Vasutak 
Szakosztályát. Kérte, hogy nagy és széles körű tapasztalataival legyen továbbra is 
segítségére az erdei vasutasoknak. Fülöpp Zoltán meghatott szavakkal köszönte meg 
a megemlékezést és ígéretet tett arra, hogy mindaddig szolgálni fogja az erdei vas
utakat, amíg azt az egészsége megengedi. 

' * 

Az Erdészettörténeti Szakosztály ülését Sopronban tartotta. Dr. Hiller István „A 
Főiskola történetéből a két világháború között" és Nagy Domokos Imre „Űjfalvy 
Sándor, a magyar vadásztörténet első kutatója" előadásaihoz több hozzászólás hang
zott el. Megtárgyalták az 1975. év célkitűzéseit, majd kiránduláson vettek részt, amely
nek keretében megtekintették a várhelyi ásatásokat. Ott a szakvezetést dr. Csapody 
István látta el. 

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály tapasztalatcserével egybekötött megbeszélé
sét Balassagyarmaton, az Ipolyvidéki EFAG-nál tartotta. Dr. Ébli György szakosztály
titkár bevezetője után Koíán-y György igazgatóhelyettes ismertette az E F A G terme
lési problémáit, eredményeit és célkitűzéseit. Földes Sándor a Gazdaságnál folyó 
kiemelt üzem- és munkaszervezési kérdésekről, illetőleg annak eddigi eredményeiről 
adott tájékoztatást. A hozzászólók — Kotány György, Kurucz Józsefné, Czebei Sán
dor, Ott János, Szamosi András, dr. Kassai Jenő •— elismeréssel szóltak a megkez
dett munkálatok' eddigi tapasztalatairól, dr. Speer Norbert külön elismeréssel n y i 
latkozott az E M S Z I - n e k ipari üzemekben elvégzett szervezői munkájáról. E témakör 
megismertetése céljából meghívta a szakosztályt az ÉRDÉRT Vállalathoz. A délután 
folyamán jelenlevők megtekintették az E F A G balassagyarmati bútorgyártó részlegét. 

Az Oktatási Bizottság, a Szervezési és Propaganda Bzottság az elnökség központi 
irányelvei alapján ülésein kialakította 1975. évi munkatervét. 

Az M F B Számítástechnikai Albizottsága megbeszélést tartott. Király László, az A l 
bizottság vezetője tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az O E E Műszaki Fejlesz
tési Bizottsága lehetőséget adott az Albizottságnak, hogy 1975. évtől kezdve Számítás-
gépesítési Szakosztályként folytassa munkáját. Erre való tekintettel megtárgyalták 
célkitűzéseiket és kialakították munkatervüket. 

A Parkerdei berendezések mintaterve 1974 áprilisában meghirdetett pályázatára 
létrehívott bíráló bizottság a beérkezett pályamunkákat értékelte. A bizottság elnöke 
Gáspár Hantos Géza, tagjai Fekete Gyula, Kiss Frigyes, Doklea István, dr. Héder 
Sándor és Mészöly Győző voltak. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályamunkákat — 
a pályázatkiírásnak megfelelően — a következők szerint értékelte: az I. díjat Bobá-
novics László erdőmérnök, Pécs, a II. díjat Németh Ferenc erdésztechnikus, Sopron, 
dr. Rácz Józsefné erdőmérnök, Sopron, dr. Borbély György jogtanácsos, Esztergom 
nyerték. A III. díjat dr. Rácz Józsefné erdőmérnök, Sopron, Papp Tivadar erdőmér
nök, Pécs és dr. Mollay Jánosné erdőmérnök, Sopron érdemelte k i . A Bizottság Fejér 
István erdőmérnök, Budapest és Scfmetder Ferenc erdőmérnök, Veszprém pálya
munkáit 500—500,— F t jutalomban részesítette. 

