
Egyesületünk elnöksége dr. Madas András vezetésével július 4-én ülést tartott. 
A napirendi pontok feletti vita után az elnökség a következő határozatokat hozta. 

1. A z 1974. évi egri közgyűlés alkalmából az alábbi egyesületi tagokat tüntette ki 
Bedő Albert Emlékéremmel: 

Beck Antal erdész (Pécs), dr. Héder Sándor erdőmérnök (Balatonfüred), dr. Ko
vács Jenő erdőmérnök (Eger), Rimler László erdőmérnök (Gödöl lő) . 

2. A z 1974. évi egri közgyűlés alkalmából a Mikológiái és Faanyagvédelmi Szak
osztály javaslata alapján az alábbi egyesületi tagokat tüntette ki Clusius Emlék
éremmel : 

Babos Lórántné muzeológus (Budapest), Gyarmati Béla műszaki gazdasági tanács
adó (Budapest), dr. Mákara György ny. főorvos (Budapest). 

3. A z Elnökség a Mikológiái és Faanyagvédelmi Szakosztályt társaság rangra, szak

sági és szövetségi beruházási alapot, tartalék-alapokat a köztársasági törvényekben 
megállapított járulékkulcs szerint. A forgóalap után fizetett kamatok (1,7—4%) az 
államszövetség bevételeit képezik. A gazdasági szervezeteknek közös tartalékalapja 
van. A kommunális eszközök utáni kamat (3,5%) a községek bevételi forrása a be
ruházásai fedezésére, amit a megfelelő alapszámlán a bankok kezelnek. 

A z erdőgazdasági szakemberek közgazdasági képzése egyetemi, technikumi és 
szakmunkásiskolái szinten folyik. A z egyetemen az általános politikai gazdaságta
non kívül erdészeti gazdaságtant (vállalatgazdálkodás, külkereskedelem, tudományos 
munkaszervezés stb.) oktatást adnak. Technikumi szinten politikai gazdaságtant, 
könyvelést és munkanorma-készítést tanítanak. Szakmunkásoknak elemi ismeret
anyagot oktatnak a vállalati önigazgatásról, a munka ésszerűsítésről és számvitelből. 

„Útmutatás az erdőművelési munkák normázására" (60 oldal) . Ismerteti a mun
kafolyamatokat, a munkaidő összetételét, az időmérési eljárásokat, a munkanorma 
készítésének módszereit, a normák megállapítását általában, a számítási módokat 
és próbaelszámolásokat, üzemi kipróbálást. 

A gyakorlati részben a makkvetéssel, az erdősítések ápolásával (többek között a 
gyomirtó vegyszerek alkalmazásával), az aljnövényzet-irtással, a traktoros gödör
fúrással kapcsolatban ismerteti az alkalmazott időméréseket, a felvételi táblázatokat 
és a műszaki normakészítés egyéb sajátosságait különös tekintettel egyes tájegysé
gek eltéréseire. Nagy súlyt helyez a mintaterületek kiválasztására és a felvétel prob
lémáinak tisztázására. A z útmutató 5 db célszerűen szerkesztett táblázatot is tartal
maz az időméréshez, a munkás- és munkanap-elemzéshez, a munkanap-felvételek
hez. 

Ajánlja a munkanap-felvételt 3 napon át végezni. A z elemi időknél + 3 % eltérést 
tart megengedhetőnek. A felvételi és értékelő (elemző) űrlapok kitöltésére szintén 
nagy súlyt helyez. Területi felvételeknél 100 m 2 egységterületet javasol. A z időjárást 
befolyásoló körülménynek tartja. A z útmutató tartalmazza a matematikai statisztika 
alkalmazásának általános képleteit is. 

„ A z elosztás elvei az erdőgazdaságban" (mellékletekkel együtt 243 oldal) . A z anyagi 
érdekeltség helyes megteremtése, a gazdasági szervezet dolgozóinak érdem szerinti 
és igazságos nyereségrészesedése céljából vállalati szabályzatot kell készíteni. Ehhez 
számos irányelv, illetve feltétel figyelembevételét ajánlja a szerző. 

