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A választmány 1975. október 15-én dr. Madas András elnökletével ülést tartott. 
Megnyitójában köszöntötte a választmány régi és újonan megválasztott tagjait. A z 
Egyesület legfontosabb feladatának jelölte meg azt, hogy tovább erősítse az erdő
gazdaság különböző szektoraiban dolgozó mérnökök, technikusok és egyéb munka
társak — egyesületi tagok — egységes szemléletét a kor feladatainak, a párt és 
kormányzat céljainak megvalósításában. Ráirányította a figyelmet arra, hogy az 
V . ötéves terv időszakában minőségileg új és nehéz feladatok előtt állunk. A világ
piacon bekövetkezett jelentős változásoknak reánk irányuló negatív hatásait még 
jobb és eredményesebb munkával kel l ellensúlyoznunk. Észszerű takarékosságot ke l l 
folytatni. Er re mind az erdőgazdaságban, mind a fafeldolgozó iparban lehetőségek 
vannak. 

Második napirendi pontként Király Pál főtitkár referált az egyesületi pol i t ika fő 
irányainak megvitatásáról. 

A harmadik napirendi pontban dr. Szodfridt István számolt be a F A O Erdészeti 
Termőhelyfeltárási Oktatási Központ lefolyásáról, eredményeiről. 

A negyedik napirendi pontban Fekete Gyula főtitkárhelyettes tájékoztatta a vá
lasztmányt a tagság létszámának és összetételének jellemző adatairól. A z Egyesület 
tagságának létszáma az elmúlt 20 év alatt megkétszereződött. M a több mint 5500 
tagunk van. Ebből erdőmérnök 25,1%, faipari mérnök 0,5%, egyéb egyetemi, főis
kolai végzettségű 2,9%, erdésztechnikus 30,4%, faipari technikus 0,9%, egyéb nem 
középiskolai végzettségű 6,1%. A z 1971. évi vizsgálat óta az erdőmérnök tagok száma 
314-gyel, a faipariaké 20-szal, az erdésztechnikusoké 627-tel, a faipariaké 49-cel, az 
egyéb főiskolai végzettségűek száma 104-gyel, a középiskolai végzettségűek száma 
302-vel nőtt. A tagok közül 349 a nő, 856 a 30 évnél fiatalabb és 259 a nyugdíjas. 

A z Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén Hajak Gyula előadásában rövid történelmi 
visszapillantással vázolta az erdei vasutak megépítésének szükségességét, majd is
mertette a középtávú fejlesztéssel kapcsolatosan az V . ötéves terv időtartamára a 
jóléti célcsoportos beruházási összeg tervezését az erdei vasutak korszerűsítésére. 
Említést tett az ERDÖTERV-ben munka alatt álló tanulmánytervről is, amely a fej
lesztési koncepciót fogja tartalmazni. Tóth Gyula ismertette azokat a sajtóközlemé
nyeket, amelyek az 1920-as évektől kezdődően folyamatosan foglalkoztak az erdei 
vasutakkal. Külön kiemelte a Természetbarát Szövetség Vörös Meteor szakosztályá
nak 1975. évi évkönyvét. 

A Közjóléti Szakosztály a Börzsönyben kihelyezett ülést tartott. A Balassagyarmati 
He ly i Csoport és az Ipolyvidéki E F A G vezetőinek és munkatársainak közreműködé
sével megszervezett tanulmányúton a következők kerültek megtárgyalásra: 

— a törökmezői kirándulóközpont kialakítása, a fenntartásával kapcsolatos fel
adatok ; 

— a zebegényi Panoráma-sétaút fejlesztésének lehetőségei; 
— a Szakosztály mátrafüredi ülésén megtartott előadás (az erdőértékszámítás mód

ja) anyagára érkezett írásos hozzászólások értékelése Hangyái Tibor vitaindítása mel 
lett; 

— a Nagybörzsöny—Kisirtás—Nagyirtás erdei kisvasút fejlesztése, s ebben a helyi 
szakemberek feladatai; 

— az Ipolyvidéki E F A G erdőállomány-fejlesztési tervének keretében a jóléti tevé
kenység értékelése, a további feladatok megoldásának útja; 

— Királyrét és környéke jóléti hasznosításának nehézségei és fejlesztési lehetőségei. 
A feladatok megoldására számos javaslat hangzott el. A z eddigi tevékenységet sok 

elismerés illette. 



