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A gépesítési szakosztály ülését a Zalai E F A G lenti üzemében tartotta. Az ülésen 
Andor József igazgatóhelyettes adott tájékoztatást a Zalai E F A G munkájáról, ered
ményeiről, valamint a lenti fűrészüzem rekonstrukciós munkáiról. A fűrészüzem évi 
80 000 m 3 faanyagot dolgoz fel. 1975-től végrehajtott rekonstrukció során három lép
csőben 190 milliót ruháztak be az üzembe. Ma az ország egyik legnagyobb és leg
korszerűbb fűrészüzeme. Korszerű termelő, anyagmozgató és karbantartó egység
gel rendelkezik. 

Az előadás és az azt követő üzemlátogatás után a résztvevők megvitatták a látot
takat, tapasztaltakat. A vitában felszólalt: Ratkóczy Miklós (Kaposvár), Papp István 
(Pécs), Barth Sándor és Dereskei Gábor (Tatabánya), Balsay Miklós (Székesfehér- 1 

vár), Vida Zoltán (Visegrád), Mátrabérci Sándor (Nagykanizsa), Barát László (Nagy
kanizsa), Bencsics János (Lenti). A vitát dr. Káldy József szakosztályvezető foglal
ta össze. A résztvevők különösen a korszerű elektronikus osztályozóberendezést, a 
rönktéri- és anyagtéri anyagmozgatást, a fűrészcsarnok rönkellátó berendezését, az 
automatikus élezőgépsort, a T M K műhelyt, a rönktér- és anyagtér burkolását tar
tották igen jónak és másutt is alkalmazandónak. Élénk vita alakult ki a hulladék
hasznosítás, az anyagmozgatás két vagy három szakaszra bontása, az osztályozó 
transzportőr egyenkéntező megoldása, a T M K műhely művezetői létszáma tekinte
tében is. 

A szociológiai bizottság ülésén dr. Hálupa Lajosné előadásában megvitatták az 
1980-ban feldolgozott témák tapasztalatainak hasznosítását. A tájékoztatás után 
élénk vita alakult ki. A jelenlevők vé leménye szerint a feldolgozott anyagoknak 
széles nyilvánosság előtti ismertetést kell biztosítani a szaksajtóban, a megyei na
pilapokban. Megoldást kell találni arra, hogy a közlés átfutási ideje minél rövidebb 
legyen, csak ez a biztosíték, hogy a cikkek ne veszítsék aktualitásukat. Megállapí
tották, hogy a szakmai közvéleményt a szakmai közérzet érdekli. Ennek sok össze
tevője van (pl. szakmai bizonytalanság, érvényesülési lehetőség beszűkülése és he
lyi, egyedi gondok). Az erre vonatkozó feltárás során sok gond, probléma látott nap
világot, ebben szelektálás, fontossági sorrend kialakítása lényeges. A szakmai bi
zonytalanságot tükröző véleményeket a bizottságnak el kell juttatnia az elnökség
hez azzal a javaslattal, hogy a szakosztályok a szakmai jellegű kérdések mellett ezt 
a területet — mint meghatározó tényezőt — ne hanyagolják el. 

A szakmai etikával kapcsolatban beérkezett vélemények összesítését Kopasz Mar
git ismertette. Utalt a beérkezett kilencvenkilenc válaszra, melyből 42% szükséges
nek, 30% szükségtelennek tartotta a kérdés felvetését, 28% pedig nem adott hatá
rozott állásfoglalást. Egyéb példák és anyagok felhasználása alapján előadó vé le
ménye, hogy külön szakmai etika megfogalmazására nincs szükség. Végül is egyet
értettek a jelenlevők azzal, hogy az etika szakmától független emberi magatartás, 
amelynek néhány ismertetője: hivatástudat, társadalmi lojalitás, a tudás és képes
ség közhasznú kifejtése, emberi kapcsolatok rendszerében az önzetlenség. Ebből a 
meggondolásból el kell vetni a szakmai etika jogosultságának kérdését. Az az ál lás
pont alakult ki, hogy szélesebb szakmai kör bevonása nélkül a meglevő anyag to-
vábbfinomítása, kidolgozása után elnökségi előterjesztés és szakmai lapokban meg
jelenő cikk készüljön. 

Az MTESZ Pest megyei Szervezete 1981. március 9-én tartott tisztújító közgyű
lésén dr. Balázs István megyei tanácsost, az OEE Pest megyei TSZ csoport titkárát a 
Szervezet Végrehajtó Bizottsága tagjává választotta. 

