
mindkettőt lazán fogalmazza meg és a feladatot legtalálóbban egy magyarázó mellék
mondatban fejezi ki így: az erdészeti gazdaságban az erdészet terén a gazdasági gon
dolkodásnak, a gazdaságosság elméletének az iskolája. 

Szerző előadásában ellentmondások is rejlenek. Leszögezi, hogy az erdészeti gaz
daságtan azért nem azonosítható az erdőgazdasági politikával — habár ezt szolgálja —, 
mert az utóbbi a tevékenység elmélete. Alább viszont elismeri; .hogy az erdészeti gaz
daságtan is a tevékenységek elmélete és nemcsak az erdőgazdaságban jelentkező ob
jektív természeti és gazdasági törvényszerűségekről szóló tudomány, habár ezeken 
alapszik. Jól látja, hogy az erdészeti gazdaságtan nem foglalkozhatik az erdészeti is
mereteknek sem a termésiettudományi, sem a technikai ágaival, hanem az erdőnek és 
az embernek a gazdasági, kulturális és szociális kapcsolatai képezik a kutatás tárgyát. 

Felismeri az erdő sok materiális és immateriális szolgáltatását, az erdőnek mint 
terméknek és termelőeszköznek a kettősségét, általában az erdei termelés és újrater
melés minden más termeléstől eltérő voltát. A jellegek osztályozása azonban nem egé
szen következetes és a felsorolás aligha teljes. 

Jó indulási alapot nyújt az erdészeti gazdaságtan művelésére az idő- és térkate
gória. A múlt képezi alapját az erdészeti gazdaságtan történeti kutatásainak, a jelen 
a racionalizálási törekvéseknek, és a jövő az erdőgazdasági politikának. E ponton szerző 
rácáfol az eddig is csak ellentmondással tartott megállapítására, amely szerint az er
dészeti gazdaságtan nem azonosítható az erdőgazdasági politikával. A valóságban 
utóbbi része az erdészeti gazdaságtannak. A területi kategória azt jelenti, hogy az er
dészeti gazdaságtan kérdéseit regionális, országos és nemzetközi szinten kell vizsgálni 
a kölcsönhatások miatt. 

(Las, 1963, 17. 1—2 o. — Ref.: dr. Medgyesy L.) 

Egyesületünk új elnöksége 1967. november 1-én tartotta első ülését. Három előter
jesztést vitatott meg: 

a Minisztérium és az Egyesület együttműködésének elmélyítéséről készített terve
zetet, 

a fakitermelők országos és nemzetközi versenyének szervezését, 
valamint az Egyesület feladatait az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével 

kapcsolatban. 
A z elnökség megállapította, hogy a volt Országos Erdészeti Főigazgatóság, vala

mint Egyesületünk között az elmúlt években több területen jó együttműködés alakult 
ki. A z Egyesület részt vett az erdészet fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatároza
tok előkészítésében, illetve véleményezésében. Előadásokon, konferenciákon mozgósí
totta tagjait az erdőgazdálkodás fejlesztését célzó intézkedések végrehajtására. A Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium megalakulása, az új gazdaságirányítási 
rendszerre való áttérés, az ezzel kapcsolatos új és megnövekedett feladatok megkíván
ják, hogy a Minisztérium és az Egyesület közötti kapcsolat az eddiginél szervezettebb 
legyen. Ilyen megfontolások alapján összeállított tervezetet az elnökség megvitatta, 
majd elfogadta azzal, hogy a végleges szöveg kialakításakor figyelembe kell venni a 
társegyesületek ugyanilyen tervezeteit is. 

A z országos és nemzetközi fakitermelő versenyek szervezésére Földes László mi
niszterhelyettes Egyesületünket és a MEDOSZ-t kérte fel. Miután az eddig megren
dezett négy országos fakitermelő verseny elősegítette a legjobb munkamódszerek el
terjesztését, a szakemberek véleményének kicserélését és a szakmai propaganda kiszé
lesítését, az elnökség úgy határozott, hogy a MEDOSZ-szal együtt vállalja a szerve
zéssel járó társadalmi feladatok ellátását. A versenyek jövőbeni szervezése és egységes 
elvek szerint történő lebonyolítása, valamint a versenyek nemzetközi színvonalra eme
lése érdekében a MEDOSZ közreműködésével kidolgozott Fakitermelők Orsaágos és 
Nemzetközi Versenyének Szervezési Szabályzatát az elnökség némi módosítással el
fogadta. 

