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A Szociálpolitikai Szakosztály a termelőszövetkezetekben dolgozó erdészeti szak
emberekre vonatkozó szociálpolitikai felmérés tapasztalatait, a nyugdíjasok helyze
tének felméréséből eredő feladatokat vitatta meg ülésén. Javaslatok előadói: dr. 
Halupa Lajosné, Barkóczy István és Zelenka István voltak. A vitában Köllő Ferenc, 
Holy Zoltán, Komlósi Sándor, Németh István, Kopasz Margit, Malik Károly, Pott 
Imre vettek részt. 

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály ülésén Ott János az időszerű közgazdasági 
kérdésekről adott ismertetést. A következő témaköröket érintette: a hosíszútávú ter
vezőmunka; az V . ötéves terv előkészítése; az ágazati tervezés és elszámolás prob
lémái; matematikai módszerek szélesebb körű alkalmazása; vállalati tervező munka 
színvonal-emelése; vállalati rendszerek továbbfejlesztése; utókalkulációs tevékeny
ség; a fatermesztés közgazdasági fogalmai; a közgazdasági szabályozó-rendszer köve
telményei és a módosítást meghatározó célkitűzések. A vita során dr. Papp Mihály 
alapvető kívánalomként említette az optimális adottságú erdők hozamnövelését, a 
teljes faipari rekonstrukciót és az új telepítések megfontolt elvégzését. Említést tett 
az eltérő termelési adottságok miatti differenciálás szükségszerűségéről. Dr. Visy 
Géza az erdők intenzív használatáról szólt. Megemlítet te azt, hogy a forgóalap ala
csony és az eszközlekötési járulék évről évre emelkedik. Dr. Kassai Jenő a fagazda
ságpolitika meghatározását, a fenyőhelyettesítés kérdésének rendezését és a szabá
lyozók szükségszerű módosítását sürgette. Utalt a piacra termelés fontos követel
ményére. Czebei Sándor az V . ötéves terv elvi követelményeiről beszélt, utalt az 
ágazati besorolás nehéz problémáira és említést tett a szabályozórendszer egyszerű
sítésének alapkövetelményeiről. Bencze Tibor a hosszútávú tervezési munkák, az 

i ágazati besorolások és az erdőgazdálkodás intenzívvé tételének problémáit boncolta. 
Dr. Leskó János a magasabb készültségi fokú termékek szakszerű, pontos, szabvány
szerű termelési követelményére hívta fel a figyelmet azzal, hogy a gazdaságosság 
ezt hozza előtérbe. Ezt követően dr. Ébli György szakosztálytitkár tájékoztatta az 
ülés résztvevőit a november 5-re tervezett Konferencia előkészítéséről. 

A Szakosztály Keszthelyen értekezletet tartott. A Helyi Csoport nevében Anda 
István titkár üdvözölte a résztvevőket, majd Csepregi János igazgató és Takács Jó
zsef gazdasági igazgatóhelyettes adott részletes áttekintést a Gazdaság munkájáról. 
A jelenlevők megállapították, hogy a jól felépített fejlesztési terv alapján eredmé
nyes a gazdálkodás, a kölcsönös információ hasznos volt. A vitában feszólalt dr. 
Papp Mihály, dr. Goór József, Földes Sándor, Béncze Tibor, Juhász István, Szepesi 
András, Káráll János, dr. Kassai Jenő, Mácsik Jenő, Zelnik István, dr. Ébli György. 

A Gépesítési Szakosztály kétnapos tanulmányúttal egybekötött szakosztályülést tar
tott Vas megyében. A z első napon Tanakajdon a Növényvédelmi Állomás munkáját 
tanulmányozták, amelynek során megismerkedtek a legkorszerűbb növényvédő gé
pekkel és azok munkájával. A z Ál lomás munkáját és a gépeket dr. Sipos Endre Igaz-
.gató ismertette. A kialakult vita után a íszakosztály a következő álláspontot alakí
totta ki : 

— Szükségesnek tartja minden gazdaság központjában növényvédelmi szervezet 
kialakítását. A szervezet irányítását növényvédelmi szakmérnökre kell bízni; 
a csoporthoz egy-két technikus és 6—8 növényvédelmi szakmunkás tartozzon. 
A növényvédelmi munkát decentralizálni nem szabad. 

