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Papp 
Ferenc 

A VÍZGAZDÁLKODÁS 
ÉS A JÓLÉTI ERDŐGAZDÁLKODÁS 
KAPCSOLATA 

Az erdőgazdálkodás és a vízgazdálkodás egymásra gyakorolt sokoldalú köl
csönhatása szoros kapcsolatot teremtett az erdészeti és a vízügyi szervek között. 
Amint bővül a vízgazdálkodás többcélúsága (vízvédelem, ár-, belvízvédelem, 
víztározás, mezőgazdasági vízhasznosítás, vízellátás, szennyvízhasznosítás, hévíz
hasznosítás stb.) növekszik a vízgazdálkodásnak az erdőgazdálkodást kedvezően 
befolyásoló hatása is. Időszerű kapcsolataink további bővítése. 

A jóléti erdőgazdálkodás a magyar erdőgazdálkodásnak valóban olyan idő
szerű és új fejezete, amelyet csak üdvözölni és támogatni lehet, mert erősen 
gazdaságcentrikus világunkban kiemelten kívánja biztosítani az emberi pihe
nés, kirándulás, szórakozás feltételeit. Nem véletlen, hogy e célkitűzést törvény
nyel is megerősítették (1970. évi II. törvény) és ez időben egybe esett azzal, 
hogy újból erőteljesebben felszínre került az emberi környezet védelme, amely
ben a legmeghatározóbb elem az erdő és a víz. 

Mivel alföldi viszonyaink között természetföldrajzi adottságaink miatt a há
rom legfontosabb környezet gazdagító tényezőből a hegy nincs — de erdő és 
víz is szűkösen van —, így még fokozottabb szerepet kap az erdő- és a 
vízfelület növelése. Részünkről mindkét igény kielégítését szeretnénk elősegíteni 
a vízgazdálkodás sokrétű lehetőségeivel. Ezért kell kapcsolatainkat tovább bőví 
teni, szervezettebbé tenni, mert összehangoltság szükséges ahhoz, hogy vízgaz
dálkodási tevékenységünkkel kedvezőbb költségkihatások mellett, minél nagyobb 
területen teremtsük meg a jóléti erdőtelepítés feltételeit, majd fenntartásának 
biztonságát. Ezen túlmenően — ahol lehet — vízfelületekkel gazdagítsuk erdein-
ket, mert a közjóléti erdő értékét nem nagysága határozza meg, hanem a víz
folyások, tavak, pihenőhelyek, játékterek, parkok, ligetek és vátozatos zöld
felületek harmonikus összhangja. Mindezek megvalósításához a néhány hektá
ros vízfelületek (napi tározók) öntözővizet is biztosítanak, az erdővel együtt 
mezoklímát javítanak és egyben megváltoztatják a táj arculatát. 

Természetföldrajzi adottságainkon túlmenően további környezetrontó tényező, 
hogy síkvidéki településeink közvetlen közelében — esetenként a belterülete
ken is — tégla- és vályogvető gödrökkel összeroncsolt, megskalpolt területek 
vannak. Ezért nálunk sajátos igényként jelentkezik a környezetvédelem, de le
hetőségünk is sajátos. Ami a munkák műszaki és erdészeti sokrétűségét és szak
mai szépségét adja, az éppen az, hogy a negatív irányú tendenciát kell megváltoz
tatni, a rosszat is javunkra fordítani, elfogadható gazdasági mutatók mellett. 
Ezek a területek többcélú vízgazdálkodással (vízrendezés, tározók, horgásztavak, 
öntözési feltételek megteremtése, fürdők stb.) és közjóléti erdők telepítésével 
(kiránduló helyek, hétvégi pihenők, tömegsportot segítő játékterek stb.) fontos 
részei lehetnek a természetvédelemnek, alföldi viszonyaink között a tájalakí
tásnak. 



Mivel a környezetvédelem legsürgetőbben a települések — városok, községek 
— közvetlen közelében jelentkezik, ezért a munkát mi is itt kezdjük. A kivá
lasztott néhány példán keresztül szeretném bemutatni a legjobban előkészített, 
vagy megkezdett munkákat Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Püspökla
dányban, Berettyóújfaluban, Polgáron és Józsán. Bizonyos, hogy munkánk sem
miképpen sem lehet teljes az erdészeti' tevékenység nélkül. Ezért szeretném 
tapasztalatunkat egyaránt közreadni a síkvidéki területen működő erdészeti és 
vízügyi szervek azon dolgozói körében, akik környezetvédelemmel, illetve jóléti 
fásítással foglalkoznak. 

A jóléti erdőtelepítés területi feltételeinek biztosítása előtt tisztázandó, melyek 
azok az elvárható szempontok, amelyek a közjóléti erdő igényeit kielégítik. 
Ideális területi feltételek biztosítására nem gondolhatunk, j ó lenne viszont ki
elégíteni a legfontosabbakat. Legfontosabbaknak a következőket tartom; 

— minél közelebb legyen a településhez, hogy könnyen elérhető legyen; 
— építésre alkalmas területet lehetőleg ne vegyen igénybe, mert az magas 

értéket képvisel; 
— ne vonjon el jól termő területet a mezőgazdaságtól sem; 
— talaja fásításra alkalmas, vagy alkalmassá tehető legyen; 
— belvizes években is biztonságos legyen a fa életfeltétele; 
— előnyös, ha az öntözés feltételei is megteremthetők; 
— kedvező, ha meghatározott arányban 2—3 ha-os vízfelületek is beiktat

hatok ; 
— előnyös, ha területileg összhangban fejleszthető a belterületek zöld felületé

vel és harmonikusan kapcsolható ahhoz; 
— kedvező, ha a jóléti erdő területén belül sportlétesítmények, játékterek is 

kialakíthatók. 

Ezen igényeket kielégítő, összefügő területek általában nincsenek. Kínálkozó 
lehetőség viszont olyan területeket visszanyerni a természettől, amelyek jóléti 
fásításra alkalmassá tehetők. A természettől leginkább visszanyerhetők azok a 
területek, amelyeket az ember tett tönkre. Tégla- és vályogvető gödrök, melyek 
településeink legdicstelenebb foltjai, nemegyszer szeméttelepei. Sajnos alföldi 
viszonyaink között alig van olyan település, amelyek mellett nap mint nap nem 



utazhatnánk el szégyenkezve, vagy bosszankodva. Tervszerű és következetes 
vízügyi beavatkozással e területek megváltoztathatók, jóléti erdők telepítésére 
alkalmassá tehetők, rajtuk hasznos természeti környezetet alkíthatunk ki. 

Mellőzöm a műszaki megoldásokat és a többcélú vízgazdálkodási eredmények 
bemutatását, helyette inkább csak a jóléti fásítás céljára megnyerhető terü
letet, az erdővel és vízzel elérhető környezetváltozás eredményét mutatom be. 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY város É-i részén fekvő fürdő és környéke rendkívül 
elhanyagolt volt a hozzácsatlakozó tégla- és vályogvető gödrökkel. Hosszú éve
ken át tudomásul vették a megváltozhatatlant. Javaslatunkra múlt év folya
mán átfogó vízrendezési tervet készítettünk, összekapcsolva a tereprendezéssel. 

2. ábra. Hajdúnánás vízgazdálkodás-környezettervezési helyszínrajza 



A munkák eredményeként nagy lehetőséget teremtettünk a jóléti fásításra és 
különböző vízgazdálkodási célú létesítmények megvalósítására. Csak címszavak
ban sorolom fel a helyszínrajzon feltüntetett főbb létesítményeket: 

— 18 ha terület a fürdő fejlesztésére, ezen belül 3 ha csónakázó tó; 
— 7 ha sósvíztározó, amely tavaszi belvízcsúcsok idején belvíztározóként is 

felhasználható; 
— 40 ha terület jóléti fásításra; 
•— a megváltozott környezet eredményeként — a helyszínrajzon jelölt terü

leten — 150 lakás építésének feltételei. 

