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K Ö Z L E M É N Y E K 

Tájékoztató az 1975. évi közgyűlésről 
és a Fagazdasági Műszaki Napokról 

A z Egyesület évi közgyűlése és ehhez kapcsolódóan a Fagazdasági Műszaki Napok 
augusztus 7—8-án kerülnek megrendezésre Visegrádon. A résztvevőket 7-én 12 órai 
indulással különhajó viszi Budapestről Visegrádra. Ütközően, a küldöttek részére 
fenntartott fedélzeten zajlik le a vezetőségválasztó közgyűlés. Viságrádon a neveze
tességek megtekintése, közös vacsora. Eiszálásolás részben itt, részben Esztergomban, 
ahová a különhajó viszi az elszállásolandókat. A műszaki program másnap Dömösön 
kezdődik és Visegrádon fejeződik be, ahonnan a különhajó 17 órakor érkezik Buda
pestre. A Budapestre gépkocsin érkezők kocsijainak őrzött parkolásáról a két napon 
a rendezőség gondoskodik. 

Részvételre jelentkezni a helyi csoportoknál lehet. A k i nem tartozik valamelyik 
helyi csoporthoz, jelentkezhet közvetlenül a rendező OEE Pilisi Csoportjá-nál (2500 
Esztergom, Kölcsey tí. 2.). A részletekre vonatkozóan a helyi csoportokat a Titkárság 
külön fogja tájékoztatni, de érdeklődésre szívesen ad külön felvilágosítást is (OEE 
Titkárság 1061 Budapest, Anker-köz 1,, telefon: 225-683). 

Rovatvezető: Király Pál 

A z Elnökség dr. Madas András elnök vezetésével január 30-án ülést tartott. A 
napirendi pontoknak megfelelően először dr. Madas László a P i l i s i Állami Parkerdő
gazdaság igazgatója adott tájékoztatást az 1975. évi közgyűlés és Fagazdasági Műszaki 
Napok előkészületeiről. Második napirendi pontként Király Pál főtitkár beszámolt az 
egyesületi választások előkészítéséről. Vitára bocsátotta a kiadandó szempontokat és 
javaslatot tett a vezetőségválasztást előkészítő jelölő bizottságra. A z elnökség az elő
terjesztést megvitatva, kiküldte a jelölő bizottságot, amelynek elnöke: Káráll János, 
tagjai: Bartucz Ferenc, Gáspár Hantos Géza, dr. Halupa Lajosné, Nagy Antalné, 
dr. Pankotai Gábor, Stádel Károly, Ványai Sándor és Vida László. Harmadik napi 
rendi pontként megvitatta, majd véglegesítette az Elnökség az Egyesület 1975. évi 
tervét. Végül az Elnökség a'főtitkár előterjesztése álapján hozzájárult ahhoz, hogy az 
Egyesület Műszaki Fejlesztési Bizottságának Számítástechnikai Albizottságát önálló 
szakosztállyá szervezzék „Rendszerszervezési Szakosztály" elnevezéssel. 

A z Erde i Vasutak Szakosztálya szakmai továbbképzéssel egybekötött ülést tartott. 
Első napirendi pontként Szoukup Ervin vasútüzemvezető előterjesztésében a korlá
tolt közforgalmú erdei vasutak 1975/76. évi menetrendjeinek az összeállítását tár
gyalta meg. Horváth István szükségesnek tartotta azt, hogy a MÁV Hivatalos M e 
netrendjének az Állami Erdei Vasutak általános tájékoztatójában értesíteni ke l l az 
utazóközönséget a bevezetett utasbiztosításról is. Erre annál is inkább szükség van, 
mert az erdei vasutak korlátolt közforgalmú vonalai mintegy másfélmillió utast szál
lítanak. A javaslat alapján a szükséges intézkedést a K P M Menetrendszerkesztési 
Osztálya felé a MÉM Erdőrendezési Főosztálya teszi meg. A második napirendi pont
ként Csutkái Jenő tartott előadást „Korszerű pályafenntartás az Erde i Vasutaknál" 
címmel. A z előadást élénk vi ta követte, amelyben résztvettek: Fülöpp Zoltán, Ha
jak Gyula, Soós Ferenc, Nigriny Zoltán, Fodor Péter és Gáspár József. 



