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Egyesületünk elnöksége, DR. MADAS ANDRÁS elnök vezetésével, 1977. december 
hó 14-én, ülést tartott.. Első napirendi pontként FEKETE GYULA főtitkárhelyettes 
tájékoztatásában, megvitatta az egyesület 1978. évi központi munkatervét. Megállapí
totta, hogy a már korábban közölt három, kiemelten kezelt új feladat mellett, vál
tozatlanul megvalósításra vár 'az „Erdők Napja" megrendezése a fiatalkorú tanuló
ifjúság körében, az V. ötéves terv végrehajtásának a társadalmi munka eszközeivel 
való megsegítése és a szociális jellegű munkálkodás tagjaink, de különösen a nyug
állományú kollégáink és hozzátartozóik helyzetének könnyítésében. A nagy és orszá
gos rendezvények terve a következő: február 23—24.: országos erdővédelmi kon
ferencia Budapesten; augusztus 4—5.: közgyűlés, egybekapcsoltan VII. fagazdasági 
műszaki nap Pécsett; szeptember 15—18.: Európai Nemzeti Parkok és Parkerdők 
Szövetsége közgyűlése Debrecenben és a Hortobágyon; szeptember 18—24.: európai 
mikológusok VII kongresszusa Budapesten; október 12—13.: „A fagazdaság és a tech
nika fejlődése" konferencia Budapesten; november 16—17. „Fűrészipari rekonstruk
ció" konferencia Budapesten. Az 1978. évi, központi munkaterv határozza meg töb
bek között a központi bizottságok és szakosztályok feladatait, a külföldi utazások 
tervét. 

Az elnökség alapos vita után a munkatervet elfogadta. A vitában részt vett: 
DR. MADAS ANDRÁS, DR. VÁRADI GÉZA FILA JÓZSEF, UBITZ GYULA, HA
LÁSZ ALADÁR, JANCSÓ GÁBOR, PAULIK ISTVÁN, GÁSPÁR HANTOS GÉZA, 
SURÁNYI VILMOSNÉ (MÉM), ANDOR JÓZSEF, NÉMETH ANDRÁS, ERDŐS LÁSZ
LÓ, TÓTH ISTVÁN, KÁRÁLL JÁNOS STRÓBL KÁLMÁN, a FATE elnöke, KI
RÁLY PÁL, FEKETE GYULA 

A második napirendi pontban KIRÁLY PÁL főtitkár ismertette az MTESZ távlati cse
lekvési programját (1977—1985). Elmondotta többek között, hogy a Magyar Szocialista 
Munkáspárt XI. kongresszusa programnyilatkozatában megszabta a fejlett szocia
lista társadalom megteremtésének feladatait, meghatározva abban a társadalom vala
mennyi dolgozó osztályának és rétegének tennivalóit. A következő 15—20 évben 
a tudomány és a kultúra társadalmi szerepének növekedésével, a technika fejlődésé
vel nő az értelmiség aránya és jelentősége, fokozódik aktív részvétele a szocialista 
társadalom felépítésében. A programnyilatkozat leszögezi, hogy a szocialista életmód 
és emberi kapcsolatok tudatos alakítójaként, az értelmiség mind közelebb kerül a 
munkásosztályhoz. A szövetségnek ezért fokozott szerepe és felelőssége van abban, 
hogy sorait alkotó természettudományi műszaki és agrárértelmiség, miként azonosul 
a társadalom céljainak kialakítása és a célok elérése során a munkásosztály törek
véseivel. A jövőben a műszaki agrár- és természettudományi egyesületekben tevé
kenykedő szakemberek fokozott és kiterjedtebb köreműködésére van szükség a nép
gazdasági ágazatok, alágazatok, valamint vállalatok és intézmények terveinek kiala
kításában és végrehajtásában, együttműködve a megfelelő állami és társadalmi 
szervekkel. 

Az MTESZ országos elnöksége az 1978—80., illetve 1981—85. évekre vonatkozó, 
'egfontosabb feladatokat a következők szerint rögzíti: 

1. A népgazdaság fejlesztési lehetőségeinek feltárása, a szakismeretek jobb hasz
nosítása, a tervek realizálása érdekében kifejtendő munkálkodás. (Ebben külö
nösen a műszaki fejlesztés meggyorsítása, a termelés hatékonyságának emelése, 
a termékszerkezet javítása, az üzem- és munkaszervezés javítása, az export
tevékenység támogatása.) 

