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Rovatvezető: Gáspár-Hantos Géza 

Az erdőművelési szakosztály szervezésében, június 27-én, a szaporítóanyag-ter
mesztés irányítói a Mátra—Nyugatbükki EFAG csemetekertjében a helyi tapasz
talatokkal ismerkedtek. Délután Varga Béla és dr. Szemerédy Miklós diaképekkel 
kísért előadást tartott Skandinávia és Észak-Amerika csemetetermeléséről. Itt is 
felmerült az üzemág régi gondja: az együttműködés hiánya. E „hézag" kitöltésére 
vállalkozott most a szakosztály keretein belül egy önállóan működő csoport. Éven
te egyszer, országos börzén tekinti át a legnagyobb csemetetermelők, -forgalmozók 
és -felhasználók készleteit és igényeit. Megkísérli az árak egyeztetését, összehan
golását és keresi a két- és többoldalú együttműködés különböző formáit. Ugyan
csak egyszer minden évben, szeretne ez a munkacsoport váltakozó helyszínen ter
melési bemutatót, tapasztalatcserét és szűk tanácskozást tartani. 

(Varga Béla) 

* 
A kereskedelmi szakosztály tanulmányúttal egybekötött ülését a Borsodi EFAG 

hegyközi és hegyaljai erdészeti igazgatósága területén tartotta. Varga József vezér
igazgató-helyettes köszöntését követően, áttekintő tájékoztatást adott az EFAG er
dőgazdálkodási és elsődleges faipari tevékenységről, szervezeti felépítéséről. Előadá
sában többek között kitért a gazdaság erdőművelési gondjaira, a megnövekedett 
befejezetlen erdősítésekre, a tölgypusztulás gazdasági kihatásaira, a fűrészipari ka
pacitások kihasználására, a fontosabb kereskedelempolitikai elképzelésekre. Rön
köt például gyakorlatilag nem értékesítenek, a fafeldolgozást tekintik meghatározó 
feladatuknak. A kisebb helyeken is a gazdaságos végterméktermelésre gondolnak. 
Az 1,2 MdFt értékű termelési értékből az exporttervük 176 millió Ft, aminek 30— 
35%-a a primer választékból várható. Hosszabb távon 340—350 em^/év nettó fatö
meg kitermeléssel lehet számolni, erre alapozva kell a vállalati fejlesztési elkép
zeléseket magasabb eredmények mellett kialakítani. 

Mester László főmérnök a hegyközi erdészeti igazgatóságról, Csucska István ága
zatvezető a pálházi fűrészüzemről adott tájékoztatást, illetőleg vezette a bemutatót. 
Pálmai István főmérnök a hegyaljai erdészeti igazgatóságot és a sárospataki fa
ipari üzemet mutatta be. Ez utóbbi általában elismerést váltott ki sokszínű termék
szerkezetével. A hozzászólók több kritikus véleményt is mondtak. Alapanyag ol
dalról nézve a vállalat kedvező adottságokkal rendelkezik. A 47% T és 18% B 
arány nagyobb vállalati eredményt és exportot kellene, hogy biztosítson. A két ki
sebb üzemben pl. a friz és a kiváló minőségű parketta volt a végtermék, holott 
ebből az áruból többszörös értékű bútorléc is termelhető. 

Szalkay György szakosztályvezető még bevezetőjében megemlékezett dr. Speer 
Norbertről, a szakosztály korábbi elnökéről, méltatva szakmai, emberi hagyatékát. 
Röviden tájékoztatást adott a termékforgalmazás, az imporliberalizáció várható 
alakulásáról, a hazai faanyagellátásról, az exportról. Az eddigi dinamikus export
növekedés a jelenlegi helyzetben látványosan nem növelhető, változatlan forrás
tömeg mellett csak az intenzív lehetőségek állnak rendelkezésünkre. 

