kell arról, hogy az önállóan dolgozó fűrészesek — megfelelő gyakorisággal — váltsák
egymást.
[KRIZ, M . (1965): Motorfűrész a komplex fakitermelő munkacsapatban. Lesn. Cas.,
Praha, 11. évf. 6. sz. — Ref.: dr. Szász Tibor.]

Fatermési tábláink továbbfejlesztéséről az elmúlt években több vita folyt a két
Németország között. Sokféle vélemény hangzott el az újonnan készülő, korszerű fater
mési táblák rendeltetéséről. A továbbfejlesztés irányát meghatározza az, hogy milyen
célkitűzések érdekében kívánjuk őket alkalmazni.
Érteid nem tartja elfogadhatónak Assmannak azt a megállapítását, hogy a fater
mési táblák adatainak átlaga közel az optimális növedéket szolgáltassa. Mitscherlich sze
rint a faterméstannak nem szabad előírni a gazdálkodás számára azt, hogy miként kell
az állományokat nevelni.
Érteid álláspontja az, hogy nemcsak a maximális növedék elérését kell a szerkesztés
során alapul venni, hanem egyéb, erdőművelési, erdővédelmi szempontokat is. A z opti
mális növedékre épült táblák csupán olyan tájékoztató adatsorok lehetnek, amelyekre
a használatban levő táblák támaszkodnak. Szükségesnek tartja a fatermési táblák idő
ről időre való felülvizsgálatát és módosítását.
Egyetért Érteid Assmannak azzal a megállapításával, hogy a fontosabb és nagyobb
kiterjedésű termőhelytípusok (egységek), tájak számára is készüljenek fatermési táblák.
Ezek a helyi erdőművelők és erdőrendezők kitűnő segédeszközei lehetnek. A z általános
fatermési táblákat azonban nem tudják helyettesíteni.
A mi álláspontunk közel áll ehhez. A z ERTI-ben a fő állományalkotó fafajokra ter
veink szerint általános és helyi fatermési táblákat szerkesztünk. Általános fatermési
táblát készítettünk eddig a vöröstölgyre és a z erdeifenyőre. Helyi fatermési tábla pedig
a zalai bükkösökre és a bakonyi feketefenyvesekre készült.
(Archív für Forstwesen 1965. 14. 5. 475—483. Ref.: dr. Sólymos

Rezső.)

A faszén ismét korszerű lett —közli a nyugatnémet szaksajtó. Amerikában a faszén
néhány év óta renaissance-át éli. Ügy találják ugyanis, hogy roston sült hús jobb ízű, ha
nem grillen, hanem faszén felett sütik. A faszén tehát ismét becses cikk lett. A z N S Z K ban roston sütési célra csak az utóbbi években kezdték fokozottabban igényelni. A becs
lések szerint a z évi igény összesen 2000 tonna, ennek nagyrésze a vendéglátó iparba ke
rül. A z N S Z K összes faszéntermelése kb. 20 000 tonna.
(Alig. Forst. Zeitschrift, 1966. 44. sz. Ref.: Kolossváry

Szabolcsáé.)

A z Országos Erdészeti Egyesület Országos választmánya március 10-én ülést tar
tott. Napirendi pontok voltak:
1. Főtitkári beszámoló.
2. A z 1967. évi vezetőségválasztó közgyűlés előkészítése, a jelölőbizottság megválasz
tása.
3. A z erdészeti hatósági és gazdasági feladatok szétválasztására vonatkozó OEF javas
lat megvitatása.
Kocsárdy Károly alelnök elnöki megnyitója után Fekete Gyula főtitkár beszámoló
jában rövid visszapillantásként megemlékezett a jubileumi ünnepségekről, majd tár
gyalta az 1966. évben megoldott feladatokat és értékelte Egyesületünk munkásságát.
Helyi csoportjaink munkájával kapcsolatban megállapította, hogy múlt évi tevé
kenységük az 1965. évihez viszonyítva számottevően növekedett. A beérkezett jelentések
szerint 1966-ban 563 szakmai továbbképző előadást, tanulmányutat, klubnapot és egyéb
összejövetelt rendeztek s ez 259-cel több mint az elmúlt évben volt. A taglétszám alaku
lásában, valamint a különböző egyesületi tevékenység terén az elsők közé sorolta az esz-

