
Az Országos Erdészeti Egyesület 1968. évi közgyűlése 
Miskolcon, augusztus 12-én 9 órakor kezdődik, szakmai ülésszakkal egybe

kötve, az Egyesület évi közgyűlése. 
Aznap délután a közgyűlés részt vevői megtekintik a Csanyik-völgyben a 

MEDOSZ-szal közösen rendezett fakitermelő versenyt, ugyanott az erdészek 
országos sportlövő bajnokságának győztesei bemutatót tartanak. 

Este baráti találkozó a Hámor étteremben. 
Másnap tanulmányút a Lillafüredi Erdészet területére. Ehhez kapcsolódik 

egy erdész emlékmű felavatása, az 1968. évi Bedő-díjak átadása, a fakitermelő 
verseny és a sportlövő bajnokság győztesei részére a díjkiosztás. Végül záró 
estebéd. 

A MEDOSZ és az Egyesület által közösen rendezett fakitermelő verseny 
már a közgyűlés előtt, 11-én 9 órakor kezdődik a Csanyik-völgyben. Az e napon 
érkezők megtekinthetik a fakitermelő versenyt, részt vehetnek aggteleki kirán
duláson, és Miskolcon este orgona hangversenyen. 

A jelentkezők részére a rendezőség részletes tájékoztatót küld. 

A gépesítési és erdőművelési szakosz
tály tagjai összevont ülésen vitatták meg 
dr. Papp László és Walter Ferenc kö
zös tanulmányát: A csemetekerti munkák 
gépei és technológiái című összeállítást. 

A vita legfőbb megállapításai a követ
kezők voltak: 

— a nyár-szaporítóanyag termelése ko
moly feladat, a munkákat nagy kertek
ben lehet koncentrálni, s ez a helyzet a 
fenyőnél is; 

— igen fontos a csemetekertek felül
vizsgálata és lehetőség szerinti összevo
nása ; 

— a munkák gépesítését lehetőleg hazai 
gépkialakítással kell megoldani; 

— a talaj előkészítés és a kiemelés lé
nyegileg megoldottnak tekinthető; 

— a vetés kis volumenű feladat, egye
lőre kézzel is megoldható; 

— a dugványozás nem jelent különösen 
nagy feladatot, a kézi munka egyelőre itt 
is megfelelő; 

— az iskolázás megoldása csak 2—3 év 
múlva válik időszerűvé; 

— az ápolás a csemetekerti munkák 
60—70%-át jelenti, s ez az egyik leglé
nyegesebb gépi feladat; a ló alkalmazá
sáról egyelőre nem lehet lemondani; erő
gépként legcélszerűbbnek látszik az esz
közhordó traktor; 

— megfelelő kísérleti csemetekerteket 
kellene kijelölni és azokat gépekkel, épít
ményekkel felszerelni; 

— ezekben a kertekben megfelelő tan
folyamokat kell majd tartani az erdő
gazdaságok szakemberei részére; 

— az új gépkonstrukciók kialakításá
nak pénzügyi ellátását megfelelően meg 
kell szervezni. 

Az erdőhasználati szakosztály ülésén 
dr. Szász Tibor, az Országos Fakitermelő 
Verseny Szervező Bizottsága titkára is
mertette az idei verseny előkészületeit; a 
szakosztály tagjai megvitatták a terve
zett értékelési rendszert. A versenyt az 
Egyesület idei közgyűlésével együtt ren
dezik a Keletbükki Állami Erdőgazdaság 
területén. 

* 

Az erdészeti gazdaságtani szakosztály 
ez évi első ülésén elhatározták, hogy az 
év folyamán részletes közgazdasági elem
ző számítások alapján megvizsgálják 

— egyrészt a jelenlegi mechanizmus
elemeknek az erdőgazdálkodásra gya
korolt hatását általánosságban; 

— másrészt a termelőszövetkezeti erdő
gazdálkodás és fafeldolgozás jövedel
mezőségi és fejlesztési összefüggéseit; 

— harmadsorban foglalkoznak a piac
kutatási kérdéssel és lehetőleg aján
lást dolgoznak ki megfelelő ötéves és 
éves vállalati és információs rend
szerre vonatkozóan. 

Az első két téma keretében vizsgálják 



az erdő állapotváltozásának mérési lehe
tőségeit is. 

A szakosztály foglalkozott a matemati
kai módszereknek az erdőgazdasági válla
lati döntések előkészítésében való szere
pével is. Elhatározták, hogy ezzel kapcso
latban szintén mintapéldákat és ajánlá
sokat dolgoznak ki. 

A z 1968. évi munkaprogram megbeszé
lése után a szakosztály tagjai meghallgat
ták az 1968. évi faellátással, ezen belül 
elsősorban a fenyőfűrészáru-ellátással 
kapcsolatos problémákról, valamint a 
szovjet—magyar előzetes tárgyalásról 
szóló tájékoztatót. A kialakult vita alap
ján elhatározták, hogy egyrészt a tűzifa
forgalmazással összefüggő problémákat 
külön Szakosztályülésen tárgyalják meg, 
másrészt nagy gondot fordítanak a fe
nyőhelyettesítéssel kapcsolatos kérdések 
kidolgozására. 