A z elosztás feltételei lehetnek objektívek (külső tényezők befolyása az eredmény
re) és szubjektívek (a dolgozóktól, a munkától függő tényezők). 

A jó részesedési rendszer kialakításához és alkalmazásához elengedhetetlen a kel
lően részletezett nyilvántartás, a pontos és szakszerű könyvelés, számvitel, amely 
egyúttal szintén elősegíti a sikeres gazdálkodást. Ref.: Abonyi I. 



csoportjait szakosztály rangra emelte. Indokolta ezt az intézkedést ennek az egye
sületi szervezetnek a nagy taglétszáma, sajátos munkaterülete, a hazai és a nemzet
közi mikológus-életben való szereplésének tekintélyi érdekei. Űj elnevezése és szer
vezeti felépítése a következő: 

Erdészeti Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaság 
I. Általános Mikológiái Szakosztály 

I I . Faanyagvédelmi Szakosztály 
I I I . Sejtkémiai és Élettani Szakosztály 
IV . Mikológiái Közlemények Szerkesztő Bizottsága 
V . Oktatási Bizottság 

4. A z Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a főtitkár jelentését az Egyesület 
küldöttségének szerepléséről a szocialista országok erdészeti és faipari egyesületei 
képviselőinek tanácskozásán, amelyet június 10—14. között tartottak Budapesten az 
OEE és a F A T E közös rendezésében. 

A helyi csoportok életéből 

A Balassagyarmati Csoport meghívá 
sára a Mezőföldi Erdő- és Vadgazdaság
tól Takács László fahasználati csoport
vezető vezetésével hattagú küldöttség 
tanulmányozta a kemencéi erdészet te
rületén a középhegységi jellegű közelí
tési munkákat, elsősorban az LKT—75 
típusú csehszlovák csuklós traktor vá
gástéri és közelítési tevékenységét. A 
csoport részéről Járási László fahaszná
lati osztályvezető és Sipos Ferenc előadó 
voltak a tanulmányút vezetői. 

A csoport a szegedi „Kiss Ferenc" Er
dészeti Szakközépiskola felkérésére a 
gazdaság és a helyi csoport közös ren
dezésében egynapos tanulmányutat szer
vezett a I I . osztály diákjai részére. A 
Szakközépiskola részéről Medvecz Gábor 
osztályfőnök volt a tanulmányút vezető
je, a helyi csoport részéről Prókay Gyula 
titkár. Délelőtt erdőművelési programot 
szervezett a helyi csoport, amelynek 
szakvezetője Korbonskyné Nemky Klára 
erdőmérnök, erdőművelési műszaki v e 
zető volt. Elsősorban különböző korú si
keres természetes felújításokat mutattak 
be a hallgatóknak, majd az erdősítések 
műszaki átvételében vettek részt a tanu
lók és a termelőhely feltárásáról kaptak 
gyakorlati tájékoztatást. Délután idegen
forgalmi nevezetességeket láttak Zebe-
gényben és jóléti létesítmények (séta
utak, táborhely, kiépített forrás, pihenő
helyek, szalonnasütők stb.) szerepeltek a 
programban. A tanulmányút délutáni v e 
zetője Sági Ferenc műszaki vezető volt. 

* 
Az E R T I Csoport rendezvényén dr. 

Keresztesi Béla, az M T A levelező tagja, 
intézeti főigazgató „Május. Itália" cím
mel vetítettképes útibeszámolót tartott 
olaszországi tanulmányútjáról. A művé
szien szép színes diaképekkel kísért és a 
sok hasznos szakmai tapasztalatot ismer
tető útibeszámoló a nagyszámú hallgató
ság körében nagy tetszést aratott. 