— M e g kell szervezni a növényvédelmi figyelő szolgálatot a kerületvezetők út
ján és1 ennek álapján a károsítok gócait időben egyszerű eszközökkel fel kell 
számolni akkor, amikor még nem nagy a károsítás. 



— A z időszaki védelmet a növényvédelmi állomásokkal célszerű végeztetni, a 
napi védelemre (csemetekertek, fiatalosok) a gazdaságoknak kell felkészül
niük. 

— A gépek tervszerű foglalkoztatására célszerű hálódiagramot készíteni. 
A második napon a szakosztály a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát gé

pesítési erdményeit tanulmányozta Horváth Imre gépesítési előadó vezetésével. Ennek 
során a résztvevők megismerték a kérgezés, a rakodás, a közelítés, a szállítás, a hasí
tás területén, valamint a csemetekeri munkák gépesítésében elért eredményeket. A 
szakosztály tapasztalatai igen jók voltak a gépek kezelése, kihasználása, teljesítménye, 
a munkák szervezése tekintetében. 

Az Erdei Vasutak Szakosztálya kihelyezett ülését a szilvásváradi Ál l ami Erdei 
Vasútüzemnél tartotta. A z erdei vasút utasforgalmát és közjóléti szerepét a belföldi 
turizmusban Chikán István szakfelügyelő méltatta. Ezt követően a résztvevők dr. 
Kovács Jenő igazgatóhelyettes vezetésével megtekintették a Szalaj ka-völgy termé
szetvédelmi területét és az Erdei Múzeumot. 

A Szakosztály budapesti ülésén az erdei vasútüzemek távlati áru- és személyszállí
tási feladatait, egyes üzemek jelenlegi műszaki állapotát, az állóeszköz-állomány kor
szerűsítési és fejlesztési szükségleteit vitatta meg. 

A Szerkesztő bizottság október 15-én ülést tartott. Sorra vette ezen először is a leg
utóbbi ülés óta megjelent lapszámokat. Általános megelégedés nyilvánult meg. Kü lö 
nösen Balázs István foglalkozott részletesen a megjelent cikkekkel. Kiemel te ezek kö
zül Vilcsek Jánosnak a 4. számban és Ónodi Józsefnek az 5. számban megjelent írását. 
Elismerőleg szólt az Egyesületi Közlemények friss hangjáról. Dr. Herpay Imre az úti-
beszámolókon túlmenő külföldi anyagok ismertetését hiányolta, dr. Káldy József 
pedig a kisebb példányszámban egyre gyakrabban megjelenő szakmai kiadványokról 
való tájékoztatás szükségességére mutatott rá. Firbás Oszkár a lapnak a szakközép
iskolás tanulók közötti olvasottságáról számolt be. Botos Géza arra a jelentős segít
ségre mutatott rá, amit a bizottság tagjai az egyes írások lektorálásával, különösen a 
kezdő szakírók támogatásával nyújtanak a lapnak. Erdős László felhozta a vadgazda
sági tárgyú írások kérdését. Ezeket egy korábbi szerkesztő bizottsági állásfoglalás a 
megfelelő szaklaphoz utalta. Rövid vi ta után határozat született arra. hogy időnként 
helyet kell adni nívósabb, főleg tudományos jellegű vadgazdasági anyagnak is, kife
jezésre juttatva, hogy a vadgazdaság az erdőgazdaságnak szorosan vett alágazata. 