összességében visszanyertünk a természettől olyan 60—65 ha területet, amely 
a város legértéktelenebb része volt. Helyén olyan műterepet alakítunk ki, amely 
a jóléti fásítással, parkosítással idillikus természeti környezetté varázsolható. 
A legroncsoltabb terület a 18 ha-os fürdő környéke volt, amelynek tereprende
zési munkái múlt évben befejeződtek. A földmunka költsége négyszögölre ve
títve 13 — Ft volt. 

HAJDŰNÁNÁS város DNy-i részén levő környezet szintén tégla- és vályog
vető gödrökkel tarkított. Talajadottsága kedvezőtlenebb — szikes — előnye 
viszont, hogy közel van a Keleti főcsatornához. E területen a Fürjéri állami 
csatorna megépítésével, átfogó vízrendezéssel és tereprendezéssel mezőgazdasá
gilag kevésbé értékes területen lehet kialakítani a fürdő, illetve hétvégi pihenők 
fejlesztésére 60 ha-os területet. Itt igény elsődlegesen a hétvégi telkek, kisebb 
üdülők fejlesztése iránt van. Különböző sportlétesítmények és camping céljára 
40 ha-t, jóléti fásításra 150 ha-t lehet f igyelembe venni. Ezen túlmenően mint
egy 30 ha vízfelület is kialakítható, amely a Keleti főcsartona vizéből táplált fris
sítő vízzel ideális horgászparadicsommá varázsolható. A 250 ha zöldfelület és 

3. ábra. Püspökladány vízgazdálkodás-környezettervezési helyszínrajza 



30 ha vízfelület a száraz klímájú alföldi város mezoklímáját is kedvezően vál
toztatja meg. 

PÜSPÖKLADÁNY nagyközség környéke is rendezetlen, fátlan, kopár. E kör
nyezet azért alakult így, mert házait a körülötte levő vályogvető gödrökből 
építették, s ezzel a terepfelszínt összeroncsolták, a terület elvizesedett, elszike
sedett, jelenlegi állapotában fesításra is alkalmatlan. A megoldás itt is vízrende
zéssel, tereprendezéssel és fásítással lehetséges. Ellentmondásos, hogy ott ala
kult ki ilyen környezet, ahol 1924 óta működik a Szikfásítási Kísérleti Állomás 
igen szép eredménnyel, hiszen munkájával mintegy 700 ha erdő létesült. Sajnos 
a község közvetlen környezetében szinte bokor sincs. E nagyközség példája meg
döbbentően bizonyítja, hogy milyen fontos a vízgazdálkodás és az erdőgazdál
kodás — ezen belül a jóléti fásítás — összehangolása. A részletek ismertetése 
nélkül a helyszínrajzon jelölt helyeken mintegy 25 ha tó is kiépíthető, melyek 
azonfelül, hogy öntözővizet biztosítanak, táj esztétikailag is kellemesek, javítják 
a mikroklímát. A 150 ha-os jóléti fásítással együtt a mezoklímát is. 

4. ábra. Berettyóújfalu vízgazdálkodás-környezettervezési helyszínrajza 

BERETTYÓÚJFALU esetében a vízügyi beavatkozás árvizes jellegű. A Be
rettyó folyó jeges árvizeinek levonulási feltételeinek javítása adta az alapot 
a környezet átalakítására. A folyó töltésének vonalvezetése veszélyes volt a 
jeges árvíz kialakulása miatt és kedvezőtlen a levonulás szempontjából, ezért 
áthelyeztük a balparti töltést és a töltéstelepítést követően — a belterület igé
nyességének megfelelően — fásítással, füvesítéssel gazdagítottuk a töltés kör
nyékét, önkén t kínálkozott a mélyebb fekvésű, beépítetlen terület vízrendezése 
és tereprendezése is. A helyszínrajzi elrendezésnek megfelelően több mint 600 
lakás építésére alkalmas házhely kerül kialakításra. Ugyanakkor a területek 



legmélyebb részei — szintén vízrendezés és tereprendezés után — jóléti fásítás 
céljára alkalmasak. A vasútvonaltól délre mintegy 100 ha közjóléti célokat 
szolgáló zöldfelület alapjaiban változtatja meg a környezetet és tájesztétikailag 
is kellemes foltja lesz a természeti szépségekben nem gazdag tájnak. 

5. ábra. Polgár vízgazdálkodás
környezettervezési helyszín

rajza 

POLGÁRON a Debrecen—miskolci főútvonal mellett a vágóhíd és környé
kén levő gödörhalmaz — szemétteleppel tarkítva — szomorú látvány. A hely
színrajzi elrendezésnek megfelelően 7 ha-os fürdő terület és 6 ha-os vízfelület 
alakítható ki. Ezen túlmenően 13 ha jóléti fásítás céljára rendezhető, összessé
gében 20 ha-os zöldfelület és 6 ha-os vízfelület alapjaiban megváltoztatja a 
községnek ezt a leromlott környezetét és ideális feltételt teremt a fürdő fejlesz
tésére, kemping elhelyezésére. Ez a munka is példája lesz a leromlott környe
zet átalakításának, illetve az emberi környezet javításának. 

JÓZSA községet kettészelő Tócó völgy szinte meghatározta a település fejlő
dését, kettéosztotta Alsó- és Felső-Józsára. Vízrendezéssel és tereprendezéssel 
a helyszínrajzi elrendezésnek megfelelően mintegy 100 ha terület nyerhető j ó 
léti fásítás céljára. Ezen túlmenően biztosítható a fürdő fejlesztésére 25 ha és 
a sporttelep céljára 20 ha terület, összességében mintegy 145 ha terület alakít
ható zöld felületté a jelenlegi rendezetlen, vízjárta völgyeiéiben. 



Csak utalok DEBRECEN lehetőségeire, amely a vízgazdálkodással kapcsol
ható körhyezettervezés legszebb példája lehet. Több mint 200 hektáros köz
jóléti fásítás mellett ugyanakkor 300—400 hektárnyi értékes terület válna al
kalmassá lakásépítés céljára. Mint morzsát a lehetőségekből — mint ízelítőt a 
tömegsport pártolói számára — bemutatom a 40 ha-os téglagyári gödrök helyén 
épülő ifjúsági sporttelep helyszínrajzát. Fásítással, parkosítással a város egyik 
kellemes zöldfoltja lehet. A tereprendezés költsége 14—15 Ft négyszögölen
ként. A z ilyen és hasonló olcsó lehetőségek feltárása a tömegsport területi fel
tételeinek megteremtéséhez kínálkozó lehetőség. Nincs olyan város vagy köz
ség, ahol ne volna igény és lehetőség hasonló célú játékterek iránt. 

A hat település példáján érzékeltetni lehet, hogy a vízgazdálkodáshoz kap
csolva hogyan alakítható át a leromlott, roncsolt terület olyan műtereppé, 

amely a jóléti fásítás területi feltételeit teremti meg. A munkát a városokkal és 
városiasodó településekkel kezdjük, de alig van községünk, ahol ne kellene és 
ne lehetne vízrendezéssel és jóléti fásítással javítani a jelenlegi környezeten. 
E néhány példa nem adhat kellő áttekintést, de meggyőzően bizonyítja, hogy 
van tennivaló, és egyben rámutat, hogy van lehetőség is. 

A bemutatott példák közül Hajdúböszörményben a vízrendezési és terepren
dezési munka első üteme már befejeződött. Püspökladányban a munka beindult 
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és a többiek ez évben kezdődnek. Ezért szinte korlátlan lehetőség nyílik a terü

leten levő erdészeti szerveinknek jóléti fásításai az erdőgazdálkodás tevékeny

ségét bővíteni, területileg fejleszteni. 

