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Az Egyesület Választmánya június 28-án dr. Madas András elnök vezetésével ülést 
tartott. Az ülés első napirendi pontként az 1973. évi közgyűlés szakmai tartalmát 
alakította, második pontként a választott szervek elmúlt évi munkájáról teendő köz
gyűlési jelentést vitatta meg. 

* 

Egyesületünk Elnöksége Beck Antal alelnök elnökletével június 28-án ülést tar
tott, s ennek egyetlen napirendi pontja keretében határozatot hozott az 1973. évi 
Bedő-díjak adományozására. 

* 

A Szerkesztő Bizottság június 2-án ülést tartott. A z I. félévi lapszerkesztés feletti 
vita során a bizottság megelégedését fejezte ki az egyes lapszámokat illetően és el
ismeréssel illette a szerkesztés munkáját. A második félév szerkesztési programjá
nak kialakítása során a rendelkezésre álló kéziratanyag kötöttségein belül igyekezett 
nagyobb mértékben érvényesíteni a múlt év december 7-i ülésén adott fő irányítási 
szempontokat. A bizottság következő ülését szeptember hónapra tűzte ki. 

A Műszaki Fejlesztési Bizottság cellulózalapanyagellátási albizottsága és a Papír-
és Nyomdaipari Műszaki Egyesület cellulózipari albizottsága Egerben együttes ta
nácskozást tartott. A tanácskozáson előadást tartott dr. Kovács Jenő „Kemény
lombos fűrészipari hulladék (bükk, gyertyán) gazdaságos hasznosítása cellulózipari 
célra" és dr. Annus Sándor—Karczag Gábor „Információ a hazai cellulózipar fej
lesztéséről és annak belföldi faanyag összefüggéséről" címmel. A z előadásokat rend
kívüli érdeklődés kísérte és a hozzászólók — Dessewffy Imre, Fila József, Bárányi 
László, Halász László, Hering Dezső és Sándor Béla — arra kerestek választ: hogyan 
lehetne a hazai cellulózipar számára minél gazdaságosabban, minél nagyobb meny-
nyiségű hazai alapanyagot előállítani. A tanácskozás után a két albizottság tagjai 
az erdőgazdaság felnémeti fűrészüzemében megtekintették a cellulózapríték termelési 
bemutatóját. 

* 
Az Oktatási Bizottság a FATE Oktatási Bizottságával karöltve és az Egyetem köz

reműködésével ankétot szervezett „Ifjúságunk nevelési kérdései" címmel. Ezen 
34-en vettek részt a fagazdaság különböző területeiről. Dr. Béldi Ferenc rektorhe
lyettes tartott előadást, s ezt élénk vita követte. A z ankétot motiváló három alap
vető kérdés a következő volt. 

1. Az Egyetem nevelési tervében úgy fogalmazta meg a végzett fiatal mérnökök 
személyiség tükrét, hogy 
— legyen marxista—leninista világnézetű, 
— legyen elkötelezett a szocializmus ügye iránt, 
— éljen a szocialista hazafiság és proletár nemzetköziség szellemében, 
— társadalmi kötelességtudata és felelősségérzete legyen fejlett, óvja és gyara

pítsa a társadalmi tulajdont, 
— mind társadalmi, mind magánéletében legyen becsületes, igazságos, példamu

tató és erkölcsös, 
— a közösség iránti kapcsolatát jellemezze méltányos szigorral párosult huma

nizmus, kollektív szellem és elvtársi segítség, 
— önzetlenül vegyen részt a közügyekben, 
— gyarapítsa politikai, szakmai ismereteit és általános műveltségét, 



— rendelkezzék mindazon műszaki és gazdasági ismeretekkel mérnöki szinten, 
amelynek birtokában szakágazatának irányítási és továbbfejlesztési teendőit 
minden igényt kielégítő módon el tudja látni. 

2. A fiatalok nevelésében, egyéniségük alakításában igen jelentős szerepet játszik 
a televízió, a mozi, a színház, a rádió, a könyvek, de az intézmények mun
káját behatároló állami rendelkezések és irányelvek is. Nos, az ankét úgy vélte, 
ezeken a területeken — a pozitívumok mellett — még sok a tennivaló és hatá
rozottabban kellene felszámolni a munkát nehezítő ellentmondásokat. 