* 

Az Erdőhasználati Szakosztály a Műszaki Fejlesztési Bizottsággal közösen tartott 
ülést Miskolcon a fafeldolgozás termelésszerkezetének átalakításával kapcsolatos fel
adatok témakörében. Dessewffy Imre előadásában foglalkozott többek között a fa-
használat fejlődésével és a fűrészipari feldolgozással való kapcsolatával, a megtermelt 
faanyag jobb hasznosításával, a termeléskoncentrálással, a szárítás jelentőségével, a 
szárított anyagból magasabb készültségi fokú termékek előállításával, a piacépítés 
szükségességével és a szakmai hozzáértés fejlesztésének fontosságával. A z előadottak 
alapján kialakul t vita után Andor József szakosztályvezető értékelte az 1974. évi 
munkát és előterjesztette az 1975. évi munkaterv javaslatát. Ezt kisebb módosítások
ka l elfogadta az ülés. 



A helyi csoportok életéből 

A Pécsi Csoport rendezvényén Csanádi 
Béla előadását vitatták meg a résztve
vők, amelyet „Gépesítési koncepció a 
Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ságban" címmel tartott. 

A Szegedi Csoport a szaporítóanyag
termesztés jelenlegi problémáit és a 
megoldásuk módozatait tárgyalta meg 
szakmai bemutató keretében a kiszom-
bori csemetekertben. A bemutatón részt 
vettek az Erdészeti Szakközépiskola nö
vendékei is. A bevezető előadást Töl-
gyesy Albert erdőművelési osztályvezető 
tartotta „A csemetetermelés országos és 
dél-alföldi gondjai" témakörben. A be
mutatót Torma József, a Szegedi Erdé
szet helyettes vezetője tartotta. Néhány 
technológiai eljárást ismertetett és k i 
tért a munka- és üzemszervezési nehéz
ségekre. A tanuló ifjúság zömében tagja 
a helyi csoportnak s örömmel vette a 
rendezvényt, amely az oktatás munkájá
nak kiegészítését szolgálta. 

Az Egri Csoport a Heves megyei Mű
szaki Napok keretében dr. Kovács Jenő 
igazgatóhelyettes előadása alapján vitatta 
meg a IV. ötéves terv eddigi eredmé
nyeit és az V . ötéves terv fejlesztési 
célkitűzéseit a faipari termelésben és a 
cellulózgyártásban. A z előadáson részt 
vett Kauczky Jenő mérnök-tanár és Bóía 
Albert erdésztechnikus-oktató vezetésé
vel a Dobó István Gimnázium és Szak
középiskola III—IV. osztálya. A megje
lent tanulók nagy érdeklődést tanúsítot
tak és az előadás után még csoportosan 
tárgyalták, vitatták az előadás során ha l 
lottakat. A rendezvényen bemutatásra 
került a fa kérgezésének, valamint az 
apríték készítésének kisfilmje. 

A Csoport tanulmányút szervezésében 
ismerkedett meg az Ipolyvidéki E F A G 
területén (Prókay Gyula vezetésével) a 
Vácrátóti Botanikuskerttel, a királyréti 
üzemmel és a D C M - n e k az erdőkre is 
kiható környezeti szennyező hatásával. 
Ezt követően a P i l i s i Parkerdőgazdaság 
visegrádi Erdészete lepencei rakodóját te
kintették meg Rencz János szakmai tá
jékoztatásával, majd Esztergom neveze
tességeit Márkosi Lajos főmérnök veze
tésével. 

A Kecskeméti Csoport kölcsönös tanul
mányutat szervezett a szomszédos szabad
kai erdőgazdaság körzetében. A tanul
mányút során megtekintették a Pa l i c s i -
tó rekonstrukciójának munkálatait, be
jártak több különböző korú és sűrűségű 
nemesnyárast, megismerkedtek a fácán
keltetés és nevelés berendezéseivel, majd 
tájékozódtak az erdőgazdaság termelési 
adatairól, szervezetéről. A magyar ven
dégeket Joszip Sárics igazgató kalauzolta 
nagy szívességgel. A látogatás viszonzá
sául a Csoport a vendégeknek a kelebiai 
erdészetnél folyó gépi tuskózási munká
latokat, a jánoshalmi ládaüzem bővítési 
munkálatait, a nyárjasi erdészet fiatal 
erdősítését és tisztításait, a bugaci lomb
erdőket, fenyőmagvetéses felújítást, az 
ősborókást és Bugac-puszta természetvé
delmi területét mutatta be. A jugoszlá
v ia i kollégákat Kovács János, Szeveré-
nyi István és dr. Horváth László kalau
zolta. 