A harmadik napirendi ponthoz összeállított előterjesztés vitája eredményeként az 
elnökség Egyesületünk legfontosabb feladatait a következőkben foglalta össze: 



— Folytatja a munkát a rendelkezésre álló fatömegnek minél gyorsabb ütem
ben és a leggazdaságosabb módon fa-, cellulóz- és papíripari termékké való fel
dolgozása érdekében. 

— Az új gazdasági mechanizmus erdőgazdálkodási tapasztalatait figyelemmel 
kíséri és az észrevételeket javaslatokban juttatja érvényre. 

— Megfelelő szerepet vállal a távlati célkitűzések kidolgozásában. 
— Az erdők sokoldalú hasznosításának propaganda-munkájában aktívan részt 

vesz és ezzel kapcsolatban széles körű propaganda-munkát fejt ki új erdők és fá
sítások létesítése érdekében. Ebben a munkájában támaszkodik az ifjúsági és társa
dalmi szervekre. 

— A regionális tervek kidolgozásában a helyi csoportok útján részt vállal. 
— A talajerózió elleni küzdelemben a társegyesületekkel szorosan együttműködik. 
— A z országos és nemzetközi favágóverseny szervezését a MEDOSZ-szal közö

sen vállalja. Együttműködik a MEDOSZ-szal az erdészeti szakmai továbbképzés te
kintetében is. 

— A mezőgazdasági nagyüzemek erdőgazdálkodása színvonalának emeléséhez 
szükséges tennivalókra megfelelő javaslatokat dolgoz ki. 

— Vizsgálja az erdészeti szakoktatás helyzetét és javaslatot dolgoz ki a szak
oktatás további fejlesztésére. 

— Az erdészeti műszaki fejlesztés feladatait napirenden tartja és a legidősze
rűbb tennivalókra javaslatokat dolgoz ki. 

E feladatok megvalósítására Egyesületünk: 
— szervezetileg tömöríti a népgazdaság különböző területein dolgozó szakembe

reket; 
— ismerteti az erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló célkitűzéseket a szakembe

rek széles körében; 
— társadalmi, szakmai bázist nyújt az erdőgazdasági tudomány és termelés kér

déseinek megvitatására, ennek kapcsán a szakemberek alkotó javaslatait feltárja és 
összegezi a népgazdaság számára; 

— kapcsolatokat teremt az erdőgazdaság és az érintkező iparágak területén dol
gozó szakemberek között; 

— ankétokat, tanácskozásokat, vitaüléseket, előadásokat szervez a szakemberek 
tájékoztatására; 

— szakmai továbbképző előadásokat szervez, segíti a mérnök- és technikusi to
vábbképzést; 

— társadalmi segítséget nyújt bizottságai, szakosztályai révén a főhatóság által 
kiemelt műszaki fejlesztési témák kidolgozásában; 

— szakmai fórumot biztosít a hazai tudományos kutatási eredmények és a gya
korlat által kialakított új termelési eljárások, technológiák stb. megvitatásához és szé
les körű elterjesztéséhez; 

— társadalmi úton szorosan együttműködik, főként a Faipari Tudományos Egye
sülettel, a Papír- és Nyomdaipari Tudományos Egyesülettel, a Magyar Agrártudomá
nyi Egyesülettel, a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesülettel, a Magyar Hidro
lógiai Társulattal, valamint a Geodéziai és Kartográfiai Egyesülettel és együttes anké
tok, vitadélutánok, előadások szervezésével elősegíti egyes erdészeti feladatok meg
oldását; 

— a főhatóság célkitűzéseinek megsegítésére együttműködést szervez a MTESZ 
keretei között működő más társegyesületekkel is; 