2. A tudománypolitikai irányelvek megvalósításának segítése. 
3. Az üzemi munka fejlesztésében a szocialista brigádmozgalom erősítése. 
4. A környezetvédelemnek a társadalmi munka eszközeivel segítése. 



5. A fiatal szakemberek alkotásra, közéleti tevékenységre nevelése. 
6. A közművelődési politika megvalósítása érdekében kifejtendő munka. 
7. Az oktatáspolitika gyakorlati végrehajtásában közreműködés. 
8. A nemzetközi kapcsolatok további szélesítése és elmélyítése, az ország társa

dalmi és gazdasági céljaival való, eredményesebb azonosulás. 
9. Az MTESZ tömegkommunikációs munkájának fejlesztése. 

10. Az apparátus munkájának hatékonyabbá tétele. 

Egyesületünk távlati cselekvési programja keretében különösen az erdőgazdasági 
termelés fejlődését segítő célokkal és feladatokkal. a tudomány eredményeinek 
gyakorlatba állításának egyesületi feladataival, a közművelődéssel kapcsolatos egye
sületi teendőkkel részletesen foglalkozott a korábbi elnökségi ülés, amelyen az jó 
váhagyásra is került. Az MTESZ ajánlásait az egyesületi-szakterületi adottságoknak 
megfelelően, részben a központi munkatervek, a bizottságok és szakosztályok mun
katervei, helyi vonatkozásokban pedig a csoportjaink munkatervei veszik figyelembe, 
folyamatosan. 

A harmadik napirendi pontként CSANÁDI BÉLA igazgató megbízásából, SZEND
RŐDI JÁNOS tájékoztatta az elnökséget a közgyűlés és a VII. műszaki nap előké
szítő munkáiról. A vázlatos program: augusztus 4-én, délelőtt közgyűlés Pécsett, 
az orvostudományi egyetem aulájában, délután szakmai szimpózium. Agusztus 5-én 
fagazdasági műszaki nap, az erdőművelés körében, a bolyi csemetekertben, illetőleg 
Pécsvárad—Zengővárkony térségében. A vándorgyűlés házigazdája a Mecseki EFAG. 
A pécsi elhelyezés gondot okozó lehetőségeire figyelemmel, szállás és a 4-i étkez
tetés tekintetében, a résztvevők létszáma nem haladhatja meg a 600 főt. 

A negyedik napirendi pontnak megfelelően. GÖNDÖCS IMRE, a rendszerszervezési 
szakosztály vezetője tájékoztatta az elnökséget a szakosztály munkájáról. Ennek során 
többek között bírálat alá vették a Balaton-felvidéki EFAG szervezeti kialakítására 
vonatkozó (kísérleti) osztrák tanulmányt, foglalkoztak az irányítási-szervezési kon
cepciókkal, az állóeszköz-gazdálkodás kérdéseivel, a munkaszervezés — erdőgazda
sági és faipari normák — követelmények szerinti meghatározásával, a fahasználat, 
fafeldolgozás termelésirányításával, a vállalati kapcsloatokkal stb. A szakosztály és 
munkabizottságai munkáját az elnökség elismerően vette tudomásul azzal, hogy szé
les és szerteágazó munkájában a jövőben egy-egy célfeladat konkrét megoldására 
törekedjék, amely egyesületi javaslatként illetékes állami szervek részére a végre
hajtásban segítséget nyújthat. A vitában részt vett: DR. MADAS ANDRÁS, KIRÁLY 
PÁL. DR. VÁRADI GÉZA TÖTH ISTVÁN, FILA JÓZSEF, CORNIDES GYÖRGY, 
GÖNDÖCS IMRE. 

Végezetül a főtitkár bejelentette, illetőleg elfogadásra javasolta a vadgazdálkodási 
szakosztály új vezetőségében ÁDÁMFY TAMÁS erdőmérnök, MAVOSZ-főosztályve-
zető-helyettes szakosztálytitkári megbízatását. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 

KIRÁLY PÁL főtitkár, a központi szakbizottságok és szakosztályok vezetőinek a?, 
1978. évi munkatervet megbeszélő és egyeztető-koordináló megbeszélést tartott. 

