
erdők értéke, használhatósága alapján az erdőterületeket ugyanis négy oszályba ( I — 
I V ) és egy átlagon felüli osztályba (la) sorolták be. 

Az üzemi térképeket az I . osztályú erdőkben geodéziai úton készítik. A többi 
osztályban kizárólag légifényképek alapján dolgoznak. Az elkészített térképeket a fa
fajoknak és korosztályoknak megfelelően színezik. 

A légifényképek alkalmazhatóságát illetően Magyarországon is többoldalú vita 
folyt. Erdőrendezésünk keretein belül dolgozó fotogrammetriai csoport eredményes 
munkáját dicséri, hogy egyre nagyobb mértékben igénylik erdőrendezőségeink a légi 
fényképeket. A nemrég megjelent útmutató minden bizonnyal elősegíti ennek a kor
szerű módszernek hazai elterjesztését. 

(V. Sz. Csujenkov szovjet tud. osztályvezetővel való konzultáció alapján referálta: 
Dr. Sólymos R.) 

Mint hírt adtunk róla, Egyesületünk elnöksége által a Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Minisztérium, valamint az Országos Erdészeti Egyesület együttműködésének 
elmélyítéséről készített tervezet a kölcsönös tárgyalások után megállapodás formájá
ban jóváhagyásra került, amelyet az elnökség határozatának megfelelően teljes szö
vegében közlünk: 

Megállapodás 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, valamint az Országos Erdészeti 

Egyesület együttműködésére. 

A volt Országos Erdészeti Főigazgatóság, valamint az Országos Erdészeti Egye
sület között az elmúlt években több területen jó együttműködés alakult ki. Az Egye
sület részt vett az erdőgazdálkodás fejlesztését szolgáló kormányhatározatok előkészí
tésében, és a megvalósításúikat szolgáló tervek bírálatában. Előadásokon, konferen
ciákon mozgósította tagjait, az erdészet dolgozóit az erdőgazdálkodás fejlesztését cél
zó intézkedések végrehajtására. 

A gazdaságirányítás új rendszerének irányelvei között a párt a központi vezetés 
feladatává tette azt, hogy koncentrálja a műszaki fejlődés megvalósításához szüksé
ges szellemi erőforrásokat. Ugyanakkor viszont a társadalmi szervezeteket, — közü
lük a MTESZ-t — arra hívta fel, hogy szervezzenek széleskörű propagandamunkát a 
szakmai továbbképzés érdekében. 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, mint az erdőgazdálkodás köz
ponti vezető szerve, 'ennek megfelelően a jövőben az eddiginél is nagyobb mértékben 
kíván támaszkodni az Országos Erdészeti Egyesületre. Számít arra, hogy az Egyesület 
az erdészeti dolgozók társadalmi összefogásával továbbra is fontos szerepet vállal az 
erdőgazdasági tudományok fejlesztésében, a tudomány és gyakorlat összehangolásá
ban, az erdészeti szakemberek szakmai és politikai ismereteinek fejlesztésében. 

Ugyanakkor viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesületbe tömörült szakemberek teljes köre bekapcsolódjék a Minisztériumnak az 
erdőgazdálkodás fejlesztésere irányuló feladatai megoldásába, hogy így a Miniszté
rium és az Egyesület közötti kapcsolat ne csak egyes területeken és alkalomszerűen 
fejlődjék, hanem az Egyesület szervezetten, egyenletesen és hathatósabban segítse a 
Minisztériumnak az erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló törekvéseit. , 

Mindezekre tekintettel szükségesnek tartjuk, hogy a Minisztérium vezetősége és 
az Egyesület elnöksége a megoldandó feladatok elvégzésére megállapodást kössön, 
és azt kölcsönösen hozza nyilvánosságra. 

I I . 

Az együttműködés legfőbb területeit és témáit a Minisztérium az Egyesület el
nökségével közösen állapítja meg. Az Egyesület azzal segíti elő az erdőgazdálkodás 
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fejlesztését, hogy az ágazat legfontosabb időszerű problémáinak megoldására, közép-
és hosszútávú fejlesztésére, javaslatát kidolgozza, megvitatja és utána a Minisztérium 
vezetői elé terjeszti. A Minisztérium viszont támogatja az Egyesület munkáját, tájé
koztatja elnökségét az ágazat helyzetéről, megoldandó feladatairól. 