A Csoport a könnyű építőlapok gyár
tása és felhasználása, valamint a cemen
tált fagyapotlemezek hazai alkalmazása 
témakörökben ankétot rendezett. I. Ti-
chelaar oki . mérnök, a holland E L T E N 
cég képviselője filmvetítés keretében is
mertette a könnyű építőlemezek előállí
tásának részletes eljárását, majd Ruttai 
Lajos, a Budai Járási Építőipari Szö
vetkezet műszaki osztályvezetője ugyan
csak filmvetítés kíséretében ismertette a 
cementált fagyapotlemezek hazai tapasz
talatait. Érdemes megemlíteni, hogy a 
diósdi lakótelep már nagyrészt a cemen
tált fagyapotlemezt alkalmazza. Ezt kö
vetően Petri Attila, a Kiskunsági E F A G 
fahasználati osztályvezetője vázolta azo
kat a terveket, amelyek egy i lyen gyár 
felépítését célozzák. A z ankét munkáját 
nagymértékben segítette Szőllősi Tibor, a 
Típustervező Intézet mérnöke és Bárá
nyi László igazgató a témaköröket érintő 
fagazdaságpolitikai hozzászólása. A z an
két jelentőségét kiemelte az a tény, hogy 
azon részt vettek a megye nagyobb épí
tőipari vállalatainak, több országos épí
tőipari szervnek és szövetkezetnek i l l e 
tékes szakemberei is. 

* 
A Keszthelyi Csoport a szlovák D O M 

T E C H N I K I által szervezett tapasztalat
cserén vett részt. Otjuk során tanulmá
nyozták a zólyomi Erdőgazdasági Kutató 
Intézet árvaváraljai Erdőgazdasági Gé
pesítési Kutatóállomását, annak szerve
zetét, munkáját, az Erdőgazdaság alsó
rakodói beruházásokat. Zsolnán a Tech
nika Házában Leng Dusán bányamérnök, 



osztályvezető fogadta a résztvevőket, 
majd Besztercebánya, Selmecbánya, Zó
lyom nevezetességeinek megtekintése 
után tértek haza. 

A Nagykanizsai Csoport a nagyvadgaz
dálkodás kérdéseinek megtárgyalására 
szakmai ankétot rendezett. Farkas Pál 
igazgatónak, a helyi csoport elnökének 
megnyitója után Rácz Antal MÉM osz
tályvezető „Nagyvad állományszabályo
zás kérdései" és Hopp József vadászati 
felügyelő „Nagyvad gazdálkodás Zalá
ban" című előadásait vitatták meg a 
résztvevők. Ezt a bánokszentgyörgyi er
dészet területén a korszerű vadászati be
rendezések bemutatója követte. 

Az Esztergomi Csoport a Pécsi Csoport 
37 fős tagságát látta vendégül Molnár 
István vezetésével a parkerdőgazdaság 
munkájának és feladatainak megismer
tetésére. Szakmai kísérők Kachelman 
Győző, Büttner Gyula, Bertényi Miklós 
és Eőry Gyula voltak. A pécsi vendégek 
között volt Tóth János 81 éves erdőmér
nök is, ak i 52 évvel ezelőtt a pilismaróti 
Erdőgondnokságon kezdte pályafutását. 
Meghatóan kereste és idézte fel emlé
keit. 

A Csoport vezetőségi ülésen vitatta 
meg a legutóbbi titkári értekezlet anya
gát, valamint az 1975. évi célkitűzéseit. 