3. Igen határozottan fogalmazódott meg az az igény, hogy az eddiginél nagyobb 
teret kell biztosítani a szakmabeli szülők gyermekeinek a felvételeknél. Ezeknek 
a fiataloknak a többsége „az anyatejjel szívja már magába a szakma szeretetét", 
de szépségei mellett annak nehéz oldaláról is fogalmuk van, tehát nem irreális 
célokkal startolnak. Ebben a kérdésben az Egyetem segítő szándékain túl főható
ságunk, az illetékes állami szervek közreműködése is szükséges, hogy a jelenlegi 
elég merev felvételi rendszeren változtatni lehessen. (Pl. egy-két alapponttal in
dulhatnának.) 

Az Erdők Közjóléti Szakosztálya Debrecenben kihelyezett szakosztályülést tartott. 
A rendezvény első napján 62 fő részvételével a debreceni erdőspusztákat járták be. 
Bemutatásra került a nagycseri — halápi — és banki erdészetek területén tervezett 
három üdülőcentrum, az üdülőterületek átalakítandó állománya, a helyszín, a terep
es talajadottságok. A rendezvény második napján Mészöly Győző elnökletével ki
bővített szakosztályülést tartottak. Ezen Gáspár Hantos Géza „Üdülőerdőgazdálkodás 
alföldi városkörnyéki erdeinkben" címmel tartott előadást. Részletesen foglalkozott 
az erdőspuszták mintegy (7500 ha-os erdőterületének üdülőerdőgazdálkodásba történő 
bekapcsolásával, s e munka szakmai vonatkozásaival. Részletesen elemezte az állo
mányátalakítási lehetőségeket. Rámutatott a feltáróút-stabilizáció kérdéseire, vala
mint az egyes üdülőcentrumokban elhelyezendő és kialakítandó járulékos beruházá
sok szükségességére. Kifejtette a kialakítandó erdészeti kivitelező apparátus szerve
zeti formáját és a tervezett beruházás anyagi vonatkozásait. A nagy érdeklődést do
kumentálja a mintegy 160 főnyi szakközönség megjelenése és számos hozzászólás. 
A szakosztályülés alapul szolgált a debreceni erdőspuszták tervezett jóléti erdőgaz
dálkodásának gyakorlati beindításához. 

Az Erdőfeltárási Szakosztály a hansági feltárási munkák megtekintésével tartott 
ülést. Varga Gyula, a helyi csoport elnöke ismertette a mintegy 5000 ha-os észak
hansági nyártelepítés, vízszabályozás, majd azokat követően az 1970. évtől megindult 
feltárási munkákat. A Kisalföldi EFAG házilagos kivitelezéssel, helyi anyagok fel
tárásával és felhasználásával végzi az útépítést, ami a hansági talajadottságok kö
zött rendkívüli feladatokat jelent. Ez évben mintegy 12 millió Ft, közel 40 km hosszú 
a megkezdett és folyamatban levő útépítés a Hanság területén. 

A kialakult vita helyesnek ítélte az erdőgazdaság elgondolását, de az építést kö
vető azonnali fenntartás fontosságára hívta fel a figyelmet. 

A szakosztályülés elismerését fejezte ki az erdőgazdaság műszaki kollektívájának 
— Czágásch Józsefnek, Beliczai Sándornak és az építést közvetlen szervező Komjáti 
Ferenc erdészetvezetőnek — eredményes munkájukért. 

* 

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály ülésén megvitatásra került „ A fagazdaság 
belső ágazati kapcsolata" c. dolgozat, amelynek szerzői dr. Ébli György, dr. Piros 
Béla és dr. Szabó Károly voltak, majd „A fagazdaság állóeszközgazdálkodása" c. ta
nulmány. Az előzetesen kiküldött anyagok vitájában számosan részt vettek. Ezt 
követően a Szakosztály Tervezési Munkacsoportjának eddigi munkájáról beszámolva 
dr. Visy Géza ismertette, hogy az erdész véleményfelmérésre szétküldött adatközlő 
lapok közül mintegy 200 érkezett kitöltötten vissza. A z összesítést elvégzik és a szám
szaki anyagot elemzik. Ügy határoztak, hogy a feldolgozás után az anyagról a Szak
osztály az illetékes felsőbb szerveket tájékoztatja, továbbá a MÉM, az OT által ké
szítendő részterveket a Munkacsoport koordinálása mellett a Szakosztály folyama
tosan megvitatja. 