A helyi csoportok életéből 

A Sárospataki és Miskolci Csoport kö
zös rendezvényt tartott a pálházai Mű
szaki Erdészet kultúrtermében a korsze
rű fahasznosítás és takarékosság megbe
szélésére. Ezen dr. Cziráki József egye
temi rektor tartott előadást a fahulladék
ból gyártható közvetlen felhasználású 
termékek gyártási lehetőségeiről. A hoz
zászólások során Bartucz Ferenc a B E -
F A G erdőgazdálkodási igazgatója offen
zív piacpolitikára buzdított, mert enélkül 
nem lehet ésszerűen hasznosítani a fát. 
Kerékgyártó Béla, a B E F A G osztályveze-
zetője rámutatott arra, hogy csökkennek 
az átmérők és a hasznosítás új szemlé
letet kíván. A kitermelt fának már ma 
is 50%-a fagyártmányfa méretű és sok 
a hulladék. A z erdőn hagyott különleges 
apadék és a fűrészipari hulladék B A Z -
megyében 1980-ra eléri a 200 000 m 3-t. 
Farkas Sándor, a Sárospataki Csoport 
titkára felpanaszolta, hogy területükről 
sokezer munkás utazik 100—200 km-t, 
hogy munkát vállaljon és ennek ellenére 
sincs a megyében egyetlen olyan üzem 
sem, amelyik a jelentős mennyiségű hu l 
ladékanyagot feldolgozná, holott erre ma 
már kidolgozott eljárások léteznek. 

* 
A Budapesti Csoport nyugdíjas tagjai 

számára a Délalföldi E F A G területére ta
nulmányutat szervezett. A résztvevők a 
Szegedi Falemezüzemben megismerked
tek az üzem tevékenységével, termelési 
feladataival és fejlesztési terveivel. Ezt. 
követően az ásotthalmi erdészet területén 
részt vettek az erdőművelés gyakorlati 
bemutatóján. Megtekintették az erdészet 
fagyártmányüzemét, a viszonylag gyenge 
minőségű alföldi faanyag rendkívül gaz
daságos és célszerű feldolgozását. A ba
ráti vacsorán a nyugdíjasok meghatottan 
köszönték meg a mindenütt tapasztalt 
kedves fogadtatást. Kifejezték elégedett
ségüket és örömüket afölött, hogy szemé
lyesen győződhettek meg arról, milyen 
szakszerűen, eredményesen folyik a Dél
alföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
ban a fafeldolgozás, a fakitermelés, a fa-
kereskedelem mellett az erdők felújítása, 
nevelése és ápolása, az új erdők telepíté
se. A tanulmányút második napján a sze
gedi Erdőrendezőségen tájékoztatást kap
tak az Erdőrendezőség munkájáról, majd 
az újonnan létrehozott természetvédelmi 
részleg vezetőjének kalauzolásával meg
tekintették a pusztaszeri és a fehértói ter
mészetvédelmi területet. 

A Balassagyarmati Csoport a salgótar
jáni és a romhányi erdészetek területére 
a Misko lc i He ly i Csoport részére tanul
mányutat szervezett. A résztvevőknek be
mutatták a salgótarjáni erdészet fafel
dolgozási tevékenységét a szőröspusztai 
üzemben, majd bejárták Salgótarján 
zöldövezetét, különös tekintettel a Somos
kőújfalu környéki jóléti létesítményekre. 
Ezt követően a dejtári fóliasátras, hideg
ágyas csemetetermelés munkálatait ta
nulmányozták, majd megismerkedtek id. 
Szabó István világhírű faszobrász ben-
czurfalvi műtermével, kiállításával. 

A Csoport a Mecseki E F A G területén 
tanulmányúton vett részt, ahol a Gazda
ság anyagmozgatási és termelési sajátos
ságaival ismerkedtek Pécs, Hetvehely, 
Hosszúhetény, Pécsvárad térségében. A 
bemutatókon a szakmai tájékoztatást 
Battyányi János, Recht János és Ott Imre 
adta. 