Ezzel mindjárt kezdetét is vette a szerkesztési program kialakítása. A bizottság ösz-
szeállította a decemberi és januári részletes laptervet és általános irányelveket foga
dott el a további munkát illetően. Király Pál javaslatára elhatározta, hogy felszabadu
lásunk 30. évfordulója tiszteletére szakágazatonként összefoglalva az év első felében 
folyamatosan tárgyalja eddigi eredményeinket és ezekből kiindulva a fejlesztés irány
vonalát úgy, hogy az esetleges hozzászólások figyelembevételével végül is magvát al
kothassa egy általánosan elfogadott erdőgazdaságpolitikának. A z egyes ágazatok anya
gának kidolgozására az Egyesület illetékes bizottságait, szakosztályait kérte fel a 
Szerkesztő bizottság. Rámutatott Ki rá ly Pál a szakmai propaganda szükségességére és 
beszámolt arról, hogy az elmúlt évben iskolásgyermekeink 20%-a vett részt az Erdők 
Napja rendezvényein. Végül bejelentés hangzott el készülő írásokról. 

A z ülést dr. Keresztesi Béla, a bizottság vezetője zárta, megköszönve a bizottság 
tagjainak erőfeszítéseit és kérve további cikktoborzó tevékenységüket, mert a lap 
színvonalát csak a sok, jó kézirat tarthatja fenn. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A Pécsi Csoport Mecseki Parkerdő 
Munkabizottsága klubnap keretében v i 
tatta meg az 1975. évi közjóléti célcso
portos beruházások és karbantartások 
részletes tervét, a városi tanács és az er
dőgazdaság eredményes kooperációja ér
dekében. Megtárgyalták a Mecsek hegy
ségben meglevő mintegy 500 km hosszú 

turistaút-jelzés felújítását és továbbfej
lesztését. A Mecsek egyik legrégibb és 
közkedvelt kirándulóközpontjának, a 
Kisrétnek létesítményeit adta át szocia
lista megőrzésre a Mecseki E F A G a 228. 
sz. Mátyás király úttörőcsapatnak. Verő 
fényes időben, hangulatos műsor kísére
tében vették át a közel 400 ezer forint 



költséggel létesített kiránduló központot, 
követendő példát mutatva Pécs város va
lamennyi iskolájának. Ezt követően 
Beck Antal „Erdők Napja a múltban és 
a jövőbeni célkitűzések" címmel tartott 
előadást. Az előadást követő hozzászólá
sok és javaslatok alapján megvitatták, 
hogyan lehet tovább fejleszteni az ifjú
ságban a természetszeretetet. Elhatároz
ták, hogy minden év május harmadik 
szerdáján tartják meg az Erdők Napját. 

A Szegedi és a Gyulai Csoport, a M É M 
szegedi Áll . Erdőrendezősége, a Délal
földi E F A G a jóléti erdőgazdálkodás or
szágos és délalföldi helyzete, fejlesztése 
kérdéséről Orosházán tanácskozást tar
tott. Bartucz Emil igazgató, csoport el
nök megnyitója után Gáspár Hantos 
Géza „Az üdülőerdő-gazdálkodás kisüze
mi erdőkben", Mészöly Győző „Az erdők 
környezetvédelmi szerepe", dr. Sterbetz 
István „A Délalföld időszerű természet
védelmi feladatai és célkitűzései", Tóth 
László „A jóléti erdőgazdálkodás koncep
ciói a Dél-Alföldön" címmel tartott elő
adást. Az előadások keretét képezték egy 
gyopárosfürdői összejövetelnek. Ezzel 
Orosháza, Szarvas, Békéscsaba városok 
zöldövezeti programja megkezdődött. 

A Debreceni Csoport szakmai tanul
mányutat szervezett a Pécs környéki 
üdülőerdők és a Mohácsi Farostlemez
gyár tanulmányozására. 

A Csoport a Debreceni Nagyerdő és a 
banki erdészet területén tapasztalatcse
rét rendezett. Dr. Járó Zoltán irányításá
val megvitatták a Nyírség jellemző talaj
típusait és meghatározták a jövőben te
lepítendő fafajokat. Megvitatták többek 
között az agrotechnikai eljárásokat, az 
ültetési hálózat, az elegyarány, a talaj-
ápolás problémáit. A bejárás része volt 
annak a munkának, amely a mintegy 13 
ezer ha erdőspuszta üdülőerdő-gazdálko
dásának megteremtését célozza. 