Az erdészeti gazdaságtani szakosztály ülést tartott, amelyen OTT JÁNOS szakosztály
vezető beszámolt az 1977. évi munkáról és megvitatták az 1978. évi munkatervet. 
Ezt követően BENCZE TIBOR vitaindító előadást tartott „A fejlesztések hatékonysá
gának problémái, mutatói" témakörben. A felkért hozzászóló DÁMOSI ZOLTÁN fő
osztályvezető (ERFATERV) volt. 

# 

Az erdőrendezési szakosztály ülésén DR. SÓLYMOS REZSÓ ..Korszerű erdőgazdál
kodás követelményei az erdőrendezéssel szemben" címmel előadást tartott, melyet 
diavetítéses élménybeszámoló követett. 

* 

Az erdészettöréneti szakosztály Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban tartotta évi 
utolsó ülését. A szakosztályi ügyek megtárgyalása után DR. HOLDAMPF GYULA 
„A volt Metternich-uradalom vadgazdálkodása" és KOTTLÁR KÁROLY „A vadász
fegyverek történetéből" címmel előadást tartott. 



Az oktatási bizottság öriszentpéteren kihelyezett, kibővített ülést tartott. A bevezető 
előadást „A termelőszövetkezetek erdészetiszakember-ellátása — szakemberhelyzete és 
az abból adódó feladatok az őségben, illetve a körmendi járásban" címmel PRÉM 
JENŐ erdőmérnök, nagyközségi tanácselnök mondotta. TÓTH ISTVÁN, az OB ve
zetője országos, ezen belül dunántúli, illetve Vas megye termelőszövetkezeti erdő
gazdálkodásáról, szakemberhelyzetéről adott tájékoztatást, majd visszatért az elmúlt 
évben Ráckevén tartott ülés ajánlásaira. Ezt követően hasznos eszmecsere alakult ki, 
11 résztvevő mondotta el véleményét a hallottak kapcsán. A résztvevők valamennyien 
hasznosnak, jól sikerültnek minősítették az ülést, ami elsősorban PRÉM JENŐ 
tanácselnöknek, a helyi tsz elnökének és PALLÓS LAJOSNÉ OB-tagnak (Szombat
hely) volt köszönhető, a jó előkészítésért. A rendezvény során a résztvevők rövid bejá
ráson ismerkedtek a „szeres" építkezés őrségi formáival, a nyír és erdeifenyő „hó
dító" erejével és egy közeli, csodálatosan szép botanikuskerttel. 

* 
A szociálpolitikai bizottság megbeszélést tartott, amelyen BARKOCZY ISTVÁN tá
jékoztatást adott a beérkezett kérdőívek feldolgozásáról. ZELENA ISTVÁN ismertet
te a nyugdíjasokkal foglalkozó albizottság 1977. évi munkáját végül DR. PÁLLAY 
MÁRIA az erdészetika megfogalmazásáról tájékoztatta a résztvevőket. Megtárgya
lásra került a beérkezett kérdőívek", 10 %-ának kézi feldolgozásával összeállított, a 
MEDOSZ elnöksége részére készített értékelő anyag is. 

Az erdők a közjólétért szakosztály ülésén a résztvevők DR. SALI EMIL főosztály
vezető „Az erdők társadalmi jelentőségének érvényesítése a nemzeti jövedelemben" 
címmel tartott előadását vitatták meg. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya budapesti ülésén PALLÓS JÁNOS, az ERFATERV 

tervezőmérnöke tartott tervismertetést a királyréti erdei vasút (mint úttörővasút) át
építéséről. A vita megerősítette a tervezőt elképzelésében. 