— javaslataival elősegíti szakmai filmek készítését. 
A létszámában megnövekedett új elnökség szükségesnek tartotta ügyvezető elnök

ség kialakítását, amely az elnökség két ülése között az operatív ügyeket intézi. Az 
ügyvezető elnökség tagjai: az elnök, a két alelnök, a főtitkár, a budapesti helyi cso
port elnöke, a műszaki fejlesztési bizottság, a számvizsgáló bizottság és a fegyelmi bi
zottság vezetője. A különböző bizottságok, szakosztályok vezetőit az elnökség a követ
kezők szerint választotta meg: szerkesztő bizottság: dr. Keresztesi Béla, műszaki fej
lesztési bizottság: Schmal Ferenc, oktatási bizottság: dr. Birck Oszkár, külügyi bizott
ság: dr. Paris János, szervezési bizottság: Jakóts László, filmbizottság: Jérome René, 
erdészeti igazgatási szakosztály: dr. Sali Emil, erdőhasználati szakosztály: Sitkey Já
nos, erdőművelési szakosztály: dr. Danszky István, erdei vasutak szakosztálya: Fülöpp 
Zoltán, erdészeti gazdaságtani szakosztály: Halász Aladár, erdészettörténeti szakosz
tály: Király Pál, erdőfeltárási szakosztály: Bogár István, gépesítési szakosztály: dr. 
Szepesi László, az erdők közjóléti és fásítási szakosztálya: Mészöly Győző, vadászati 
szakosztály: Bakkay László, erdőrendezési szakosztály: Lengyel Andor, mikológiái 
szakosztály: dr. Bánhegyi József. 



A z elnökség foglalkozott a helyi csoportok szervezési kérdéseivel is. A z Egyesület 
tagjainak 95%-a a vidéki csoportokban működik, ezért a társadalmi munka tovább
viteléhez, illetve kiterjesztéséhez szükségesnek tartott olyan intézkedéseket tenni, hogy 
az erdők kezelési viszonyaiban bekövetkezett változások következtében a helyi cso
portok megfelelő szervezésével, kialakitásával az egyesületi működés feltételei bizto
sítottak legyenek. Tekintettel kell lenni arra, hogy az erdészeti szakemberek nemcsak 
az állami erdőgazdaságok területén dolgoznak, hanem számottevő az erdészeti szak
embereknek a száma, akik a M N erdőgazdaságok, állami gazdaságok, vízügyi igaz
gatóságok, termelőszövetkezetek, K P M szervek, megyei és járási tanácsi szakigazga
tási szervekben dolgoznak. Egyesületünk alapvető feladatának tekinti a jövőben, hogy 
a különböző területeken működő erdészeti szakembereket megnyerje célkitűzéseinek, és 
megfelelő propagandamunkával elérje, hogy az erdészeti szakemberek többsége az 
Egyesület tagjaként társadalmi munkában is dolgozzék és közreműködjön az erdőgaz-
d a i K o d a s fejiesztésének. Helyi csoportjainknak rendszeresen foglalkozniuk kell a nyug
díjasokkal is, akik közülük erre vállalkoznak, azokat be kell kapcsolni társadalmi mun
kába. 

Az elmúlt években főként az erdőgazdasági szakemberek szervezésére fordítottunk 
gondot. Ebből adódott, hogy az erdőgazdaságok területén kívüli szakemberek általá
ban csak a saját kezdeményezésükre léptek be Egyesületünkbe. Fontos feladat ezért, 
hogy megfelelő szervezési munka eredményeként ezek a szakemberek is az Egyesület, 
aktív tagjaivá legyenek. 

Az 1968. évi költségvetési és pénzügyi kérdések megtárgyalása kapcsán az ülés 
határozatot hozott a jogi tagdíjak felemelésére; ennek érdekében megkeresik az erdő
gazdaságok és vállalatok igazgatóit. 

A z elnökségi ülés vitájában részt vett: Fekete Gyula, Fila József, Földes László, 
Halupa Lajosné, Imreit János, Kasza Ferenc, dr. Keresztesi Béla, Király Pál, dr. 
Madas András, Marton Tibor, Nemes József, Riedl Gyula, dr. Sali Emil, dr. Somkuti 
Elemér, dr. Tóth Sándor és dr. Turi Istvánná. 

