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Az országos választmány 1981. október 21-én, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök, 
vezetésével ülést tartott. Dr. Herpay Imre beszámolót tartott az MTESZ XIII. tiszt
újító küldöttközgyűléséről. A válaszmány ezt követően az 1982. évi egyesületi mun
ka irányelveit tárgyalta dr. Váradi Géza alelnök előterjesztésében. Alelnökünk vá
zolta az elmúlt időszak erdőgazdálkodásának fő irányait, az 1968-ban történt át
térést az új gazdasági mechanizmusra, az új irányítási rendszer ágazati feladatait, 
a vállalatok nagyobb önállóságát, szerepét. Megállapította, hogy a vertikalitás miatt 
az erdőfelújítás viszonylag elmaradt és jobban előtérbe került a fafeldolgozás, 
a kereskedelem és nagyobb figyelmet fordítottak a fakitermelésre. Az erdőfelújítás, 
amely egyes területeken valóban gondokkal terhes, a szakemberek körében az 
utóbbi időben sok vitára adott alkalmat és annak helyzetét a jövőjét illetően aggo
dalommal vitatták. Az erdőfelújítási munkák során sok okos eljárást dolgoztak ki, 
de ezek alig ismertek. Szükséges ezen ismeretek országos elterjesztése, munkaver
senyek, tapasztalatcserék szervezése. Maga a hivatal műszaki irányelveket kíván 
kiadni. Mindezek figyelembevételével javasolta az 1982. évi egyesületi munkát egyet
len kiemelt feladatként, a „Fatermesztés helyzete és feladatainak meghatározása" 
szolgálatába állítani. Javasolta Varga Bélának, az erdőművelési szakosztály vezető
jének irányításával bizottságot alakítani program kidolgozására, mintegy cselek
vési programként azzal, hogy mikor, mit kell megtárgyalni az elnökségnek és 
mikor mit a szakosztálynak. 

A javaslat feletti vitában részt vett: Varga Béla, Csötönyi József, Gerzsenyi Ka
talin, Halász Aladár, Tóth István, Jancsó Gábor, Szircsák Ferenc, Fila József, 
dr. Herpay Imre, dr. Juhász Miklós, Ubitz Gyula, Hibbey Albert, Czene Barnabás, 
Váradi Géza, Andor József, Káráll János, Pechtol István. A választmány egyetértett 
a javaslattal. Varga Béla megköszönte megbízatását, a bizottság tagjai sorába 
felkéri a társszakosztályok képviselőit és megkezdi a nem könnyű, de mindenképpen 
szép feladat végrehajtását. 

Az országgyűlés őszi ülésszakának napirendjén a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter beszámolója „A mezőgazdaság és élelmiszeripar helyzetéről, valamint a 
földtulajdont, a földhasználatot és a földvédelmet szabályozó törvények végre
hajtásáról", továbbá az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 
beszámolója „Az emberi környezet védelméről szóló, 1976. évi II. törvény végre
hajtásának tapasztalatairól" c. előterjesztés szerepelt. A tanácskozás vitájában er
dészképviselőink a következő észrevételekkel vettek részt. 

Dr. Schmidt Ernő, a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát vezérigazgatója, 
a földvédelmi törvény érvényesítéséről elmondta: „ha nem is értük el a kívánatos 
állapotot, lényeges javulás történt. 1971—1980. átlagában évente 764 hektárral csök
kent Vas megyében a mezőgazdasági terület. Tavaly már csak 380 hektár volt a 
csökkenés, s ennek a 380 hektárnak 80 százaléka művelésiág-változás következtében 
erdőtelepítéssel hasznosult. Beszélt a gyep—szántó váltógazdálkodási kísérletről is. 
E kísérlet nyomán, ahol a gyepet szántóként hasznosították, öt éven át 5,5 tonnás 
kukorica átlagtermést értek el. A gyepművelés visszaállítása után pedig a gyep
termés a hagyományos műveléssel szemben 2,4 tonna helyett 6,5 tonna lett. A 
gyep—szántó váltógazdálkodás azonban bizonyos mértékig ütközik a földtörvény 
azon előírásával, hogy a művelési ág változását három éven belül kell jelenteni 
és a földnyilvántartáson át kell vezetni. Érdemes lenne fontolóra venni, hogy a 
hároméves előírás öt évre változzék" — javasolta Schmidt Ernő. 