Király Pál főtitkár javasolta a belső ágazati kapcsolatok témájában készült tanul
mányt a Fagazdasági Tanács elé terjeszteni. 



Az Erdei Vasutak Szakosztályának javaslatára a M É M Erdőrendezési Főosztálya 
— mint az Állami Erdei Vasutak ez idő szerinti főfelügyeleti szerve —< a megnöve
kedett hazai turizmus érdekében továbbképző tanfolyamot tartott az erdei vasutak 
személyzete részére. Erre annál is inkább szükség volt, mert az erdei vasutak kor
látolt közforgalmú vonalain az elmúlt évben másfél millió utas kereste fel pihenés 
és kirándulás céljából az ország különböző tájain az erdei vasút által feltárt kirán
dulóhelyeket. Ezzel az erdei vasutak igen jelentős tevékenységet fejtenek ki az erdők 
közjóléti szerepének betöltésében. Az Á E V gyöngyösi üzemében tartott záróvizsgán 
Hajak Gyula külön is felhívta a figyelmet az erdei vasutak nagy szerepére a hazai 
turizmusban és a szolgálatban fegyelmezett, kulturált és udvarias magatartást kért 
az utazóközönséggel szemben. 

* 

Filmklub keretében működnek együtt az élelmiszer- és fagazdaság területének 
műszaki-tudományos egyesületei. Átlag kéthavonta ismétlődő összejöveteleken cse
rélik ki az érdeklődők tapasztalataikat. A júniusin egyesületünk filmbizottsága be
mutatta a „75 éves a magyar erdészeti kutatás" hangosított, színes, szuper 8-as kis
filmet és ehhez kapcsolódóan Jérome René ismertette a rendezői, Michalovszky Ist
ván az operatőri, laboránsi munkát. Ezt követően dr. Faragó Mihály fertődi mg. 
szakiskolai tanár tartqtt előadást a felirat-, insert- és makrofelvételek készítéséről. 
A Filmklub legközelebbi összejövetelét szeptember utolsó keddjére tervezi, esetleges 
érdeklődők jelentkezését az Egyesületben várja. 

* 

Az IUFRO Erdőművelési Szekciója szervező bizottsága ez évben hazánkban tar
tandó ülése előkészítése ügyében dr. Sólymos Rezső vezetésével Bakon, a Zalaeger
szegi Áll. Erdőrendezőség üdülőházában megbeszélést tartott, amelyen az IUFRO 
részéről részt vett Prof. Ing. Mlinsek Dusán. 

A helyi csoportok életéből 

A Baranya megyei Csoport a Kis-
vaszari Erdészet területére szakmai be
mutatóval egybekapcsolt előadást szerve
zett. Előadást tartott Recht János „Faki
termelési technológiák a rendelkezésre 
álló gépek felhasználásával" címmel. A 
szakmai bemutatót taggyűlés követte, 
amelyen Molnár István titkári beszámo
lója után Fekete Gyula főtitkárhelyettes, 
előadás keretében ismertette az OEE ré
gi és új alapszabályait. 

A csoport „Mecseki Parkerdő" munka
bizottsága klubdélután keretében megvi
tatta, majd ennek alapján elkészítette 
Baranya megye szociális és üdülési funk
ciót betöltő erdeinek távlati tervét (pi
henőerdők, sétaerdők, kirándulóerdők). 

A Békés megyei Csoport a MTESZ Bé
kés megyei Szervezetének elnökségi ülé
sén számolt be munkájáról. A beszámo
lót Szabados József helyi csoport titkár 
tartotta, s ezt a Szervezet elnöksége elis
meréssel vette tudomásul. 

Az ÉRDÉRT Csoport az Ipolyvidéki 
EFAG területére tanulmányutat szerve
zett. Fodor Imre osztályvezető, Prókai 
Gyula helyi csoport titkár és Pénzes 

Gyula előadó vezetésével a résztvevők 
megfelelő áttekintést kaptak az Ipoly-vi-
déki faipari feldolgozó tevékenységről. 
Megtekintették a verőczei fűrész- és a 
paphegyi késelő üzemet. A z üzemlátoga
tásokat jól foglalta egybe Pénzes Gyula 
„ A z Ipolyvidéki EFAG faipari tevékeny
sége és fejlesztési elgondolásai" címmel 
tartott előadása. A z előadás az eddigiek
ben is számottevő eredmények mellett a 
kívánatos fejlesztési irányt is megadta. 
A vendégek részéről dr. Kassai Imre, az 
ÉRDÉRT Csoport titkára mondott kö
szönetet a kiválóan megszervezett és 
minden jelenlevő részére egyaránt érté
kes, jól sikerült tanulmányút megrende
zéséért. 

