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Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály Budapesten tartotta ülését. Dr. Papp Mihály 
elnöki bevezetője után Ott János ( M É M Közgazdasági Főosztály) az időszerű ágazati 
közgazdasági kérdésekről tartott tájékoztatót. Ismertetést adott többek között a hosz-
szútávú tervezői munkáról, az V . ötéves terv előkészítéséről, az ágazati tervezés és el
számolás problémáiról, a vállalati szabályozórendszer módosításának elvi követelmé
nyeiről. Czebei Sándor osztályvezető a M É M és Bencze Tibor az Országos Tervhivata l 
részéről mondott el a témával kapcsolatos számos hasznos információt. Dr. Ébli 
György szakosztályi titkár a „Fafeldolgozás fejlesztésének időszerű kérdései" téma
körben november 5-én Budapesten tartandó, egynapos konferencia előkészítéséről 
adott tájékoztatást. 

* 
Az MTESZ fejlődésben levő országok műszaki tudományos kérdéseivel foglalkozó 

bizottsága konferenciát rendezett. A természeti erőforrások elnevezésű szekció ülésén 
Király Pál „Afr ika és Dél-Amerika trópusi erdőgazdaságainak, szerepe az országok 
gazdasági életében" és Rácz Antal „ A vadászat és vadgazdaság helyzete és fejlődése 
Fekete-Afrikában" címmel tartott előadást. 

* 

A Vadgazdálkodási Szakosztály ülésén a vitaindító előadást Berdár Béla, a szak
osztály titkára „Vadgazdálkodási politikánk társadalmi problémái" címmel tartotta. 
A z ülésen részt vettek az Ál lami Gazdaságok Országos Központjának, a Magyar V a 
dászok Országos Szövetségének, a Mecseki EFAG-nak , a M É M Vállalatfelügyeleti , 
valamint Vadászati és Vadgazdálkodási Főosztályának, továbbá a Termelőszövetkeze
tek Országos Tanácsának képviselői is. A z előadást élénk vita követte. 

Az Erdei Vasutak Szakosztályának ülésén Szalay Endre vasúti szakfelügyelő előadá
sában vitatták meg az „Emelkedések és a vonalvezetés kérdései és megoldásai az er
dei vasutaknál" címen tartott előadást. 

* 
Az Erdők Napján az általános- és középiskolák diákjai felkeresték a lakóhelyük

höz legközelebb levő erdőt. A szervezett barangolásnak, játszásnak, a természetben 
való gyönyörködésnek országszerte nagy sikere volt . A helyi csoportoktól eddig be
érkezett jelentések szerint mintegy 420 általános iskola és 70 középiskola több mint 
68 000 diákjának 332 erdész és 52 erdőmérnök adott felvilágosítást az erdőről, annak 
szerepéről, életéről, az abban dolgozók munkájáról. 

* 

Az MTESZ Arany-, Gyémánt- és Vasdiplomás Mérnökök Köre házi ünnepséget 
rendezett a 90. életévüket betöltött egyesületi tagok tiszteletére. A díszoklevéllel ki
tüntetettek között volt Újvári Géza erdőmérnök, aki Egyesületünknek immár 62 éve 
tagja. 

• 
Az MTESZ elnökségi ülést tartott július 3-án. Megjelent és felszólalt Focfc Jenő, az 

M S Z M P Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke is. Kónya Albert aka
démikusnak, az M T E S Z társelnökének megnyitója után dr. Csanádi György miniszter
nek, az M T E S Z közelmúltban elhunyt elnökének helyébe dr. Ajtai Miklósnak, az 
OMFB elnökének személyében megválasztották a Szövetség új elnökét. A z ülésen 



ezután megtárgyalták, miként lehetne a tudományos egyesületek kapcsolatait fejlesz
teni a vállalatokkal. Jelenleg ugyanis csak néhány egyesület — mint a bányászati és 
kohászati, az erdészeti, a kémikus és a faipari — működik együtt szakterületeinek 
vállalataival. Külön napirendi pontban tárgyalták meg a műszaki fejlődés jelenlegi 
helyzetét s továbbfejlesztésének irányait. A z elnökség leszögezte: a szövetség mun
kájának hatékony fokozására az egyesületeknek fel kell tárniuk szakterületükön azo
kat a tényezőket, amelyek a műszaki fejlődést hátráltatják. Jelzéseiket, tapasztalatai
kat a szövetség feldolgozza, s az illetékes szervek elé terjeszti. 

A helyi csoportok életéből 

A Pécsi Helyi Csoport a szakszerve
zeti bizottsággal közösen bensőséges ün
nepség keretében nyugdíjas találkozót 
rendezett az alsókövesdi erdészetben. 
Ezen elhatározták, hogy a nyugdíjasokkal 
való kapcsolat továbbfejlesztése érdeké
ben ezentúl minden esztendőben meg
tartják a baráti találkozót. 