Viszonylag kevés szó hangzott el az erdészet és a fafeldolgozás problémáiról. Ép
pen ezért a képviselők nagy érdeklődéssel hallgatták Schmidt Ernő megállapításait 
erdőgazdálkodásunk fejlődéséről. Az utóbbi évtizedben az erdőterület nyolc száza
lékkal lett több. A hazai erdőkből kitermelt fa mennyisége az ország fafelhasználá
sának 1970-ben 59 százalékát, 1980-ban már 67 százalékát fedezte. Elsősorban ennek 
a növekedésnek köszönhető, hogy a fatermékek külkereskedelmi mérlege kedvezően 
alakult. 

Az elmúlt évtizedben érzékelhetően megváltozott a fa jelentősége. Először is-
a világpiaci ára emelkedett nagymértékben. Minden nemzetközi előrejelzés a fa
anyag iránti kereslet növekedését mutatja. A múlt esztendőkhöz 1985-ben kereken 
800 ezer köbméterrel lesz több az erdőkben termelt fa. 

A továbbiakban arról beszélt Schmidt Ernő, hogy az utóbbi években az erdei 
munka korszerűsödött, fejlődött a gépesítés. Erre nagy szükség volt, hiszen a nagy 
fizikai erőkifejtést kívánó erdei munkát mind kevesebben vállalják. A z utóbbi 
másfél évtizedben megállás nélkül csökkent az erdőgazdasági dolgozók száma. Ennek 
egyik oka az, hogy kereseti és szociális viszonyaik sem az országos átlagot, sem. 
a mezőgazdaságban dolgozókét nem érik el Ee olyan gond, amelynek megoldására 
törekedni kell. 

Weibl Elemér, a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság ugodi erdészeté
nek vezetője, felszólalásában elismeréssel szólt a kedvezőtlen adottságú és az ala
csony színvonalon gazdálkodó tsz-ek helyzetének javítására hozott legutóbbi köz
ponti intézkedésekről. Ismertette, hogy a megyében miként szereztek rangot a me
zőgazdasági üzemek. A népgazdasági, a helyi és a csoportérdekeknek meg tudnak fe
lelni. ' A szellemi és anyagi erők összpontosítása megteremtette a korszerű nagyüze
mi gazdálkodás feltételeit. A mezőgazdasági üzemekre mindinkább jellemző az ön
állóság, a felelősség és a kockázatvállalás, a rugalmas reagálás a piaci feltételek 
változásaira. 

Weibl Elemér képviselő arról is szólt, hogy több ezer hektár, szőlőtermesztésre 
egyébként kiválóan alkalmas, zártkerti terület parlagon hever, mert a Balaton-part 
rendezési tervének megvalósulása, az egyértelmű minisztertanácsi határozatok elle
nére, a körülményes végrehajtás miatt húzódik. 

Várhelyi József, a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatója, a Balaton 
vizének védelméről szólva, egyetértett azzal, hogy a víz minőségének védelme során 
első lépésként a Keszthelyi-öbölnél kell beavatkozni. A már elfogadott regionális 
rendezési terv szerint a Zala torkolatának nádasait kell visszaállítani azért, hogy 
a folyó vize a mocsárnövényzeten átszűrődve, megtisztulva érkezzen a Balatonba. 
Hangsúlyozta: az illetékes szervek, szakemberek mindent megtesznek a Balaton 
vízvédelmi programjának végrehajtásáért. Szükséges viszont az üdülőkörzetben, 
élők, valamint az odalátogató üdülők, vendégek cselekvő támogatása, hiszen a Ba
laton mindnyájunké, vizének védelme országos ügy. 

* 

Országos ankétot rendezett „Tapasztalatok a fagazdaság integrációjának egy év-
évtizedéről" címmel az Országos Erdészeti Egyesület, valamint a Faipari Tudomá
nyos Egyesület, a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalának egyetértésével, 1982. ok
tóber 2-án, Budapesten, az MTESZ Technika Házában. 

Király Pál OEE-főtitkár megnyitója után a témaköri előadást Dessewffy Imre, 
az EFH osztályvezetője, a FATE főtitkárheliyettese tartotta. Felkért hozzászóló volt 
Takács László igazgató (Somogyi EFAG), Gál János igazgatóhelyettes (Kanizsa Bú
torgyár), Csepregi János igazgatóhelyettes (Balatonfelvidéki EFAG). Korreferátumaik 
után a vitában részt vett még: dr. Bartucz Ferenc, Ott János, Jáhn Ferenc, Tokodi 
Mihály, Forgács László, Jérőme René, Hartmann Tibor. 