Tlann CBfl3b BCUlHOr O X 0 3 f l í í C T B A C PA3BEXIEHHEM COLiHAJibHO-EblTOBblX JlEC-
H b l X H A C A W n E H H f i 

Pa3BeAeHHe couHajibHO-GbiTOBbix jiecHbix HacawneHHH npHoGpeTaeT Bee öojiee mnpoKoe pacnpoCTpaHeHHe. 

OcoöeHHO BawHbiM 0Ka3bmaeTca yBejnmeHHe jiecHbix HacawaeHHH H B O A H O H noBepxHOCTH B6JIH3H HacejieHHbix 

nyHKTOB. OMeHb peflKO H M « O T C « CBo6oflHbie njiomanH njin STOÍÍ uejiH, HO B6JTH3H nowTH Kawnoro H3 3 T H X Hace-
jieHHbix nyHKTOB HiweiOTCH p a 6 o i H e Ü M U , B O A O T O K H , KOTopwe nocne noflxofl«mero ycTpoiicTBa MecTHOCTH npe-

AOCTaBji«K)T MHOrne BO3MO>KHOCTH. TaKHM o6pa30M BOfloycrpofiCTBO nonroTOBjiHeT Mecra nnn pa3Ben,eHHfl co-

UHajibHO-6biTOBbix jiecHbix HacawAeHHtí. flpHBeneHHbie B CTaTbe cxeMbi jraiOT npHMepbi TaKHx o6-beKTOB. 

Papp, F.: CONNECTION BETWEEN W A T E R M A N A G E M E N T A N D SOCIAL FORESTRY. 

Social forestry has been increasigly gaining ground in Hungary. The enlargement of the forests 
and of the water surface are especially very important in the Great Hungárián Plain near the 
settlements. Free areas are nowadays very rare, but the borrow areas and the water-courses 
near to these settlements offe very great possibilities. The area will be prepared by water 
regulation for afforestation. Somé examples are to be shown on the presented designs. 
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Dr. Tomcsányi Pál, 
Zsombor Ferenc 

ERDÉSZETI NÖVÉNYFAJTÁK 
MINŐSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI 

A tudományos és műszaki haladás időszerűvé tette, hogy az erdészetben is 
nemesített növényfajták lépjenek a vegyes populációk helyébe. 

A MÉM az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézetet megbízta az erdé
szeti növények fajtaminősítési munkájával, alapozva az Intézet más fás növény
fajták értékelésével kapcsolatos tapasztalataira. Ezzel Magyarországon indult 
meg először a hivatalos állami erdészeti fajtaminősítés. 

Tisztában kell lennünk mindenekelőtt azzal, hogy mit értünk erdészeti nö
vényfajtán. Ezt a Fajtaminősítési Szabályzatban (1970), így definiáltuk: „Erdé
szeti növényfajták — a minősítés szempontjából — a klónként fenntartható 
és ivartalanul továbbszaporítható növényegyedek utódai, illetve meghatározott 
ivartalanul — esetenként ivarosán — fenntartott és ivartalanul elszaporított 
szülőnövény egyedek ivaros utódhemzedékének populációi." A klón, akár gene
ratív úton, akár szomatikus mutánsként jött létre, amennyiben vegetatív úton 
szaporítják, prototípusát képezi az arboreszcensz kultúrák fajtafogalmának. A z 
erdészeti növényeknél — elsősorban a heterózis hatás kihasználására — elkép
zelhető olyan eljárás, hogy definiált szülőnövények generatív utódnemzedékét, 
tehát magoncait használjuk fel erdőtelepítésre. Ebben az esetben azonban a 
szülőnövények állandósága és megbízhatósága alapvető és azok általában klón
ként tarthatók fenn. 

A fajta kritériumainak megfelelő növényanyag előállítása után kerül sor a 
fajtajelölt regisztrálására, vagyis a nemesítőtol független szerv által történő 
elismerésére. A fajta regisztrálása és jogi védelme nélkül a nemesítői tevékeny
ség erköcsi és anyagi megbecsülése sem következhet be. Megfelelő ösztönzés 
hiányában a nemesítés sem fejlődhet olyan fokra, mint ahogy azt az erdészet 
fejlődése és a biológiai tudományok vívmányai indokolttá teszik. 

Erdészeti növények fajtaválasztéka még nem alakulhatott ki és csak egyes 
fajokból folyik fajtaelőállító nemesítés, ami lehetővé teszi a szabályozott fajta
szaporítást. A z erdészeti fajtaszortimentek kialakítása érdekében minden olyan 
faj esetében, melyből kultúrfajta (cultivar) alakítható ki, minél hamarább át 
kell térni fajták alkalmazására és az új erdőtelepítéseknek fajtatisztának, vagy 
megfelelő fajtakombinációnak és nem vegyes populációnak kell lenni. Ameddig 
fajtaválaszték nem alakul ki, addig viszonylag egyszerű az új fajta bevezetése. 
Ilyenkor elbírálásra kerül a fajtajelöltek ökológiai alkalmazkodóképessége, va
lamint az, hogy ökonómiailag elérik-e az eddig termesztett populáció teljesít
ményét. 

Ha valamely erdei növényfajból már fajtákkal rendelkezünk és újabb fajtára 
van szükség a választék bővítésére (pl. más felhasználási célra, vagy nagyobb 
fatömeghozamú, vagy más termőhelyre alkalmas fajtát keresünk stb.), úgy a 
már termesztett fajtákkal való összehasonlításra van szükség, aminek során a 
fajtaválasztékot differenciáló tulajdonságok minőségi vizsgálatára kell a súlyt 
helyezni. Amennyiben pedig már kialakult fajtatípus javításáról van szó, úgy 



a mennyiségi, vagy minőségi többletteljesítmény statisztikai igazolása szüksé
ges. A minősítéshez szükséges információk tehát sokéves parcellakísérlet 
sorozattól egészen az egyszerű megfigyelésekig (bizottsági bírálat) terjedhetnek. 

A fajtaminősítés rendszerét, módszereit nem lehet sematizálni. Jóformán 
minden esetben más és más eljárást kell alkalmaznunk, szem előtt tartva, hogy 
minden fajtajelöltnél a leggazdaságosabban oldjuk meg a vizsgálatot. Támpon
tot ad a vizsgálati módszer megválasztásához a fajtahasználat időigénye. Erdé
szeti vonatkozásban a növényegyed hosszú életciklusa lehetetlenné teszi tény
leges kísérletek vágásérettségi korig történő végzését, sőt megismétlését egy 
emberöltőn belül. A fajta biológiai életciklusa (az az időtartam, ameddig a fajta 
megtartja jellemző tulajdonságait, leromlása nem következik be) indokolttá 
teszi hosszú élettartamú fás növények esetében a folyamatosan, újonnan szelek
tált alapanyagok elszaporítását. Gyakorlatilag ez a termesztett fajta leromlás 
előtti, időben történő leváltását, lecserélését jelenti. A gyorsabban előállítható 
fajták gyorsabban leváltásra is kerülnek. Tehát a fajta előállítás (nemesítés, 
honosítás) időigénye is megköveteli a minősítő munka meggyorsítását. 

A fajtaminősítési eljárás a fajtajelölt bejelentésével kezdődik meg. A z Orszá
gos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács Erdészeti Szakbizottságának határo
zata alapján csak olyan fajtabejelentés elfogadása javasolható, melynek előze
tes elismerésére a már megindított, vagy elvégzett nemesítői (honosítói) vizs
gálati munka alapján, 8—10 éven belül lehetőség van. 

A bejelentett fajtajelölt növényanyagát át kell adni egyidejűleg az Orszá
gos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet számára, ahol azt úgynevezett regisz
tergyűjteményben helyezik el. Itt vitás esetekben a fajták önállóságát, priori
tását is vizsgálni lehet. Részben a beadott anyag, de hosszú élettartamú kultú
ráknál inkább a nemesítő növényanyaga alapján kerül sor a fajta első, hely
színi vizsgálatára. 