A Csoport munkabizottsági ülésen fog
lalkozott a Mecsek hegységben meglevő 
turistautak állapotával és javaslatot tett 
a felújítások, karbantartások folyamatos 
elvégzésére 1974-ben. Kidolgozta továbbá 
az 1990-ig megvalósítandó új sétaútrend
szer tervét, amelynek célja a már kiala
kított és a jövőben kialakítandó kirán
duló központok tervszerű, céltudatos ösz-
szekötése. Min tegy 129 k m hosszú sétaút 
megépítése szükséges ahhoz, hogy a k i 
ránduló központok a rohamosan növeke
dő forgalmat ki tudják elégíteni. A z így 
megtervezett sétaútrendszerből 1972—73-
ban már 25 k m hosszú új út készült. 

* 

Az ÉRDÉRT Csoport szakmai tanul
mányutat tett a Balatonfelvidéki E F A G -
ban. Bakonybélen fakitermelést, Huszá-
rokelőpusztán, i l le tve Franciavágáson 
fűrészüzemet, Badacsonytomajon az 
E M É R T Pepsi Cola üzemét tekintették 
meg. 

* 

A Kaposvári Csoport a lábodi erdészet 
területére szakmai bemutatót szervezett. 
Itt a fenyőtermesztési kutatások kereté
ben az E R T I mátrafüredi állomásának 
dolgozói által a tuskós területeknek f e -
nyős erdősítésére kidolgozott technoló
giát, ennek gépsorát mutatták be. 

A Csoport a szegedi erdészeti szakkö
zépiskola nyári gyakorlatukat töltő ta
nulói részére szakmai bemutatót tartott. 
Először az iharosi erdészetben bükkös és 
tölgyes természetes felújításokat nézték 
meg a diákok Merényi György erdőmű
velési osztályvezető-helyettes kalauzolá
sával, majd a csurgói fűrészüzembe láto
gattak el. Végü l az ágneslaki arborétum 
bejárására került sor. 

A Kecskeméti Csoport a Székesfehér
vári Csoport 40 tagját látta vendégül ta
nulmányúton. Ván László, Várkonyi 
Vilmos és dr. Horváth László vezetésével 
a résztvevők megnézték a soltiszigeti 14 
éves óriásnyár-állományt, a solti fehér
nyár és nemesnyár-nevelő csemetekertet, 
a fülöpházi homokbucka világot, majd 
Kunadacson fenyőnevelő csemetekertet, 
vadkacsanevelést, a továbbiakban pedig 
tuskózási, gyomirtási munkálatokat és a 
fenyves-égeres természetvédelmi terüle
tet. Markovics László igazgató viszontlá-
togatásra hívta meg a Csoportot. 

* 
A Nagykanizsai Csoport a Balatonfel

vidéki E F A G bakonyi területére tanul
mányutat szervezett. A résztvevők kü
lönböző adottságok között vizsgálták a 
szálfás fakitermelés gépeit, az alkalma
zott munkaeszközöket és munkaszerve
zést, a termelési-közelítési költségeket. A 
vendéglátók részletes ismertetése és a 
látottak alapján részletesen kiértékelték 
a szálfás munkamódszer eddigi eredmé
nyeit. Nagy érdeklődést váltott ki az idő
sebb bükkösök gyérítésére vonatkozó 
több mint 40 éves kísérleti területek be
mutatása. Ez meggyőzően bizonyította, 
hogy az idős bükköst is érdemes gyérí-
teni, mert igen nagy a ritkítási növedéke. 
A perlites csemetenevelési eljárást i l le
tően a vélemények eltérőek voltak. 

A Csoport a nagykanizsai városi párt
bizottság felkérésére megtárgyalta a vá
rospolitikai bizottság által összeállított, 
Nagykanizsa város V . ötéves tervére v o 
natkozó irányelveket. A kibővített veze
tőségi ülés az irányelvekkel általában 
egyetértett, azonban kiegészítette azokat 
a környezetvédelemre, a parkerdőre, az 
utcafásításokra és a zöld felületek f e j 
lesztésére vonatkozó részletes javaslatok
kal, s ezeket megküldte a pártbizottság 
részére. 

* 

A Pest megyei TSz Csoport a dabasi 
járás és a dabasi Szikra Mg. T S Z terüle
tén Desspoth László erdész és Balázs 



István megyei erdészeti felügyelő vezeté
sével tapasztalatcserén vett részt. A z 
összejövetel célja elsődlegesen az volt, 
hogy bemutassák a megyei tsz erdész 
szakembereinek, a felügyeleti szerv meg
hívott tagjainak és a mezőgazdasági 
üzem vezetőinek: milyen módszerekkel 
lehet saját erőből, termelőszövetkezeti 
viszonylatban korszerűnek nevezhető fa
feldolgozó üzemeket és nagyüzemi jel le
gű csemetekerteket létesíteni állami 
pénzeszközök igénybevétele nélkül. 
Résztvevők egyúttal tsz erdőfelújításo
kat és tanyafásításokat is megtekintettek, 
majd időszerű egyesületi feladatokat be
széltek meg. 

Az Esztergomi Csoport vezetőségi ülé
sén tárgyalta meg a tsz erdőgazdálkodás 
helyzetet és a szakmai továbbképzés 
színvonalának emelése érdekében teendő 
intézkedéseket. A z ülés Bihary Dezső 
gazdasági felelős elhunyta következtében 
új gazdasági felelőst választott Szabatin 
Lajosné tagtárs személyében. 

