
A fakereskedelmi szakosztály az osztrák fafeldolgozás és -kereskedelem tanul
mányozására Ausztriába tanulmányutat szervezett. A kétnapos ausztriai tanul
mányút keretében lehetőségünk volt Hollabrunnban egy 100 ezer m3/éves kapa
citású fűrészüzemet a hozzátartozó szinte teljes feldolgozási vertikummal, valamint 
Neudörflben a Homogenholz 300 ezer m 3/év kapacitású forgácslapgyárat megtekin
teni. Az egykori igen egyszerű fűrészüzem helyén a Brandstatter cég. ma rend
kívül szerteágazó feldolgozási tevékenységet folytat. Különösen a lombos alapanya
got minősíti a feldolgozási lehetőségek és igények alapján. Az üzemben a legjobb 
alapanyagból furnért késelnek. A fűrészáruk mellett mindhárom parkettaféleséget 
is termelik (csaphornyos, mozaik, lamella). A leggyengébb minőségű anyagot táb-
lásítják, furnérral borítják, vagy méretre vágva szállítják a bútoriparnak. A fe
nyővonalon hasonló vertikumban dolgoznak. A gyengébb minőségű fűrészárut töm-
bösítik, igen jelentős a lambériatermelésük. A steril hulladékot aprítják és elad
ják, az egyéb hulladékot saját energiatermelésre használják. A hőenergia mellett az 
üzem elektromos energiaigényét is előállítják, sőt Hollabrunn áramszolgáltatásá
hoz is hozzájárulnak. Megítélésünk szerint a megjelenésében egyszerű, a hazai biz
tonságos üzemeltetési feltételeinknek sok tekintetben nem megfelelő üzemben igen 
gazdaságos és piacorientált termelés folyik. A nagy hazai fafeldolgozó üzemeink
ben talán kívánatos lenne a látottakhoz hasonló komplex termelési és értékesítési 
szemlélet. 

A Homogenholz, Neudörfl üzemben, a mai legújabb technológiai követelmények
hez igazodó 300 ezer m 3/év kapacitású forgácslapgyárat ismertünk meg. A 4 X 6 
órás folyamatos termelésű üzemben alig 150 ember dolgozik. A napi 1000—1100 m 3 -
es termelés, a maximum 4 napi készletezési lehetőség igen pontos szervezőmunkát 
igényel. Az üzem egész területén, az alapanyagtértől a készáruraktárig mindenütt 
tisztaság, rend és fegyelem van. 

A 30 fős szakosztály minden tagja nagy érdeklődést tanúsított a két üzemben, 
amelyhez nagyon sokan közvetlen napi munkájukkal is kötődnek. A szakmai ta
nulmányút igen jól sikerült, a Lignimpex. ARTEX és Technoimpex külkereskedel
mi vállalatoknak megköszöntük a támogatásukat. 

(Szalkay György) 

Az erdőfeltárási szakosztály október 4—5 -én az Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság területén tartotta ez évi második kihelyezett ülését. Az erdőgazda
ság Salgótarjánban fogadta a szakosztály tagjait. Tóth József igazgató köszöntötte 
a szakosztályt és tájékoztatást adott az erdőgazdaság gazdálkodási viszonyairól, 
feladatairól, eredményéről és célkitűzéseiről. Ismertetésében külön kitért a mű
szaki fejlesztési kérdésekre és ennek keretén belül az erdőgazdaság erdőfeltárá
sának helyzetére és fejlesztési lehetőségeire. 

Az első nap bemutatásra került a Cserhát-hegységben 1987—1988. években, a víz
üggyel közösen épített Komoravölgy—Pilinyi (3,5 km) és a Karancs-hegységben a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság kivitelezésében 1984—1986. években épült Karancs-
berényi (6,9 km) erdészeti burkolt út. Délután a Bükki Nemzeti Park képviselőjé
nek meghívására megtekintette a szakosztály az Ipolytarnóc-csapásvölgyi ősma
radványok védett területét, majd este a salgótarjáni öblösüveggyárat. Másnap a 
Börzsöny-hegységben, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság kivitelezésében készülő 
Szénpatak-hangyásbérci (5,5 km) útépítés, valamint az ugyancsak pilisi kivitele-



zésben. 1986—1987. években épített Cseresznyefa-Taxirét (5,6 km) erdészeti burkolt 
út, valamint 1989. évben házilagos kivitelezéssel elkészült cseresznyefai parkoló 
megtekintésére került sor. 