A fajtaminősítési eljárás első lépése a növényanyag helyszíni bizottsági bírá
lata. A bizottság tagjait a Fajtakísérleti Intézet kéri fel, a szóban forgó növény
faj legjobb specialistáit összegyűjtve. A bizottság tagjai kollektíven szemlélik 
meg a növényanyagot, de mindenképpen titkosan és személyenként bírálják azt 
el. A helyszíni bírálat nem a mérhető tulajdonságok megállapítására irányul, 
hanem elsősorban a fajta önállósága, szükségessége tekintetében kell a meg
hívottaknak a bírálólapon nyilatkozni. Javaslatot tesznek a bejelentés elfoga
dására, a kísérletbe állítás módjára, vagy szükségességére is. A helyszíni bírá
lat során kétféle bírálólapot alkalmazunk. A z általános bírálólap a szakértők 
véleményét alternatív kérdések formájában tisztázza, amelyekre igen vagy nem 
válasz adható. Ezek az állásfoglalások a kísérletileg nem vizsgálható tulajdon
ságok megítélése szempontjából nagy jelentőségűek. Emellett a pontozólappal 
az a célunk, hogy a bíráló felhívhassa a figyelmet az egyes tulajdonságok jelen
tőségére. A megtekintett növényanyag alapján maximálisan 100 értékpont ad
ható. A pontozás fokozatait a szakértő bíráló határozza meg négy tulajdonság 
csoporton belül: a mennyiségi hozamra, ellenállóképességre, minőségi hozamra, 
30—30 pont adható, míg az elszaporíthatóságra 10 pont. A vizsgált fajtajelölt
től függően a mennyiségi hozam lehet fatermés, vagy díszítőérték, a minőségi 
hozam a fa tulajdonságaiban, hibamentességében stb. nyilvánulhat meg. A z ellen
állóképesség vonatkozhat ökológiai tűrőképességre, vagy betegségekkel szem
beni rezisztenciára egyaránt. A z ilyen pontozás csak kiegészítő jellegű a méré
sekkel végzett vizsgálatok mellett. 

A fás növények fajtakísérleti rendszerének egyik alapelve, hogy a nemesítői 
kísérletek adatait a fajtaminősítéshez fel lehet használni. Ez megkívánja egy
részt, hogy a nemesítő (honosító) valóban mélyreható és a minősítés igényei-



nek megfelelő kísérleteket végezzen, másrészt vizsgálatait (kísérleteit) a Fajta
kísérleti Intézet munkájába beilleszthető módon egyeztetett módszerek szerint 
szervezze meg. A bejelentést követő új kísérletek beállítása és kivárása sem 
költség, sem időigény szempontjából nem volna gazdaságos. 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a nemesítés nem csupán az újtípusú nö
vényanyag alkotó előállítása, hanem annak bizonyítása is, hogy ez a növény
anyag a meglevő fajtáknál vagy populációnál értékesebb és így bevezetése indo
kolt. Enélkül az értékelő fázis nélkül a nemesítői munka nem befejezett és sok 
esetben téves következtetések levonására adna alapot. 

A fajtajelölt jellegétől függően is eltérő a megkívánt kísérlet módja. A z Erdé
szeti Szakbizottság határozata szerint irányadó az a törekvés, hogy a fajtaminő
sítés hozamkülönbségek megítélése tekintetében statisztikailag értékelhető ne
mesítői kísérletekre épül. Díszítőértékű erdészeti növények esetében nem fel
tétel a statisztikailag értékelhető nemesítői kísérlet, hanem szükséges a javasolt 
fajtajelölt erdészeti környezetben való kipróbálásának igazolása. 

A z OMFI erdészeti növények esetében az alábbi minősítési, illetőleg engedé
lyezési fokozatokra tehet a Fajtaminősítő Tanácsnak javaslatot: 

1. Hazai fajta nemesítése esetében 
aj előzetesen elismert fajta, 
b) államilag elismert fajta, 

2. Külföldi fajta honosítása esetében 
a) előzetesen forgalombahozatalra engedélyezett fajta, 
b) forgalombahozatalra engedélyezett fajta. 

Az előzetes elismerés (l/a, 2/a) a helyszíni bírálat, a nemesítői kísérleti ered
mények és bizonyos kiegészítő vizsgálatok alapján megtörténhet. A z elismerés 
második fokozata már termesztési tapasztalatokat is kíván, mely az első üzemi 
kiültetésekből adódik. 

A minősítési javaslatokhoz szükséges információk mennyisége adott esetben 
több, vagy kevesebb lehet. Irányelv az, hogy a minimális információ mennyi
ség alapján, mely már megengedhetővé teszi a fajtajelölt bevezetését, intéz
kedni kell a minősítése iránt. 

Ha az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács elfogadja az OMFI kellő 
bizonyításával alátámasztott javaslatát a fajtajelölt minősítésével kapcsolat
ban, akkor az új fajtává minősül. A z új fajta jogi védelemben, a nemesítő 
(honosító) erkölcsi és anyagi elismerésben részesül. 

A z erdészeti fajtaminősítés megindulása óta a nyár és fűz alapszortiment ki
alakítása már megtörtént, amelynek tagjai: 

Nyár alapszortiment 
Populus x euramericana T—214' (Olasznyár), 
Populus x euramericana 'O.P.229', 
Populus x euramericana 'robusta', 
Populus x euramericana 'marilandica'. 

Fűz alapszortiment 
Salix alba 'Bédai egyenes', 
Salix alba 'Csertai', 
Salix alba 'Pörbölyi ' , 
Salix alba T—1/59' (Olaszfűz), 
Salix humboldtiana Willd. (Argentin fűz). 

További erdészeti fajokon belül kívánjuk az alap fajtaválaszték tagjait meg
állapítani és a jövőben új fajtákkal a választékot bővíteni. 



Néhány mondatban kívántuk az erdészeti fajtaminősítés sarkallatos alap
problémáit vázolni az erdész szakemberek tájékoztatása céljából. Egyben remé
nyünket fejezzük ki, hogy a fajtaminősítés ismertetésével az erdészeti nemesí
tés fontosságára is felhívjuk a figyelmet és eredményeink elterjedését is elő
segítjük. 

a-p Tojmami n., WomOop <t>.: nPMHLJMnbl KBAJlMOHKAliMH COPTOB JlECHblX PACTEHHH 
AKTyajibHbrM 0Ka3biBaeTC«, qToObi cejieKUHOHHbie copTa H B jiecoBOflCTBe 3aiiíijiH MCCTO CMeiuaHHbix nonyjin-

UHÍÍ . Od»(|)Huna^bHaH KBa.nH(t)HKau.Mfl copTOB jiecHbix pacTeHHfl BnepBbie naqajiacb B BeurpHH. MeTOfl 3a(J)MKCH-
pOBaH B ,,riOJTO>KeHHM 0 KBajlH(J)HKaUHH COpTOB'' (1970). llOKa C(|)OpMHpOBajlCH TOJlbKO OCHOBHOH COpTHMeHT 
COpTOB TOnOJlH H MBbI, B OTHOUJCHMH OCTajlbHblX JiecHblX flpeBecHblX nopOJI pacLUHpeHHe COpTMMCHTOB HaxOflHTCÍl 
B cTaAHH ocvmecTB-neHHH. 

Dr. Tomcsányi, P . — Z s o m b o r , F.: PRINCIPLES FOR CLASSIFIKATION OF FOREST PLAN-
It is seasonable to change the m i x e d populations with imporved plantarts in forestry. Hungary 

was the first. where o f f l c l a l forest sort certification had been introduced. T h e method Is d e s c r i b -
ed in the "Regulation" for "Forest Sort Certification" (1970). Until now axe the ground col -
lections f o r poplars a n d willows ready, for other plantarts the work is on the way. 