A z Oktatási Bizottság kibővített ülést tartott, s ezen résztvettek a vállalatok okta
tási előadói is. A szervezésben és a lebonyolításban jelentős segítséget adott a MÉM 
Szakoktatási Felügyelősége. Megbeszélésre kerültek az oktatás-továbbképzés aktuá
lis kérdései és az utolsó hónapokban megjelent rendeletek végrehajtásával kapcsola
tos teendők. Különösen a szakközépiskolai oktatást, a technikus minősítést, a betaní
tott és szakmunkásképzés eredményeit, gondjait elemezték részletesen. A z összejöve
tel végén a szűkebb O B felszabadulásunk 30. évfordulójának tiszteletére rendezendő 
ünnepi országos oktatási ankét megrendezéséről, az erre az alkalomra tervezett „Er
dészeti oktatásunk 30 éve" c. kiadványról tárgyalt. 

A Szervezési és Propaganda Bizottság ülésén az egyesületi he ly i csoport korszerű 
szervezeti és működési modelljének kialakítását, valamint az ERDŐK N A P J A 1975. 
évi mozgósítására vonatkozó tervezetét vitatta meg. Ajánlásait az Egyesület Főtit
kárához eljuttatta. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A Kecskeméti Csoport az időszerű kér
dések megbeszélésére vezetőségi ülést 
tartott. Megbeszélésükön súlyt kapott 
a március 28-i Országos Fásítási Hónap 
jubi leumi ünnepi megrendezésébe való 
bekapcsolódásuk, teendők; az új vezető
ségük megválasztására a jelölő bizottság 
megválasztása, a nyugdíjas találkozó 
előkészítése. 

* 
A Pápai Csoport rendezvényén Nieder-

land László előadását vitatták meg 
résztvevők, amelyet „A korszerű motor
fűrész és kezelése" témakörben tartott. 
Előadó többek közöt szólt az egyes 
gyártó cégeknél várható . fejlesztési 
irányzatokról, elképzelésekről, különösen 
a vágószerkezetet illetően, majd külö
nös nyomatékkal emelte k i a kezelési 
hibák kihatásait a dolgozóra és a mun
kateljesítményre egyaránt. Hangsúlyoz
ta a napi- és heti karbantartás szüksé
gességét. 

A Pécsi Csoport vitaülést szervezett a 
Baranya megyei Parkerdő Munkabizot t 
ság által összeállított „A megye 1975. 
évi részletes közjóléti tervének" megtár
gyalására. Javaslatait a Munkabizottság 
elé terjesztette. 

A Soproni Csoport rendezvényén dr. 
Dietrich Stahl főerdőmester (Ebersdorf) 
tartott diavetítés kíséretében előadást az 
Északnyugat-németországi széltörések 

erdő- és vadgazdasági körülményeiről. 
A többmillió m 3-es széltörött faanyag 
tárolása, feldolgozása, valamint a vad 
viselkedésére vonatkozó megfigyelések 
sok hasznos tapasztalattal szolgáltak. 

* . 

A Szegedi Csoport a Fa ipa r i Tudomá
nyos Egyesület helyi csoportjával közös 
rendezésben előadást szervezett. Előadó 
dr. Herneczki István közel egy éves 
tanulmányutat tett az Egyesült Álla
mokban. A z itt szerzett tapasztalatait 
„A fagazdasági vállalatok szervezése és 
vezetése az U S A - b a n " című előadásban 
foglalta össze. Á z előadás keretében be
mutatott diafilmek részben szakmai, 
részben turisztikai élményekről és azok 
mozzanatairól adtak képet. 

A csoport a nyugdíjasok részére k lub
napot szervezett, amelyen résztvett és elő
adást tartott Bartucz Emil „Az erdő
rendezőségek természetvédelmi felada
ta i" címmel. 

A Csoport vezetőségi ülésen tárgyalta 
meg az 1975. év első negyedének teen
dőit Vida László csoport titkár előadá
sában. A titkár véleményezésre előter
jesztette a M T E S Z megyei elnöksége ré
szére a csoport működéséről készített 
beszámolóját, amelyet a Szervezet janu
ár 21-i elnökségi ülésén megtárgyalt. A 
megyei elnökség a beszámolót tartal
masnak ítélte és a helyi csoport mun
káját jegyzőkönyvi elismerésben része
sítette. 