A szakosztály kritikusan értékelte a Szénpatak-h'angyásbérci útépítés beruházói 
és kivitelezői munkáját. Változatlanul gazdaságosnak és ezért szükségesnek tartja 
a személyi és anyagi-műszaki feltételek előzetes megteremtésével a házilagos ki
vitelezéshez való mielőbbi visszatérést. Ez módot nyújthat az elhanyagolt állapotú 
erdészeti utak helyreállítására és a rendszeres útfenntartás végrehajtására. Végül 
útfenntartás-gazdaságossági és környezetkímélő okokból is fontosnak tartja a kör
nyezetvédelmi szakhatóság korábbi és még ma is fennálló állásfoglalásának felül
vizsgálatát, amely nem járult hozzá az utóbbi évek börzsönyi útépítéseinél a por
talanított burkolatok (aszfalt) kivitelezéséhez. 

A kihelyezett ülést és annak programját Kucsera István műszaki osztályvezető 
alapos szervezéssel és szakértelemmel készítette elő Szabó Ferenc és Korbonszki 
Kazimir salgótarjáni és királyréti erdészetvezetők hatékony közreműködésével. 

(Bogár István) 

Űj elhelyezésben az egyesület könyvtára és egyéb relikviái. Amikor a Főváros XI I . 
Kerületi Tanácsa közérdekű hasznosításra a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnak 
adta át a budai Csillagvölgyben elterülő erdős telkeket a rajtuk álló és az ezred
forduló körül keletkezett nyárilakok romjaival, akkor merült fel a gondolat, hogy 
a házmaradványok egyikének-másikának tatarozásával méltóbb elhelyezést lehetne 
teremteni a 40 éve raktári körülmények között, Telkin szinte hozzáférhetetlenül 
kallódó, nagyértékű egyesületi könyvtarunk és hasonló sorsú berendezéseink még 
megmaradt darabjainak. 

A gondolat minden illetékes helyen lelkes megértésre talált és jelentős központi 
támogatással, a gazdaság lelkes munkájával eljutottunk oda, hogy dr. Berdár Béla 
főigazgató ünnepélyes fogadáson át is adhatta rendeltetésének az új objektumot. 
Vállalkozásuk indokolására az anyagi értékek megóvásán túl a könyvekben felhal
mozott szakmai ismeretek megfelelő hasznosulását, az ereklyeként megőrzött egyes 
tárgyakból egykori nagyjaink kisugárzó szellemiségének elfogadását, tiszteletét hoz
ta fel. Gáspár Hantos Géza egyesületi főtitkárunk meleg szavakkal mondott kö
szönetet mindenkinek, kinek része volt a megvalósításban, örömmel fogadta az 
egyesület nevében az új elhelyezés lehetőségét, de nem hallgathatta el azt a re
ményét, hogy ez is csak ideiglenes, átmeneti addig, amíg újra birtokba nem ve
hetjük az elődeink közadakozásából épült. Alkotmány-utcai ősi székházunkat. Ákos 
Zsuzsa kerületi tanácselnök örömmel nyugtázta azt, hogy a kerület újra ilyen ran
gos közintézménnyel gazdagodott és annak széleskörű hasznosítására buzdított. 

Az avatási szertartás után Riedl Gyula egyesületi könyvtáros mutatta be az épü
let egyes helyiségeit, a berendezés legszebb darabjait, amelyek még az országháza 
bútoraival együtt, azokkal egyforma kivitelben és azonos időben készültek. A ven
dégek érdeklődve nézték a régi könyvek díszes kiállítását és végül meghatódva 
írták nevüket a volt székház emlékkönyvébe, amelyet valamikor I. Ferenc József 
császár és király bejegyzése nyitott meg. 

A helyiségek mostantól a parkerdőgazdaság budapesti erdészetének gondozásában, 
a közeljövőben kialakítandó házirend szerint áll az egyesületi tagok rendelkezésé
re. Remélhetőleg hamarosan zarándokhelyévé válik erősen szétszórt szakmánknak. 