A kívánt együttműködést létrehozó szervezési, irányítási és végrehajtási részletes 
tennivalók a következők. , 

A. A Minisztérium a következő -feladatokat látja el. 

1. A z Egyesületet minden olyan esetben bevonja munkájába, amikor úgy ítéli, hogy 
az erdőgazdasági vonatkozású elgondolásokat, intézkedéseket, rendelkezéseket, 
jellegüknél fogva, kiadásuk előtt társadalmi úton is helyes megvitatni. 

2. A fent említett kérdésekkel kapcsolatosan a hivatali megbeszélésekre meghívja 
az Egyesület képviselőit. 

3. Az Egyesület felkérésére segítséget nyújt az egyesületi munkaterv, program stb. 
kidolgozásához, közli a legfontosabb erdőgazdasági és elsődleges faipar fejlesztési 
feladatokat. 

4. Folyamatosan tájékoztatja az Egyesületet a Minisztérium területén előforduló 
fontosabb erdészeti eseményekről, eredményekről abból a célból, hogy ezek fel
használásával az Egyesület hatékony segítséget nyújtson a Minisztérium részére. 

5. A z Egyesület rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentációkat, a külföldi 
útijelentéseket stb. 

6. A z Egyesülettől beérkező javaslatokra záros határidőn belül intézkedik és intéz
kedéseiről értesíti az Egyesület vezetőségét. Ha a Minisztérium az Egyesület ja
vaslataival nem ért egyet, ugyancsak záros határidőn belül érdemi választ ad, 
megindokolva, hogy miért nem tartja megvalósíthatónak a javaslatot. 

7. A z Egyesület felkérésére esetenként hivatalos képviselőt küld az Egyesület kü
lönböző bizottságaiba, illetve bizottsági, szakosztályi üléseire. 

8. A külföldi tanulmányutak programjának összeállításakor a Minisztérium figye
lembe veszi, hogy ezek a tanulmányutak egyben a baráti országok tudományos 
egyesületei közötti kapcsolatok elmélyítését is szolgálják. 

9. A hazánkba érkező külföldi szakemberek programjának összeállítása révén a Mi
nisztérium biztosítja, hogy a külföldi szakemberek és a hazai erdészeti dolgozók 
a hivatalos megbeszéléseken kívül a műszaki-tudományos egyesületek keretében 
társadalmi úton is érintkezhessenek. 

10. A területén dolgozó szakemberek kitüntetése és jutalmazása előtt a Miniisatérium 
az érdekelt dolgozóknak az Egyesületben kifejtett társadalmi munkáját figye
lembe veszi. 

11. A Minisztérium az Egyesülettel közös pályázatot ír ki az erdőgazdálkodás fejlesz
tése szempontjából fontos kérdések megoldására és biztosítja az ehhez szükséges 
pályadíjakat. 

12. Anyagilag segíti az Egyesületet a lapok támogatásával és olyan rendezvények 
megszervezésében, amelyet a Minisztérium javaslatára, felkérésére az Egyesület 
magára vállalt. 

13. Támogatja a tapasztalatcserék, konferenciák, szakmai megbeszélések szervezését 
olyan tárgykörben, amely az erdészeti szakmai továbbképzést szolgálja. 

14. Támogatja az Egyesület helyi csoportjainak megalakítását és működését. 
15. A Minisztérium elősegíti, hogy a felügyelete alá tartozó szervek (vállalatok, gaz

daságok, intézetek, intézmények stb.) fokozottabb mértékben vállaljanak pártoló 
(jogi) tagságot az Egyesületben és ezzel is nyújtsanak nagyobb támogatást a mun
ka anyagi megalapozásához. 

B. Az Egyesület a következő feladatokat látja el. 
1. A z elnökség gondoskodik arról, hogy a Minisztérium által javasolt megoldandó 

feladatokat felvegyék az Egyesület munkatervébe, továbbá, hogy a munkaterv 
szerint kidolgozandó javaslatókat a megállapított határidőre elkészítsék, majd 
megvitatás után mint egyesületi javaslatok, illetőleg vélemények a Miniszté
rium vezetőinek tudomására jussanak. 

