
Egyesületünk elnöksége dr. Madas 
András elnökletével 1969. február 19-én 
ülést tartott. Első napirendi pontként 
meghallgatta s jóváhagyóan tudomásul 
vette dr. Keresztesi Béla beszámolóját a 
szocialista országok tudományos-műszaki 
erdészeti egyesületi főtitkárainak 1968. 
november 25—29-én Szófiában megtartott 
első tanácskozásáról. 

A második napirendi pontban megvi
tatták az egyesület 1969. évi munkater
vét. Egyesületünk 1969 folyamán legfon
tosabb feladatának tekinti, hogy az új 
gazdasági mechanizmus bevezetését er
dőgazdálkodásunk területén töretlen tár
sadalmi munkával tovább segítse, támo
gassa. Az egyesület és a helyi csoportok 
továbbra is fórumai legyenek a legkülön
bözőbb helyeken dolgozó erdészeti szak
emberek véleménycseréjének, ahol kifor
málhatják egységes álláspontjukat a 
szakma egyes fontosabb kérdéseiben. 
Szükséges, hogy csoportjaink kísérjék fi
gyelemmel új gazdálkodási rendünk ta-
tapasztalatait s javaslataikkal segítsék a 
megkezdett munka továbbfejlesztését, ki
terjesztését. Egyesületünk folytassa azt a 
munkát, hogy a megnövekedett erdőte
rület és élőfakészlet alapján rendelkezés
re álló fatömeg minél gyorsabb ütemben, 
a leggazdaságosabb módon fa-, cellulóz-
és papíripari termékké legyen feldolgoz
ható. Feladatának tekinti, hogy az új 
gazdasági mechanizmus tapasztalatait az 
erdőgazdálkodás területén figyelemmel 
kísérje és észrevételeit javaslatok formá
jában kidolgozza. Szerepet vállal a táv
lati célok kidolgozásában; az ifjúsági és 
társadalmi szervekre támaszkodva részt 
vesz az erdők sokoldalú hasznosításának 
propaganda munkájában és széles körű 
felvilágosító munkát fejt ki új erdők és 
fásítások létesítése érdekében. A ME-
DOSZ-szal közösen vállalja az Országos 
Fakitermelő Verseny szervezését Keszt
helyen. A mezőgazdasági nagyüzemek er
dőgazdálkodása színvonalának emelésé
hez a szükséges teendőkre megfelelő ja
vaslatokat dolgoz ki. Tovább vizsgálja az 
erdészeti szakoktatás helyzetét, és a fej
lesztésre javaslatot készít. Napirenden 
tartja az erdészeti műszaki fejlesztés fel
adatait és az időszerűségnek megfelelően 
javaslatokat dolgoz ki. 

Az említett feladatok megvalósítására 
egyesületünk: 

— szervezetileg tömöríti a népgazdaság 
különböző területein dolgozó szakembe
reket az erdőgazdálkodás előtt álló fel
adatok megoldásának társadalmi úton 
történő segítésére; 

— ismerteti a főhatóság feladatait és az 
erdőgazdálkodás fejlesztésének céljait a 
szakemberek széles körében; 

— társadalmi-szakmai bázist nyújt az 
erdőgazdasági tudomány és termelés kér
déseinek megvitatására, ennek alapján 
feltárja a szakemberek alkotó javaslatait 
és összegezi azokat a népgazdaság szá
mára; 

— kapcsolatokat teremt az erdőgazda
ság és az érintkező iparágak területén 
dolgozó szakemberek között; 

— ankétokat, tanácskozásokat, vitaülé
seket, előadásokat szervez a szakemberek 
táj ékoztatására; 

— a szakmai továbbképző előadásokat 
szervez, segíti a mérnök-technikus to
vábbképzést ; 

— bizottságai, szakosztályai útján tár
sadalmi segítséget nyújt a főhatóság által 
kiemelt műszaki fejlesztési témák kidol
gozásában; 

— szakmai fórumot biztosít a hazai tu
dományos kutatások eredményeinek és a 
gyakorlatban kialakított új termelési el
járások, technológiák stb. megvitatásához 
és széles körű elterjesztéséhez; 

— szorosan együttműködik, főként a 
Faipari Tudományos Egyesülettel, a Pa
pír- és Nyomdaipari Tudományos Egye
sülettel, a Magyar Agrártudományi Egye
sülettel, a Magyar Élelmiszeripari Tu
dományos Egyesülettel, a Magyar Hidro
lógiai Társulattal, valamint a. Geodéziai 
és Kartográfiai Egyesülettel, együttes an
kétok, vitadélutánok, előadások rendezé
sével segíti elő egyes erdészeti feladatok 
megoldását; 

— a főhatóság céljai kivitelének meg
segítésére szükség szerint együttműködést 
szervez a MTESZ keretei között működő 
más társegyesületekkel is. 