A Keszthelyi Csoport a Pápai Csoport
tal közös rendezésben nyugdíjas talál
kozót szervezett. A z összejövetelen, 
amelyet Zalahaláp térségében tartottak, 43 
nyugdíjas jelent meg. Lippenszky György 
igazgatóhelyettes beszámolt a Gazdaság 
fafeldolgozó tevékenységéről, valamint a 
zalahalápi beruházás céljáról. Kovács 
József főművezető ismertette a fűrész
üzem munkáját, majd Fábián Gábor épí
tési előadó tartott ismertetést a panel par
kettagyártásról és a panelparketta üzem 
építésének helyzetéről. A továbbiakban a 
monostorapáti erdészet diszeli kerületé
ben a kopárfásítás eredményeit tekin
tették meg, ahol Németh Lajos műszaki 
vezető adott tájékoztatást. Fábián Gábor, 
az OEE Szociálpolitikai Bizottságának 
tagja ismertette azokat a javaslatokat, 
amelyeket a Bizottság készített a nyugdí
jasok helyzetének javítására. 

Kálnay Zoltán ny. erdőmérnök, a meg
jelentek nevében köszönetét fejezte ki az 
egyesületnek, a Gazdaságnak és a szak
szervezetnek. Nagyon jó érzés — mond
ta —, hogy az aktív kollégák beszámol
nak munkájukról, gondjaikról, de leg
alább ilyen jó, ha évenként mód nyílik 
arra, hogy találkozzanak egymással a 
nyugdíjasok, elbeszélgethessenek a szak
ma fejlődéséről. 

• 
A Nyíregyházi Csoport erdészettörté

neti szakbizottsága ülést tartott. Ezen fel
szólalt dr. Csőre Pál, az OEE Erdészet
történeti Szakosztályának vezetője is. A z 
ülésen megállapodtak abban — többek 
között —, hogy az erdészetek történeté
nek feldolgozásához és megírásához a 
következők szerint fognak hozzá: 

Wittner Ferenc Tiszacsegei Erdészet, 
Sipos Géza Debreceni Erdészet. Tóth Jó
zsef Hajdúhadházi Erdészet, Nagy Antal 
Derecskéi Erdészet, Mezei László Tibor
szállási Erdészet, Mészáros György Bak-
talórántházi Erdészet, Belányi László és 
Koppány Tamás Nyíregyházi Erdészet. 



A Szolnoki Csoport Jászberényben 
„Erdőtörvény és annak végrehajtása a 
tsz-ben" témakörben tapasztalatcserét 
szervezett. A z összejövetelen a megbe
szélés az Erdőtörvénnyel kapcsolatban 
kidomborította a tsz-ek erdőgazdálkodási 
gondjait, főként a szakember-alkalmazás 
terén, majd az üzemtervszerű gazdá.ko-
dás és ezen belül a kitermelt faanyag ér
tékesítési problémáit vitatták meg a 
résztvevők. A nem erdész szakemberek 
(tsz-vezetők) körében igényként merült 
fel az Erdőtörvény részletes ismertetése 
klubszerű vitadélután keretében. A részt
vevők ezután a „Március 15" Mgtsz er
dősítéseit és nevelővágásait tekintették 
meg. Vitavezető Nagy István erdőfelügye
lő volt. 

A Csoport rendezésében az Erdőgaz
daság dolgozói által létrehozott sétaerdő 
és erdei tornapálya ünnepélyes avatásán 
dr. Papp Mihály igazgató méltatta az er
dei létesítmények társadalmi szükséges
ségét, megköszönve a társadalmi össze
fogást, majd a sétaerdőt és tornapá'yát 
átadta dr. Berczkí Lajosnak, a Szolnok 
megyei Tanács elnökhelyettesének. A z 
ünnepély kedves színfoltja volt az új-
szászi általános iskola erdei témájú elő
adása és szavalatai. A M É M Erdőrende
zési Főosztályának képviseletében Hor
váth István osztályvezető az ünnepség 
befejezéseként a fásításban élenjáróknak 
jutalmakat osztott ki. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották: 

Egerben dr. Káldy József „ A korszerű 
erdészeti gépkarbantartás és javítás kö
vetelményei — tekintettel a termelési 
rendszerek alkalmazására"; Murányi Já
nos „Hegyvidéki viszonylatban a legcél
szerűbb és leggazdaságosabb technológiai 
gépsorok"; Bogár István „Javasolt és be
szerezhető gépek az V . ötéves terv idő
szakában, különös tekintettel a gépek ti
pizálására"; 

Esztergomban dr. Sólymos Rezső „Er
dőnevelésünk fejlesztésének irányelvei és 
lehetőségei". 

