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Az Egyesület Országos Választmánya dr. Madas András elnök vezetése alatt ülést 
tartott. Ezen megemlékeztek a választmány tagjának: Molnár Lajos volt szombathelyi 
csoporttitkárnak tragikus elhunytáról. Helyébe az új titkárt, dr. Nagy Lászlót koop
tálta tagjai közé a választmány, a Szolnoki H. Cs. köréből pedig Kardos Rezsőt, aki 
a más beosztásba távozó V. Szabó Ferenc eddigi titkártól vette át ezt a tisztséget. 

A választmány meghallgatta azt a jelentést, amelyet a Szervezési és Propaganda 
Bizottság részéről annak vezetője, Riedl Gyula terjesztett elő a helyi csoportok 1972. 
évi munkájának számszerű értékeléséről. Egyöntetű volt a vélemény, hogy — bár a 
számok nem tükrözik a munka minőségét — a múlt évben szinte minden helyi cso
portnál nagymértékben fellendült az egyesületi munka és tért hódítottak az aktív 
módszerek. 

Fekete Gyula főtitkárhelyettes előterjesztése alapján a választmány megvitatta és 
jóváhagyta az Egyesület 1973. évi munkatervét. 

A választmány Király Pál főtitkár előterjesztése és az elnökség előzetes állásfogla
lása alapján Központi Szociálpolitikai Bizottságot létesített az Alapszabályokban rög
zített szociálpolitikai és érdekvédelmi célkitűzések gyorsabb, hatékonyabb megvaló
sítása céljából. Jóváhagyta a Bizottság tevékenységi körének ideiglenes tervezetét, 
vezetésével pedig az elnökség tagját: dr. Halupa Lajosné erdőmérnököt bízta meg. 

Végül a választmány tudomásul vette a főtitkár tájékoztatását az Egyesület jövő
beni elhelyezéséről. (Az Egyesület hivatala 1973. február 22.-étől Budapest VII., ke
rület, Anker-köz 1. első emelet 107. alatt működik.) 

* 

A Műszaki Fejlesztési Bizottság ülésén ismertetésre került az 1972. évi tevékenység
ről szóló beszámoló, majd megvitatták az 1973. évi munkatervet. A Bizottság főbb cél
kitűzései: a IV. ötéves tervidőszakra vonatkozó fagazdasági komplex műszaki fejlesz
tési koncepciók széles körű megismertetése, másrészt az 1990-ig szóló távlati terv, va
lamint az V. ötéves tervnek megalapozásához segítségnyújtás társadalmi úton. Egy
idejűleg megvitatták az ez évi vándorgyűléshez kapcsolódó Fagazdasági Műszaki 
Napok programját. Ez Szekszárd, Tamási térségében és a Mohácsi Farostlemezgyár
ban fog lebonyolódni. A Bizottság elvállalta a Fagazdasági Műszaki Napok megszer
vezésében való közreműködést. 

* 

A Kereskedelmi Szakosztály ülésén az 1973. évi munkatervjavaslat megvitatása 
során több kiegészítő javaslat hangzott el. Ezekkel összhangban a Szakosztály az V. 
ötéves terv és az azt követő időszakra távlati fakereskedelmi koncepciót alakít ki má
jus végéig. A tanulmányt egyezteti a Gazdaságtani Szakosztállyal, továbbá az Egye
sülés kereskedelempolitikai osztályával A Gazdaságtani Szakosztállyal együttműködve 
az év második felében ankétot szervez az ágazat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek 
népszerűsítése és a fagazdasági dolgozók mozgósítása érdekében. Aktivizálni szeretné 
az erdész és faipari társadalmat az előreláthatóan 1973 szeptemberében Budapesten 
rendezendő Európai Piackutatók Szövetsége az ún. ESOMAR kongresszuson való rész
vételre. Tervbe vette az előadások közül néhány kiemelkedően érdekesnek a közre
adását. A z Országos Piackutató Intézettel együttműködve tervezi az erdőgazdasági és 
faipari vállalatok, továbbá a fát nagyobb mennyiségben felhasználó ipari vállalatok 
kölcsönös informálásának megszervezését. Az Egyesüléssel együttműködve 1973. július 
végéig javaslatot dolgoz ki az ún. marketing tevékenység kifejlesztésére. A fenyő-



helyettesítés gyakorlati megoldása érdekében állandó kiállítást igyekszik szervezni. A 
bemutató megvalósításától függően az év második felében ankétot szervez a szállítási 
feltételek ismertetésére. 