A Kammer der Technik fatermelési és 
fafeldolgozási módszerek tárgykörében 
október 16-tól négynapos konferenciát 
rendezett Berlinben. Egyesületünket Ha
lász Aladár képviselte és egyidejűleg elő
adást tartott A faanyagok ésszerű hasz
nosítása terén szerzett tapasztalatok a 
Magyar Népköztársaságban címmel. 

A z osztrák erdészeti egyesület október 
folyamán Waidhofenben rendezte meg 
szokásos évi erdészeti ülését. Egyesüle
tünk részéről Gáspár Hantos Géza vett 
részt. 

* 
A bolgár erdészeti tudományos műszaki 

szövetséggel kötött kölcsönös megállapo
dás alapján — viszonzásul — Plovdiv, 
Szófia, és Dobrudzsa körletében dr. Cson
tos Gyula, Marton Tibor és Beck Antal 
8 napos tanulmányúton vett részt s tanul
mányozták a véderdőtelepítéseket, erdő
felújításokat, fásításokat és a fakiterme
lési munkákat. 

* 
A z erdőfeltárási szakosztály október 

18—19-én a Magasbakonyi Állami Erdő
gazdaság területén a hasonló feltárási 
problémákkal rendelkező hegyvidéki er
dőgazdaságok és az ERDŐTERV meghívá
sával tartotta meg ülését. A helyszíni be
mutatón a cuhai és bakonybéli erdőgaz
dasági utak építésén alkalmazott újszerű 
műtárgy-megoldásokat, valamint a Ki 
rálykapu környéki helyi anyagok fel
használásával épült III. osztályú javított 

földutat tekintették meg. A bemutató 
szervezője és vezetője dr. Ecsedy Sándor 
volt. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya buda

pesti ülésén Fülöpp Zoltán és Tóth Gyu
la előadása nyomán kialakították a szak
osztály 1968. évi munkatervét. 

* 
A z erdők közjóléti szerepével foglal

kozó szakosztály november 9—10-én a 
helyi csoport szervezésében helyszíni be
mutatóval összekapcsolt szakosztályi ülést 
tartott a Szombathelyi Állami Erdőgazda
ság területén. Keresztes György, a helyi 
csoport titkára üdvözlő szavai után dr. 
Borsos Zoltán mutatta be a Szombathely
től mintegy 50 km-re fekvő szajki üdülő 
erdőt, amely jelenleg 23 ha-ra terjed ki, 
a további fejlesztési tervek azonban 60 
ha-t ölelnek fel. A 100 éves tölgyes-erdei
fenyvest máris sétautak hálózzák be és a 
környezetbe illő padok, asztalok szolgál
ják a kirándulók kényelmét. 

A mintegy 7 ha-os csipkeréti védett te
rülethez tartozó autós pihenőt a 8-as mű
út mellett Cebe Zoltán mutatta be. A le
geltetés nyomán kiritkult ligetes nyíres, 
borókás erdeifenyves csoportok közé a 
hangulatos tuskóasztalok és ülőkék jól il
lenek. 

A z Ambrózy—Migazzi István alapította 
jeli erdészeti botanikus kertben dr. Nagy 
László kalauzolta a résztvevőket. Bemu
tatta az eredeti rododendron, azálea, exo-



tafenyő és egyéb telepítéseket, majd vé
gigvezette a vendégeket a főbb növény-
földrajzi egységenként csoportosított, 
újabb ültetésű élőfagyűjteményeken, 
amelyekben a földkerekség mérsékelt ég
hajlatú vidékeinek fontosabb fás növé
nyei állományszerű viszonyok között fej
lődnek. 

Megtekintették a csákánydoroszlói park
komplexumot. Előbb a fiatal lucfenyves-
ben elhelyezett autós pihenőt, majd a z 
egykori Batthyány kastély parkját jár
ták be Cebe Zoltán vezetésével, aki az 
egykor elhanyagolt állománynak a mai 
igényeket kielégítő átalakítását irányítja. 
Kalauzolásával végigjártak a Himfa ha
tárában elterülő üdülőerdőben, ahol a 
változatos domborzat K e d v e z a fafajok
ban máris gazdag állomány további fej
lesztésének. Ujabb fejlesztési problémá
kat vetett fel a belterületen fekvő kör
mendi park s a Szombathely közelében 
elterülő erdőterület, amely a város lakos
ságának zöldövezeti igényét hivatott ki
elégíteni az erdőgazdálkodás érdekeinek 
sérelme nélkül. 