2. A z Egyesület az ágazatot érintő mindazon kérdésekben, amelyeket az elnökség 
lényegesnek tart, javaslatokat dolgoz ki, azokat megvitatja és a Minisztérium 
vezetői elé terjeszti. 

3. Szervezetileg tömöríti a népgazdaság különböző területein dolgozó erdészeti szak
embereket az erdőgazdálkodás előtt álló feladatok megoldására, társadalmi úton 
történő segítésére. 



4. A szakemberek széles körében ismerteti a Minisztérium vonatkozó feladatait, 
különösen az erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló célkitűzéseit. 

5. Társadalmi-szakmai bázist nyújt az erdőgazdasági tudomány és termelés kérdé
seinek megvitatására, ennek kapósán a szakemberek alkotó javaslatait feltárja,, 
összegezi a népgazdaság számára. 

6. Szakmai továbbképző előadásokat szervez, segíti a mérnök és technikus tovább
képzést. 

7. Bizottságai, szakosztályai révén társadalmi segítséget nyújt a Minisztérium által 
kiemelt műszaki fejlesztési témák kidolgozásában. 

8. Szakmai fórumot biztosít a hazai tudományos kutatási eredmények és a gyakor
lat által kialakított új termelési eljárások, technológiák stb. megvitatásához és 
széles körű elterjesztéséhez. 

9. A Minisztérium célkitűzései megvalósításának elősegítésére együttműködést szer
vez a MTESZ keretei között működő többi egyesülettel. 

10. Tovább munkálkodik annak érdekében, hogy az erdőterületek és az élőfakész-
letek örvendetes megnövekedése folytán nagyobb mértékben rendelkezésre álló 
fatömegek minél gyorsabban és a leggazdaságosabban legyenek feldolgozhatók 
fa-, cellulóz és papíripari termékké. 

11. Az új gazdasági mechanizmus erdőgazdálkodási tapasztalatait figyelemmel kísé
ri, ós ezekkel kapcsolatban szintén közli észrevételeit, kidolgozza a Minisztérium 
számára javaslatait. 

12. Megfelelő szerepet vállal a Minisztériumnak az erdőgazdálkodás fejlesztését szol
gáló távlati célkitűzéseinek kidolgozásában. 

13. A z erdők sokoldalú hasznosításának propagálásábain aktívan résztvesz és ezzel 
kapcsolatban széles körű ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki új erdők, fásí
tások létesítése érdekében. Ebbe a munkába bevonja az ifjúsági és társadalmi 
szerveket. 

14. A z országos és nemzetközi favágóverseny szervezését a MEDOSZ-szal közösen 
vállalja. 

15. Javaslataival segíti az erdészeti szakmai filmek készítését. 

I I I . 

A Minisztérium részéről az illetékes miniszterhelyettes gondoskodik arról, hogy 
a Minisztérium és szervei az Egyesülettel kapcsolatos feladataikat ellássák. 

Az Egyesület a Minisztérium felügyelete alá tartozó erdészeti szervekkel helyi 
csoportjai útján tartja fenn a kapcsolatot. 

Budapest, 1967. december 

Dr. Madas András sk. Földes László sk. 
az OEE elnöke miniszterhelyettes 

Ugyancsak elfogadásra, illetőleg jóváhagyásra került Egyesületünk elnöksége és 
a MEDOSZ elnöksége által közösen összeállított: 

A Fakitermelők Országos és Nemzetközi Versenyének Szervezési Szabályzata. 

I . 

A versenyek célja 

1. A fakitermelők hazai országos versenyének célja: az élenjáró munkafogások 
és munkamódszerek országos szintű bemutatása és átadása, a legjobbak tudásának 
összevetése alapján; a fakitermelő szakmunkások, erdészek, technikusok, mérnökök 
és vezetők közös tapasztalatcseréje, társadalmi fóruma; a versenyzők rangsorának el
döntése, a helyezettek erkölcsi és anyagi megbecsülése a szakközönség és az ország 
nyilvánossága előtt; s végül, de nem utolsósorban a sajtón, a rádión, a televízión ke
resztül a közvélemény figyelmének felhívása az erdészetre, dolgozóinak tevékeny
ségére. 