* 
Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály ez évi első megbeszélésén napirenden az 

1972. évi munka értékelése, az 1973. évi munkaterv megvitatása és egy fagazdasági 
közgazdasági konferencia előkészítése szerepelt. A Szakosztály kiemelt feladata ez 
évben a középtávú és távlati tervek véleményezése. E célból létrehozott munkabizott
ság vezetője dr. Visy Géza. A Szakosztály megszervezi a Gazdasági Vezetők Klubját. 
Élő kapcsolatot kíván kialakítani az Egyetemmel, az ERTI-vel, FAKI-val, Egyesülés
sel. Szeptember végén, október elején kétnapos közgazdasági konferencia megrende
zését tervezi. A tervezet 4 fő témakörrel — a) A fagazdaság rövid-, közép- és hosszú
távú tervezésének közgazdasági összefüggései; b) A vállalati tevékenység közgazda
sági szabályozása; c) A közgazdasági kutatás, oktatás, szakemberképzés, továbbkép
zés; d) Az üzem- és munkaszervezés közgazdasági kérdései, összefüggései — foglal
kozik és felkért hozzászólók mellett a széles körű véleménynyilvánításra is módot ad. 

* 

A MTESZ Természettudományok Köre 1973. február 23-án folytatta a Környe
zetvédelem és gazdaságfejlesztés tárgykörű, január 9-én megkezdett ankétot. Vita
indító előadást dr. Madas András miniszterhelyettes tartott. 

A helyi csoportok életéből 
A Balassagyarmati Csoport ifjúsági an

kétot rendezett a gazdaság vezetőségével, 
a szakszervezettel és a KISZ-szel közö
sen. Az összejövetel előtt mintegy 3 hét
tel Prókay Gyula helyi csoporttitkár ál
tal összeállított 21 kérdést magában fog
laló kérdőívet kaptak azok a fiatalok, 
akik 5 éven belül szereztek oklevelet, 
képesítést. A beérkezett válaszokkal Ma-
kóy Oszkár és Kotány György foglalko
zott, s adott a felvetett problémákra meg
oldást. Prókay Gyula az éves egyesületi 
program fontosabb pontjait emelte ki, az 
Erdők Napja szervezésébe való bekap
csolódásra hívta fel a fiatalokat és rövid 
ismertetést adott az egyesületi alapsza
bályok néhány fejezetéről. Bencsik Ist
ván kérte, hogy vegyenek az ifjak is 
részt a szocialista munkaversenyekben, a 
szocialista brigádmozgalomban. Abay 
András az Ifjúsági Törvény és a végre
hajtási utasítás legfontosabb pontjait, elő
írásait ismertette. 

* 

A z Egri Csoport az Arlói Erdészetben 
rendezett klubnapot. Itt Varga Béla 
Finnország erdőgazdálkodása címmel tar
tott előadást. A káli nagyüzemi csemete
kertben szervezett klubnapon ugyancsak 
Varga Béla előadását vitatták meg a 
résztvevők, amelyet „A káli viszonyok 
között alkalmazható korszerű csemete
termelési eljárások" címmel tartott. 