/ M á t y á s , K. dr.: Az erdei utak gazdasági tervezése 

(ökonomische Planung von Waldwegen, 
Bayerischer Landwirtschaftsverlag, Mün
chen, 1964. 108 oldal, 48 ábra, 9 táblázat.) 

„Megfelelően kiépített szállítórendszer 
nélkül korszerű és belterjes erdőgazdál
kodás nem képzelhető el" írja e kitűnő 
könyv előszavában a nálunk sem isme
retlen, csehszlovák szakember, Mátyás 
professzor. Ugyanekkor azt is megállapít
ja, hogy mind a szállítóhálózat tervezé
sében, mind az egyes szállítási folyama
tokban a gazdasági tényező egyre na
gyobb szerephez jut, mivel a belterjes 
erdőgazdaságban az anyagmozgatás fej
lesztésére fordított beruházások az állo
mányérték 20—50%-át teszik ki. 

Mátyás professzor könyve ezeknek a 
gondolatoknak jegyében készült és nem
csak a feltárás fejlesztésével közvetlenül 
foglalkozó szakemberek számára jelent 
segítséget, hanem olvasása a fagazdaság 
különböző ágazataiban dolgozó mérnökök 
és technikusok számára is hasznos gon
dolatot adhat. 

A könyv tizenhárom fejezetből áll, me
lyek a következők: I. Az úthálózat és 
egyes útvonalak tervezésének általános 
szempontjai. II. A szállítás alapvető elvei 
és fogalmai. III. Külső hatások a feltáró
hálózat kialakítására. IV. Az erdei szállí
tás módjai. V. Erdei útkategóriák. VI. Er
dei utak technikai tulajdonságai (ter
vezési elemek). VII. A rakodók, mint az 
úthálózat tartozékai. VIII. Az erdei út
hálózat tervezése terepalakulatok szerint. 
IX. A z útsűrűség. X . A szállításhoz szük
séges vonóerő. X I . Gazdaságossági szá
mítások. XII . A szállítási központok gaz
daságos összekapcsolásának speciális 

problémái. XIII . Az erdei úthálózat ter
vezésének elméleti és gyakorlati menete. 

A könyvhöz a gazdag ábraanyag mel
lett kilenc kétszínnyomásos térkép, táblá
zat csatlakozik, melyek az úthálózatter
vezés különböző megoldásait mutatják be 
szemléletes módon. 

A szerző részletesen foglalkozik a köz
ponti felkészítő helyek időszerű problé
májával is. A többi között a következő
ket írja: „ A rakodók és központi felké
szítő helyek a feltárás részeit képezik. 
Bizonyos mértékben a szállítás a felkészí
téssel összekapcsolódik és a fakitermelés 
zárt rendszerét alkotja. A gépesítés e té
ren új lehetőségeket tár fel, másrészről 
új követelményeket támaszt. A munka 
koncentrálódása nélkül a gépesítésnek 
nincs előnye. Ha a munka koncentráció
ját illetőleg a nagy tarvágásoktól eltekin
tünk, úgy közép-európai viszonyok között 
erre egyedül a munkának a felkészítő te
lepekre való koncentrálása nyújt lehető
séget." 

A későbbiekben rámutat a szerző arra, 
hogy „a féltárástervezés a legmagasabb 
szakmai szinten végzendő munka, amely 
általános népgazdasági és üzemtani isme
reteket, az erdészet minden ágában meg
felelő tapasztalatot és műszaki ítélőké
pességet, valamint az egyes építmények 
tervezésében való biztonságot kíván." 

Bár a könyv 1964-ben került kiadásra, 
egy-két kisebb kivételtől, mint a burko
latméretezés módszerei, ma is érvényes, 
értékes megállapításokat tartalmaz és kü
lönös érdeme, hogy az olvasó számára a 
kérdés átfogó képét és egységes szemlé
letét nyújtja. 

Dr. Pankotai Gábor 
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Dr. Kákosy 
Tibor 

A MOTORFURESZKEZELOK 
VIBRÁCIÓS ÁRTALMA 

A motorfűrészkezelők vibrációs ártalmának tanulmányozására — az erdő
gazdasággal kötött együttműködési szerződés alapján — az OMI modellként a 
Pilisi Parkerdőgazdaságot választotta ki. Az 1967 óta rendszeresen elvégzett 
szűrővizsgálatok kapcsán értékes tapasztalatokat nyertünk. Ezek közül első
sorban a megelőzés szempontjából fontos megfigyeléseinkről kívánunk röviden 
beszámolni. 

Első két ábránk — mivel általános érvényű összefüggés csak nagyobb számú 
eset tanulmányozása útján nyerhető — az összes OMI által vizsgált motor
fűrészkezelő (kb. 500 fő) vizsgálati adatai alapján készült. 

1. ábra • 

A motorfűrészkezeléssel töltött napi mun
kaórák hatása a vibrációs eredetű Ray-
naud phaenomen (vibrációs ártalom okoz

ta érbetegség) kifejlődésére 
2. ábra 
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A z 1. ábrából leolvasható, hogy a vibrációs ártalomban megbetegedettek 
száma a szolgálati évek emelkedésével párhuzamosan növekszik. Ezért fontos, 
hogy a motorfűrészkezelők szűrővizsgálata minden évben rendszeresen meg
történjék. 

A 2. ábrán látható, hogy a vibrációs megbetegedések száma a motorfűrész
kezeléssel töltött napi munkaórák számának növekedésével párhuzamosan me
redeken emelkedik. Míg a napi 1—2 órát motorfűrészelő dolgozók között alig 
fordul elő megbetegedés, addig a napi 3 órát motorfűrészt kezelő fatermelőknek 
már kb. 30%-a súlyos vibrációs ártalomban szenved. Ebből önként adódik a 
megelőzés szempontjából fontos következtetés: a motorfűrészkezeléssel eltölt
hető napi munkaidőt (a jelenleg érvényben levő 3 óra helyett) 2 órában kellene 
maximálni. 

1. táblázat 
A dohányzás összefüggése a vibrációs érelváltozásokkal 

Összesen 
Vibrációs áreltérés 

Negatív 

Enyhe Súlyos 

Dohányos 59 12 20,3 % 9 15,3 % 38 64,4 % 

Nem dohányos . 32 8 2 5 % 5 15,6 % 19 59,4 % 

1. táblázatunk tanúsága szerint a vibrációs érbetegség kifejlődése és a d o 
hányzás között nem állapítható meg összefüggés. Mégis helyes — mivel a 
nikotinnak érszűkítő hatása van — ha a dolgozókat a mértéktelen és főként a 
munka közbeni dohányzás mellőzésére intjük. 

A hidegnek szintén érösszehúzódást előidéző hatása van. Nagyon fontos ezért, 
hogy a dolgozókat — főként a hideg évszakokban — megfelelő (nem egyujjas!) 
védőkesztyűvel lássuk el. A hideg ellen egyébként j o b b védelmet nyújtó egy
ujjas kesztyűben — a dolgozók tapasztalata szerint — motorfűrészt kezelni, 
azzal hatékonyan és biztonságosan dolgozni nem lehet. Hasonló meggondolás
ból melegedő helyiség és munkaközi meleg kézfürdő alkalmazása is ajánlatos 
lenne. 

2. táblázat 
Vibrációs ártalmak a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságban 

Vizsgáltak 
száma Egészséges 

Vibrációs ártalom Exp. 
idő 

Vizsgáltak 
száma Egészséges 

Enyhe Súlyos 

Exp. 
idő 

1971-ig . . 64 29 4 5 % 14 2 2 % 21 33 %"* 4 év 

1972—73 44 23 5 2 % 12 2 7 % 9 21 % 5,3 óv 

2. táblázatunk a Pilisi Parkerdőgazdaság motorfűrészkezelőinek vibrációs 
megbetegedési arányát hasonlítja össze az 1971-ig, illetve 1972—73-ban végzett 
vizsgálatok alapján. Valamelyes javulási tendencia kétségkívül megállapítható, 
de ezzel az eredménnyel — úgy véljük — még korántsem lehetünk elégedettek. 