2. A nemzetközi versenyek célja: az előző pontban felsorolt szakmai, társadalmi 
ós közvéleményt formáló célok nemzetközivé bővítése és ezen keresztül a népek ba
rátságának elmélyítése. 



A versenyeket rendező szervek 

1. A hazai és a nemzetközi versenyeket a jövőben a Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízügyi Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: MEDOSZ) és az Országos Erdészeti 
Egyesület (a továbbiakban: OEE), mint két illetékes társadalmi szervezet közösen 
rendezi, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (a. továbbiakban: MÉM) 
egyetértésével és támogatásával, valamint az Erdészeti Tudományos Intézet (a továb
biakban: ERTI) közreműködésével. 

2. A versenyek szervezésére a két társadalmi szerv Elnökséget és Szervező Bi
zottságot hív életre; 

a) Az Elnökség összetétele: 

Társelnökök: a M É M erdészeti ágazati miniszterhelyettese, az OEE elnöke és a 
MEDOSZ főtitkára. A társelnökök az elnökség üléseit felváltva vezetik. 
Elnökségi tagok: a társelnökök, az OEE főtitkára, a MEDOSZ titkára, a MÉM 
Erdészeti és Faipari Műszaki Fejlesztési Főosztályának vezetője, az ERTI igaz
gatója, a MEDOSZ Közgazdasági Osztályának vezetője, az OEE Erdőhasználati 
Szakosztályának vezetője, valamint a verseny helye szerinti Erdőgazdaság 
igazgatója és Szervezőbizottságának titkára. 

b) A Szervezőbizottság összetétele* 

— műszaki szervező; 
— adminisztratív szervező; 
— értékelési szervező; 
— propaganda szervező. 

A Szervezőbizottság fenti reszortfelelőseit négy éves időtartamra bízza meg a két 
társadalmi szerv elnöksége az érintett dolgozók munkahely szerinti vezetőjének hoz
zájárulásával. A két szerv elnöksége egyben a Szervezőbizottság tagjai közül kijelöli 
a Szervezőbizottság titkárát és annak helyettesét, akik felhatalmazást kapnak e szerv 
hivatalos képviseletére, aláírásokra, hazai és külföldi levelezések lebonyolítására, va
lamint a versennyel kapcsolatban felmerülő költségek utalványozására. 

A Szervezőbizottság a fentieken kívül évente kiegészül a verseny helye szerinti 
erdőgazdaság főmérnökével — mint helyi szervezővel —, valamint a MEDOSZ és az 
OEE helyi szervezetének titkáraival. 

A Szervezőbizottságnak a versenyek előkészítésére ós lebonyolítására vonatkozó 
előterjesztését az elnökség hagyja jóvá. 

3. A Szervezőbizottság címe és székhelye: 
a) Címe: Fakitermelők Országos és Nemzetközi Versenyének Szervezőbizottsága 
b) Székhelye: Budapest, VI., Jókai u. 2—4. 

III. 

A versenyek helye és időpontja 

1. A versenyek helyi szervezéséhez megfelelő jártasság, tapasztalat és területi 
adottság szükséges. Ezek figyelembevételével a Szervezőbizottság a MÉM, a két szerv 
és az illetékes erdőgazdaságok vezetőivel egyetértésben az alábbi három erdőgazda
ságban felváltva rendezi meg a hazai országos és nemzetközi versenyeket: 

— Pilisi Állami Erdőgazdaság, Esztergom; 
— Keletbükki Állami Erdőgazdaság, Miskolc; 
— Keszthelyi Állami Erdőgazdaság, Keszthely. 
2. A versenyek évenként kerülnek megrendezésre. A párosszámú években azokra 

külföldi résztvevőket és vendégeket is meghívhat a Szervezőbizottság. A meghívandó 
országot és létszámot a két szerv elnöksége egyetértésben hagyja jóvá. 

IV. 

A verseny tárgya és kiértékelése 

1. A fakitermelők szaktudásának, gyakorlati munkafogásainak, kondíciójának, rá
termettségének sportszerű versenye, a Szervezőbizottság által évente kiadott verseny 
és értékelési szabályzat alapján. 

2. A kiadott versenyszabályzat meghívott külföldi versenyzőkre is vonatkozik, az
zal az engedménnyel, hogy kérésükre egyes versenyszámokban nem vesznek részt. 



