
Az elnökség március 31-én, Budapesten, az MTESZ székházában ülést tartott dr. 
Herpay Imre elnök vezetésével. Első napirendi pontként megvitatta a Király 
Pál főtitkár által összeállított, „Az OEE cselekvési programja 1983—1986" c. terveze
tet. A program részletesen kifejti az erdőgazdálkodás fejlődését elősegítő egyesületi 
feladatokat azzal a határozott állásfoglalással, hogy a sokrétű feladatkomplexum
ból a gazdaság általános megújításához, a műszaki-gazdasági innovációhoz, való tár
sadalmi hozzájárulást állítja tevékenységünk középpontjába. A szóbeli kiegészítés 
újabb gondolatokat, javaslatokat adott. Felszólalt: dr. Sólymos Rezső, Csanádi Bé
la, dr. Herpay Imre, dr. Halupa Lajosné, Ott János, Halász Aladár, dr. Kovács Je
nő, dr. Gál János, Andor József, dr. Bartucz Ferenc, dr. Váradi Géza, Káráll Já
nos, dr. Ébli György. 

Ezt követően az elnökség az oktatási és közművelődési bizottság munkájával és 
javaslataival fogalkozott Tóth Istvánnak, a bizottság vezetőjének szóbeli ismerte
tése alapján. A bizottsági munka jelenőségére tékinettel az elnök a jelentésnek írá
sos előterjesztését kérte. 

Az elnökség végül megalakította a korábbi előkészítő munka alapján a szeniorok 
tanácsát és meghatározta feladatait. A tanács elnöke FiZa József elnökségi tag, lét
száma az elnökkel 11 fő, ebből hat fővárosi és öt vidéki. 

A kereskedelmi szakosztály az ERDÉRT-csoporttal közös szervezésben vitafóru
mot rendezett. Dr. Speer Norbert elnöki megnyitóját követően a 120 főt meghaladó 
hallgatóság előtt dr. Váradi Géza MÉM—EFH hivatalvezető-helyettes vitaindító elő
adásában elemezte a fakereskedelem helyzetét és kilátásait. Korrreferátumot tartott 
Kelemen László, a LIGNIMPEX igazgatóhelyettese és Jakab Tibor, a TSZKER 
ágazati vezetője. 

Az erdei vasutak szakosztálya Varga Gellért szakosztályvezető elnökletével ülést 
tartott. Ezen Szakács László a zalai vasutak államosításáról tartott előadást. Ezt kö
vetően időszerű feladatait tárgyalta a szakosztály. 

Az erdészettörténeti szakosztály ülésén dr. Csőre Pál szakosztályvezető a szak
osztály 20 éves működésére visszatekintő előadásban számos adattal, eseménnyel 
érzékeltette az elmúlt két évtized munkáját és tisztségéről leköszönt. A szakosz
tály nagy elismeréssel és tisztelettel méltatta dr. Csőre Pál önzetlen munkáját, szer
vezői, vezetői érdemeit. A kiküldött jelölő bizottság dr. HiZZer Istvánt, az' EFE 
könyvtár főigazgatóját javasolta a szakosztály elnöki tisztére, titkárnak dr. Kovács 
Jánost, a Közlkedési Múzeum tudományos főmunkatársát, ifjúsági titkárnak pedig 
Oroszi Sándort, a Mezőgazdasági Múzeum munkatársát. A szakosztály a javasolta
kat titkos szavazással megválasztotta. Dr. Hiller István és dr. Kovács János rövid 
programot adtak. 

KARANCS TSZ. Karancslapújtetőn keres kreatív erdőmérnököt „Fagazda
sági Társulás vezető"-nek. Tudományos fokozattal rendelkezők és akác spe
cialisták előnyben. Szolgálati lakást Salgótarján centrumában biztosít. Je
lentkezés levélben. 



A Műszaki Életnek, az MTESZ központi lapjának szerkesztősége új helyre köl
tözött. 

Címe: Budapest, II., Fő u. 68. 1027 

Telefon: 154-250, 154-090, 436-es mellék. 