Végül a szakosztályülés ez évi munka
programjának első tételéhez kapcsolódva 
megtárgyalták és elfogadták. A fatermé
kek és fagyártmányok gazdaságossága az 
állami erdőgazdaságokban című, részle
tesen elemző számítási anyagot. Ennek 
megvitatása során a szakosztály tagjai 
megállapították, hogy hasonló részletes 
elemzés a mechanizmus-elemek hatás
vizsgálatához minden erdőgazdaság szá
mára nélkülözhetetlen kiinduló alapot 
szolgáltat. Ezért a szakosztály elhatározta, 
hogy felkéri az egyesület elnökségét: 
a megvitatott anyagot — mint a fahasz
nálat és a fagyártmány-termelés közgaz

dasági elemzésére a jelenlegi viszonyok 
között jól használható mintát — küldje 
meg a helyi csoportoknak azzal az aján
lással, hogy hasonló módszerrel készítse
nek saját erdőgazdaságuk viszonyaira 
zárt rendszerű elemzéseket. 

A vitaanyag alapján széles körű eszme
csere alakult ki a járulékok jelenlegi el
vonási rendszerével összefüggő problé
mákról és ezeknek a járulékelvonásoknak 
lehetséges megoldásáról. Elhatározták,, 
hogy ezzel a témával szintén külön szak
osztálygyűlésen foglalkoznak majd. 

* 
A Budapesti Bizottság előadás-sorozatá

ban dr. Madas András: A z erdő- és fa
gazdasági politika időszerű kérdései az új 
gazdasági mechanizmus bevezetése után 
címmel tartott előadását nagy érdeklődés 
kísérte. A z előadás célja volt, hogy tájé
koztassa a szakmát a legfőbb erdő- és fa
gazdaságpolitikai kérdésekről. Elemezte 
az elmúlt időszak gazdaságpolitikáját, an
nak eredményeit a mi területünkön, va
lamint azokat az új, szemléletbeli válto
zásokat, amelyek az elmúlt húsz évben 
az ismeretes szép eredményeink elérésé
hez vezettek. Részletesen tárgyalta az er
dőgazdálkodásban és az elsődleges faipar
ban bevezetett gazdasági szabályozásokat. 
A z esetleges véleményeltérések tisztázásá
nak s a gondolatok kölcsönös cseréjének 
fórumául a szakmai szerkesztés kialakítá
sához az Egyesületet ajánlotta. Dr. Madas 
András előadását egyébként e lapunk ve
zetőcikkeként közöljük. 

A helyi csoportok életéből 
A kecskeméti csoport vezetőségi ülésen 

foglalkozott különböző aktuális kérdések
kel. Javasolták — a többi között —, hogy 
egyetemünk ne csak gyűjtse az erdészet 
múltjának emlékeit, hanem létesítsen er
dészeti múzeumot, amint arra megvan a 
lehetőség. 

A csoport előadást szervezett s ott Koz
ma Béla: A gazdaságos fatermék-összeté
tel és Gulyás Jenő: Az értékesítés új for
mái című előadását vitatta meg a hallga
tóság. 

Bugacon erdész-vadász találkozót ren
deztek s ennek keretében dr. Tóth Sán
dor: A z apróvad országos jelentősége cí
mű előadását bemutató követte. A fácán
tenyésztési bemutatót dr. Horváth László 
vezette. 

* 
A veszprémi csoport vezetőségi ülésen 

értékelte eddigi munkáját és megvitatták 
az időszerű kérdéseket. 

A csoport klubnapon vitatta meg Bor
sodi Imre: Vállalati gazdálkodás az új 
mechanizmusban, Kemény László: Fa
használatok tervezése, figyelemmel az új 

mechanizmus követelményeire és Csóka 
Lajos: Piackutatás, értékesítés, faanyag
gazdálkodás című előadását. A gyakorlati 
témák nagy érdeklődést keltettek s az 
előadásokat élénk vita követte. 

* 
A tatabányai csoportban az erdőgazda

ság erdészetvezetői, műszaki vezetői, az 
erdőfelügyelőség és az erdőművelési cso
port dolgozói megvitatták Szél Ede elő
adását az erdőművelés fejlesztési kérdé
seiről. Megállapították, hogy teljes gép
sorok beállításával (tuskózás, talajelőké
szítés, ültetés, ápolás) kell az erdőgazda
ságban a gépi munkát fokozni. Ugyancsak 
fokozni kell a fenyőtelepítéseket. Töre
kedni kell az értékesebb állományok ne
velésére. A talaj potenciális termőértékét 
ki kell használni. 