(Jéröme René) 

Az erdőgazdálkodás területén dolgozók 
társadalmi-erkölcsi megbecsülése az egye
sület középtávú programjában kiemelten 
szerepel. 1986-ban a helyi csoportok tit
kárain keresztül kérdőívvel kértünk ja
vaslatot a tagságtól címhasználat beve
zetésére. A megkérdezettek 87%-a fog

lalt mellette állást. Ezt követően foglal
kozott vele a választmány, valamint a 
MEDOSZ erdészeti szakosztálya. Az az 
álláspont alakult ki, hogy a vállalati ön
állóság révén az ilyen irányú döntések a 
gazdálkodó szervek hatáskörébe tartoz
nak, az egyesület így csak kezdeménye-



ző javaslattal élhet. Ennek alapján a 
Kisalföldi EFAG a következőket vezette 
kollektív szerződésébe: 

„Főmérnöki, főerdészeti címhasználat 
elnyerésére pályázati lehetőség 

Az erdőgazdaság igazgatója pályázati 
lehetőséget biztosít kétévente a legalább 
20 éve munkaviszonnyal rendelkező er
désztechnikusok számára főerdészi, és a 
hasonló munkaviszonnyal rendelkező er
dőmérnökök részére, főmérnöki cím el
nyerésére. Először 1990-ben, majd min
den páros évben. 

A pályázat alapja a jelöltnek a válla
latnál kifejtett munkája, tudományos 
publikációi, más szakmai eredményei. 

A pályázatot május 1-jéig lehet be
nyújtani az illető erdészethez, főmérnö
ki címért az erdőgazdaság központjához, 
ahol a szakmai kollektíva azt megismer
heti, megvitathatja és a vállalat felé 
elbírálásra javasolhatja. A központ öt
fős bírálóbizottságot hoz létre az illeté
kes ágazatvezetővel az élen és tagjai az 
érintett egységvezetők, valamint a pályá
zóval azonos végzettségű három, arra 
érdemes személy. A vállalat a cím oda
ítélésének időpontját augusztus 20-ban 
jelöli meg. A cím elnyerésével az alap
fizetés 20%-a jár." 

(Stádel Károly) 

A pilisi csoport (Visegrád) nyugdíjas-
találkozóját a csoport a szentendrei erdé
szet területén tartotta, hagyományos mó
don. A Budavidéki Állami Erdő és Vad
gazdaság 1989. április l-jén egyesült a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdasággal. En
nek természetes következményeként a ta

lálkozón jelen voltak a budakeszi és gö
döllői nyugdíjasok is, a visegrádiakkal 
egyetemben. Géczy Béla szentendrei er
dészetvezető és munkatársai a következő 
programot állították össze: szabadforrá-
si ifjúsági tábor megtekintése, Szentend
rén skanzenlátogatás, a sikárosi va
dászház és a kopanyicai villanypásztor 
bemutatása, majd ebéd, baráti beszélge
tés Leányfalun. 

A találkozón 68 nyugdíjas vett részt, 
többek között dr. Tollner György és dr. 
Madas László nyugalmazott igazgatók. A 
nyugdíjasok jelenlevő doyenje a 91 éves 
Sződt István gödöllői erdésztechnikus 
volt. A parkerdőgazdaság vezetőségét a 
találkozón dr. Szikra Dezső műszaki fő
igazgató-helyettes képviselte. A jelenle
vők megemlékeztek elhunyt tagjaikról, 
sok üdvözlőlapot küldtek távollevő, beteg 
társaiknak, valamint táviratban köszön
tötték Arkosi Gyula nyugalmazott pilisi 
főmérnököt, az egyetemünk által adomá
nyozott aranyoklevele alkalmából. 

(Bánó László) 

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

SOPRONBAN: 
Gólya János—Mihály Sándor: „Hazai 
és külföldi új fahasználati technoló
giai és technikai eredmények bemuta
tása", 

T A T A B A N Y Á N : 
Csicsai Sándor—Wiszt Ferenc: „Mag
termelő állományok védelme" címmel. 

Az 1990. évi egyesületi vezetőségválasztó közgyűlés megrendezésére Budapesten, 
március hó 22-én kerül sor. 

Részletes tájékoztatás a következő lapszámban jelenik meg. 
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