A továbbiakban megbeszélték a szakosztály ez évi további programját. Mind
annyiuk örömére szolgál, hogy útközben Hollóháza, Széphalom és Sárospatak tör
ténelmi és kulturális értékeit is megtekinthették. A Borsodi EFAG-nak és a helyi 
vezetésnek köszönetet mondanak a jól szervezett rendezvényért. Hozzászóltak: 
Kovács Ferenc, Erdélyi István, Mőcsényi Miklós, Pusztai György, Pott Imre, Németh 
János, Szalkay György. 

(Szalkay György) 



A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti intézőbizottság vitadél
utánján Mertei Gábor „Gondolatok az 
Erdőfenntartási Alap korszerűsítéséről" 
címmel élénk vitát kiváltó előadást tar
tott. Áttekintette az alap célját, képzé
sének elveit, felhasználásának eddigi 
gyakorlatát, problémáit, feszültségeit, 
majd ismertette — az ERTI javaslata 
alapján — a járulékelvonás és az erdő
felújítás-finanszírozás fejlesztésére vonat
kozó elképzeléseket. Az utóbbiak között 
a saját, önálló gazdálkodói erdőfenntar
tási alap képzése, a jelenlegi fakiterme
lési különbözeti járadék pontosabb meg
határozása, az erdőrészletre épült erdő
fenntartási járulékrendszer szerepel. A 
felszólalók kritikusan szóltak a jelenlegi 
és a fejlesztésre tervezett rendszer bo
nyolultságáról, költségességéről. Űj 
elemként merült fel az árbevétellel ará
nyos elvonás bevezetése, mint a jövőbe
ni fejlesztés lehetséges alternatívája. A 
vitadélutánon felszólalt: Abonyi István, 
dr, Csötönyi József, Dérföldi Antal, Fe
kete Gyula, dr. Halasi Gyula, Jablonkay 
Zoltánné, Jérőme René, Lessenyi Béla 
és Pénzváltó Gézáné. 

* 

A budapesti erdőfelügyelőségi csoport 
taggyűléssel egybekapcsolt tapasztalat
cserét rendezett a Pilisi Állami Parker
dőgazdaság telki erdészeténél. A rendez
vény témaköre: az új erdőtervek gya
korlati alkalmazásának tapasztalatai és 
aktuális erdőrendezési kérdések. A telki 
erdészetnél már két év óta érvényben 
levő új erdőterv gyakorlati alkalmazását 
egyes jellemző erdőrészletek helyszíni 
bemutatásával illusztrálták, Fritsch Ottó 
erdőfelügyelő szakmai vezetésével, az er
dészeti szakemberek bevonásával. A be
mutatott erdőrészletekben az erdőtervi 
előírások gyakorlati végrehajtását vizs
gálták, a konkrét esetek kapcsán. Dr. 
Király László előadásában — az erdő 
törvény várható módosítását (ill. meg
újítását) is tekintetbe véve — részletes 
tájékoztatást adott az erdőtervezés fel
adatairól és a jelenlegi problémákról. 
Kitért az erdőtervezési munka szemé
lyi és anyagi feltételeinek gondjaira, az 
ellenőrzési nehézségekre. Kiemelte a 
távlati jövőkép kialakításának, a helyi 
erdőnevelési modellek, a termőhelyfeltá
rási térkép megvalósításának fontosságát, 
mint a jobb minőségű erdőtervezés alap
feltételeit. Felvetette a régi értelemben 
vett államerdészeti erdőgazdálkodásra 
való visszatérés gondolatát. Marschall 
Tamás rövid összefoglalót adott az új er
dőtervek alkalmazásának eddigi tapasz