Az ankét megrendezésére az alkalmat az a tény adta, hogy eltelt két ötéves terv
időszak a magyar erdészet és elsődjeges faipar 1970-ben történt országos átszerve
zése, a mai integrált, vertikális termelési szerkezetű fagazdasági nagyvállalatok 
szervezeti létrehozása óta. A rendező egyesületek úgy ítélték, hogy ennyi idő után 
már lehetséges, hasznos, sőt szükséges bizonyos mérleget készíteni arról, hogy mi
ként sikerült az annak idején kitűzött célokat elérni, milyen eredmények és prob
lémák keletkeztek az integráció évtizede alatt, milyen tapasztalatok vonhatók le 
a további fejlődés elősegítése érdekében. 

Az ankét a napirendre tűzött témát sokoldalúan megvitatta. A tárgyalás alapján 
az OEE és a FATE közös társadalmi javaslatokkal fordult a MÉM Erdészeti és-
Faipari Hivatalához. 



Az oktatási és közművelődési bizottság a termelőszövetkezeti szakosztállyal közös 
rendezvényt szervezett az Aranykalász Mgtsz ráckevei faipari és parképítő fő-

•ágazatánál. A rendezvény két témakört tárgyalt: a második szakképzettség meg-
zésének szükségességét, valamint a környezetkialakítás és erdősítés közművelődési 
szerepét. 

A rendezvény során a résztvevők megtekintették a faipari üzem munkáját, ter
mékeit, megismerkedtek az ott folyó üzemszervezési, technológiai, kereskedelmi 
munkával. A jó kereskedelemnek, illetve üzletpolitikának igen nagy szerepe van a 
munkában, így elérte az üzem azt, hogy a nehéz piaci viszonyok ellenére mind for
galmát, mind nyereségét növelte. Ez a középvezetők közgazdasági, reklám és egyéb 
kapcsolódó témákban történt folyamatos továbbképzésével oldható meg. 

Megtekintették a szövetkezet meliorációs-területrendezési eredményeit és az eh
hez kapcsolódó csereerdősítési munkákat. Bejárták a község körüli parkerdő tömb-
jeit, így a Hűtőház, Virágos Pereg és Tókert elnevezésű parkerdőrészeket. Ezeken 
a helyeken az erdőtelepítés során figyelembe vették a közjóléti, közoktatási célokat 
is. Itt változatos, esetenként különleges fafajmegválasztást alkalmaztak és spor
tolásra is alkalmas berendezéseket készítettek. A gyakorlat során már bebizonyoso
dott, hogy az óvodák és iskolák jól tudják hasznosítani ezeket a területeket ok
tatási céllal is. 

* 
Az erdőfeltárási szakosztály a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnál tartotta kétnapos 

ülését. A szakosztály tagjai megtekintették a pilisi erdőterületen folyó KPM köz
úti és erdészeti, saját használatú útépítéseket, amelyeket az erdőgazdaság erdőtájba 
illően, saját maga végez. Az útépítések kivitelezésének végrehajtásában az elmúlt 10 
évben Kelecsényi László fő-építésvezető nagy érdemeket szerzett, akit .nyugdíjba vo
nulása alkalmából a szakosztály tagjai könyvajándékkal köszöntöttek. A szakosztá
lyi ülést Horváth Sándor erdőmérnök nagy szakmai hozzáértéssel szervezte meg. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A debreceni csoportnál a Hajdú-Bihar 
megyei tanács vb mezőgazdasági és élelme
zési osztálya nemesnyártermsztési bemuta
tót tartott a Nyírlugosi Állami Gazdaság te
rületén, a megyei termelőszövetkezeti er
dészszakemberek részére. A tapasztalat
cserén Elek Sándor, az ÁG osztályveze
tője bemutatta a különböző termőhely
re telepített nemesnyárállományokat és 
részletes tájékoztatást adott a nyárfater
mesztés szervezési, termelési és közgaz
dasági viszonyairól. 

* 

A soproni csoport „Erdészeti és ker
tészeti szaporítóanyag-termesztés és gé
pesítése" témakörben országos ankétot és 
bemutatót szervezett a kertészeti egyesü
lés faiskolai szakbizottsága és a MAE 
Vas megyei Szervezete kertészeti szak
osztályával közösen, Szombathelyen. 

Az erdészeti szaporítóanyagokat a ta
nulmányi erdőgazdaság termékeiből dr. 
Juhász Miklós erdőművelési osztályveze
tő, a kertészeti szaporítóanyagokat dr. 
Józsa Miklós főmérnök, szakbizottsági 
titkár mutatta be a vevők számára. 