* 

Az Egri Csoport a „Dobó István" Gim
názium és Erdészeti Szakközépiskola év
záró ünnepélye keretében értékelte a 
III—IV. éves tanulók részére fahaszná-
lat, erdőművelés, vadászat-vadgazdálko
dás, anyagmozgatás szaktárgykörökben 
kiírt pályázatokat. A z értékelő bizottság 
tagjai dr. Kovács Jenő, Molnár László és 
Varga Béla voltak. A beérkezett pálya
művek közül öt volt értékelhető: 

1. Chikán István III. o. tanuló „Szikes 



talajok értékelése, javítása és erdősítése" 
I. helyezés; 

2. Pataky Péter III. o. tanuló „Kor
szerű csemetetermelési eljárások és azok 
értékelése" II. helyezés; 

3. Benedek Csaba III. o. tanuló „ A 
Bükk és Mátra hegységekben honos vad
fajok és azok vadászata" I. helyezés; 

4. Bögre András III. o. tanuló „ A Bükk 
és Mátra hegységeiben honos vadfajok és 
azok vadászata", II. helyezés; 

5. Zoltán György IV. o. tanuló ,,A 
Bükkben és Mátrában honos vadfajok 
és vadászatuk" III. helyezés; 

A pályázók a pályaműveikért egy-egy 
értékes szakkönyvet kaptak. 

A Csoport a Felsőtárkányi Erdészetben 
vitadélutánt rendezett, amelyen Fadgyas 
Kálmán erdőrendezőségi kirendeltség ve
zető „ A körlapösszeg szerepe az erdőmű
velésben — és mérésének módjai" cím
mel előadást tartott. A z előadó ismer
tette a körlapösszeg mérésének elméleti 
alapjait és a mérésnél használatos eszkö
zöket. Ezt követően a körlapösszegnek az 
erdőnevelésben, főként a növedékfokozó 
gyérítések gyakoriságának és mértékének 
megállapításánál betöltött szerepével 
foglalkozott. 

A Csoport és a Faipari Tudományos 
Egyesület Heves megyei szervezete közös 
rendezésében dr. Dalocsa Gábor, a FATE 
Műszaki Tudományos Bizottságának el
nöke előadást tartott „ A termelés növe
kedése és a nyersanyagellátás összhangja 
a bútoriparban" címmel. Előadó részle
tesen tárgyalta a bútoripar faanyagellá
tását, s külön foglalkozott az erdőgazda
ságok szállításával. Kívánatosnak tar
totta, ha ezen anyagok félkészáruként, de 
még inkább csereszabatos alkatrészekként 
kerülnének a bútorgyárakba. 

* 
A Győri Csoport a M É M Információs 

központja kérésére a Holz-Zentralblatt 
20 főnyi NSZK-beli szakember csoport
ját fogadta az Észak-Hansági Erdészet
ben. KáráZZ János főmérnök, Vida Lajos 
vadászati előadó és Komjáthy Ferenc er
dészetvezető részéről a résztvevők elő
adást hallottak a láphasznosítási munká
ról, cellulóznyár-telepítési feladatokról, 
valamint az erdőgazdaságnál folyó vad
gazdálkodási és vadászati tevékenység
ről. A z előadások során öt bemutatóhe
lyen élénk vita alakult ki. A vendégek ré
szére különösen érdekes volt az inten
zív nyarak alkalmazásának kockázatáról 
alkotott vélemény. Felhívták a figyelmet 
az őshonos fajták megőrzésének fon
tosságára. Végül elismeréssel nyilat
koztak a szerintük egyedülálló, 5600 
ha-os komplexumban végrehajtott mun
káról. 