A bemutatók során élénk és rendkívüli 
hasznos viták alakultak ki az üdülő er
dők tervezésének legkülönbözőbb kérdé
seiről. A tanulmányút első napján meg
tartott szakosztályi ülés Fekete Gyula fő
titkár ismertetése nyomán kialakította 
1968. évi munkatervét is. 

* 
A mikológiái és faanyagvédelmi szak

osztály sajtótájékoztatót rendezett a Tech
nika Házában. Dr. Bánhegyi József, egye
temi tanár, a szakosztály elnöke a gom
bák sokoldalú felhasználásáról, a káros 
gombák elleni védekezésről, a gombamér
gezéseket megelőző intézkedésekről tar
tott bevezető előadást. Majd ismertették a 
szakcsoport idei munkáját és 1968-as ter
veit. Ezek szerint megrendezik a IV. Or
szágos Gombászati Vándorgyűlést, továb
bá faanyagvédelmi ankétot, gombater
mesztési konferenciát és országos gomba
kiállítást is szerveznek. Az önkéntes ta
nácsadói szolgálatot, amely jelenleg az 
ország 55 városában, illetve nagyobb köz
ségében működik, még kereken 100 he
lyen kívánják megszervezni. 

A helyi csoportok életéből. 

A budapesti csoport vezetőségi ülésén a 
gazdaságfelelősök bevonásával megtár
gyalta a tagnyilvántartás problémáit, 
majd kialakította az 1968-as munkater
vét. Szendrei Ernő az időközben kapott új 
társadalmi megbízatása következtében a 
titkári teendők további ellátása alól fel
mentését kérte. A vezetőség a titkári 
teendők ellátására Göndöcs Imrét kérte 
fel. 

* 
A sárospataki csoport régi elgondolást 

valósított meg. A szolgálatukban hűsé
ges erdészek és erdei munkások nevének 
megörökítésére emlékművet állítottak a 
makkoshotykai Potács-fenyves mellett. Az 
ünnepi beszédet Koronky István tartotta. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadá
sokat tartották: 

Budapesten (ERDÉR'S) dr. Madas And
rás: Az új gazdaságirányítási rendszer er
dőgazdasági és faipari irányelvei; 

Pápán Rakonczay Zoltán: Fahasznála
tok újszerű tervezése; 

Miskolcon Rakonczay Zoltán: A fa
használat időszerű kérdései; 

Sopronban Király László: Az üzemter
vezés új irányai; 

Szegeden dr. Sólymos Rezső: Állomány
nevelési munkák racionalizálása; 

Kaposvárott dr. Szász Tibor: Fahaszná
lati munkák szervezése és dr. Márkus 
László: Gépi adatfeldolgozás erdőgazda
sági alkalmazási lehetőségei címmel. 

A Z E R D Ő 

Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
Szerkesztő: KERESZTESI BÉLA, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora. Főmunkatárs: 
JEROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: AKOS LÁSZLÓ. BABOS IMRE, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, B A K K A Y LÁSZLÖ, DR. BALASSA GYULA. FÖLDES LASZLÖ. HARACSI LA
JOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudo
mányok (erdészet) kandidátusa, KÁLDY JÓZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, KOCSARDI KAROLY, KOLLÁR GYULA, M A D A S ANDRÁS, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa. PARIS JÁNOS, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
RADÖ GÁBOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazda
sági tudományok (erdészet) kandidátusa, SZEPESI LÁSZLÖ, a mezőgazdasági tudományok (erdé

szet) kandidátusa, SZÖNYI LÁSZLÓ, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, 
TÖTH SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest. VI. , Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: SALA SÁNDOR. 
Kapják az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Előfizethető még a Posta Központi Hírlap Iroda 
(Budapest V., József nádor tér 1.) és a lapterjesztéssel foglalkozó egyes postahivatalok útján. 
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