A szerkesztő bizottság december 16-i ülésén, KERESZTESI BÉLA akadémikus, a bizott
ság elnöke vezetésével, megjelent BOTOS GÉZA DEÁK ISTVÁN, ERDŐS LÁSZLÓ, 
DR. FIRBÁS OSZKÁR DR. JÁRÓ ZOLTÁN, JÉRÖME RENÉ, KESZTHELYI IST
VÁN, KIRÁLY PÁL, DR. MADAS ANDRÁS, DR. SÓLYMOS REZSÓ, STÁDEL 
KÁROLY, SZEGEDI ANDRÁS és meghívott vendégként ZÁGONI ISTVÁN. Min
denekelőtt köszönettel emlékeztek meg a MÉM közbenjárásáról, amelynek eredménye
ként a lap megjelentetésében némi javulás állott be. Áz ülés legfőbb témája az 1978. 
évi szerkesztési program kialakítása volt. Ennek keretében a bizottság továbbra is 
nagyobb teret kíván nyújtani a tudományos eredmények közlésére. A szakmát élén
ken foglalkoztató kérdésként kerekasztal-megbeszélést tervez a fatermesztés—vadgaz
dálkodás szakterületei között a nézetek tisztázása, megnyugtató kapcsolat kialakítása 
érdekében. Külföldi kapcsolataink ápolása végett, egy fővel részt kíván venni az 
osztrák favásár alkalmával, a hagyományos nemzetközi szerkesztőtalálkozón és cikk
cserét tervez az NSZK szaklapjával. 

Az ERFATEV kérése alapján, a bizottság a 3. lapszámot teljes egészében az iroda 
munkájának ismertetésére szánja, annak 10 éves fennállási jubileuma alkalmával és 
a vendégszerkesztésre ZÁGONI ISTVÁNt, az iroda főmérnökét kérte fel. 

A helyi csoportok életéből 

A mátrafüredi csoport a művelődési ott- tagok érdeklődési körét aktív ténykedés
honban évzáró taggyűlést tartott. NÉ- re mozgósították. Az 1978. évi munkater-
METH GYULA titkár, az 1977. évi egye- vet a tagság jóváhagyta. ENYEDI ER-
sületi munkát értékelve megállapította, VINNÉ gazdasági felelős részletesen is_-
hogy a tagság célkitűzéseinek minden- mertette az 1977. évi teljesítés és 1978. 
ben eleget tudott tenni és az elmúlt idők évi feladatok költségkihatásait. Többek 
egyik legmozgalmasabb évét zárta. Kü- között ismertette annak lehetőségét, hogy 
lönösen a termelőszövetkezeteknél létre- a termelőszövetkezetek hogyan tudnának 
hozott érdekvédelmi munkabizottságok a jogi tagdíjjal hozzájárulni az egyesü-
voltak azok az alkotó erők, amelyek a leti rendezvények és tanulmányutak költ-



ségtérítéséhez. A jog; tagdíjak rendezé
sét 1978. évben a termelőszövetkezeti 
munkabizottságok és a helyi csoport ve
zetősége közösen vállalta. A taggyűlés 10 
fő új belépő tag felvételét jóváhagyta, 
melyek közül négy fő termelőszövetkeze
ti erdészeti szakember Az ülésen részt 
vett és felszólalt FRANK LÁSZLÓ, az 
Egri Állami Erdőrendezőség igazgatóhe
lyettese is. 

•;• 

A debreceni csoport, a debreceni erdészet 
klubhelyiségében tartott rendezvényén, 
DR. CSONTOS GYULA, a FAGOK ve
zérigazgatója, kötetlen beszélgetés kere
tében tájékoztatta hallgatóságát az er
dőgazdaságok gondjairól, a nehézségekről 

és a feladatokról. Ismertette az erdőgaz
dálkodás fejlesztésének szükséges módo
zatait, majd amellett foglalt állást, hogy 
elsősorban a szakmát szerető szakembe
rek cselekvő, aktív munkájára támaszkod
va, tettekkel bizonyított magatartással le
hetünk úrrá a nehézségeken és haladha
tunk előre az erdőgazdálkodás és az el
sődleges faipar fejlesztésének kijelölt, ter
vekben meghatározott útján. 

* 

A gyulai csoport összejövetelén SZABA
DOS JÓZSEF titkár értékelte a helyi cso
port 1977. évi munkáját, majd ismertet
te az 1978. évi munkatervet. Az össze
jövetelt színesítette NAGY ZOLTÁN, 
erdőfelügyelőség vezetőjének „Békés me
gye természetvédelmi területe" és „Zöld
övezetek jelentősége és jelenlegi állása 
megyénkben" címmel tartott előadása. 