A Csoport meghívására az esztergomi 
Csoport tapasztalatcserén vett részt, 
amelynek során Vácott a D C M körüli fá
sításokat, valamint a zöldövezet eddigi 
megvalósulásának részleteit tanulmá
nyozták Moró Ferenc erdészetvezető ve
zetésével. A zebegényi körzetben jóléti 
létesítmények munkáival ismerkedtek a 
résztvevők, majd Királyréten a fakiter
melési munkákat és a felsőrakodói felké
szítést tanulmányozták. A bemutató ve
zetője Kotány György és Prókay Gyula 
volt. 

* 
A Debreceni Csoport Berettyóújfalun a 

TÖVÁLL-nál tapasztalatcserén vett részt 
a vegyszeres gyomirtás tanulmányozásá
ra. Biharkeresztes és Komód területén 
bemutatott vegyszerezés munkálatairól 
Csörsz Gyula vegyészmérnök adott tájé
koztatást. 

Az Egri Csoport erdőművelési tapasz
talatcserét szervezett a tarnaleleszi erdé
szetnél. A tapasztalatcserét Benedek Ottó 
erdészetvezető vezette. 

A Csoport, a M E D O S Z Vállalati Bizot t
sága, valamint a K I S Z Vállalati Csúcs
vezetősége Szilvásváradon klubnapot ren
dezett, amelynek keretében folytatták a 
fiatal erdészek vetélkedőjét a kollektív 
szerződés és a munkavédelem ismereté
ből. A vetélkedőt Bozsó László erdőmér
nök, K I S Z titkár és Smatzer Lajos erdő
mérnök műszaki vezető vezették. A ve
télkedő győztesei Molnár Sándor (Parád-
fürdő Erdészet), Tajti Gábor (nagybáto-
nyi Erdészet), és Varga János (parádfür-



dői Erdészet) voltak. A versenybizottság 
határozata alapján mindhárman féléven 
belül pályamunka készítésével nyerhetik 
el a „kiváló ifjú technikus" mesteri cí
met. 

A Keszthelyi Csoport a Zala i EFAG-nál 
szakmai bemutatón vett részt, amelynek 
keretében a baki erdészet hosszúfás alsó
rakodói fakitermelési rendszerét, a lenti 
fűrészüzem rekonstrukciós munkáit és fa
feldolgozó tevékenységét, a zajdai erdei
fenyveseket és vétyemi bükkösöket, az 
itt folyó fatermesztési munkákat, va la
mint a bajcsai nagyüzemi csemetekert
ben folyó burkolt gyökerű csemeteterme
lést tanulmányozták. 

A Csoport szlovák szakembereket fo
gadott tapasztalatcserén. A vendégek a 
hosszúfás fakitermelés és a bükkösök fa-
termesztési munkálataival ismerkedtek, 
majd megtekintették a franciavágási és 
zalahalápi fafeldolgozó üzemet, a fácán
telepet, a pápai erdészetet és a Darab
erdei-csemetekertet. A rendezvény a Cso
port zólyomi tanulmányútjának viszon
zása volt. 

* 

A Mátrafüredi Csoport a Bükk hegy
ségi Kurtabérc térségében tapasztalatcse
rét szervezett, amelynek keretében Nagy 
Lajos erdőrendezési felügyelő a „Bükki 
(lillafüredi) erdőgazdálkodás története" 
címmel, Fadgyas Kálmán, az egri erdő
rendezési kirendeltség vezetője a „Körlap 
összegezés elmélete és technikája Bit ter-
l i ch módszer szerint" címmel tartott elő
adást, amelyet gyakorlati bemutató kö
vetett. 

A Csoport a MÉM debreceni Erdőren
dezőség működési területén Debrecen— 
Hortobágy—Hajdúhadháza térségében 
kétnapos tanulmányúton vett részt. A 
rendezvény keretében Köllő Ferenc igaz
gató előadást tartott a Hajdú-Bihar me
gyei erdőgazdálkodásról, majd Botos 
Géza, a debreceni Erdőfelügyelőség veze
tője ismertette az Erdős puszták távlati 
fejlesztési terveit, különös tekintettel az 
üdülőcentrumok rendeltetésére. Hajdú 
Imre erdőmérnök, a hajdúhadházi TÖ-
VÁLL főmérnöke a helyszíni bejárás so
rán adott ismertetést erdőgazdálkodásuk
ról. A tanulmányút második napján a 
résztvevők a hortobágyi Nemzeti Pa rk 
területét járták be, ahol Salamon Ferenc, 
a Park igazgatója bevezető előadásban is
mertette a Nemzeti Pa rk szervezeti fe l 
építését és a távlati célkitűzéseket, majd 
Szabó László természetvédelmi felügyelő 
tartott vetítettképes előadást „A horto
bágyi Nemzeti Park természeti értékei" 
címmel. A szakmai bemutatót rövid elő
adások kíséretében Domsits János, a hor

tobágyi Állami Gazdaság főmérnöke és 
Leitner Imre főállattenyésztő vezette. A 
kétnapos szakmai tanulmányút összefog
lalóját Miklósi Lajos, a mátrafüredi E r 
dőfelügyelőség vezetője tartotta. 