A Csoport a már hagyományossá vált, 
évenként ismétlődő bányász-erdész ta
lálkozót Tatabányán szervezte meg bá
nyamérnök kollégákkal. A találkozót 
szakmai bemutató előzte meg, amelyen 
Kárpáthy Lóránt bányamérnök adott is
mertetést a külszíni fejtés technológiá
járól, gépsorairól, munkamódszerekről, 
majd ismertette a szénbányák jelenét és 
jövőjét. 

A Csoport munkabizottsági ülés kere
tében tárgyalta meg a fakitermelők ver
senyének szervezésével kapcsolatos M É M 
körlevélben foglalt irányelveket. A bi
zottság javaslatot tett az irányított dön
tésnek versenyszámként való felvételére. 

A Csoport erdőnevelési szakmai napot 
rendezett a szentendrei és a pilisszent
lászlói, valamint a Lajos-íorrási terüle
tén. Ezen Mészöly Győző diaképek vet í 
tésével adott útibeszámolót spanyolorszá
gi útjáról, majd dr. Sólymos Rezső tar
tott előadást az erdőnevelésről, amelyet 
szakmai bemutató követett. A z 1975. évi 
fahasználati tervek most folyó állomány-
jelölési és becslési munkáinál már érvé
nyesíteni kívánják az új erdőnevelési el
járásokat. A szakmai bemutató dr. Madas 
László zárószavaival ért véget. 

* 

A Sárospataki és a Miskolci Csoport a 
Sárospataki Öregdiákok Köréve l közös 
rendezésben Sárospatakon erdésznapot 
rendezett. A rendezvényen dr. Madas 
András miniszterhelyettes tartott elő
adást „ A Zempléni-hegység erdeinek 
múltja, jelene és jövő je" címmel. Tóth 
József tanácselnök tájékoztatta a részt
vevőket Sárospatak város fejlesztésének 
célkitűzéseiről. A programban múzeum
látogatás, a vártemplomban orgonahang
verseny, a volt tehetségvizsgások és a 
volt népfőiskolások találkozója is szere
pelt. 

* 

A Veszprémi M É M Csoport Pécs és 
Szekszárd térségében tanulmányút kere
tében ismerkedett meg a szekszárdi er
dészet véghasználati, közelítés-szállítási 
feladataival és a Gemenci Vadgazdaság
ban folyó erdőgazdálkodás munkájával, 
Szoták Ferenc erdészetvezető vezetésével 
Pécsett Molnár István és Obert Gyula 
mutatták be a mecseki parkerdőgazdál
kodást, a műszaki létesítményeket. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 
Dr. Bondor Antal M É M Termelés- és Műszaki Fejlesztési Főosztály h. vezetője, Bu

dapest; dr. Hauer Lajos tud. főmunkatárs, E R T I , Budapest; Horváth István M É M Er
dőrendezési Főo. Üzemtervkészítési Osztálya vezetője, Budapest; dr. Igmándy Zoltán 
egyetemi tanár, EFE, Sopron; dr. Járó Zoltán tud. főosztályvezető, E R T I , Budapest; 
Jérőme René tud. főosztályvezető h., E R T I , Budapest; Káráll János igazgatóhelyettes, 
Kisalföldi E F A G , Győr ; dr. Madas László a Pilisi Á l l . Parkerdőgazdaság igazgatója, 
Ezetergom; dr. Sali Emil M É M Erdőrendezési Főosztály vezetője, Budapest; dr. Sóly
mos Rezső tud. főosztályvezető, E R T I , Budapest; dr. Tóth Sándor M É M Vadgazdasági 
és Vadászati Főosztálya vezetője, Budapest; Varga Gyula a Kisalföldi E F A G igazga
tója, Győr; Zsombor Ferenc, tud. munkatárs, Orsz. Mezőgazdasági Fajtakísérleti Inté
zet, Budapest. 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. Veze tő : dr. Keresztesi Béla. Főmunkatárs: Jérőme René. 
Tagok : Balázs István, Budapest; Beck Antal, Pécs ; dr. Birok Oszkár, Budapest; Boldizsár Antal, 
Miskolc; Boíos Géza, Debrecen; Büttner Gyula, Esztergom; Deák István, Tamási ; Erdős László, 
Budapest; Fila József, Budapest; Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár Hantos Géza, Budapest; Hatler 
Rudolf, Kaposvár; dr. Herpay Imre, Sopron; Iharos Frigyes, Veszprém; Imreh János, Budapest; 
Jáhn Ferenc, Eger; dr. Járó Zoltán, Budapest; dr. Káldy József, Sopron; Király Pál, Budapest; 
dr. Kiss Rezső, Budapest; dr. Madas András, Budapest; Mészöly Győző, Budapest; dr. Radó 
Gábor, Budapest; dr. Sali Emil, Budapest; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr. Speer Norbert, 
Budapest; Stádel Károly, Győr ; Toíh István, Budapest; dr. Töífi Sándor, Budapest; Varga 

Ferenc, Sopron; Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 