A Kecskeméti Csoport, a Szegedi Er
dőrendezőség és a Kecskeméti Erdőfel
ügyelőség kezdeményezésére egész napos 
megbeszélést szervezett Bács-Kiskun 
megye távlati erdősítési- fásítási tervei
ről az érdekelt szervek bevonásával. Az 
értekezleten részt vettek a Szegedi és 
Pécsi Erdőrendezőség, a Kecskeméti és 
Bajai Erdőfelügyelőség, a Kiskunsági 
EFAG, a Gemenci EVG, az ERTI Duna-
Tisza közi Állomása, a Megyei Tanács 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi, Terv-
és Építésügyi Osztálya, az Állami Gazda
ságok Megyei Főosztálya, a Megyei TSZ-
Szövetségek, a Megyei Földhivatal, a 
Kecskeméti Közúti Igazgatóság, a Megyei 
Autóklub, a Megyei KISZ, a Megyei Ha
zafias Népfront, az Országos Természet
védelmi Hivatal képviselői. Az összejö
vetelt Tóth László vezette be és beve
zető előadásában megemlítette, hogy a 
megbeszélés tárgya az erdők hármas 
funkciójának jövőbeni kialakítása. A 
megjelent szervek képviselői kifejtették 
álláspontjukat, a tervezetekhez megtet
ték észrevételeiket és megállapították, 
hogy az erdészek a jövőben az erdőkkel 
még jobban akarják szolgálni az embert. 

A Mátrafüredi Csoport programjának 
megfelelően folytatta előadássorozatait a 
SZOT által beutalt üdülők, vendégek és 
meghívottak részére. A Csoport a Felső
tiszai EFAG területére tanulmányutat 
szervezett Hangyái Tibor vezetésével. A 
tanulmányút résztvevőit a Debreceni He
lyi Csoport fogadta, majd helyszíni bejá
rással egybekötött előadások útján is
merkedtek meg a problémákkal. Elő
adást tartott Botos Géza „Debrecen város 
közjóléti erdőgazdálkodása — külö
nös tekintettel a Nagyerdő közjóléti ren
deltetésére", Balog Béla, a debreceni Er
dőrendezőség igazgatóhelyettese „A nyír
ségi homokfásítás eredményei", dr. Tóth 
Béla a püspökladányi ERTI Szikkísérleti 
Állomásának igazgatója „ A szikfásítás 
eredményei" címmel. 

A Nagykanizsai Csoportban filmvetí
téssel egybekötött előadást tartott Móga 
Győző mérnök, műszaki tanácsadó (Egye
sült Izzó, Budapest) „A DH munkarend
szer ismertetése" címmel. Előadó a leg
korszerűbb japán munkaszervezési rend
szert ismertette, majd diaképekkel és 
mozgó filmvetítéssel alátámasztotta az 
elmondottakat. A DH munkarendszer — 
a lelkiismeret forradalma — lényege, 
hogy az egyes munkafolyamatok során 
felmerülő hiányosságokat a dolgozók 
öntevékenyen tárják fel. Japánban a 
módszer eredményeként mintegy 15%-os 



nyereségtöbbletet értek el az egyes vál
lalatok. A módszer elvileg minden válla
latnál alkalmazható. Hazai viszonylatban 
is több üzemnél bevezették — jó ered
ménnyel. 

* 
A Pápai Csoport a Devecseri és a Sü

megi Erdészet területére tapasztalatcse
rét szervezett. Devecserben Horváth Fe
renc „Vegyszeres munkák az erdőápolás
ban" címmel tartott előadása után 
Fatalin Imre ismertette a vegyszeres 
technológiákat, majd a művelési elszá
molásokban beállott változásokat. Ez
után került sor a sümegi erdészetnél a 
kora tavasszal végzett vegyszeres gyom
irtás eredményének megtekintésére, va
lamint a hidegágyas csemetekert meg
látogatására. 

A Csoport a nyugdíjas erdész szakem
berek részére kirándulással egybekötött 
találkozót rendezett. A kirándulás alkal
mával a nyugdíjas kollégákat elvitték a 
régi munkaterületükre, megtekintették 
munkájuk' eredményeit és tájékoztatást 
kanták sz erdőgazdaság előtt álló további 
feladatokról. A találkozó a megbecsülés 
követendő példájaként szolgálhat má
sutt is. 