A Szombathelyi Csoport összejövetelén 
hazánk felszabadulásának 30. évforduló
jára tervezett fásítási munkák szakmai 
segítségadását tárgyalta meg a községi 
tanácsok és egyéb fásító szervezetek ré
szére. A fásítások tervezői és munkave
zetői számára egyidejűleg ismertető elő
adást tartott dr. Dobos Tibor „A közúti 
környezet tervezése és gondozása", és 
Czebe Zoltán „A fásítások szakszerű 
műszaki vezetése" címmel. 

A Tatabányai Csoport ülésén cir. Visy 
Géza titkár ismertette a csoport 1974. 
évi munkájának eredményeit. Megálla
pította, hogy különösen a külső, erdésze
tekhez kihelyezett rendezvények sike
rültek jól, mive l a helyi munkamódsze
rek, gépalkalmazások, munkaszervezési 
lehetőségek gyakorlati feltárására, vizs
gálatára adtak lehetőséget. Hasznos voit 
az is, hogy elsősorban ezeken a rendez
vényeken került sor az Erdészeti Isme
retterjesztő Előadások sorozatának szak
mai előadásaira, mert ezeken a rendez
vényeken a részvétel jelentősen meg
haladta az egyéb rendezvényekét. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadást 
tartották: 

Budapesten dr. Terpó András „Kör
nyezethatások a növények világában" 
diavetítéssel; Gyarmati Béla „Faanyag
védelmi napok az N S Z K - b a n " ; 

Keszthelyen (Sarvaly) dr. Majer An
tal „Erdőművelési irányzatok különös 
tekintettel az állománynevelésre"; dr. 
Danszky István „Erdőművelési eljárá
sok, technológiák"; 

Sopronban Fekete Gyula „Termelő
szövetkezetek erdőgazdálkodása és jö
vőbeni célkitűzése"; dr. Csőre Pál „Vad
károk megtérítése"; 

Szegeden dr. Káldy József „ A korsze
rű erdőnevelési munkák technikai és 
technológiai kérdései" címmel. 

A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 
miskolci Csoportjánál a földmérési és 
földnyilvántartási ' kérdések megvitatá
sára rendezett értekezleten vitaindító 
előadást Szilas Géza csoporttitkár tar
tott „Tulajdoni közösségben maradt, de 
az illetőségek alapján a természetben 
felosztva használt ingatlanokról" cí
men. 

* 

Halálozások. Rövid szenvedés után 76 
éves korában Budapesten elhunyt Fó
nagy István ny. erdőmérnök. Gégkocsi-
baleset következtében Tatabányán e l 
hunyt Kollár János szakosított erdész. 
Hosszú betegség után 59 éves korában 
elhunyt Szvetnik Ferenc az ÉRDÉRT 
Vállalat dolgozója. 

* 

Nyugdíjazás. Vörös Ákos műsz. vezető 
(Oroszlány), Fehér László Pál ker. vez. 
erdész (Császár), Weidinger István erd. 
vezető (Csákvár, Mohos Imre energe-
tiKus (Tatabánya), Varsányi Péter b i r 
tokpolitikus (Tatabánya) és Cseh Fri-
gyesné adm. (Tata) tagtársaink nyuga
lomba vonultak. 

* 

Űj tagok: Auth János erdész, Kiskassa ; 
Ferenc Dénes erd. techn. Sásd; Géczy 
Béla erdőmérn. Kisvaszar ; Pártos Kál
mán erd. techn. Sásd; dr. Vajda Károly 
üz. főorvos Keszthely; Somogyi Lajos 
laip. mérn. Tapolca; Nagy Jenő erdész 
Dorgicse; Mejlinger Károly munkavéd. 
ea. Keszthely; ifj. Frang István erd. 
techn. Tapolca; Balogh László erd. techn. 
Eger; Balogh Ernő erdész Balatonfüred; 
Cséri János számv. felügy. Keszthely; 
Horváth Ferenc vad. felügy. Sümeg; 
Kálnay Zoltán erd. techn. Balatonfüred; 
Kovács Ferenc erd. techn. Vonyarcvas
hegy; Halász Zoltán erdész Sárospatak; 
Timár Ferenc tsz. erdész Galgamácsa; 
Markovics Ferenc tsz. erdész Gödöllő; 
Csépányi Bertalan erdőmérn. Misko l c ; 
Kuthi Szabolcs erd. techn. Miskolc . 

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

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