Harmadik napirendi pontként az el
nökség megvitatta Az erdőgazdaság ver
tikális fejlesztésének műszaki és gazda
sági lehetőségei című és a műszaki fej
lesztési bizottság által készített zárójelen
tést. Az abban foglalt megállapításokat az 
elnökség elfogadta,' az ajánlásokkal egyet
értett. A végzett munkáért elismerését 



fejezte ki Dessewffy Imrének, a bizottság 
vezetőjének, Andor Józsefnek, a munka
bizottság vezetőjének és a munkabizott
ság tagjainak. 

* 
A szerkesztő bizottság az év első ülé

sén értékelte Az Erdő 1968. évi XVII . év

folyamát. Általános vélemény szerint a 
bizottság a lap írógárdája segítségével 
elérte az év elején maga elé tűzött célt. 
Ennek tengelyében állt az új gazdaság
irányítási rendszer bevezetésében való 
hathatós társadalmi közreműködés. A 
számok a következőket mutatják: 

Az E R D Ő 1968-i évfolyamában történt közlések 
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A megjelent tanulmányok átlagos ada
tai azt mutatják, hogy az önálló tanul
mányok száma lapszámonként átlagosan 
10,3 volt, az irodalmi ismertetések száma 
lapszámonként átlagosan 5,7, az önálló 
tanulmányok átlagos oldalterjedelme 4,5, 
az irodalmi ismertetések átlagos oldal
terjedelme 0,5 volt. A közgazdasági írá
sok túlsúlyba jutása egészen rendkívüli 
jelenség az erdészeti szakirodalomban és 
számszerűen mutatja a szerkesztő bizott
ság ilyen irányú ösztönző tevékenységé
nek eredményét. Az erdőrendezési írások 
előtérbe jutása spontán jelenség: a szak
ma sürgetése nyilvánul meg benne a fe j 
lesztési kérdések megoldását illetően. Az 
erdőművelési tárgyú tanulmányoknak a 
korábbihoz viszonyított csökkentése szán
dékos volt. 

A tanulmányok szerzői a következő he
lyekről adódtak: 

MÉM és OT 
Erdőgazdaságok, vállalatok, 

irodák 
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Idegenek 
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A szerkesztői munka további alakítását 
illetően dr. Sali Emil a közgazdasági jel
legű írások tekintetében javasolta hosz-
szabb időre szóló, elvi jelentőségű tanul
mányok közlését; dr. Tóth Sándor ehhez 
kapcsolódva sürgette a közgazdasági 
szemlélet elmélyítését az erdőművelés
ben, továbbá az erdő közjóléti hatásainak 
erőteljesebb tudatosítását. Marton Tibor 
a faanyag feldolgozásának komplex 
termelésére irányuló műszaki fejlesztés 
bővebb tárgyalását kívánta, Fila József az 
egyesületi szakbizottságok munkájához 

való szorosabb kapcsolódásra hívta fel a 
figyelmet, Erdős László bővebb ismerte
téseket kért a kapcsolódó szakterületek 
eseményeiről, s intimebb kapcsolatokat a 
lap olvasóival, Firbás Oszkár pedig a 
szerkesztő bizottság figyelmébe ajánlotta 
a szakoktatási kérdésekkel való behatóbb 
foglalkozást. 

Az ülésen végül konkrét szerkesztési 
programot dolgoztak ki az első félévre. 

Az erdei vasutak szakosztálya megvi
tatta az 1968-ban bekövetkezett pálya
hossz-változásokat s az ezzel kapcsolatos 
tennivalókat. 
A vadgazdálkodási szakosztály ülésén 
megvitatták Jankó János előmunkálatai 
alapján a mezőgazdasági vadkár és térí
tési módszerek kidolgozása tárgyában ké
szített javaslatot. Az előterjesztés beveze-
tőleg megállapítja, hogy erdeinkben és 
mezőgazdasági területeinken élő vad el
választhatatlan tagja, ősi eleme az erdő
mező életközösségének. Fontos szerepet 
tölt be az életközösségi rend formálásá
ban, kialakításában, tehát a vadállomány 
fenntartása mind népgazdasági, mind bio
lógiai szempontból indokolt, jelenléte 
nagy értéket képviselő vagyon. A vad 
azonban károsít és ez közvetve vagy köz
vetlenül súlyos is lehet a népgazdaságra 
nézve. A vadkár teljes megszüntetése le
hetetlen. De gondos, tervszerű vadgazdál
kodással elérhető, hogy a károsítás orszá
gosan a tűrési határokon belül legyen. Az 
előadó a továbbiakban ismertette a vad
kár megtérítésére vonatkozó javaslatait. 