Hasonló eredményeket mutat a munkaalkalmasság szempontjából történő ösz-
szevetés, amelyet a 3. táblázat mutat be. Mindkét időszakban feltűnően sok — 



és teljesen azonos arányú — azoknak a száma, akik nem vibrációs ártalom, 
hanem egyéb ok miatt váltak motorfűrészkezelésre alkalmatlanná. A z alkalmat
lanságot eredményező egyéb ok (legtöbbször magas vérnyomás vagy rosszul 
gyógyult csonttörés) az esetek nagy részében már a motorfűrészkezelés meg
kezdése előtt fennállott, de — szakszerű munkaalkalmassági orvosi vizsgálat 
híján — nem derült ki idejekorán. Ebből levonható az az igen fontos követ
keztetés, hogy motorfűrészkezelésre szakszerű, felvétel előtti orvosi vizsgálat 

3. táblázat 
Munkaalkalmasság 

Vizsgáltak 
száma Alkalmas 

Alkalmatlan Exp . 
idő 

Vizsgáltak 
száma Alkalmas 

Vibr. ártalom Egyéb okból 

Exp . 
idő 

1971-ig . . 64 28 4 4 % IS 28 % 18 28% 4 év 

1972—73 44 24 5 4 % 10 23 % 10 2 3 % 5,3 év 

nélkül ne alkalmazzunk és ne iskolázzunk be dolgozókat! Ezeket a vizsgálato
kat (telefonon vagy levélben történt előzetes megbeszélés alapján) az OMI 
szívesen elvégzi. 

4. táblázatunk a vibrációs ártalmak megelőzésére hivatott fontos munka
védelmi rendszabályok elmulasztásának arányát ábrázolja az említett idősza-

4. táblázat 
Munkavédelmi hiányosságuk 

Vizsgáltuk száma Túlmunka Szabálytalan 
váltás 

Védőkesztyű 
hiánya 

1971-ig 64 25 39 % 9 14 % 19 29 % 

1972—73 44 1 1 2 5 % 8 18% 13 2 9 % 

kokban. Látható, hogy a vizsgált erdőgazdaság területén csupán a 3 órát meg
haladó motorfűrészelés előfordulási arányában mutatkozik javulás, a többi in
tézkedés betartása terén stagnálás vagy romlás tapasztalható. Ez szoros oki 
összefüggésben van a vibrációs ártalmak előfordulása és a munkaalkalmasság 
vonalán észlelt kedvezőtlen eredményekkel. A vibrációs ártalmak megelőzésére 
csak akkor van remény, ha az előírt munkavédelmi rendszabályokat a dolgozók 
szigorúan betartják és az erre hivatott vezetők ezt rendszeresen ellenőrzik. 

Külön ki kell emelnünk azt — az orvos számára elszomorító és a dolgozó egész
ségére nagyon ártalmas — mulasztást, hogy öt esetben a fakitermelőt az orvosi 
tilalom ellenére tovább foglalkoztatták motorfűrészkezeléssel. Mi értelme van 
az orvos munkájának, ha javaslatait nem tartják be? Egyébként ha a dolgozó 
egészségében — a tilalmazott munkakörben való foglalkoztatás következtében 
— romlás áll be, ez a munkáltatóra nézve jogi szempontból is súlyos követ
kezményekkel járhat. 

A kifejlődött vibrációs ártalom orvosi kezeléssel nehezen befolyásolható, 
makacs betegség. Ezért üdvözöltük örömmel azt a lehetőséget, hogy a vibrá-



ciós ártalomban megbetegedett dolgozók a Gyulai Gyógyfürdőben fürdőkeze
lésben részesíthetők. A fürdőkezelés kezdeti eredményei biztatóak, de végső 
következtetés levonásához még sok beteg kezelését és vizsgálatát kell elvé
gezni. 

Feltétlenül szólnunk kell a megbetegedett motorfűrészkezelők rehabilitáció
jának nehéz kérdéséről. A vibrációs ártalomban szenvedő foglalkoztatását nehe
zíti, hogy kezei hideggel szemben rendkívül érzékenyek, az esetek egy részében 
karjaik izomereje is csökkent. A z erdőgazdaságokban fel kell térképezni azokat 
a megfelelő hőmérsékletű, nagy fizikai erőt nem igénylő munkahelyeket, ame
lyeket a vibrációs ártalomban szenvedő egészségének veszélyeztetése és baleset
veszély nélkül el tud látni. Ez a megoldás mind a beteg, mind a népgazdaság 
szempontjából kedvezőbb, mint a táppénzes állomány! 

Szocialista társadalmunkban megengedhetetlen az a — sajnos itt-ott még ta
pasztalható — magatartás, amely a dolgozóra hárítja át a megoldást azzal a ké
nyelmes megokolással, hogy az erdőgazdaság nem tud megfelelő munkakört biz
tosítani. A z erdőgazdaságban megbetegedett dolgozó sorsáért az erdőgazdaság
nak kell felelősnek éreznie magát és gondoskodnia kell a megnyugtató megol
dásról. A z új munkakör megválasztásakor minden esetben egyénileg, a dolgozó 
képzettségét, körülményeit figyelembe véve kell eljárni. A z áthelyezés anyagi 
következményeinek áthidalásához a 67/1958. Korm. sz. rendelet nyújt segítsé
get, amely a vibrációs ártalmakat a kártalanításra igényt adó foglalkozási beteg
ségek közé sorolja. 

A vibrációs ártalmak sok szenvedést okoznak a betegnek és sok gondot az 
erdőgazdaságoknak, megelőzésük ezért közös érdek. 

a-p KaKonm T.: BPEIl MEXAHM3ATOPOB MOTOPHblX nMJl OT BMBPAlJHfí 

McnbiTaHM«, npoBeAeHHbie OöHierocyflapcTBeHHbiM M H C T H T Y T O M rarMeitbi Tpyfla, n o n a a b i B a K n , MTO onacnocTb 
Bpe/ia oTBHöpauMfí yBe/TMMMBaeTca copa3MepHO crawy M KojiMMecTBy paöoqHX qacoB, npoBOflHMbix O K C A H C B H O B 
paőoTe c MOTopHOÍÍ nnjioH. flocnertHee cjieflOBa.no 6bi Mai<CMMajiti3npoBaTb B pa3Mepe 2 qacoB. OTnocMTejibHO 
KypcHHH CBH3b He Mower Gbixb BbijiBjiemioM, Bee we uejiecoo6pa3HO H3öeraTb ero. IlpoTHB xonofla peKOiweH-
ftyeTCH npH.weHeHMe 3amHTHbix pyKaBHu, peKOMeiiflyeTCH Tanwe npHMCH«Tb B paöore ropflqyto BaHHy pyn H 
TenjiyujKy. CyinecTBeHHbiM 0Ka3biBaeTcn HHCTpyKTa>K H McnbiTaHHe paöoTHHKOB flo npneMa Ha paöory Ha npH-
roflHOCTb K paöoTe, TaK Kan qacTo BbiHBjiHeTcn, MTO npHMHHbi, Bbi3biBaiouiMe HenpHrofluocrb k paGore, cyuiecTBO-
BajiH y>Ke paHee. 

Dr. Kdkosy, T.: VIBRATION INJURIES BY CHAIN-SAW OPERATORS. 

Investigations oí the National Labour Hygiene Institute show, that danger of vibration injuries 
is increasing with seniority and with numbers ot' the daily working houns. The latter should 
be limited for two hours. Vibration injury isn't in connection with smoking, but it is though 
be avoided. It is very important to wear protective-gloves against cold and is desirable to 
insure warm bath and a warming-room for the operators. It is as well very important to ex-
amine the workers' ability before work. 