A Nagykanizsai Csoport a Szlovén E r 
dészeti Egyesület muraszombati csoportja 
meghívására egynapos tanulmányúton 
vett részt. A tanulmányút során megte
kintették az alsólendvai fűrészüzemet és 
a Mar ibor mellett levő gépesített fafel
dolgozó kombinátot. Különös figyelemmel 
tanulmányozták a jugoszláv gyártmányú 
„Brastvo" fűrészt, mive l a lenti fűrész
üzem rekonstrukciója során ezt a fűrész
típust kívánják beépíteni. 

* 
A Soproni Csoport az M T E S Z Környe

zetvédelmi Bizottságával és a Városszé
pítő Egyesülettel közös rendezésben kör
nyezetvédelmi ankétot szervezett a Sop
roni Műszaki Hetek keretében, a Sop
roni Hegység tájvédelmi terület kialakí
tása tanulmánytervének megvitatására. 
Előadó dr. Majer Antal egyetemi tanár 
volt. Korreferátumot tartott Bogdán Já
nos erdőmérnök, a Városi Tanács V B 
Építési Osztály; Boldizsár István geoló
gus, a MÁFI Nyugatmagyarországi Terü
leti Földtani Szolgálat vezetője; dr. Csa-
pody István termőhelyfeltáró; dr. Juhász 
Miklós csoportvezető; dr. Mollay Jánosné 
erdészetvezető, Tanulmányi Állami Erdő
gazdaság; Tóth Ferenc felügyelő, O T V H 
Körzetfelügyelőség; dr. Tuskó László 
igazgató, Erdészeti Szakközépiskola; Var
ga Ferenc egyetemi adjunktus, Sopron; 
Vörös István erdőfelügyelő. 

* 
A Szegedi Csoport nyugdíjas tagjai ré

szére tanulmányutat szervezett, amely
nek során bemutatták a Csongrád megyei 
fenyőtermesztés rendszerét, valamint a 
megyei természetvédelmi munkálatokat, 
a meglevő objektumokat és tájékoztatást 
kaptak a résztvevők az Ópusztaszeri 
Nemzeti Park fejlesztéséről. 

A Csoport az O E E — M A E — G K E Hely i 
Szervezeteinek képviseletéből munkabi
zottságot alakított, amelynek feladata a 
M A V O S Z Megyei Intéző Bizottságának 
felkérésére olyan minta tervek készítése, 
amely a megyei vadásztársaságok apró
vad tenyésztésének fejlesztését szolgáló 
fásítások, csenderesek létrehozását cé
lozza. 

* 
A Tamási Csoport az M T E S Z Tolna 

megyei Szervezetének Környezetvédelmi 
Bizottsága, és az Építőipari Tudományos 
Egyesület a Tamási Művelődési Központ 
nagytermében környezetvédelmi ankétot 
rendezett. Németh Lászlónak, a Gyula j i 



Erdő- és Vadgazdaság igazgatójának 
megnyitóját előadás-sorozat követte. Elő
adást tartott: dr. Mőcsény Mihály: „A 
korszerű zöld felület létesítés-település 
előfeltételei", Gopcsa Ervin: „A városi 
ártalmak és zöld felületek szerepe a vá
rosrendezésben", Sztárcsevity Ervin: 
„Zöld területek szerepe Szekszárd város 
szerkezetében", dr. Héder Sándor: „Te
lepüléskörnyéki zöld felületek jelentősé
ge", dr. Ghimessy László: „Környezetvé
delem és mérnöki biológia" címmel. Fel
kért hozzászólók Üjlaki Gyula és Scultéty 
Zoltán voltak. A résztvevők az ankét 
után a tamási parkerdőt tekintették meg. 