3. A Jugoszláv Népi Technika elnöksége által kezdeményezett nemzetközi ver
senyek szabályzatának végleges kidolgozása után — amelyben korábbi megállapodás 
alapján a magyarországi Szervezőbizottság is képviselteti magát — a két szervezet 
elnöksége nemzetközi versenyek szervezését is vállalja és annak tárgyául, valamint 
értékelési módszeréül elfogadja a nemzetközi szabályzat előírásait. 

4. A Szervezőbizottság a két szerv elnökségének jóváhagyásával elfogadhat kül
földi versenyekre szóló meghívásokat. A kiírt versenyszabályzat alapján gondoskodik 
a versenyzők felkészítéséről. 

V. 

Díjak és jutalmak 

A két szerv elnöksége a megfelelő erkölcsi és anyagi ösztönzés, valamint a ver
senyek nemzetközi színvonalra emelése érdekében az alábbi jelvényeket, díjakat, ju
talmakat stb. rendszeresíti: 

1. A magyarországi fakitermelők országos versenyének szimbólumaként zászlót 
alapít. Ennek a zászlónak kicsinyített másai a magyar versenyzők külföldi szerep
lése esetén csapatzászló szerepét is betöltik, és mint ilyenek, külföldi csapatok részére 
is adományozhatok. (Cserezászlóként.) 

2. Vándor serleget alapít, amelyet az összetett versenyben első helyezést elért ver
senyző erdőgazdasága őriz a következő versenyig. Egymásután háromszori odaítélés 
esetén a serleg véglegesen az illető erdőgazdaságnál marad. 

3. Az egyes versenyszámokban és az összetett versenyben I—III. helyezést elér
tek számára arany, ezüst és bronz Emlékérmet alapít. 

4. A z összetett versenyben I V — X . helyezést elértek számára elismerő oklevelet 
alapít. 

5. A z összetett versenyben I — X . helyezést elért versenyzők részére pénzjutalmat 
rendszeresít az alábbiak szerint: 

I. helyezett részére 3000 Ft 
I I . helyezett részére 2500 Ft 

I I I . helyezett részére 2000 Ft 
I V . helyezett részére 1600 Ft 

V . helyezett részére 1300 Ft 
V I . helyezett részére 1000 Ft 

V I I . helyezett részére 800 FI 
V I I I . helyezett részére 700 Ft 

I X . helyezett részére 600 Ft 
X . helyezett részére 500 Ft 

összesen: 14000 Ft 

6. A versenyen résztvevő valamennyi versenyző, szervező és meghívott vendég 
számára kisméretű jelvényt rendszeresít. Ezt a jelvényt a versenyt látogatók meg
vásárolhatják. 

7. A z egyes erdőgazdaságok, továbbá más vállalatok, szervek, intézmények a ver
senyen helyezést elértek számára díjakat, illetve erre a célra pénzösszegeket ajánl
hatnak fel. 

8. A külföldi meghívottak csak egyes versenyszámokban kaphatnak helyezési ér
met. A z összetett versenyben nem kerülhetnek kiértékelésre. 

V I . 

Személyi és anyagi feltételek 
1. A verseny lebonyolításához szükséges személyi előfeltételekről (pontozók, bí

rák, rendezők stb.) a Szervezőbizottság gondoskodik az érintett igazgatók előzetes 
megkeresése útján. 

2. A verseny anyagi feltételeit az alábbi források alkotják: 
a) az V . fejezetben tárgyalt alapítványok költségeit, valamint a propaganda 

jellegű kiadásokat a M É M Erdészeti és Faipari Műszaki Fejlesztési Főosztálya 
tervezi meg és biztosítja. 

b) A pénzjutalmakat, a külföldi vendégek fogadásának, valamint a magyar 
versenyzők külföldre küldésének költségeit és a szükséges deviza fedezetet a 
MÉM támogatásával a két szerv elnöksége egyetértésben biztosítja. 

c) A verseny technikai lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezésére a 
versenyzőket küldő hazai erdőgazdaságok, illetve külföldi szervezetek által befi-



zetett (kalkulált) nevezési díjak szolgálnak. A külföldi résztvevők nevezési díjá
nak befizetése alól a két szerv elnöksége közös megegyezés alapján felmentést 
adhat. 

d) A z erdőgazdaságok, illetve más vállalatok, szervek, intézmények részéről 
a versennyel kapcsolatos költségek fedezésére önként felajánlott összegek. 

e) A versenyben résztvevők és hivatalos kísérőik, valamint a verseny lebo
nyolításában közreműködők személyi ellátásukat (élelmezés, szállás, utazás) ki
küldetési díjukból fedezik. 

f) A Szervezőbizottság által lebonyolított versenyek bevételeit és kiadásait 
külön erre a célra rendszeresített OTP számlán kell kezelni. 