H a g y o m á n y Munkabizottság alakult az Erdészeti és Faipari Egyetem K I S Z -
szervezetének keretében azzal a céllal, hogy összegyűjti az Alma Mater ifjúsá
gának páratlanul gazdag diákhagyományait. Az összegyűjtött anyagból a bizott
ság egyrészt állandó kiállítást kíván rendezni, másrészt tervbe vette a hagyomá
nyok kialakulásának, formálódásának történelmi feldolgozását, majd ennek ki
adását. 

Ehhez a munkához kéri a Bizottság minden tisztelt Firma szíves segítségét! 
Kér minden, az Alma Materben eltöltött diákévekre vonatkozó tárgyi emléket, 

visszaemlékezést és adatot. A rendelkezésre bocsátott anyagot kívánság szerint 
megőrzi, vagy fényképezés, lemásolás után visszaküldi. A küldeményeket a k ö 
vetkező címre kéri eljuttatni: Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdővédelmi Tan
szék, 9401 Sopron Pf. 132. 

http://cjieflOBa.no
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A MOTORFŰRÉSZEK 
VIBRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS 

Dr. Szepesi 
László TAPASZTALATOK 

A z Erdészeti Tudományos Intézet a hatvanas évek elején kezdett foglalkozni 
a különböző erdőgazdasági gépek vibrációjának vizsgálatával. A rezgés mennyi
ségének megállapítására kezdetben „Tastograph" jelű NDK gyártmányú — 
amplitúdó és a domináló frekvencia regisztrálására alkalmas — mechanikus 
műszert használt. Segítségével az első vibrációs megbetegedések jelentkezésekor 
lehetőség nyílott a különböző motorfűrészek és rezgéscsökkentő megoldások el
bírálására. A hatvanas évek közepétől tért át a Brüel—Kjaer-típusú, dán gyárt-

1. ábra. A motorfűrész rezgésének és a 
rezgés átterjedésének mérése 

mányú, elektronikus zaj- és rezgésanalizátorok alkalmazására, amelyek már 
módot adtak a vibráció frekvencia elemzésére, valamint a rezgés emberi szer
vezetre való átterjedésének tanulmányozására is. 

Az intézet ez ideig mintegy 50 motorfűrész zaj- és rezgésvizsgálatát végezte 
el. A motorfűrészek alkalmasságán kívül részletesen elemezte a rezgést kiváltó 
tényezőket, s ezek hatását a rezgés jellemzőire. Ez irányú tapasztalatait egyez
tette más országok megfigyeléseivel. A rezgés átterjedésével kapcsolatos mérési 
eredmények jelentős része összhangban volt az Országos Munkaegészségügyi 
Intézet — tőlünk függetlenül végzett — klinikai megfigyeléseivel is. í gy a vizs
gálatok számos általánosítható következtetést tettek lehetővé. 



A z eddigi vizsgálatok néhány tapasztalatáról szeretnék a következőkben rövi
den beszámolni. Ennek során kitérek a vibrációs ártalom jelentkezésének okaira, 
a motorfűrészek fogantyúin ébredő rezgés mennyiségére, a rezgés átterjedésére, 
végül a rezgésártalom csökkentését elősegítő műszaki és szervezési intézkedé
sekre. 

A VIBRÁCIÓS ÁRTALOM 
JELENTKEZÉSÉNEK OKAI 

A motorfűrészek vibrációs ártalmának jelentkezése alapvetően négy ténye
zőre vezethető vissza: 

A z ötvenes évek elejétől a motorfűrészek lóerő teljesítménye és fordulatszáma 
nőtt, súlya viszont nagymértékben csökkent. A többszörösére növekedett rezgés
energiát a gép tömege egyre kevésbé egyensúlyozta ki, így az fokozottan a gép
kezelő szervezetét vette igénybe. A motorfűrészek műszaki fejlesztése kezdet
ben nem volt összhangban a rezgéscsillapító szerkezetek alkalmazásával. 

Fokozódott az expozíció mértéke. A korszerűbb, üzembiztosabb gépekkel a 
kezelők már huzamosabb ideig dolgozhattak. A szakosított munkaszervezetek
ben a motorfűrészkezelők naponta 4—7 órán keresztül a rezgés hatásának vol
tak kitéve. A munkaszervezet kialakításakor a gépkezelők igénybevételének 
csökkentésére nem voltak kellő tekintettel. 

Növelte a rezgésmennyiséget a fűrészek, különösen a fűrészlánc nem kielé
gítő karbantartása (pontatlan, szakszerűtlen élezése stb.), a gépek helytelen be
szabályozása (az előírtnál magasabb fordulatszámok használata), illetőleg számos 
egyéb üzemeltetési hiányosság. 

Végül, a gépkezelők kiválasztásakor általában nem vették figyelembe a rezgés 
várható következményeit. Így a megbetegedést számos esetben a hajlam, sőt a 
fiziológiai alkalmatlanság váltotta ki. 

A MOTORFŰRÉSZEK FOGANTYÚIN ÉBREDŐ 
REZGÉS MENNYISÉGE 

A vibráció forrása elsősorban a motor dugattyúja, forgattyústengelye, vala
mint a fűrész egyéb forgó és mozgó elemei, így pl. a fűrészlánc. Maga a rezgés 
a különböző irányú, amplitúdójú és frekvenciájú rezgések kategóriájába tarto
zik. A rezgési pálya egy olyan ellipszoidra emlékeztet, amelynek hosszabbik 
tengelye párhuzamos a dugattyú mozgásának irányával. Általánosságban a du
gattyú irányú komponens 100—250%-kal, a hátsó fogantyú rezgése 10—100%-
kal nagyobb az egyéb tengelyirányú, illetőleg az első fogantyú rezgésénél. A rez
gésgyorsulásban mért alsó és felső határ 0,01, illetőleg 450 m/sec 2-tel egyen
értékű. Legnagyobb a rezgésgyorsulás a motor fordulatszámához legközelebb 
álló frekvenciasávokon, míg a magasabb frekvenciák mellett egyre kisebb. A 
gépkezelők szervezetére a 260 Hz alatti frekvenciatartományokat tartják kü
lönösen veszélyesnek. 

A rezgés az első fogantyú csaknem valamennyi pontján nagyjából egyenle
tes. A hátsó fogantyún — a konzolos kiképzés miatt — a rezgés a fogantyú vége 
felé fokozatosan nő, elérve a gázadagoló melletti pont értékének háromszorosát 
is. Több más tényező mellett ezzel is magyarázható a j o b b kéz gyűrűs és kisujjá
nak gyakoribb megbetegedése. 

A fordulatszám növelése jelentősen fokozza a rezgésgyorsulást. 6000 és 11 000/ 
/min fordulatszámok között a rezgésgyorsulás közel ötszörösére nő. Ezért a for-



dulatszám önkényes növelése nemcsak motorikusán káros, hanem fokozott v e 
szélyt jelent a gépkezelő szervezetére is. Mennyiségileg kisebb, de nem elhanya
golható veszélyt jelent a fűrészlánc szakszerűtlen élezése. A z 500 Hz alatti — 
tehát a szervezetre különösen káros — frekvenciatartományokban a rosszul éle
sített lánc 15—60%-kal fokozza a rezgést. Végül jelentősen hat a rezgés mennyi
ségére a csillapítók állapota is. Bizonyos idő után a gumibakok kilágyulnak, s a 
rezgés az eredeti érték többszörösére nő. 