A szakszerű csemetekiemelést mutatta 
be a Bartschi cég (Svájc) FORBO—1000 
csemetekiemelővel, amely konstrukció 

hazánkban teljesen új. Ugyancsak ötle
tes és gazdaságos csemetekötegelő és 
komposztkeverő, hulladékaprító gépet is 
láttak a bemutatón, amelyet szakfilm 
vetétése követett. 

A rendezvényen filmvetítéssel egybe
kötött előadást tartott a finn Lannen 
Tehtaat cég képviselője, Raija Ella erdő
mérnök, a papírcellás csemetetermesztés 
legjobb eredményeiről. 

* 

A szegedi csoport vezetőségi ülésen 
megtárgyalta az elmúlt időszak munká
ját, kialakította hátralevő feladatait. 
Majd Czene Barnabás titkár javaslatára 
a nyugdíjba vonult Kiss Gyula egyesü
leti külügyi megbízatásáról való lemon
dása következtében, a vezetőség egyet
értésével e feladatot Bánki Vilmosné vet
te át. 

* 

A veszprémi MÉM-csoport az Ipoly-
vidéki EFAG területén szervezett tanul
mányútján Vác—Verőcemaros—Nagyma
ros—Zebegény-^Királyrét—Balassagyar
mat—Szécsény—Hollókő—Benczurfalva— 
Salgótarján—Somoskő térségében ismer
kedett meg az erdőgazdaság sokrétű 
munkájával, tanulmányozta a helyi 
adottságok sajátságait, az elért eredmé
nyeket a vendéglátók szakmai vezetése 
mellett. 



A kétnapos tanulmányút lehetőséget 
nyújtott a résztvevőknek a térség neve
zetességeinek megismerésére is. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 
EGERBEN: 

Dr. Kovács Jenő „Speciális erdészeti 
gépek hazai gyártásával tőkés deviza 
megtakarításának lehetősége", 
Dr. Bondor Antal „Vállalati érdekek 
és társadalmi igények összehangjának 
megteremtése az erdőgazdálkodásban" 

CSURGÓN: 
Dr. Speer Norbert „A termelőszövetke
zeti erdőgazdálkodás kapcsolata az ál
lami erdő- és fafeldolgozó gazdasá
gokkal, tsz—EFAG integráció", 

NYÍREGYHÁZÁN: 
Dr. Gál János „Az erdészeti meliorá
ció", 
Dr. Herpay Imre „A korszerű fakiter
melés-közelítés", 
Zágoni István „A fahulladékok hasz
nosítása", 
Dr. Winkler András „Különböző fa- és 
fás hulladékok hasznosítása a lemez
gyártásban", 
Dr. Rumpf János „A vágástéri hulla
dékok keletkezése és hasznosításának 
lehetőségei, 

PÉCSETT: 
Rózsai Antal „A Pécsi Állami Gazda
ság gombatermesztési tevékenysége", 

VESZPRÉMBEN (MÉM): 
Mészáros Gyula „Történelmi emlékek a 
Veszprém megyei erdőkben", 
Halász Tibor „Balatoni üdülési körzet 
regionális rendezési tervének erdésze
ti programja", 
Hessz József „A Balaton-környék hosz-
szú távú erdőtelepítési terve" címmel. 

* 

Kitüntetés 

A népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
eredményes munkája elismeréseként, Fó
nagy C. Lajosnak, a Mátrai Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság fakitermelőjének, 
a MUNKA ÉRDEMREND arany fokoza
ta kitüntetést adományozta. 

* 

Halálozás 

Bagi Lajost, a kiskőrösi erdészet fásító-
erdészet 40 éves korában, hirtelen ra
gadta el a halál Császártöltésen. Kar
társunk szolgálati idejének túlnyomó ré
szét a Kiskunságban, a kiskőrösi erdészet 
körzetében töltötte. 

Kovács László, a kerekegyházi erdé
szet kunadacs—csókási kerületének veze
tője, hosszú betegség után elhunyt Kecs
keméten, 52 éves korában. Szolgálati ide
jében a bugaci erdészetnél, majd a ke
rekegyházi erdészetnél működött. 

A budapesti erdészklub 1982. évi munkanaptára: I. 12., 26; II. 9., 23; III. 9., 
23; IV. 13., 27; V. 11., 25; VI. 8., 22; IX. 14., 28; X . 12., 26; XI . 9., 23; XII. 
14., 28. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora , Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest ; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest; Deák István, 
Tamási; Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, S o p r o n ; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest: 
ilr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Sopron; dr. Kecskés 
Sándo:, a műszaki tudományok doktora, Sopron; Keszthelyi István, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Nagykanizsa; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, G y ő r ; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tótíi István, 
V á c ; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