VII. 

A versenyben való résevétel előfeltételei 

1. A hazai országos versenyekre minden erdőgazdaság legfeljebb három verseny
zőt küldhet. 

2. A versenyre küldendő dolgozókat az erdőgazdaság igazgatója a szakszervezeti 
bizottsággal és az OEE helyi szervezetének titkárával egyetértésben jelöli ki. A kivá
lasztás alapján szocialista munka versenyben elért eredmények, vagy a házi válogató 
versenyben elért helyezés szolgálhat. 

3. A versenyben csak az a dolgozó vehet részt, akinek nevezése és nevezési díja 
a Szervezőbizottság által megjelölt határidőig beérkezett. 

Budapest, 1967. október 23. 

Dr. Madas András sk. Kovács István sk. 
az OEE elnöke a MEDOSZ főtitkára 

A szabályzattal egyetértek: 
Földes László sk. 
miniszterhelyettes 

Egyesületünk a Faipari Tudományos 
Egyesülettel, valamint a Papír- és Nyom
daipari Műszaki Egyesülettel közös ren
dezésben klubnapot tartott. Dr. Lengyel 
Pál: A hazai nyárfa papíripari felhasz
nálási lehetőségei címmel tartott előadá
sához felkért hozzászóló volt Halász Ala
dár és dr. Russay István. Mind az elő
adást, mind a hozzászólásokat igen nagy 
érdeklődéssel kísért vita követte. 

* 
A mikológiái :faanyagvédelmi szakosz

tály jól sikerült Mikulás klubdélutánt 
rendezett. A műsor keretében osztották 
ki a gombahatározó verseny díjait. 

A z ügyvezető elnökség december 22-én 
tartott ülésén megtárgyalta a központi 
bizottságok és szakosztályok személyi ösz-
szetételét és 1968. évi főbb munkatervi 
feladatait. Meghallgatta a főtitkár tájé
koztatását a helyi csoportok munkater
veiről, majd felhatalmazta az Egyesület 
munkatervének végleges összeállítására. 
A z elnökségi határozatnak megfelelően 
az 1968. évi működés biztosítása érdeké
ben megvizsgálta a költségvetést. A z ügy
vezető elnökség az egyesületi jogi tagdí
jat havi 1400 Ft-ban állapította meg s 
egyúttal elfogadta az 1968-ra tervezett 
költségvetés főbb tételeit. 

A helyi csoportok életéből 

A pécsi csoport a Délmagyarországi 
Fűrészek barcsi telepére tapasztalatcse
rét szervezett. A tapasztalatcserét meg
előzően a Délmagyarországi Fűrészek 
igazgatója, Szabó János: Fűrészipar és az 
erdőgazdaság kooperációja címmel tartott 
előadást. A tapasztalatcsere célja a faipar 
és az erdőgazdaság együttműködésének 
az elmúlt évek tapasztalatai alapján tör
ténő értékelése volt, majd a jövő felada

tainak •megbeszélése. Ennek során az 
egyenletes szállítások érdekében össz
hangba hozták a fakitermelés negyedéves 
ütemezését és a szükségessé váló nyári 
termelések szállítási programját. 

A csoport a karászi erdészet területére 
szervezett tapasztalatcseréjén előadást 
tartott dr. Kollwentz Ödön: Cseresek fel
újítása magvetéssel, a cseresek nevelése 
címmel. 



A nyíregyházi csoport a Kiskunsági Á l 
lami Erdőgazdaság nyárjasi, halasi és 
bugaci erdészete területére szervezett ta
nulmányutat. Ez alkalommal Kontra 
László és Sipos Sándor tartott rövid elő
adást és mutatta be a gépi tuskózások, 
gépi erdősítések ós: fenyőtisztítások mód
szereit. A résztvevők ezenkívül igen ér
tékes tájékoztatást kaptak Horváth Lász
lótól a mesterséges apróvadtenyésztés 
kérdéseiről. 