* 

A Szombathelyi Csoport vezetőségi ülé
sen vitatta meg az 1974. évi statisztikai 
és szöveges beszámolójelentését, megbe
szélte az 1975. évi munkatervét és költ
ségvetést, majd a sárvári összekötő be
vonásával megtárgyalta a Vas megyei 
Tanács V B részéről a felszabadulás 30. 
évfordulója alkalmából kezdeményezett 
nagyszabású fásítási akció támogatására 
indítandó egyesületi propaganda módsze
reit. A vezetőség úgy döntőt, hogy ezen 
utóbbi feladat végrehajtására intézkedési 
tervet dolgoz k i . A vezetőség dr. Nagy 
László titkár beszámolóját, a költségve
tést, valamint az 1975. évi tervet jóvá
hagyólag tudomásul vette. 

* 

A Tatabányai Csoport a ihelyi párt- és 
szakszervezet képviselőivel kibővítve a 
sikárosi üzemben ismertette á MÉM re
konstrukciós program 1974. évi teljesí
tett és 1975. évi tervezett feladatait. A 

vi ta során dr. Visy Géza összefoglalásá
ban rámutatott arra, hogy az üzem ne 
a „még ez kel l , még az k e l l " szemléle
tet kövesse, hanem ökonomikus szem
mel irányozza be az addigi ráfordítások 
gazdaságos amortiltálásának komplex fel
adatát — megjegyezve természetesen azt, 
hogy a korszerűsítést sohasem lehet be
fejezettnek tekinteni. 

A Csoport a Kisalföldi E F A G területére 
a dunaártéri erdőgazdálkodás problémái
nak megisnierésére tanulmányutat szer
vezett. Ennek során Ásványráró térsé
gében a korszerű fakitermelést, az 
uszályrakodóra osztályozott mozgatást te
kintették meg, a Hanságban pedig az új 
erdők telepítését, erdőfelújításokat és 
házi kivitelezésű erdőfeltáró útépítéseket 
majd Pannonhalmán kultúrprogramon 
vettek részt. A tanulmányút szakmai ve
zetői Káráll János, Máté Károly és Oro-
szi István voltak. 

A Csoport a csákvári erdészet terüle
tére szervezett szakmai bemutatóján 
Weidínger István a csuklós-traktorok 
közelítési technológiájáról, a hosszúfa 
termelésről, a KR—02 kérgezőgép üze
meltetéséről; Pravecz Antal az erdészet 
sikeres természetes felújításának techno
lógiájáról tartott előadást és bemutatót. 
Ennek keretében Regős Béla közgazda
sági osztályvezető adott tájékoztatót az 
1975. évi analitikus számlakeret és i n 
formációs rendszer módosításáról. A v i 
tában részt vett dr. Visy Géza, Mórocz 
Gyula, Végvári Jenő, Simon József, Kiss 
József, Elmer Nándor és Máté Károlyné. 

A Zalaegerszegi Csoport Zala megye 
területén a közjóléti erdők és berendezé
sek tanulmányozása céljából bemutatót 
szervezett. Résztvevők megtekintették a 
zalaegerszegi parkerdőt, a város zöldöve
zetét, a novai autóspihenőt, a nagykani
zsai parkerdőt, Zalakaros fürdő parko
sítását, a sagoti autóspihenőt, végül a 
soholári arborétumot. 

A Csoport ankét keretében vitatta meg 
a zalai termelőszövetkezetek erdőgazdál
kodásának helyzetét és fejlesztésének le
hetőségét. Vitaindító előadást Fatalin 
Gyula, az Erdőfelügyelőség vezetője tar
tott. 

• * 

Az ÉRDÉRT Csoport balatonszentgyör
gyi részlegénél szakmai bemutató Kere
tében vitatta meg Maráz Kálmán, a K a 
nizsa Bútorgyár főmérnökének előadásá
ban a bútoripar részéről felmerülő igényt 
a fűrészipari vállalatokkal való együtt
működésre. 