A Csoport a szakmai önképzés előse
gítése érdekében pályázatot hirdetett két 
kategóriában és négy témában az Erdé

szeti Szakközépiskola tanulói részére. A 
pályázat tárgya az I. kategóriában a III. 
osztályos tanulóknak: 1. Korszerű cse
metetermelési eljárások és azok értéke
lése, 2. A Bükk és a Mátra hegységekben 
honos vadfajok és azok vadászata. A II. 
kategóriában a IV. osztályos tanulóknak: 
1. Faanyag felkészítésének módszerei kü
lönös tekintettel a felkészítés helyére, 2. 
Szikes talajok értékelése, javítása és er
dősítése. Mindkét kategóriában a három 
legjobb mű íróját tárgyjutalomban ré
szesíti. 

A Keszthelyi Csoport a szakmai to
vábbképzés keretében a Balatonfelvidéki 
EFAG minden erdészetében 3—4 előadást 
szervez. A választható témakörök és 
előadóik: Hidegágyas csemetenevelés — 
Horváth Károly; Tisztítási munkák ra
cionalizálása — Hubay Gyula; Vegysze
res munkák ápolásban — Horváth Fe
renc; A fagazdaság fejlesztésének egyes 
kérdései — dr. Ecsedy Sándor; Erő- és 
munkagépek karbantartása és javítása — 
Horváth Gyula; A korszerű motorfűrész 
és kezelése — Niederland László; Favá-
lasztékolás irányelvei gazdaságunknál — 
Kurdi Lajos; Szálfás közelítés különböző 
állományokban — Mogyorósi József; 
Fejlesztési elképzelések 1980-ig — Fodor 
István; Üzem- és munkaszervezés — Ma
gyar Antal. A szakmai előadásokon felül 
Anda József előadásában az erdészetek 
dolgozói megismerkednek egyesületünk 
alapszabályaival és az Egyesület törté
netével. 



A Mátrafüredi Csoport a SZOT-TIT-
tel szerződést kötött a mátraházi SZOT 
üdülő vendégei részére előadás tartá
sára a „Gemenci erdőtől — a Fogarasi 
havasokig", valamint „Ember és az erdő" 
témakörben. A félév végéig hónapra, 
hétre és napra kidolgozott program elő
adója Dala László. A mintegy másfél 
órás előadási időből 30—40 perc jut arra. 
hogy egyesületünk tevékenysége is ismer
tetésre kerüljön. 

• 
A Pilisi Csoport taggyűlésen búcsúz

tatta a nyuedíiba vonuló Árkosi Gyulát. 
a Csoport elnökét, s gratulált a Magyar 
Nénköztársasá!? Elnöki Tanácsa által ré
szére adományozott Munkaérdemrend 
ezüst fokozata kitüntetéshez. Árkosi 
Cvula megköszönte q megnyilvánult sze
retetet és hanesúlvozta: továbbra is 
örömmel vesz részt az egyesületi élet
ben. 

A Csoport fahasználati és műszaki fej
lesztési munkabizottsága együttes ülésen 
az 1972. évben három erdészetnél beve
zetett, központi felkészítésen alapuló 
hosszúfás fakitermelési technológiát ér
tékelte az 1973. évben szélesebb körben 
történő alkalmazás alapfeltételeinek rög
zítése érdekében. A pilismarót! helyszíni 
bemutatót követő megbeszélésen Márkosi 
Lajos az eddig tapasztalt gazdaságosság
ról adott tájékoztatót, majd Murányi Já
nos tartott előadást a munkaszervezésről, 
a gépek üzemeltetéséről 

A Csoport felkérésére Bálozó András 
öttusa világbajnok klubnap keretében 
tartott élménybeszámolót. Esztergom 
sportszerető közönsége is nagy számban 
képviseltette magát az érdekes előadáson. 

A Csoport a Visegrádi Erdészet tahitót
falusi manipulációs telepén a kerület
vezető erdészek részére tanfolyamot in
dított „Választékolás a fafeldolgozás és 
értékesítés kívánalmai szerint" témakör
ben. A tanfolyamot és a bemutatókat 
Scheili Lipót szaktanácsadó vezeti. 