* 
A kaposvári csoport klubnapján meg

tárgyalták Radics László és Schwarcz 
Dezső előadásában az új gazdasági me
chanizmus hatása az erdőhasználati tevé
kenységre tárgykörben összeállított anya
got. Az előadók ismertették az új árrend
szer és az 1968. január 1-ével életbe lép-



tetett egyéb rendelkezések hatását, példá
kat hoztak fel a megváltozott helyzet 
nyomán jelentkező feladatokra és felhív
ták a figyelmet az alapos közgazdasági 
elemző munkák fontosságára. 

* 
A szegedi csoport szervezésében Csong

rád megyében 14 helyen foglalkoztak a 
Fásítási Hónap jelentőségével. Előadók a 
helyi csoport tagjaiból kerültek ki. A Fá
sítási Hónap befejeztével a Megyei Ta
náccsal közös rendezésben ünnepélyes 
értékelést tartottak. • 

A csoport Rúzsa község határában 
szakmai bemutatót rendezett. Ezt megelő
zően Vida László: A gépi faanyagrakodás 
és a gépi tuskóletolás lehetőségei című 
előadása hangzott el. A részvevők meg
állapították, hogy a munka közben lá
tott magyar gyártmányú „Rakodógép B" 
típusú berendezés, valamint a fésűs tus
kóletoló munkagép jól alkalmazható. 
Ugyancsak szakmai bemutató során vizs
gálták meg Kiszombor és Makó határá
ban, előbb az öntözéses csemetekertet, 
rnajd a K I — A és a TK—1 típusú tuskó-
kiemelőt. 

* 
A székesfehérvári csoport vitadélutánt 

rendezett. Előadást tartott Héder Sándor: 
A Velencei-tó, valamint Székesfehérvár 
város zöldövezetének tervezett kialakítása 
címmel. Ismertette a Balatonfüredi Ter
vezőcsoport által e tárgyban készített ter
veket és a megvalósítás jelenlegi állapo
tát. Tervdokumentációkon mutatta be a 
tervezett fásításokat. A felszólalók mél
tatták az erdőgazdaság aktív tevékenysé
gét a tervezett zöldövezet kialakításában, 
de ugyanakkor hiányolták a város vezető
ségének megfelelő támogatását. 

* 
Az esztergomi csoport vezetőségi ülésen 

foglalkozott a MTESZ kerületi szerveze
teire vonatkozó irányelvek, ajánlások és 
határozatok kérdéseivel. A csoport mű
szaki fejlesztési és oktatási munkabizott

sága együttes ülésen vitatta meg Arkosi 
Gyulának az erdőgazdaság feltárásának 
továbbfejlesztési lehetőségeiről és a szak
mai továbbképzésről tartott előadását. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten dr. Balázs Sándor: A z üveg 
alatti gombatermesztés helyzete és prob
lémái, dr. M. Nóvák Erzsébet: Adatok a 
lengyelországi Lokietek-barlang mikro-
gomba-flórájáról és Cellulóz-bontási vizs
gálatok mikroszkopikus gombákkal (vetí
téssel), Jakab Albert: A osászárgomba ok
tóberi előfordulása 1967-ben, Molnár Ti-
borné: A vargánya-szárítmányok szín- és 
minőségromlása a raktározás folyamán, 
dr. Kalmár Zoltán—dr. Dános Béla: A 
varázsgombákról, dr. Pozsár Béla: A 
gombahyfák kitin-falának szerkezete és 
működése (vetítéssel); 

Pápán és Nagykanizsán Hajak Gyula: 
A mezőgazdasági úthálózat fejlesztési 
problémái, Bogár István: A mezőgazda
sági és erdészeti úthálózat-fejlesztés ko
ordinálási és kölcsönös segítségnyújtási 
lehetőségei; 

Budakeszin dr. Járó Zoltán: A z új er
dőművelési eljárások (helyszíni bemuta
tóval), dr. Kiss Rezső: Állománynevelési 
módszerek (helyszíni bemutatóval); 

Nyíregyházán Kozma Béla: A z új gaz
daságirányítási rendszer közgazdasági sza
bályozói; 

Veszprémben dr. Káldy József: Korsze
rű kérgezőgépek; 

Gödöllőn dr. Káldy József: A fakiter
melés technikai és technológiai fejleszté
sének irányai; 

Szeged—Ásotthalmán: dr. Simon Mik
lós: Nemesnyárak mélyültetése; 

Szegeden dr. Simon Miklós: A mélyül
tetéses nyárfatermesztés tapasztalatai; 

Esztergomban dr. Nemky Ernő: A z er
dészeti növénynemesítés lehetőségei az 
üzemi gyakorlatban, dr. Májer Antal: Üj 
irányzatok az erdőművelésben címmel. 

A Z E R D Ő 
Az Országos Erdészeti Egyesület (Budapest, V., Szabadság tér 17.) kiadványa 
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IMRE, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, IHAROS FRIGYES. IMREH JÁNOS, 
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