A Csoport Budapesten filmvetítést szer
vezett, amelyen dr. Kassai Imre tartott 
beszámolót az NSZK-ban és Ausztriában 
szerzett tapasztalatokról. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten (MÉM) Göndöcs Imre: A 
fagazdasági vállalatszervezés problémái, 

Balassagyarmaton és Keszthelyen 
Dessewffy Imre: A fűrészipar fejlesztési 
kérdései, 

Esztergomban S. Nagy László: A ter
mészetvédelem szerepe a terület és kör
nyezet fejlesztésében (diavetítéssel), Ko
pasz Margit: A természetvédelem mai 
helyzete és jövőbeli elképzeléseink, 

Pécsett dr. Keresztesi Béla: A többcélú 
erdőhasznosítás érvényrejuttatása az er
dő- és fafeldolgozó gazdaságok távlati 
tervezésében, 

Pilisszentkereszten dr. Káldy József: 
A skandináviai államok erdészeti gépe
sítésének eredményei és hazai alkalma
zásának lehetőségei, 

Szegeden dr. Simon Miklós: Intenzív 
nyártermesztés időszerű kérdései, Rácz 

Antal: Vadászat és vadgazdálkodás Tan
zániában címmel. 

Halálozás: Révay Ferenc gyémántdiplo
más erdőmérnök 87 éves korában Pilis
szentivánon elhunyt. Pályafutása alatt 
igen változatos beosztásokban működött. 
Dolgozott az erdőrendezőségnél, út- és 
vasútépítésnél, részt vett különböző er
dőgazdasági munkákban és építkezések
nél. A kopárok megkötésével kapcsolat
ban jelentékeny felmérési munkát vég
zett Borsod, Heves és Nógrád megyékben, 
számos hordalékfogó kő- és vasbetongátat 
épített. Az általa épített monolit rend
szerű hordalékfogó vasbetongát saját 
műszaki találmánya. Részt vett a lilla
füredi Palotaszálló és függőkertjei épí
tésében, továbbá a lillafüredi Anna és 
István cseppkőbarlangokat is ő tárta fel. 
Ennek elismeréséül az Osztrák Barlang
kutatók Egyesülete levelező tagjává vá
lasztotta és kitüntető plakettel ismerte 
el kimagasló szakmai teljesítményét. 
Mint nyugdíjas, a Pilisszentiváni Tanács 
VB felkérésére tereprendezési felméré
seket végzett társadalmi munkában. 

Csorba József erdész éietének 59. évé
ben szolgálatteljesítés közben, szívroham 
következtében a Borsodi E F A G terüle
téhez tartozó látókői fenyvesben meghalt. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 

Balázs István erdészeti, vadászati és természetvédelmi felügyelő, Pest megye 
Tanácsa, Budapes t ; dr. Halupáné dr. Grosz Zsuzsa tudományos főmunkatárs, 
E R T I , Sárvár; Jérome René tudományos főosztályvezető helyettes, E R T I , B u d a 
pest; dr. Szőnyi László csoportvezető, MÉM, Budapes t ; Üjvári Ferencné tudo
mányos főmunkatárs, E R T I , Mátrafüred; dr. Várhelyi István egyetemi docens, 
E F E , Sop ron . 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. Vezető: dr . Keresztesi Béla. Főmunkatárs: Jérome René. 
T a g o k : Balázs István, Budapes t : Beck Antal, Pécs; dr. Birck Oszkár, Budapes t : Boldizsár Antal, 
M i s k o l c ; Botos Géza, Debrecen: Büttner Gyula, Esz tergom; Deák István, Tamás i ; Erdős László. 
Budapest; Füa József, Budapest ; Firbás Oszkár, S o p r o n ; Gáspár Hantos Géza, Budapes t ; Hatler 
Rudolf, Kaposvár; dr. Herpay Imre, S o p r o n ; Iharos Frigyes, Veszprém; Imreh János, Budapes t ; 
Jáhn Ferenc, E g e r ; dr . Járó Zoltán, Budapest ; dr . Káldy József, S o p r o n ; Király Pál. Budapes t : 
dr . Kiss Rezső, Budapest ; dr. Madas András, Budapest; Mészöly Győző, Budapes t ; dr . Rodtí 
Gábor, Budapes t ; dr . Sali E m i l , Budapest ; dr . Sólymos Rezső, Budapest ; dr. Speer Norbert, 
Budapest; Stádel Károly, Győr; Tóth István, Budapest ; d r . Tóth Sándor, Budapes t ; Varga 

Ferenc, S o p r o n ; Vida László, Szeged: Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 