tergomi, kecskeméti, szegedi, keszthelyi, nyíregyházi csoportot. Kiemelte még a sárospa
taki csoport tevékenységét is, ahol a taglétszám a gondos szervező munka eredménye
ként 98-ról 121 főre emelkedett.
A főtitkári beszámoló tájékoztatást adott az Egyesület 1967. évi költségvetéséről is.
A várható bevételeket mérlegelve a főtitkár a rendkívül takarékos gazdálkodásra hívta
fel a figyelmet.
A főtitkár a továbbiakban tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy az Egyesü
let elnöksége az 1967. évre — szem előtt tartva a párt- és kormányhatározatokat, továbbá
figyelemmel a M T E S Z országos vezetősége határozataira — olyan feladatokat tűzött
maga elé, amelyek a tudományos technikai haladást, az erdőgazdálkodás fejlesztését
segítik elő. Állást foglalt abban a tekintetben, hogy az egyesületi munka eredménye
sebbé tételét a társadalmi tevékenység hatékonyságának fokozásával kell elérni. A z el
nökség fontos feladatának tekinti, hogy a helyi csoportok, központi szakosztályok, bi
zottságok az új gazdasági mechanizmus egyes kérdéseinek kidolgozásában részt vegye
nek. A z Egyesületnek fokozottabb mértékben kell az erdészeti szakterület információs
bázisává válnia és tevékeny, kezdeményező részt kell vállalnia a távlati célkitűzések,
koncepciók kidolgozásában.
Számos kezdeményezés történik mind a központi szervek, mind a helyi szervek ré
széről a regionális tervek kidolgozására is. A z elnökség szükségesnek látja, hogy ezek
ben a munkákban a helyi csoportok is részt vegyenek és érvényesítsék az erdőgazdál
kodás szempontjait az érdekelt társegyesületekkel — elsősorban a Magyar Agrártudo
mányi Egyesülettel és a Hidrológiai Társulattal — szorosan együttműködve.
A z új gazdaságirányítási rendszer bevezetése előreláthatóan számos problémát vet
fel olyan területeken, mint az erdészeti könyvkiadás, erdészeti filmújság stb. Ezért az
elnökség szükségesnek tartja a kérdés részletes vizsgálatát és olyan javaslatok kidolgo
zását, amelyek megelőzik azt, hogy esetleg a jövőt szem elől tévesztő, rövidlátó elkép
zelések következtében kizárólag szűk pénzügyi megfontolások miatt ezek a szakmai
érdekek hátrányt szenvedjenek, és csorbuljanak olyan tevékenységek, amelyeknek gaz
dasági eredményei csak közvetve hatnak.
A nemzetközi érintkezés terén jól bevált gyakorlat, hogy kapcsolatainkat elsősor
ban a szomszédos államokkal igyekeztünk kiépíteni. Nyilvánvalóan ez marad a nem
zetközi kapcsolatok fő iránya a jövőben is, helyesnek látszik azonban megvizsgálni,
milyen mértékben lehetne és lenne célszerű ezt elsősorban Finnország felé a továbbiak
ban kibővíteni.
Súlyt helyez az elnökség arra, hogy a távlati szakképzési terv elfogadása után az
érintett társegyesületekkel együttesen tegyen javaslatot a teljeskörű szakoktatás to
vábbfejlesztésére. Szükségesnek tartja az elnökség az erdészeti, szakmai továbbképzés
kérdésének napirenden tartását.
A z elmúlt húsz esztendő céltudatos és következetes munkájának eredményeképpen
örvendetesen megnövekedett az évente kitermelhető fatömeg. Ez lényegében új helyze
tet teremtett, amelynek következményei azt jelentik, hogy hazánk a továbbiakban máinem tekinthető fában szegény országnak. Ennek következtében mindent el kell követ
nünk, hogy a rendelkezésre álló fatömeg minél gyorsabb ütemben fa-, cellulóz- és papír
ipari termékké legyen feldolgozható. Annak érdekében, hogy a közvélemény ennek fon
tosságát felismerje és a konkrét javaslatok mielőbb megvalósíthatók legyenek, szüksé
ges, hogy mindezt társadalmi úton is elősegítsük. A z elnökség örömmel üdvözölte — a
jubileumi tudományos ülésszak egyik jelentős eredményeként — a F A T E kezdeménye
zését, mely szerint az Országos Erdészeti Eegyesület, a Faipari Tudományos Egyesület,
továbbá a Papír- és Nyomdaipari Egyesület állandó koordinációs bizottságot létesít az
említett célok előmozdítására.
A z elnökség megállapította, hogy budapesti tagjaink aktivitása nem éri el azt a szin
vonalat, amely az egyesülettől jogosan igényelhető. Ezért az elnökség elhatározta, a buda
pesti helyi csoport megalakítását és felkérte Riedl Gyulát, hogy szervezze meg a buda
pesti csoport elnökségét és indítsa meg a csoport munkáját. A csoport meg is tartotta
alakuló ülését és megválasztotta a vezetőséget: titkár Szendrei Ernő (OEF), az elnökség
tagjai dr. Birck Oszkár (OEF), dr. Hauer Lajos (ERTI), Szabó Károly (ERDŐTERV),
Kováts Ferenc (Erdei Termék V.), Várady Géza (OT), Szilassy Zoltán (Erdőrendezőség)
és Bulin István (Magyar Néphadsereg Erdő- és Mezőgazdasági Igazgatósága).
Erősödött az erdészet vezető szervével, az Országos Erdészeti Főigazgatósággal való
kapcsolatunk. A Főigazgatóság vezetője igényli a Egyesület közreműködését a központi
intézkedések kialakításában. Egyesületünk ennek örömmel tesz eleget s ilyen irányú
tevékenységének egyik megnyilatkozása az Országos Választmány jelen ülésének napi
rendjén szereplő erdészeti hatósági és gazdasági feladatok különválasztására vonatkozó
OEF javaslat megvitatása. A főtitkári beszámoló elismeréssel nyilatkozott a M T E S Z