A szervezet 1981. április hó 28-án tartott végrehajtó bizottsági ülésén meghall
gatta és megvitatta az OEE Pest megyei csoportjainak (TSZ., Budakeszi, Gödöllő) 
tájékoztatóját tevékenységükről. Deszpot László, Balázs István, Vári József é s Wa-



liczky Lászlóné helyi csoportvezetők ismertetése után az OEE képviseletében Riedl 
Gyula adott kiegészítést, A kialakult vita és elhangzott javaslatok összefoglalója 
után Gurbán György, a MEZŐGÉP Tröszt vezérigazgatója, a vb elnöke a maga és 
a vb neveben köszönetét, nagy elismerését fejezte ki csoportjaink munkájáért, ami
hez gratulált és kívánt további eredményes munkát. 

|A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

Az egri csoport és az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
egri alcsoportja kibővített társas, baráti 
összejövetelt rendezett. A selmeci, sop
roni és miskolci diákévek emlékeit az 
„örökzöld" anekdoták felelevenítésével 
és a hagyományos dalok felcsendülésé
vel idézték vissza. 

A csoport Jáhn Ferenc titkár ismer
tetésében vezetőségi ülésen foglalkozott 
az 1980. évi munka tapasztalataival és 
az 1981. évi feladatokkal. 

A győri és a soproni csoport közös 
.szervezésében a megyei termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodási integrációs fel
adatok jegyében, termelőszövetkezeti er
dőgazdálkodási ankétot rendezett Ka-
puvárott, a városi pártbizottság székhá
zában. Az ankéton a megyei termelő
szövetkezetek erdészeti szakembereinek 
helyzetét, szakmai problémáit vitatták 
meg. A vitaindító előadást dr. Balázs Ist
ván megyei tanácsos (Pest megyei Ta
nács V. B J tartotta, felkért hozzászóló 
Páncél Kárdly osztályvezető, a Szom
bathelyi Erdőfelügyelőség Győr-Sopron 
megyei Osztálya vezetője volt. 

Helyi csoportjaink közreműködésével 
rendezett Fásítási hónap keretében meg
tartott ankéton Kecskeméten Mészöly 
Győző MÉM EFH osztályvezetőhelyettes 
„Az erdősítés-fásítás-parkosítás jelentő
sége", Miskolcon Vbitz Gyula a Miskol
ci Erdőfelügyelőség igazgatója „A megyei 
fa termesztésének helyzete és fejleszté
sének lehetőségei", dr. Speer Norbert 
ny. vezérigazgató „A termelőszövetkeze
ti erdőgazdálkodás lehetőségei és kap
csolata az erdőgazdaságokkal és az 
ERDÉRT-tel", Kaposvárott Szántó Gá
bor, a . Kaposvári Erdőfelügyelőség igaz
gatója „A Somogy megyei erdősítési é s 
fásítási tevékenység eredményei", Szent
gotthárdon dr Sólymos Rezső tud. fő
osztályvezető ,.Az erdő és a fa", Ne-
messzeghy László a Murska Sobota-i 
Erdészeti Egyesület titkára „Szlovén er
dők", dr. Wilhelm Pietsch, a Stájeror
szági Erdészeti Egyesület ügyvezető tit
kára „Magashegységi védőfásítások", 
Anton Martinkovits, a Burgenland-i Er
dészeti Egyesület vezetőségi tagja „Bur

genlandi erdősítések" címmel tartott 
előadást. Szombathelyi csoportunkat a 
hely kiválasztásánál az. Őrség erdőgaz
dálkodásának nagy hagyománya, s az 
500 ha erdőtelepítést teljesítő Vendvidé
ki Szakszövetkezet szép eredménye ins
pirálta, melynek területén, a rábakéthe-
lyi dombon emlékfásítást is végeztek. 

A tatabányai csoport a kisbéri erdé
szet területére tapasztalatcserét szerve
zett. Az erdőnevelés helyzetének a fel
mérését, javítását a V E F A G súlyponti 
kérdésnek tekinti. Ma már a gépesített
ség emelése nélkül a nevelővágásokat 
nem lehet elvégezni. A gépek alkalma
zása a technológiai fegyelem szigorú be
tartását követeli meg. A kijelölt minta
területeken a résztvevők Király Tibor, 
Mák József és Takács Lajos tájékoztatói 
után megvitatták a végzett munkát. A 
vita elsősorban az optimális megmaradó 
törzsszám, a nevelővágások gyakorisága 
témában bontakozott ki. A tapasztalat
csere befejezéseként a MORBARK—22 
aprítógép és gépsorának bemutatására, 
értékelésére került sor a véghasználati 
termelésnél. A tapasztalatcserén részt
vettek, véleményükkel segítették a vér
tesi E F A G munkáját a Budapesti Erdő
felügyelőség Tatabányai Osztályának 
dolgozói is. 