A csoport a Békésmegyei Állami Erdő
gazdaságban szervezett tanulmányutat, 
ott tanulmányozták a társerdőgazdaságok 
kollektív szerződésének összeállítását, 
megismerkedtek a gyulai helyi csoport 
tevékenységével, majd helyszíni bemu
tatón vettek részt és tanulmányozták a 
fásító erdészet munkáját, valamint meg
tekintették a sarkadremetei fácántenyész
tő telepet. 

* 
A pilisi csoport erdőművelési munka

bizottsága az erdőgazdaság osemeteönel-
látásnak megszervezésére Dunabogdány 
község határában új csemetekert létesíté
sét javasolta. 

A csoport oktatási munkabizottsága 
Csada Ferenc vezetésével értékelte az 
1967. évi munkát és megállapította, hogy 
a munkatervben rögzített célokat elérték. 
Ezután a munkabizottság megvitatta 
1968-as programját. 

* 
A kecskeméti csoport klubnapot tartott 

s azon különböző szakmai filmeket vetí
tettek. 

* 
A soproni csoport négy főből álló szlo

vák erdészeti küldöttséget fogadott csere
látogatáson. A küldöttség tagjai Sárvá

ron megismerkedtek az ERTI állomás 
munkájával, nagy érdeklődést tanúsítot
tak a bajti populétum és fenyőplantázs 
iránt. Elismeréssel nyilatkoztak a híres 
sárvári gyertyános-tölgyes gazdálkodás 
eredményeiről. Tanulmányútjuk során 
megtekintették a soproni hidegvízvölgyi 
kísérleti területeket is. Alkalom volt ar
ra is, hogy a vendégek előadás-sorozat 
keretében ismertessék problémáikat. Elő
adást tartott dr. Réh József (Zólyom): A 
vöröstölgy szerepe Szlovákiában, dr. Ró
nay Jenő (Zólyom): A lombos faanyag 
kitermelésének és szállításának problé
mái Szlovákiában és Pavel Vachula 
(Zsolna): A z új gazdaságirányítási rend
szer hatása a faanyag szállítási költsé
geire címmel. A z előadásokat vetítés kö
vette. 

Szakmai továbbképzés keretében a he
lyi csoportokban a következő előadásokat 
tartották: 

Pécsett Horváth István: Üzeintervszerű* 
gazdálkodás; 

Szolnokon dr. Pankotai Gábor: A skan
dináv államokban szerzett erdészeti ta
pasztalatok hasznosításának lehetőségei a 
hazai erdőgazdasági gyakorlatban (vetí
téssel) ; 

Esztergomban dr. Herpay Imre: Kor
szerű útpályák építése és erdőgazdasági 
alkalmazása, dr. Haracsi Lajos: A z erdő 
növekedésének fontosabb tényezői; 

Szegeden Mészöly Győző: A fásítások 
jelentősége és lehetőségei, valamint le
bonyolításuk technológiája, dr. Bencze 
Lajos: A vadgazdálkodás lehetőségei a 
modern erdőgazdaságban; 

Sárospatakon dr. Magyar János: A z 
üzemtervek szerepe az új gazdasági me
chanizmusban 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: 
JÉROME RENÉ. Szerkesztő bizottság: BIRCK O S Z K Á R , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) 
kandidátusa, DESSEWFFY IMRE, ERDŐS L A S Z L Ö , FILA JÓZSEF, FIRBÁS O S Z K Á R , FÖLDES 
LÁSZLÓ. HERPAY IMRE, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, IHAROS FRIGYES, 
IMREH JÁNOS, JARÓ Z O L T Á N , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, K A L D Y 
JÖZSEF, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, KOCSÁRDI K A R O L Y , M A D A S 
A N D R Á S , a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, M A R T O N TIBOR, RADÓ GÁBOR, 
a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, SALI EMIL, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) kandidátusa, TÓTH SÁNDOR, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa. 

Kiadja: a Lapkiadó Vállalat. (Budapest, VI. , Lenin körút 9—11.) Felelős kiadó: S A L A 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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