vezetősége és munkatársai, valamint az Egyesület között kialakult jó kapcsolatokról, a
mindig és minden területen segítőkész megnyilvánulásokról.
Végül bejelentette, hogy Egyesületünk 100 éves történetének kézirata már nyomdá
ban van. A könyv ára: 15,— Ft lesz. Felkérte a helyi csoport-titkárokat, hogy a meg
rendeléseket gyűjtsék össze.
A z ülés második napirendi pontjaként az elnök ismertette az Egyesület elnökségé
nek határozatát, amely szerint ebben az évben esedékes vezetőségválasztó közgyűlést
Keszthelyen rendezi meg augusztus 24-én és a rákövetkező napokban. Boér Ferencnek,
a helyi csoport elnökének meleg hangú nyilatkozata a rendezés elvállalására azzal biztat,
hogy a közgyűlés újabb kiemelkedő eseménye lesz az egyesületi életnek. Gáspár Hantos
Géza, a helyi csoport titkára ezután részleteiben ismertette a programot. Ezek szerint
augusztus 24-én, délután tartja Egyesületünk a vezetőségválasztó közgyűlést, majd 25-én
az erdőhasználati szakosztály és a fásítási szakosztály szervezésében szakmai ülésszakon
vitatják meg a résztvevők az országos szempontok tükrében a helyi feladatokat, végül
26-án kerül sor a szakmai bemutatóra. A szervezés munkája áprilisban indul meg.
A vezetőségválasztó közgyűlésen a következő négy évre megválasztandó elnökség
és választmány tagjainak jelölését előkészítő jelölőbizottságba annak vezetőjeként
Marton Tibor erdőmérnököt (igazgató, Szolnok), tagjaiként Bognár János erdészt (er
dészetvezető, Bélapátfalva), Debreceni Imre erdészt (igazgató, Nyíregyháza), Rakonczay
Zoltán erdőmérnököt (OEF osztályvezető, Budapest), Schmal Ferenc erdőmérnököt
(igazgató, Tatabánya), Szeverényi
István erdészteohnikust (erdészetvezető, Kecskemét),
Zaklajda József erdésztechnikust (kerületvezető, Árpádtető), dr. Herpay Imre erdő
mérnököt (egyetemi docens, Sopron) és Schneider Jenő erdészt (nyug. igazgató, Zala
egerszeg) választotta meg az Országos Választmány.
A z ülés harmadik pontjának levezetésére az elnök dr. Sali Emilt, az OEF vezető
jének helyettesét kérte fel. A z erdészeti hatósági és gazdasági feladatok szétválasztá
sára vonatkozó O E F javaslat tagságunk széles rétegét foglalkoztatta. Megnyilatkozott
ez a rendkívül élénk vitában és azokban az írásbeli előterjesztésekben, amelyeket a
helyi csoportok vezetőségei Egyesületünk elnökségéhez eljuttattak. Egyesületünk meg
növekedett feladatát jelentő első lépés tárgyalását megelőzően dr. Madas András elnök
örömét fejezte ki, hogy az O E F vezetője szükségesnek tartotta társadalmi vitára bocsá
tani ezt a fontos javaslatot. A vitában részt vett: Pataki Pál, dr. Paris János, Beck An
tal, Béky Albert, Szeghalmy Ferenc, Zelnik István, Jancsó Gábor, Tálas Mihály, Mar
ton Tibor, Fodor István, Kaltenbach
Ferenc, Tóth Imre, Mikevári
Tivadar,
Káráll
János. írásban terjesztette elő hozzászólását Erdélyi János, Kasza Ferenc, Németh Vil
mos, Deák István, Bedö Tibor és Boér Ferenc.
A központi