* 
A kaposvári csoport a somogyi műszaki 
és közgazdasági hónap rendezvénysoroza
tán előadásokat szervezett. A marcali 
szakcsoport szervezésében a marcali er
dészet fűrészüzemében SZABÓ JÁNOS 

fahasznosítási műszaki vezető „Fakiterme
lés és -szállítás — elsődleges feldolgozás" 
Kaposvárott NÉMETH LÁSZLÓ erdészeti 
igazgató (NYFK) „Ipari erdők létrehozá
sának lehetősége, szükségessége és mód
ja" címmel. 

A csoport a kaposvári ifjúsági és út
törőházban beszámoló taggyűlést tartott. 
Ezen KOZMA FERENC elnök megnyitó
ját követően TAKÁCS LÁSZLÓ, a So
mogyi EFAG igazgatója, előadás kereté
ben ismertette az erdőgazdálkodás fej
lesztésének irányzatát, figyelemmel a 
helyi adottságokra. Ezután KÖKÉNY 
ISTVÁN titkár ismertette a vezetőség be
számolóját a csoport 1977. évi munkájá-

ról és az 1978. évi munkaterv kialakítá
sáról. 

* 
A kecskeméti csoport a kiskunhalasi er
dészet központjában klubnapot szerve
zett. GÁL ISTVÁN erdészetvezető beve
zető szavai után SIPOS SÁNDOR titkár 
beszámolt a csoport 1977. évi munkájáról 
és ismertette az 1978. évi terveket, majd 
néhány egyesületi tanulmányútról, ren
dezvényről (balatonfüredi vándorgyűlés, 
az 1977-es szegedi országos és a jános
halmi megyei fásítási ünnepségek, a tát
rai és erdélyi szakmai tanulmányutak, 
debreceni vándorgyűlés) 250 vetített kép
pel illusztráltan tartott előadást. 

A csoport a Kiskunsági EFAG köz
pontjában az EFAG, a termelőszövetke
zeti és állami gazdasági erdészeti szak
emberek részére, a kecskeméti erdőfel
ügyelőséggel közösen, szakmai továbbkép
ző előadásokat szervezett. A már hagyo
mányosnak mondható "rendezvényen 
MARSCHALL TAMÁS erdőfelügyelőség
vezető a következő években várható 
nyárfatömeg kitermelésének koordináció
járól, DR. TÓTH JÓZSEF, ERTI tud. 
munkatárs a nyár-, fűz- és fenyőfélék 
károsítóiró] tartott előadást. SIPOS SÁN
DOR titkár, az egyesületi munkáról tá
jékoztatta a résztvevőket. 

* 

A soproni csoport a soproni MTESZ-szék-
házban vezetőségi ülést tartott. DR. JU
HÁSZ MIKLÓS titkár, beszámolójában 
az 1977. évi egyesületi munkát értékelte 
és vázolta az 1978. évi feladatokat. 

A szegedi csoport a Csongrád megyei 
Természetvédelmi Bizottsággal, az ásott
halmi természetvédelmi erdőben, KISS 
FERENC erdőmérnök, a „szegedi erdők 
atyja" tiszteletére, emlékműavató ünnep
séget rendezett. BARTUCZ EMIL, helyi 
csoportelnök megnyitója után, az emlék
műavató ünnepi beszédet VIDA LÁSZ
LÓ, a helyi csoport titkára, a DEFAG 
igazgatóhelyettese mondotta. Ezután sza
valat következett, MÁTÓ JÁNOS GYŐ
ZŐ erdészeti szakközépiskolai, IV. oszt. 
tanuló előadásában. Áz emlékművet KISS 
FERENC munkásságának figyelmet keltő 
méltatása után KIRÁLY PÁL, egyesüle

tünk főtitkára leplezte le. Az ünnepség 
az Erdészhimnusszal ért véget. 

A csoport nyugdíjas-találkozót szerve
zett. Ezen KMOSKÓ ANDRÁS erdőmér
nök, az állami erdőrendezőség termé
szetvédelemmel foglalkozó munkatársa, 



saját készítésű, kb. 30 perces színes fil
met mutatott be Bács—Csongrád—Békés 
megye természetvédelmi értékeiről. A 
filmbemutatót baráti beszélgetés követ
te. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a he
lyi csoportoknál a következő előadásokat 
tartották: 
Budapesten: 

DR. KÁLDY JÓZSEF „A hosszúfás ter
melési rendszer alkalmazásának hazai 
eredményei és a további teendők"; DR. 
SÓLYMOS REZSÓ „Az erdőrendezés 
szerepe és feladatai a korszerű erdő
gazdálkodásban". 