A MÉM Veszprémi Csoportja dr. Járó 
Zoltán főigazgatóhelyettes vezetésével 
kétnapos tanulmányút keretében termő
helykiértékelést végzett Alsóörs, Balaton-
fűzfő, Balatonkenese, Balatoni őkaj ár, 
Papkeszi, Pápa, Gyarmat, Egyházaskesző, 
Magyargencs, Nagyacsád községek térsé
gében. A bejárást az Erdőrendezőségi K i 
rendeltség munkájának segítése, vala
mint a csoport tagsága szakmai ismere
tének bővítése érdekében szervezték. A 
program három fő témája a nyártelepí
tések lehetősége, a vízhatás alatt álló 
területek erdősíthetősége, Balatonfüzfő 
környezetvédelmi erdőtelepítésének ter
mőhely meghatározása volt. Megvitatás
ra kerültek a nem megfelelő termőhelyre 
telepített állományok üzemtervezési 
problémái, átalakíthatóságuk lehetőségei. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották: 
Budapesten: dr. Dobos Tibor egyetemi 

docens: „Az erdőgazdálkodás, környe
zetvédelem, tájrendezés kapcsolata", 

Balassagyarmaton: dr. Bondor Antal 
igazgató (FAGOK): „Fagazdaságunk 
műszaki fejlesztése", Murányi János 
osztályvezető: „A faanyagmozgatás idő
szerű problémái, a fejlesztés lehetősé
gei", 

Debrecenben: dr. Tóth Béla igazgató: 
„Belgiumi tanulmányút tapasztalatai", 

Egerben: dr. Speer Norbert vezérigazga
tó: „A fafeldolgozó-ipar alapanyagellá
tási kérdései, különös tekintettel az el
sődleges és szekunder ágazatok közötti 
kooperációs lehetőségekre", 

Esztergomban: dr. Tóth Sándor főosztály
vezető: „Környezetvédelem, tájesztéti
ka, erdőesztétika", 

Lentiben: Dessewffy Imre szaktanácsadó: 
„A fahasználat és fafeldolgozás kérdé
sei és fejlesztési irányelvei", 

Hosszúhetényben: dr. Bondor Antal igaz
gató: „Fagazdaságunk műszaki fejlesz
tése", 

Kaposvárott: dr. Sali Emil főosztályveze
tő: „Az V. ötéves terv szabályozó rend
szere, gazdaságos faipari választék-ösz-
szetétel kialakítása"; Rakonczay 
Zoltán, az OTvH elnöke: „Természetvé
delmi feladatok és eredmények So
mogyban", 

Nyíregyházán: Szilágyi István osztályve
zető: „A fafeldolgozás helyzete és táv
lati fejlesztésének lehetőségei a F E -
FAG-nál"; dr. Tóth Béla igazgató: „A 
nyárfatermesztés helyzete Belgiumban", 

Sopronban: Bognár Antal igazgató: „A 
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság sze
repe Sopron és környéke környezetvé
delmében", 

Veszprémben (MÉM): Horváth István 
osztályvezető: „Észak-Amerika (Kana
da, Egyesült Államok, Mexikó) nemzeti 
parkjai" címmel. 

* 
Halálozás: Életének 75. évében október 

15-én Pécsett elhunyt Somogyi Zoltán er
dőmérnök. 

Nyugdíjazás: Hámori Jenő erdész, Dí
szei; Parragi István erdőmérnök, Keszt
hely; Világhy András erdőmérnök, Pápa, 
nyugdíjba vonult. 

Üj tagok: Bálint Béláné levéltáros, cso
portvezető, Kecskemét; Kemény Lászlóné 
könyvelő, Baja; Fehérvári Kornélia gép
könyvelő, Baja; Nagy Zoltán mezőgazda
sági mérnök, Baja. 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. Vezető: dr. Keresztesi Béla. Főmunkatárs: Jérőme René. 
Tagok: Balázs István, Budapest: Beck Antal, Pécs; dr. Birck Oszkár, Budapest; Boldizsár Antal, 
Miskolc; Botos Géza, Debrecen; Büttner Gyula, Esztergom; Deák István, Tamási; Erdős László, 
Budapest; Fila József, Budapest; Firbás Oszkár, Sopron; 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, Sopron; 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 Károyl, Győr; Tóth István, Budapest; dr. Tóth Sándor, Budapest; Varga 

Ferenc, Sopron; Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 