szak

A szervező bizottság ülésén az 1967. évi
munkaterv összeállításával
kapcsolato
san megtárgyalták azokat a feladatokat,
amelyeknek alkalmazásával hatékonyab
ban segíthetik a helyi csoportok m u n 
káját.
A helyi

•ztályok

csoportok

A keszthelyi csoport vitadélutánt szer
vezett az erdészeti hatósági és gazdasági
feladatok szétválasztására vonatkozó O E F
javaslat megtárgyalására. Megállapításai
kat írásban juttatták el Egyesületünkhöz.
A csoport tapasztalatcserét szervezett
Veszprémben s az ottani helyi csoport
képviselőivel megbeszélték a két csoport
kapcsolatainak lehető kibővítését, majd
megtekintették a Márkó vidéki gépi ko
párfásításokat és a veszprémvarsányi gé
pi fakitermeléseket.
Szakmai bemutató keretében a csoport
tagjai gyakorlati oktatásban vettek részt
az erdőgazdaság műszaki erdészetében. A
bevezető előadást Horváth Gyula: Gyalúfogas fűrészek karbantartása címen tar

munkája

Az erdei vasutak szakosztálya ülést tar
tott, s Fülöpp Zoltán, a szakosztály vezető
je A z erdei vasutak 1965—66. évi gazdál
kodási és pénzügyi mérlegének vizsgálata
;ímű tanulmányát vitatták meg.
életéből

totta ' meg, majd
bemutatót.

levezette

a

gyakorlati

*
A zamárdi csoport vezetőségválasztó
taggyűlésen megválasztotta küldötteit az
országos tisztújító közgyűlésre.
*
A kecskeméti csoport klubnapot szer
vezett. A résztvevők magnószalagról hall
gatták meg dr. Sali Emilnek az ERTI-ben
,,Az erdőrendezés az új mechanizmusban
és a hazai fahelyzet" címen megtartott
előadását. A szervezésben közreműködött
a kecskeméti ERTI állomás M E D O S Z cso
portja is.