A Soproni Csoport szervezésében Varga 
Ferenc az Erdészeti Technikum és Szak
középiskola kollégiumában vetített-képes 
útibeszámolót tartott Kanada erdőgazda
ságáról. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportokban a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten (MN) Dr. Káldy József „Az 
erdőnevelés gépesítésének lehetőségei"; 
Balassagyarmaton Dr. Bondor Antal „Er
dőművelésünk fejlesztési kérdései", Des-
sewffy Imre „A IV. ötéves terv fagazda

ságfejlesztési célkitűzéseinek megvalósí
tása"; Kaposvárott Halász Aladár „Tsz 
erdőgazdálkodás közgazdasági lehetősége", 
Dr. Szász Tibor „Fahasználatok munka
szervezése", Dr. Majer Antal „Racioná
lis erdőművelés", Dr. Dobos Tibor „Cse
metetermelés fejlett módszerei"; Kecske
méten Dr. Sólymos Rezső „A nevelővá
gások gépesítése", „Tanulmányúti beszá
moló (francia, osztrák, szovjet); Keszt
helyen Dr. Szappanos András „Üj tisztí
tási eljárás állományalkotó fafajaink ne
velésére"; Miskolc Dr. Szász Tibor „Lom
bos állományok fahasználati módszerei 
Romániában és Szlovákiában", Dr. Tőkey 
Lajos „A szocialista állam, szocialista 
demokrácia időszerű kérdései"; Nagyka
nizsán Dr. Bondor Antal „Az erdőműve
lés fejlesztési kérdései". Varga Béla 
„Finnországi tanulmányúti beszámoló"; 
Uzsán (MN) Dr. Vlaszaty Ödön „Vegy
szerezés az erdőgazdaságban" címmel. 

• 
O? tagok: Farkas Attila í>rdő-"érnök, 

Vaiszló: Hosszú Zoltán erdőmérnök. H°*-
vehelv: Zumpf Adrás faipari mérnök 
ERDŐTERV. Budaoest: Péter BéJáné 
piackutató. ÉRDÉRT Alsózsolca Miklós 
Sándorné oénztáros. ÉRDÉRT. Alsózsolca; 
Makra Károly csoportvezető, ÉRDÉRT, 
Budapest; Miklós Sándor áruforgalmi 
ügyintéző, ÉRDÉRT, Budapest; Barna Jó
zsef karbantartó, ÉRDÉRT, Vásárosna-
mény; Bazula György ker. tisztviselő, ÉR
DÉRT, Vásárosnamény; Blau Sándor te
lepvezető ÉRDÉRT, Vásárosnamény; Dóri 
Attila ker. tisztviselő ÉRDÉRT, Vásáros
namény; Fehér Kálmán ker. tisztviselő 
ÉRDÉRT, Vásárosnamény; Fehér Vero
nika adminisztrátor ÉRDÉRT, Vásárosna
mény; Horváth Sándor szakvezető ÉR
DÉRT, Vásárosnamény; Kiss József disz-
ponens ÉRDÉRT, Vásárosnamény; Pan-
csira László ker. tisztviselő ÉRDÉRT, Vá
sárosnamény; Sándor Antal szállítási üi. 
ÉRDÉRT, Vásárosnamény; Bertalan Ár
pád erdész ÉRDÉRT, Budapest. 

Nyugdíjba vonult tagtársaink: Czuczor 
Ferenc erdész, Arpádtető; Nagy Vince 
erdész, Vajszló; Tihanyi Lajos erdőmér
nök, Pécs. 

• 
Halálozás. Chrenóczy Nagy Tibor er

dőmérnök (sz. Nagybánya) 77 éves ko
rában Pécsett elhunyt. Nyugalombavo
nulása előtt a Mecseki Állami Erdőgaz
daság központjában teljesített szolgálatot. 

Az ÉRDÉRT csoport tagjai közül Far
kas István I. munkaügyi előadó 52 éves 
korában Budapesten elhunyt 
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