* 
A z Egri Csoport a korszerű csemeteter

melés hazánkban is alkalmazható kül
földi eredményei témakörben a kerület
vezető erdészek részére az erdőkövesdi 
erdészet területén Varga Béla vezetésével 
szakmai továbbképző előadást szervezett. 
Ugyancsak szakmai továbbképzés kereté
ben tartott előadást Varga Béla a felső-
tárkányi erdészetben a kerületvezető er
dészek és a műszaki vezetők részére szer
vezett kétnapos összejövetelen „Az erdő
művelési ágazatok jelenlegi helyzete és 
fejlesztésének lehetséges irányai" téma
körben. 

A z ÉRDÉRT Csoport Debrecen-Józsai 
szervezete szakmai tapasztalatokban gaz
dag kétnapos tanulmányutat rendezett 
Szarvas és Szeged területére, melynek 
során különösképpen a Szegedi Ipari V á 
sáron bővültek a résztvevők ismeretei. 

Az Erdőrendezőségi Csoport az Északi-
Középhegység és a Sátor-hegység körze
tében tanulmányúton vett részt erdőmű
velési, erdőfelújítási, csemetetermelési 
eljárások tanulmányozására, közjóléti be
rendezések megtekintésére. A tanul
mányút szakmai vezetői Várfalvi József, 
Farkas Sándor és Varga Tibor voltak. 

A Kecskeméti Csoport a Mecseki E F A G 
területére tanulmányutat szervezett. 
Megtekintették a jól gondozott 300 ha-os 
pécsi Parkerdőt, bejárták a régebben te
lepített nemes-nyáras védelme alatt 
mintegy 6 éve elkezdett Harkány-Siklós-i 
arborétumot. Megismerkedtek a Mecsek
ben folytatott néhány erdőállomány át
alakításával, az ezen a tájon nagy száza
lékarányban alkalmazott természetes fel
újításokkal, a nagyon szükséges erdőfel
tárással. A tanulmányút szakmai részét 
kulturális programként kiegészítette a 
pécsi városnézés, a siklósi várbejárás, a 
villányi szabadtéri szobrásztelep megte
kintése. A tanulmányút vezetői Molnár 
István, Óber Gyula, Beck Antal, Szend-
rődi János, Kalmár Lajos, Sali Pál vol
tak. 

A Pápai Csoport az egyházaskeszői er
dőben tapasztalatcserével egybekapcsolt 
vitadélutánt szervezett. „A Kemeneshát-
44/c erdőgazdasági tájrészlet erdőműve
lési és fahasználati vonatkozásai" címmel 
Hegyi András erdészetvezető tartott hely
színi bejárással egybekötött ismertetőt. 

A Csoport a sümegi erdészet területén 
tanulmányút során a hosszúfás termelési 
módszerek, a fafajcserés és fokozatos fel
újítóvágások valamint a hidegágyas cse
metenevelés munkáival ismerkedett. 

A Csoport Szombath István előadásá
ban kapott tájékoztatást a munkajogi és 
munkaügyi kérdésekről, a szükséges is
meretekről. 

A Szolnoki Csoport a mendei erdészet 
tápiószecsői üvegházi csemetekertjében 
tapasztalatcserén vett részt. Az elmúlt 
évek során sok nehézségen átment ágazat 
jelenlegi állapotát fejlődésében demonst
rálta a szakmai bemutató, melyen az er
dőgazdaság szakemberein kívül résztvet-



tek termelőszövetkezeti, vízügyi, állami 
gazdasági erdész-szakemberek is. 

A Nagykunsági E F A G szakemberei 
megoldották a fenyőcsemete nevelés évek 
óta húzódó problémáját, a finn példa 
nyomán kikísérletezett nyír és platán 
csemeték nevelési periódusának egy évre 
való megrövidítését. 