talatairól. Megállapította, hogy azok gya
korlatban való használata sok nehézséget 
okoz; az ötéves ciklusra való áttérés 
nem vált be; a kiegészítő erdőterv nem 
töltötte be az elvárt szerepet. A lejárt 
erdőtervek megújítása közötti 1—1,5 
éves üzemterv nélküli időszak a gazdál
kodást és az erdőfelügyeleti munkát je
lentősen nehezíti, ezen változtatni kelle
ne. A hozzászólók felhozták, hogy az er
dőtervhez tartozó 20 000 méretarányú 
térképek a gyakorlatban nem felelnek 
meg (vissza kellene térni a 10 000-es mé
retarányra), valamint, hogy a nevelő vá
gások sürgősségének megállapítását a 
gazdálkodás érdekében egyszerűsíteni és 
konkretizálni kellene. Megerősítették az 
előzetes termőhelyfeltárás fontosságát. 
Megállapították, hogy az erdőtervezés 
módszere alig fejlődött, csak a technoló
gia modernizálása történt meg a gépi 
adatfeldolgozás bevezetésével. Az erdé
szet szakemberei hasonló álláspontot fej
tettek ki. Felkérték dr. Király Lászlót, 
hogy a gyakorlatban tapasztaltakat és 
az elhangzott véleményeket az erdőterve
zési munka fejlesztése során — lehető 
ségei szerint — képviselje. 

(Németh Gizella) 

* 
A bajai csoport összejövetelén, Papp 

László elnöki megnyitója után Rádi Jó
zsef „Az erdészetvezetői továbbképzés 
hasznosítható tanulságai" és Kovács Jó
zsef „A május 9-i választmányi ülésről 
beszámoló" témakörben tartott ismerte
tést, majd az elnök is tájékoztatta a 
csoportot a vezérigazgatók némelyiké
nek az OEE vezetősége elleni elége
detlenségéről. Ezután a titkár tájékoz
tatta a tagságot arról, hogy a jelentős 
fizetésemeléseket a tagdíjkategória átso
rolásában is érvényesíti. Kérte a körle
vélben közreadott erdőgazdaság-politikai 
irányzattervek stb. megválaszolását is. 
Viták, hozzászólások után a csoport el
nöke kiosztotta az MTESZ 40. évforduló
ja alkalmából kapott 3 db jubileumi em
léklapot Rácz István, Zsarnay István és 
Tóth, Imre folyamatosan, 40 évnél ré
gebbi OEE-tagoknak. 

A csoport hivatásos vadász tagja, Bö-
röczky Kornél vadászati igazgató és Tóth 
Imre titkár vezetésével a Gemenci EVAG 
erdészetének keretében a Gyulaji EVAG 
dám- és vaddisznógazdálkodásának meg
ismerésére, egynapos tanulmányúton vet
tek részt. A szakmai programot részük
re Bükki László erdőmérnök, vadászati 
igazgatóhelyettes szervezte és fővadászai 
bevonásával vezette. A tanulmányút 
résztvevőit Deák István igazgató is üd
vözölte. (Tóth Imre) 



A kaszúi csoport taggyűlést tartott. 
Ezen — miután dr. Kiss István nyugál
lományba vonult, a helyi csoport elnöki 
tiszte megüresedett — a tagság Végvári 
Jenő erdőmérnök üzemigazgatót a he
lyi csoport elnökének megválasztotta. 
Bődi Ferencné titkár meleg szavakkal 
köszönt el a csoport nevében a nyug
díjba vonuló munkatárstól. Az összejö
vetel önköltséges baráti vacsorával ért 
véget. 

Kitüntetés 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter az 1989. évi pedagógusnap alkal
mából a NAGYVÁTHY JÁNOS-emlék-
érmet adományozta Obermayer György
nek, a soproni Tanulmányi Állami Er
dőgazdaság igazgatójának — egyesüle
tünk választmányi tagjának, az OEE he
lyi csoport társelnökének — az erdésze
ti és faipari telső-, illetve középfokú ok
tatási intézmények gyakorlati oktatásá
nak korszerű alapokra helyezésében, a 
fűrésztechnológiai gyakorlati képzés ma
gas színvonalú megszervezésében, továb
bá a tudományos kutatásban végzett, 
eredményes munka járt, 

A II. magyar erdészeti tájfutóverseny 

Mátrafüreden, június 10—11-én került 
megrendezésre a mátrafüredi helyi cso
port és az erdészeti szakközépiskola szer
vezésében. Az elmúlt évi soproni ver
senyhez hasonlóan, ez évben is szép 
számmal vettek részt tagtársaink ezen 
az igazán erdészeknek való rendezvé
nyen. A sportesemény mellett szakmai 
programról is gondoskodtak a rendezők 
a résztvevők nagy megelégedésére. Ez 
évben csehszlovák és nyugatnémet kol
légák is megtiszteltek bennünket jelen
létükkel. 