* 
A budapesti bizottság ülésén megvitat

ták az 1969. évi feladatokat. 



A helyi csoportok életéből 

A keszthelyi csoport előadást szerve
zett.^ dr. Balogh Ferenc tartott előadást 
„ A vékonyfa feldolgozásának perspektí
vája" címmel. Részletesen ismertette a vé
konyfa kitermelésének, közelítésének és 
szállításának racionális lehetőségeit. Eze
ket hazai kutatások eredményeivel és kül
földi tapasztalatokkal igazolta. Az elő
adás megvitatása leginkább az apríték 
további feldolgozásával foglalkozott. A 
felszólalók keresték annak a lehetőségét, 
hogy kis beruházással miképpen lehet ezt 
mielőbb megvalósítani. 

* 
A szegedi csoport ankéton vitatta meg 
Vida László. előadását, amelyben a szak
irányítás 1968. évi problémáit fejtegette 
Csongrád megyei vonatkozásban. 

* 
A Baranya megyei csoport klubnap ke
retében vitatta meg tavalyi tevékenysé
gét és munkabizottságainak idei felada
tait. A csoportban ugyancsak klubnapon 
tartotta meg dr. Horváth A. Olivér „Kül
földi tanulmányutaim erdészeti vonatko
zásai" című előadását. 

Előadást tartott dr. Kassai Imre: Az 
erdőgazdaságra érvényes közgazdasági 
szabályozók hatása az 1968. év tapaszta
latai és számai alapján. 

* 
Az egri csoport összejövetelén Adamkó 
József előadását vitatták meg a résztve
vők. Az előadás az új gazdaságirányítási 
rendszer első évi tapasztalatait összegez
te a Nyugatbükki Erdőgazdaság vonatko
zásában. 

A csoport előadást szervezett s ott Bánó 
István: „ A Kámoni Arborétum története 
és növényanyaga" címmel ismertette a fa
fajgazdagságáról ismert 20 ha-os termé

szetvédelmi területet. Részt vettek az elő
adáson Csermák János erdőmérnök tanár 
vezetésével a Dobó Gimnázium erdészeti 
szaktagozatának IV. éves tanulói is. 

* 
A soproni csoportban dr. Mátyás Vil
mos tartott előadást „Ujabb tölgyfajok 
erdőgazdasági szerepe Magyarországon" 
címmel. Részletesen ismertette a tölgyek 
hazai irodalmát, majd a nemes tölgyek 
sokalakúságával foglalkozott. Bemutatta a 
kocsányos- és kocsánytalan tölgy számos 
új, eddig nem ismert változatát, s ismer
tette azok leszármazását. Térképeken, ve
tített képekkel mutatta be az egyes tölgy
hibridek elterjedését. 

* 
A kecskeméti csoportban Gulyás Jenő 
tartott előadást,, A fa komplex feldolgo
zása" címmel. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten Szili István: Üj növényvé
dőszerek a gombatermesztésben, Barna 
Aladár: Kísérleti eredmények az erdőben 
végzett csiperketermesztés tekintetében, 
dr. Kalmár Zoltán: Gombák ökológiája 
fenyőerdők homoktalaján (vetítéssel), 
Uzonyi Sándorné: A lótrágya helyettesí
tése a csiperketermesztésben kukorica
csutkával és -szárral; 

Kaposvárott Rakonczay Zoltán: Erdő
rendezésünk fejlesztési lehetőségei; 

Szegeden dr. Tóth Béla: Az 1968. évi 
olaszországi tanulmányút, az olasz nyár
fa termesztés; 

Baján dr. Szodfridt István: Erdőneve
lési és fatermési vizsgálatok nemesnyára-
sainkban és dr. Papp László: A csemete
kerti üzemtervezés irányelvei címmel. A Z E R D Ő 
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