A Pilisi Csoport rendezésében Pilis
szentkereszten dr. Sólymos Rezső „Vegy
szeres erdőnevelési kísérleti területek" 
címmel előadást tartott. A z előadást kö
vetően mintegy 30 résztvevő a kakas
hegyi erdeifenyő nevelési kísérleteket és 
a dömösi kísérleti területeket tekintette 
meg. Mind az előadás, mind a bemutató 
élénk szakmai megbeszéléssel zárult. 

A Soproni Csoport a Röjtökmuzsaji 
Erdészet területére helyszíni bemutatót 
szervezett a vegyszeres gyomirtás téma
körében. A bemutatót Juhász Miklós cso
portvezető és Németh András egyetemi 
adjunktus vezette. „ A BUVINOL erdő
gazdasági alkalmazhatósága" címmel Né
meth András, ,.A vegyszeres gyomirtás 
jelentősége az erdőgazdaságban" címmel 
Tóth József tartott előadást. 

* 
A Vértesi Csoport a Sikárosi Fűrész

üzembe, illetőleg a Pusztavámi Erdészet 
területére a hosszúfás felterhelési-szállí
tási problémák megtárgyalására bemuta
tót szervezett. Ehhez jó alkalmat szolgál
tatott a május végén befejezett hosszú
fás sor komplettírozási munkálatai első 
szakaszának sikere. A résztvevők az 
üzem alapos tanulmányozása után meg
hallgatták Gáspár Hantos Géza „Milyen 
követelményeket támaszt a szocialista 
társadalom az erdővel szemben" címen 

tartott előadását. A z előadó gyakorlatias, 
közérthető formában világította meg az 
erdők sokoldalú hasznosságát, vázolta a 
jövő fafajpolitikáját. A hozzászólásokban 
különböző erdőművelési munkák, azok 
átvétele, a hosszúfás sor részmunkálatai, 
valamint a bérbeadott vadászterületeken 
évről évre felmerülő nagymérvű károsí
tások kerültek szóba. 

A csoport az Oroszlányi Erdészetbe 
szervezett szakmai bemutatóját a vegy
szeres ápolás jegyében tartotta különös 
tekintettel arra, hogy a gazdaság e mun
kálatokat ez évben terjesztette ki na
gyobb területre. A vegyszerezési munkák 
végrehajtását. eszközeit, eredményeit 
Magasi Pál ismertette. A résztvevők ez
után a feltárás alatt levő vértesszentke
reszti kolostor romjait tekintették meg, 
amiről Ringhoffer Endre adott ismerte
tést. 

* 
A Zalaegerszegi Csoport összejövetelén 

két előadás hangzott el. A z első előadást 
dr. Káldy József tartotta „Gépesítés az 
erdőművelés nagy lehetősége" címmel. 
Vázolta a nevelés jelenlegi és jövő 
technológiáját. A munkarendszerek kö
zül részletesen foglalkozott az egyedi vá-
logatásos munkamódszerrel, a sematikus 
+ egyedi válogatásos munkamódszerrel, 
valamint a sematikus -f- geometrikus 
munkamódszerrel. Az összejövetel máso
dik előadásában Fekete Gyula főtitkárhe
lyettes ismertette az Egyesület régi és új 
alapszabályait. Az összejövetel befejező 
részében Molnár József, a helyi csoport 
titkára beszámolt az elmúlt három év 
munkájáról. Évente általában 10 előadás
ra és két tanulmányútra került sor. 

A beszámoló után a helyi csoport új 
vezetőséget választott; elnök: Takács 
László, titkár: Molnár József, titkárhe-
lyenes: Csillag Jenő, gazdasági felelős: 
Goór Béláné. 

* 
A Szakmai Továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Baján dr. Gál János „ A z erdők és fásí
tások szerepe a környezetvédelemben", 

Balassagyarmaton dr. Szappanos And
rás ..Mely főbb állományszerkezeti té
nyezők határozzák meg a tisztítások vég
rehajtásának időpontját?" 

Nyíregyházán dr. Tóth Béla ..Erdész
szemmel Franciaországban", dr. Szontagh 
Pál „ A z erdővédelem helyzete Romániá
ban", „A Tátrai Nemzeti Park". 

Veszprémben (MÉM) dr. Szappanos 
András ..Kocsánytalan tölgyesek termé
szetes felújítása, mely tényezők teszik 
szükségessé a tisztítások elvégzését" 
címmel. 