* 
A Veszprémi MN Csoport Bulgáriában 

tapasztalatcserén vett részt. A z egyhetes 
úton megismerkedtek a bolgár erdészeti 
szervezettel, az erdőgazdálkodás tevé
kenységével különös tekintettel a fahasz
nálati, szállítási és útépítési munkála
tokra. Tanulmányozták a szófiai Erdőren
dezési Intézet üzemtervezési tevékenysé
gét is. 

* 
A Veszprémi M É M Csoport a Balaton-

felvidéki E F A G területén termőhelyfel
tárási szakmai bemutatót rendezett. Dr. 
Járó Zoltán vezetésével a devecseri és a 
monostorapáti erdészet területén résztve
vők a terepi üzemtervi munka során fel
vetődő konkrét problémák tisztázására 
kaptak eligazítást. A bejárás során mint
egy 25 talajszelvényt értékeltek. 

* 
A Vértesi Csoport vezetősége az egyes 

erdészetvezetők, a helyi párt- és szak
szervezeti titkárok, valamint az Erdőgaz
daság központi vezető dolgozói bevonásá
val megtárgyalta az Erdők Napja meg
rendezésének tapasztalatait és az OEE 
szervezete keretében eszközölt Fiatal M ű 
szakiak Tanácskozása rendezvényeit. 

A Csoport Simonfi György erdészetve
zető vezetésével megismerkedett a csá
szári parkettaüzem rekonstrukció utáni 
termelési eredményeivel, Kelecsényi 
László fafeldolgozási előadó előadásában 
pedig a parkettfriz termelésével, az át
adás-átvétel problémáival. A rendezvény 
folytatásaként Regős Béla közgazdasági 
osztályvezetőnek „ A z erdőgazdaság 1975. 
évi tervezési rendszere" című előadását 
hallgatták meg. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 
Pécs, Mészöly Győző „Erdőál lomány-fej 
lesztési terv gyakorlati megvalósítása" 
Sopron, Dr. Pántos György „ A Szovjet
unió és hazánk műszaki kapcsolatainak 
jelentősége fagazdaságunk felsőfokú ok
tatásában" 
Szeged, Dr. Gál János „Korszerű erdőte
lepítési és fásítási módszerek" 
Nyíregyháza, Dr. Rácz József „Vonta tó-
csörlős anyagmozgatás" (filmvetítéssel) 
Szabó József , ,^gy fafeldolgozási prob
léma matematikai modell je és megol
dása" 

• 
A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 

miskolci összejövetelén dr. Szabó Gyula 
erdőmérnök, egyetemi adjunktus „Spe
ciális fotogrammetriai kutatások Helsin
kiben és Sopronban" című vetített ké
pekkel kísért előadást tartott. 

* 

Az Építőipari Tudományos Egyesület 
Szabolcs-Szatmár megyei Szervezete ren
dezésében „Mezőgazdaság-Ipar-Urbani-
záció" elnevezésű szakmai tudományos 
konferenciáján dr. Sali Emil „Környezet i 
ártalmak a korszerű mezőgazdaságban" 
címmel tartott előadást. 

Halálozás: Hering Endre erdőmérnök 
szeptember 10-én 52 éves korában várat
lanul elhunyt Budapesten. 

Szabó Ferenc ny. erdőmérnök életének 
70. évében szeptember 30-án Budapesten 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

* 

Ü j tagok: Bagaméri Gáspár erdőmér
nök, Szolnok; Kováts Miklós erdésztech
nikus. Pánd (Egyetértés T s z ) : Főidényi 
Pál Fr igyes erdőmérnök. Nyír lugos ( Á G ) ; 
Török János kertész, Nyírlugos ( Á G ) . 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. Veze tő : dr. Keresztesi Béla. Főmunkatárs : Jérőme René. 
Tagok : Balázs István, Budapest; Beck Antal, Pécs ; dr. Birck Oszkár, Budapest; Boldizsár Antal, 
Miskolc; Botos 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; 
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