Keszthelyen: 
DR. SPEER NORBERT „A külső és 
belső gazdasági feltételek hatása a ma
gyar erdőgazdaságra és faiparra"; CZE-
BEI SÁNDOR „Fatermék-forgalmazá
sunk alakulása és jelenlegi helyzete". 

Mátrafüreden: 
BOGÁR ISTVÁN „Ausztria erdőgaz
dálkodása"; KIRÁLY LÁSZLÓ „Üzem
tervi adatok aktualizálásának kérdései". 

Debrecenben: 
DR. KERESZTESI BÉLA „Az Európá
ban használatos üdülőerdő-berendezé
sek". 

Sárospatakon: 
DALA LÁSZLÓ „Az erdő és az ide
genforgalom". 

Sopronban: 
NAGY GYULA CSABA „Vadászaton 
Afrikában". 

Szegeden: 
DR. BERDÁR BÉLA „A nagyvadgaz
dálkodás helyzete és jövője". 

Szolnokon: 
DR. SZAPPANOS ANDRÁS „Kocsá
nyostölgy-fiatalosok tisztításának racio
nalizálása". 

Tatabányán: 
HAJDÚ GÁBOR „Cseresek fatermése, 
állományszerkezete, nevelésének néhány 
kérdése". 

Veszprémben: 
DR. SÓLYMOS REZSÓ „A korszerű er

dőgazdálkodás követelményei az erdő
rendezéssel szemben és ezek megvalósí
tása a szocialista államokban" címmel. 

* 

Személyi hírek 
A Magyar Vöröskereszt V. kongresszu
sán SOMODI JAKABNÉ erdőmérnököt, 
a Komárom megyei Vöröskereszt alelnö
kévé választották. 

* 

Halálozás 
Életének 51. évében, Szombathelyen várat
lanul elhunyt MÉSZÁROS BÉLA vadá
szati felügyelő. 

* 

Üj tagfelvétel 
A szeged; Kiss Ferenc Erdészeti Szak
középiskola tanulói közül: KÓSA 
GYÖRGY, ZILAHI BENJÁMIN, ROS
TÁS RÓBERT, ZSIDÓ GÁBOR HRU-
BOS GYÖRGY, SCHMIDT JÁNOS, SZA
BÓ JÁNOS, NÉMETH TIBOR, TAKÁCS 
KÁROLY, TÓTH JÓZSEF, LACZKÓ 
SÁNDOR, SALÁNKI ISTVÁN, KOVÁCS 
GÁBOR, VINCZE GÁBOR, BAKA AT
TILA, TAKÁCS ISTVÁN, BÁRDI NÁN
DOR, KELEMEN TAMÁS, JASPER AT
TILA. BÁRKÁNYI PÁL, MÉSZÁROS JÓ
ZSEF, továbbá VASS SÁNDOR erdőmér
nök, VASS SÁNDORNÉ (GALAMBOS 
ÉVA) erdőmérnök, Szeged; KAIZER PÁL 
erdésztechnikus Ullés; KARÁCSONYI 
GYULA erdésztechnikus Szeghalom; FU
TÓ ISTVÁN építészmérnök Tata; KUBI-

NYI BALÁZS erdőmérnök Pusztavám; 
MUCHA LÁSZLÓNÉ (ONGRÁDI MAR
GIT) mérlegképes könyvelő Tatabánya; 
PRÁVITZ IMRÉNÉ (NAGY IRÉN) terv
csoportvezető Tatabánya; TÁRNOK MI
HÁLY erdésztechnikus Vésztő; POGÁNY 
ISTVÁN erdésztechnikus Varbó; HEGE
DŰS IMRE erdőmérnök Sajókápolna; 
SZIRMAI LÁSZLÓ erdésztechnikus Sajó
kápolna; ifj. TÓTH ISTVÁN erdésztech
nikus, Ragály. 
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