A tulajdonképpeni erdészbajnokságra 
szombaton került sor a nyírjesi erdész
ház térségében. A kiváló idő, a remek 
terepadottságok és a nagyszerűen elő
készített pálya, megadták a verseny 
alaphangulatát. Sokan családjukat is 
hozták, és amíg a papa vagy a mama az 
erdőben igyekezett megtalálni a helyes 
utat, addig csöppnyi apróságok élvezték 
a cél melletti erdei tisztás adta lehető
ségeket. Az eredményhirdetésen a díja
kat a verseny védnökei, Gáspár-Hantos 
Géza, az OEE főtitkára, Schmotzer And
rás, az egri erdőfelügyelőség igazgatója 
és a Mátra—Nyugatbükki EFAG vezér
igazgatója képviseletében Gyenes István 
vadászati felügyelő adták át. 

Szombat délután a szakközépiskolában 
szakmai előadásokra került sor. Jurecs-
ka Endre, a gyöngyössolymosi erdészet 
vezetője, Miklósi Lajos nyugdíjas és Da
la László értékes ismertetést adott a 
Mátra és térségének erdőgazdálkodásá
ról, a természeti értékekről és egyéb ér
dekességekről. Ezt követően a résztve
vők a gyöngyösi ÁEV szerelvényével el
utaztak Lajosházára, ahonnan a szabad
ban elköltött, jól megérdemelt uzsonna 
után jókedvűen tértek haza. Vasárnap 
igen izgalmas „sprintversenyre" került 
sor Mátrafüreden, a község területén. A 
résztvevők délben vettek búcsút egymás
tól és Mátrafüredtől. A III. magyar er
dészeti tájfutóversenyre 1990-ben, Kecs
keméten kerül sor. 

Eredmények: 

F 35 (férfi senior): 1. Spiegl János 
(kecskeméti erdőfelügyelőség), 2. Pfeij-
fer István (EFE, Sopron), 3. Kovász Ist
ván (fakombinát, Sopron). 

F 21 B (férfi felnőtt): 1. Táborsky 
Andrej (Jablonec, Csehszlovákia), 2, 
Blézer Attila (Mátra—Nyugatbükki 
EFAG), 3. Varga József (Zalai EFAG 
Nagykanizsa). 

F 21 C (férfi felnőtt): 1. Gabaai Ernő 
(ERTI, Püspökladány), 2. Gadó György 
Pál (Erdőrendezési Szolgálat, Bp.), 3. 
Limp Tibor (Kisalföldi EFAG, Győr). 

F 17 (férfi ifjúsági): 1. Csider Csaba 
(erd. szakközépiskola, Sopron), 2. Piri-
tyi Zsolt (erd. szakközépiskola, Mátra
füred), 3. Szabó Pál (erd. szakközépisko
la, Mátrafüred). 

F 15 (férfi serdülő): 1. Kóczán Eduárd 
(erd. szakközépiskola, Sopron), 2. Molnár 
Zsolt (erd. szakközépiskola, Mátrafüred), 
3. Mákos Tibor (erd. szakközépiskola, 
Mátrafüred). 

F 13 (férfi gyerek): 1. Vajda Kolos 
(EFE, Sopron), 2. Gerely László (Buda
pest), 3. Nagy Krisztián (Kisalföldi 
EFAG, Győr). 

N 35 (női senior): 1. Cser Borbála 
(EFE, Sopron). 

N 21 B (női felnőtt): 1. Skerletz Imo
la (EFE, Sopron), 2. Özse Ágnes (Buda
pest), 3. Vargáné Kocsis Katalin (Zalai 
EFAG, Nagykanizsa). 

N 21 C (női felnőtt): 1. Szálai Éva 
(erd. szakközépiskola, Mátrafüred), 2. 
Markovits Judit (Mezőföldi ÁEVG, Szé
kesfehérvár), 3. Ivanicsné Fürjes Judit 
(erd. szakközépiskola, Mátrafüred). 