A nagykanizsai csoport vezetőségében 
Farkas Pál ny. igazgató, helyi csoport 
elnöki tisztségéről történő leköszönése 
következtében változás történt. A ko
rábban kijelölt bizottság javaslatára a 
csoport egyhangú szavazattal Várhelyi 
József igazgatót a helyi csoport elnöké
nek megválasztotta. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 
BUDAPESTEN 
Gerzsenyi Katalin „A kullancs csípés 

elleni védekezés", 
Kovács László—Kovács Lászlóné „Óce

ániában jártunk", 
Bedő Tibor „A műszaki tervezés szere

pe az ágazat fejlesztésében", 
BUDAPEST MN 
dr. Majer Antal „Fafajmegválasztás 

problematikája", 
BALASSAGYARMATON 



Ott János „A tartamos, erdőgazdálkodás 
problémái a gazdaságirányítás rend
szerében", 

Tokodi Mihály „A kerületvezető és. mű
vezető kulcsszerepe a munkaszerve
zésben", 

EGERBEN 
dr. Sólymos Rezső „A korszerű faterme-

lés.i rendszerek problematikája", 
KAPOSVÁROTT 
dr. Adorján József „A nagyüzemi cse

metét ermelés szervezése'', 
Rumszauer János „A derecskéi és haj-

dúhadházi nagyüzemi csemetekertek 
termelési eredményei", „Kitekintés né
hány európai ország csemetetermelé
sére", 

Czebe Gyula „Erdei é s mezőgazdasági 
vadkárok és csökkentési lehetőségük", 

KECSKEMÉTEN 
dr. Mátrai Gábor „A vadgazdálkodás 

távlati irányelvei", 
BUDAPEST ERTI 
dr. Bondor Antal „Az erdőgazdálkodás 

V. ötéves tervének teljesítése, a VI. 
ötéves terv fejlesztési irányelvei", 

dr. Paavo Uronen „Erdészeti é s faipari 
kutatások az IIASA-toan — Laxem-
'burg, Ausztria", 

SZEGEDEN 
Gáspár-Hantos Géza „A fafajimegvá

lasztás módszerei és. a fafaj politika 
érvényesítése az erdőgazdasági üzem
tervekben", 

Ipsits Lajos „A fagazdaság gépjavító bá
zisának helyzete" címmel. 

Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács, hazánk felszabadu
lásának 36. évfordulója alkalmából, 
eredményes munkájuk elismeréseként 
Csanádi Bélának, a Mecseki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság igazgatójának; 
dr. Kovács Jenőnek, a Mátrai Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság igazgatójának; 
Zathureczky Lajosnak, a Borsodi Erdő-

és Fafeldolgozó Gazdaság osztályvezető
jének a M U N K A ÉRDEMREND arany fo
kozata; Bedő Tibornak, az Erdészeti és 
Faipari Tervező és Szervező Iroda igaz
gatójának; Papp Lászlónak, a Gemenci 
Állami Erdő- és Vadgazdaság igazgatójá
nak; Szántó Gábornak, a Kaposvá
ri Erdőfelügyelőség igazgatójának a 
M U N K A ÉRDEMREND ezüst fokozata; 
Juhász Pongrácnak, a Kiskunsági Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság műszaki ve
zetőjének; Mandik Bélának, a Nyugat
magyarországi Fagazdasági Komibinát 
gazdasági igazgatójának; Márk Imrének, 
a Nyugat-magyarországi Fagazdasági 
Kombinát körfűrész kezelőjének; dr. 
Németh Józsefnek, a MÉM osztályveze
tőjének; dr . Rothbart Lászlónak, az 
ÉRDÉRT Vállalat főosztályvezetőjének 
a M U N K A ÉRDEMREND bronz fokozata 
kitüntetést adományozta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter hazánk felszabadulásának 36. év
fordulója alkalmából az EÖTVÖS LÖ-
RÁND-DlJAT adományozta Keresztesi 
Béla akadémikusnak, az Erdészeti Tu
dományos Intézet főigazgatójának, a 
magyar erdőgazdálkodás. fejlődésére 
nagy hatású tudományos és kutatástirá-
nyító munkásságáért, az akácfajták ne
mesítésében elért eredményeiért, ki
emelkedően gazdag szakirodalmi és 
nemzetközi tevékenységéért. 

Nagykanizsa Városi Tanács. V. B. Mé
szöly Győzőnek „Nagykanizsa Városá
ért Emlékplaket"-et adományozta Nagy
kanizsa zöldövezeti tervkoncepciójának 
kialakításában, csónakázótó, parkerdő é s 
ifjúsági park megvalósításához nyújtott 
munkájáért. 

Üj tagfelvéte l 

•Szabó József erdőmérnök, Budapest; 
Hackel Emil erdőmérnök, Budapest; 
Kiss Imre árszakértő-rendszerszervező, 
Budapest. 
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(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jéróme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István 
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 l"}6! a közgazdasági tudományok kandidátusa Budapest; dr. 

Kiss Rezső, Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton S a ^ s a ;
 Racz Antal, Budapest; Soós Károly, Kecskemét; Stá'del Károly, Győr • SzeZkM EÍT£„' ZÍIV ?,r' S z e P e s l a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest 

Szikra Dezső Veszprém- Tóth István Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger; Vida László, Szeged 
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