A fatechnolőgiai szakosztály ülését a Mohácsi Farostlemezgyár könyvtárhelyiségé
ben tartotta. Steindl László, a MOFA igazgatója, érdekes előadásában ismertette a 
hazai farostlemezgyártás történetét, amely lényegileg megegyezik a MOFA történeté
vel. Ismertette a fejlődés egyes szakaszait, a beruházások egyes lépcsőit. Részletezte 
a termelés jelenlegi helyzetét, a külső és belső piac nehézségeiből eredő problémákat. 
Külön kitért a farostlemezgyártás várható-fejlődésére. 

Dr Kiss János MÉM-osztályvezető, mint felkért hozzászóló, nemzetközi és ágazati 
szempontból prognosztizált adatok segítségével bővítette ki az MDF lemezek gyár
tásával kapcsolatos ismertetését. Hangsúlyozta, hogy az egész fagazdaság jövőjét 
meghatározó lehet az új termék mielőbbi bevezetése és gyártása. A további hozzá
szólások és kérdések a farostlemezgyártás jelentőségét és gondjait (létszámproblé
mák, víztisztítási gondok, export stb.) elemezték. 

Bedő Tibor szakosztályelnök zárszavában megköszönte a szakszerű ismertetőt, vé
gül a szakosztály tagjai üzemlátogatáson vettek részt. 

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk 4. számában, a 187. oldalon, dr. Kassay Jenő neve 
tévesen, a doktori cím nélkül szerepel. A hibáért elnézést kérünk. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport „innovációs vita
délutánt" szervezett. Ennek keretében 
osztatlan elismerést kiváltó előadások 
hangzottak el, illetőleg filmet mutat
tak be. 

Az innováció szociológiai és közgazda
sági összefüggéseiről beszélt a téma ki
váló szakértője é s ismerője, dr. Farkas 
János, a szociológiai tudományok dok
tora, egyetemi tanár, az M T A Szocioló
giai Kutató Intézetének tudományos 
osztályvezetője. Utána dr. Kovács Jenő 
vezérigazgató, a Mátrai EFAG gyakorla
ti innovációs eredményeiről adott szá
mot filmvetítés keretében. A vitadél
utánon felszólalt Abonyi István, dr. Csö-
tönyi József, Holéczy Gézáné, dr. Kas
sai Jenő, Mersich Endre, Mőcsényi Mik
lós. 

A kecskeméti csoport összejövetelén, 
klubnap keretében tartott élménybeszá
molót Sipos Sándor csoporttitkár skan
dináviai útjáról. Az élménybeszámolót 
mintegy 50 színes diakép vetítésével kí
sérte. 

A Pest megyei Tsz-csoport, a Pest me
gyei Tanács VB. Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Osztályával karöltve, a me
gyében működő Állami Erdőfelügyelősé
gek részvételével a tápióbicskei. „Áp
rilis 4" Mgtsz, rendezésében és terüle
tén, megyei Fásítási Ankétot és Erdők 

Napja megyei megnyitót szervezett. A 
rendezvényt dr. Balázs István megyei 
tanácsos nyitotta meg, majd Lengyel 
János, a tsz elnöke a tsz.-t és az Erdésze
ti Gazdasági Társulást mutatta be, is
mertette tevékenységüket. Az ankéton 
Barátossy Gábor MÉM—EFH főelőadó 
előadást tartott a társadalmi fásítás és 
az üzemi gazdálkodás kapcsolatáról. A 
helyszíni erdőgazdálkodási bemutatót 
Balázs József, az Erdőgazdálkodási Gaz
dasági Társulás igazgatója vezette. 

A pécsi helyi csoport a Baranya me
gyei Tudományos Hetek alkalmával a 
FATE helyi csoportjával közös rende
zésben tanácskozást szervezett. Ezen 
Vernes István, MÉM főelőadó „Elsődle
ges faipari és a bútoripar kooperációs 
kapcsolatainak helyzete és perspektívái", 
dr. Hadnagy Árpád, a Pécsi Bútorgyár 
igazgatója „ A bútorexport helyzete és 
lehetőségei" címmel előadást tartott. 