N 17 (női serdülő): 1. Skerletz Noémi 
(EFE, Sopron). 

N 13 (női gyerek): 1. Remenyik Dóra 
(EFE, Sopron), 2. Koleszár Katalin (EFE, 
Sopron), 3. Eperjesi Réka (EFE, Sopron). 



Szalagozott „gyerek": 1. Gál Zsuzsa 
(Budapest), 2. ijj. Lovász István (fa-
kombinát, Sopron), 3. Lovász Erzsébet 
(fakombinát, Sopron). 

Szalagozott „felnőtt": 1. Gól Tibor 
(Budapest), 2. Horváth Olga (EFE, Sop
ron), 3. Tamási Piroska (Budapest). 

Csapatverseny: 1. Erdészeti és Faipa
ri Egyetem, Sopron; 2. Erdészeti szakkö
zépiskola, Mátrafüred; 3. OEE helyi cso
port, Budapest; 4. Fakombinát gyáregy
sége, Sopron; 5. Kisalföldi EFAG; 6. 
Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola, 
Sopron. 

Halálozás 

Ernst Pestal egyetemi tanár, a bécsi 
Hochschule für Bodenkultur erdészet
technikai tanszékének volt vezetője, 69 
éves korában elhunyt. 

Pestal professzort, aki a magyar nyelv
re is lefordított, Európa-szerte ismert, 
kiváló könyve — az „Áthelyezhető kö
télpályák és kötéldaruk (Mezőgazdasá
gi Kiadó, 1963) — és számos tanulmá
nya által közismert, mind az erdész-, 
mind a kultúrtechnikai körökben is, 
számos magyar barátja és tisztelője gyá
szolja. 

Pankotai Gábor 

A Mezőgazdasági Minősítő Intézet (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) Erdé
szeti Osztálya két erdőmérnököt keres budapesti munkahellyel. Idegen nyelv 
és/vagy számítógép ismerete előnyt jelent. Jelentkezés a személyzeti osztály 
vezetőjénél. Telefonszám: 1358—553. 

AZ ERDO SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezsó, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
István, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Veszprém; Cebe 
Zoltán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbds Oszkár, 
Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Göbölös Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadllcsek János, Miskolc; Keszthe
lyi István, B u d a p e s t ; dr. Király Pál, Budapes t ; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y 
kand idá tusa , B u d a p e s t ; Korbonszky Kazimirné, Vác ; Krámer Antal, P é c s ; Lőcsey Iván, 
B u d a p e s t ; Mészáros Béla, Szomba the ly ; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) 
kand idá tusa , B u d a p e s t ; Sólymost József, B u d a p e s t ; Síddel Károly, G y ő r ; dr . Szepesi László, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) doktora , B u d a p e s t ; dr. Szodfridt István, a mezőgazda
sági t u d o m á n y (erdészet) kand idá tusa , Sopron ; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, 

Szolnok; Varga Béla, Eger. 



Ára: 20,—Ft 

CSEMETEKERTEK 
ERDŐSÍTŐK 
FÁSÍTÓK 

K E R T F O R G 
új tevékenységével segíti az erdősítésekhez, fásításokhoz szükséges csemete-
beszerzést, a saját felhasználáson felüli készletek értékesítését. 
— öszi erdősítésekhez lehetőség van a leszállított csemeték árának fizetését 

tavaszra átütemezni; 
— szerződéses termeltetéshez értékesítési lehetőség; 
— biztosítjuk az importból beszerezhető fenyő és egyéb magvak behozatalát; 
— export; 
— szaktanácsadás; 
— rendszeres vevőinknek ingyenes belföldi tapasztalatcseréket szervezünk. 

Erdősítési, fásítási szaporítóanyagot, gyümölcsfát, szőlőoltványt, díszfát egy 
megrendelővel — egy helyen! 

K E R T F O R G ^ K F T 

Cím: 1141 Budapest XIV., Komócsy u. 39—41. Telefon: 832-709. 
Telex: 226928. Ügyintéző: Pápai Gábor 