Halálozás. Rövid , súlyos betegség után 
61. életévében Székesfehérváron elhunyt 
Solymár (Schumacher) Pál erdőmérnök, 
a Fejér megyei Műszaki Élet szerkesztő 
bizottságának tagja. Erdőmérnöki diplo
máját 1938-ban Belgrádban szerezte meg, 
majd a morvái és a zentai erdőhivatal
nál dolgozott kezdő mérnökként, ahon
nan az ungvári erdőigazgatósághoz került 
erdőrendezőnek. A felszabadulástól kezd
ve a Mezőföldi Á l l ami Erdő- és Vadgaz
daságban teljesített szolgálatot különböző 
munkakörökben. Kiemelkedő társadalmi 
munkát végzet t egyesületünkben, az 
M T E S Z megyei szervezeténél, valamint 
az M T A Környezetvédelmi Bizottságá
ban. Szorgalmas, odaadó munkája, je l le 
me és szerénysége munkatársai, barátai 
számára példamutató volt . 

Papp Mihály ny. erdész (Pécsvárad) 94 
éves korában, Márkus Mihály ny. erdész 
(Pécs) 87 éves korában elhunyt. 

Dr. Albert Pilat akadémikus, a Cseh
szlovák Nemzeti Múzeum Mikológiái 
Osztályának vezetője, a magyar Clusius 
Emlékérem első külföldi tulajdonosa 70 
éves korában Prágában elhunyt. 

* 

Huszár Károly ny. erdőmérnök, volt 
főerdőtanácsos, erdőigazgató, 72 éves ko
rában, Budapesten váratlanul elhunyt. A 
Farkasréti temetőben, a felszabadulás 
előtti erdésztársadalom népes serege kí
sérte utolsó útjára. 

* 

Üj tagfelvétel: Bolgár József, Ember 
József, Ferbert Mihály, Muszka Ferenc, 
Németh Rudolf, Róth György és Szűcs 
Dezső erdészeti szakközépiskolai tanulók 
(Szeged), Borsi Ferenc erdésztechnikus 
(Szeged), Zsibók András erdőmérnök 
(Szeged), dr. Perjési Lajos osztályvezető 
(Budapest M N ) , ifj. Csönge Károly er
désztechnikus (Árpádtető) , Dudás István 
erdőmérnök (Pécsvárad), Förster Gyula 
erdész (Sel lye) , Kocsis József erdésztech
nikus (Árpádtető) , Lukács Vilmos ker
tészmérnök-növényvédelmi szakmérnök 
(Pécs), Rónay Béláné (Szolnok). 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. Veze tő : dr. Keresztesi Béla. Főmunkatárs- Jérome René 
3, a g í k , : B a £ a z s I s t v á n ' B u d a P e s t ; Beck Antal, Pécs ; dr. Birck Oszkár,XdaSst^BowSr Anül' 
" " J f i ^ GÉZA Debrecen; Büttner Gyula, Esztergom; Deák István, T A M Á S Í L il-del ^ 1 ^ 0 

i Üa JOZSS1' E'MapeSV' F i r b á s °s^dr, Sopron; Gáspár Hantos Géza, Budapest• Hater 
Rudolf Kaposvár; dr. Herpay Imre, Sopron; Iharos Frigyes, Veszprém; Imreh János Budaoes f 
Jahn Ferenc, Eger; dr. Járó Zoltán, Budapest; dr. Káldy József, Sopron ' király Pál BudaSesf' 
r^lSST>R?S0- B u „ d a P e s t ; dr. Madas András. Budapest; Mészöly Győző ílLv^ 
Gábor, Budapest; dr. Sali Emil, Budapest; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr Speer Norbert 
Budapest; Stadel Károly, Győr ; Tóth István, Budapest; dr. Tóth Sándor Budapest S 

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