A tatabányai csoport összevont és ki
bővített erdészetvezetői értekezletet szer
vezett. Az erdőgazdaság innovációs fel
adatainak megfelelően „ A Vértesi EFAG 
energiagazdálkodási feladatai" témakör
ben Fekete Imre energetikus tartott is
mertetést. Rapp. László gépesítési előadó 
és Galovics László gépkocsielőadó az 
1983. évi javítási és karbantartási rend
szert . ismertette. Barth Sándor techno
lógus vetített-képes előadást tartott az 
erdészetek 1982. évi benzinfelhasználá
sának alakulásáról és az 1983. évi inno-



vációs lehetőségekről. A tartalmas szak
mai vitát Henzer Antal igazgatóhelyet
tes főmérnök vezette és összegezte. 

A csoport a pusztavámi erdészet terü
letére szakmai bemutatót szervezett. Az 
erdészet területén 108 ha területen 
25 000 m 3 kitermelhető fatömeggel lé
pett be 1983-ban az erdőgazdaság ter
melési feladatai közé a pátrácosi ős-
bükkös felújítása és termelése. A terme
lés minden munkafázisát előre, gondo
san megtervezett technológia szerint, 
minden munkafolyamatot, gépesítve, az 
újulat védelme mellett igyekszik vé
gezni az erdészet. 

Színvonalas kiértékelés zárta a terme
lési bemutatót, melyen a szomszédos 
győri erdőgazdaság szakemberei is részt 
vettek. 

A bemutatón a Morbark rakodógép 
munkáját Simon József erdészetvezető 
ismertette. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Várhelyi István „A hatékonyság, 
termelékenység kérdései és lehetősé
gei az erdőgazdálkodásban", 
Kiss Györgyné „ A fa komplex felületi 
védelme", 
Beretzki Albert „A faanyagvédő sze
rek gyors vizsgálati módszere", 
dr. Babos Károly—dr. Vettet János 
„Vizsgálatok a fahulladék biológiai 
hasznosításáról", 
dr. Dobolyi Csaba—dr. Nóvák E. Ká
roly „Mikroparatizmus mikofág gom
bák", 

BALASSAGYARMATON : 

dr. Illyés Benjamin „Az erdőművelés 
finanszírozási rendszerének továbbfej
lesztése", 

KAPOSVÁROTT: 

Dr. Kőhalmy Tamás „Erdő- és vadgaz
dálkodás kapcsolatának időszerű kér
dései", „Mongóliai tanulmányút", 
Rónai József „Vadgazdálkodásunk 
helyzete és eredményei Somogyban", 

MISKOLCON: 

Gáspár-Hantos Géza „ A korszerűsített 
üzemtervek tartalma és megjelenítése", 
dr. Bán István „Véghasználat-optima
lizálás 30 éve", 

SZEGEDEN: 

Halász Gábor „ A termőhelyfeltárás 
tapasztalatai az erdőrendezési gyakor
latban", 
Gáspár-Hantos Géza „Az üzemtervek 
korszerűsítése", 

VESZPRÉMBEN: 

S. Nagy László „Tájvédelem, tájgon
dozás, tájértékelés", 
Hegedűsné Lővey Ilona ,,Észak-Ame
rika nemzeti parkjai" címmel. 

Halálozás 

Ács Ferenc aranyokleveles erdőmér
nök életének 78. évében Budapesten el
hunyt. 

Életének 69. évében Keszthelyen el
hunyt Edvy Zoltán tagtársunk. 

Üj tagfelvétel 

Gergely István erdőmérnök, Sopron; 
Garamszegi István erdőmérnök, Pomáz; 
Mátray Árpád, erdőmérnök, Budapest. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ B I Z O T T S Á G A . Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jerome 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; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák Ist
ván, Tamási; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, Budapest; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. Budapest; 
dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Sopron; dr. Kecskés 
Sándor, a műszaki tudományok doktora. Budapest; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, 
Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Lenti; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szentkútí Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mező
gazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóíft István, 
Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga 

Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