A z egri csoport vezetőségválasztó tag
gyűlést tartott. Beszámoltak az 1966-ban
végzett munkáról, majd megvitatták a
Közelítési és rakodási munkák mesterfo
gásai tárgykörében meghirdetett pályá
zati tanulmányt.
*

A pécsi csoportban Szörényi
Márton:
Állóeszköz fenntartás és vállalati saját
beruházási alap felhasználása címen tar
tott előadása során az új mechanizmus
erdőgazdasági vonatkozásait és a felké
szülés szempontjait foglalta össze.
*
A szegedi csoport Öttömös község ha
tárában az ásotthalmi erdészet területére
szervezett szakmai bemutatóján
Vida
László tartott előadást Hosszúfás fakiter
melés és mozgatás az alföldi fenyőhasz
nálatokban címen. A z előadás után bemu
tatta a résztvevőknek az „árbocdarus"
technológiát.
*

A szakmai továbbképzés keretében a
helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották:
Budapesten Jakab Albert: A budapesti
piacokon
1966-ban
árusított
gombák
elemzése és statisztikája, dr. Ketter Lász
ló: A z egészséges táplálkozás szerepe éle
tünkben, Kuklis Kálmán: A gombahatá
rozást megkönnyítő morfológiai- anató
miai ábrák (vetítéssel), Gyarmati Béla: A
faanyagvédelem mikológiái vonatkozásai;
Vácott Fekete József: Faanyagmozga
tási kérdések, Sitkey János: A z erdőgaz
dálkodás időszerű problémái;
Nagykanizsán Abonyi István: A vágás

AZ

érettségi kor megállapításának módsze
re a folyónövedék vizsgálata alapján,
Horváth
István:
A z üzemterv szerinti
gazdálkodás;
Sárváron a Szakmunkásképző Intézet
tanári testülete részére dr. Szász Tibor: A
fadöntés kutatásának új elméleti és gya
korlati eredményei;
Esztergomban Erdős László: A fahasz
nálati munkák gépesítésének eddigi ered
ményei ;
Szegeden dr. Balogh Ferenc: A fahasználat gépesítése különös tekintettel a fa
anyagmozgatásra, Hajak Gyula: A hoszszúfás fakitermelés és anyagmozgatás or
szágos és megyei tapasztalatai;
Miskolcon Mészöly Győző: A z ország
fásítás jelenlegi helyzete és az új fásítási
technológia, Fekete Gyula: A z Erdészeti
Egyesület 100 éves múltja (a jubileumi
kisfilm vetítésével), Jósvai Pál: A z építé
szet fejlődése;
Pécsett Mészöly Győző: A z új fásítási
technológia tervezése és elszámolási rend
je, Fekete Gyula: Visszaemlékezés Egye
sületünk 100 éves múltjára;
Debrecenben Mészöly Győző: A z erdőte
lepítések, fásítások, erdőfelújítások tech
nológiája és A nem erdőgazdasági üzemi
kezelésben levő területeken az erdőműve
lési munkák elszámolási rendje, Fekete
Gyula: A 100 éves Országos Erdészeti
Egyesület;
Gyulán Kállay József: A harmadik öt
éves terv első éve;
Pápán és Keszthelyen Fekete Gyula: A z
Országos Erdészeti Egyesület 100 éves
múltja címen.

EBDO

A z Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa
Szerkesztő: KERESZTESI BELA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs:
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: A K O S L Á S Z L Ó , B A B O S IMRE, a mezőgazdasági tudományok
(erdészet) doktora, B A K K Á Y L Á S Z L Ó , DR. B A L A S S A G Y U L A , FÖLDES L Á S Z L Ó , H A R A C S I L A 
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, H E R P A Y IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, K Á L D Y JÓZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, K O C S A R D I K A R O L Y , K O L L Á R G Y U L A , M A D A S A N D R Á S , a mezőgazdasági tudományok
(erdészet) kandidátusa, PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, R A D Ó
G Á B O R , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) kandidátusa, SZEPESI L Á S Z L Ó , a mezőgazdasági tudományok (erdészet)
kandidátusa, S Z Ö N Y I L Á S Z L Ó , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa,
T Ó T H SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa.
Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, V., Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: S A L A S Á N D O R .
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda
(Budapest v., -Tózsef nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján.
0 7 - 4 - 4 0 0 9 Révai Nyomda, Budapest.
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