A REZGÉS ÁTTERJEDÉSE 
AZ EMBERI SZERVEZETRE 

A jelenleg használt fűrészek nagyrészén a rezgés közel azonos módon és mér
tékben terjed át az emberi szervezetre. A fogantyún mért rezgésmennyiségnek 
kb. 3%-a jut el a csuklóra, kb. 2%-a a könyökig, s csupán 0,16%-a homlokra, 
s ennek fele a gépkezelő bokájára. Alacsonyabb frekvenciákon a rezgés 35—65 
százaléka éri el a csuklót. A rezgés túlnyomó részét ezért a kéz fogja fel. A 
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2. ábra. A Stihl 050 hátsó fogantyúján, 
valamint a gépkezelő csuklóján, könyö
kén, homlokán és bokáján mért rezgés

gyorsulás US SS OS XV 

kézen belül az ujjak a rezgés 50—80%-át csillapítják, az ujjak és a kézfej közötti 
rész 4—30%-át, a maradék a kézfej és a csukló között „rakódik" le. A kéz ennek 
megfelelően egy olyan tökéletes csillapító rendszert képez, amely a rezgés 96— 
97%-át felfogja, s védi a test többi részét. 

A z újabb — főleg könnyű — motorfűrészek rezgésének vizsgálata két érdekes 
— az előző mérési eredményektől eltérő — jelenséget mutatott ki. Először: az 
új fűrészeken az első és a hátsó fogantyú rezgése nagyjából azonossá vált, ezért 



a két kéz megbetegedési veszélye kiegyenlítődött. Másodszor: a rezgésnek kb. 
10—15%-a jut át a csuklón, s ez ma még előre nem látható károsodást idézhet 
elő a vegetatív idegrendszerben, az agyban, illetőleg a szervezet többi részén. 

A REZGÉSÁRTALOM CSÖKKENTÉSÉT ELŐSEGÍTŐ 
MŰSZAKI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK 

A rezgés forrását — ezzel annak átterjedését — elsősorban a motorfűrészek 
szerkezeti elemeinek j o b b összehangolásával, legkedvezőbb súlyeloszlásának ki
alakításával csökkenthetjük. Kívánatos a fűrészeken a megfelelő mennyiségű és 
minőségű rezgéscsillapító megoldások alkalmazása (fekvő- vagy félig fekvőhen
geres kiképzés, csillapító betétek stb.). A csillapító hatásfokát, s a motorfűrészek 
műszaki állapotát rendszeres szűrővizsgálattal célszerű ellenőrizni. 

A motorfűrészt gyárilag előírt fordulatszám mellett szabad használni. A for
dulatszám önkényes növelése műszakilag és egészségügyileg hátrányos. Bizto
sítani kell a motorfűrészek szakszerű karbantartását és javítását, valamint rend
szeres beszabályozását. Törekedni kell a láncok szakszerű élesítésére. 

A végső, de egyben generális műszaki megoldást a motorfűrészeknek más — a 
vibrációs hatást nélkülöző — eszközökkel való helyettesítése jelentheti. Ilyen 
lehet a traktorra szerelt hidraulikus olló, döntő-rakásoló, vagy döntő közelítő 
agregátok használata a motorfűrész helyett. Ugyanezen célt segíti elő a hosszú
fás technológia, a darabolásnak erdei, vagy központi rakodóra való áthelyezése, 
ahol a motorfűrész mellett más gépi megoldás is igénybe vehető. 

A szervezési intézkedések közül első helyre a legmegfelelőbb mutatókkal, leg
alacsonyabb rezgéssel rendelkező fűrészek kiválasztása kívánkozik. A motorfű
részkezelők alkalmasságát előzetesen orvosilag kell elbírálni, s célszerű a később 
rendszeres orvosi szűrővizsgálat is. Végül, de nem utolsósorban olyan munka
szervezeteket kell alkalmazni, amelyekben a gépkezelők igénybevétele nem egy
oldalú, s a szervezet regenerálódását aktív pihenéssel segítik elő. 

JJ-p Ceneiuu Jl.: OnbIT, HAKOnJlEHHblPt B CBH3M C BHBPAUHEfíí MOTOPHblX UHJ1 
HayMHO-HccneaoBaTejTbCKHÍí HHCTHTyT jiecHoro xo3HüCTBa B Haqajie 60-bix roaOB Haiaji 3anHMaTbCH Hcnbira-

H H C M BuGpauHH pa3nnmíbix MauiHH. OnbiT noKa3biBaeT, qTO HCTOMHHK BHŐpauMH MoweT GbiTb coKpameH jiyq-
U I H M comacoBaHHeM KOHCTpyKUHOHHbix 3jr6MeHT0B, öojiee GjTaronpHHTHbiM pacnpejieneHMeM Beca. PaöOTbi Ma-
niHHbi AonycKaeTCH TOJibKO npn coöjnonemiH npejinHcaHHoro MHcna oöopoTOB. OqeHb Ba>KHbiMM OKasbraaiOTCíi 
npoBe^eHHe HanjiOKamHM o6pa30M TexHHqecKoro yxo^a H CHCTeMaTMqecKaa peryjiHpoBKa. OKOHqaTcnbHoe pe-
UjeHHe MOHÍET ÖblTb npenOCTaB.neHO TOJTbKO 3aMeH0H MOTOpHblX ITHJI Opy^HHMH, He HMeiOUUHMH BHÖpaUHOHHOrO 
JieHCTBHÍI (rMApaBJlHqecKHMH HOH(HHU.aMH). 

Dr. Szepesi, L.: OBSERVATIONS ABOUT THE VIBRATION OF CHAIN-SAWS. 

Since the early 60's the author has been dealing w i t h vibration of different machines Experien-
ces show, that vibration can be decreased by better s y n c h r o n i s a t i o n of the constructional ele-
ments and by m o r e favourable load-dis tr ibut ion . The maohine s h o u i d be o p e r a t e d only w i t h 
the p e r m i t t e d r e v o l u t i o n per m i n u t e . Maintenance and p e r m a n e n t t u n i n g are very important 
too. The o n l y satisfying s o l u t i o n will be the introduction of new m a c h i n e s w i t h less vibration, 
for example the h i d r a u l i c s h a r e s . 

A z „Erdészeti címtár" az Országos Erdészeti Egyesület kiadásában megjelent. 
A z előjegyzések kielégítése után a kiadvány korlátolt példányszámban még kap
ható. A két kötet ára 100,— Ft + postaköltség. Megrendelhető a név és pontos 
cím feltüntetésével a következő címen. Áll. Erdőrendezőségek Műszaki Irodája 
1860 Budapest V., Kossuth Lajos tér 11. 
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AZ ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS 
INTÉZET F0NT0SABB 
MUNKAEGÉSZSÉGYÉDELMI 
EREDMÉNYEI 

A z ERTI fahasználati osztálya 1950 óta folyamatosan foglalkozik a fahaszná-
latban dolgozók munkaegészségvédelmével. 1970 óta a feladatok megoldására 
orvos kutató vezetésével öt főből álló munkaegészségügyi csoportot szerveztünk. 
A kutatásokat három fő területre koncentráljuk, éspedig a nehéz fizikai mun
kára és következményeire, a balesetek csökkentésére és a foglalkozási ártalmak 
elleni védekezésre. 

A nagy fizikai igénybevételnek kettős hatása van. Egyrészt huzamos terhelés 
esetében kondíció-, erőnléti romlás következik be, másrészt csökken a koncent-
ráló-ítélőképesség és romlanak a reflexek. Emiatt fokozódik a balesetveszély. 

Munkaélettani kutatások szerint a munka percenkénti energiafelhasználásá
nak a nagyságától függ az, hogy az illető munka a szervezet károsodása nélkül 
milyen időtartamban végezhető. 20—30 éves, tehát erejük teljében levő férfiak 
pl. a percenkénti 12 kcal-s munkában csak nagyon rövid ideig, alig 10 percig 
dolgozhatnak folyamatosan. A z 1 óráig tartó folyamatos munkában pedig a per
cenkénti energiafelhasználás legfeljebb 6,2 kcal lehet. A 8 órás műszak átlagper
cére mindössze 4 kcal eshet. 

Ebben a témakörben vizsgálataink arra irányulnak, hogy meghatározzuk a 
fahasználat különböző műveleteiben veszített energiát és ennek alapján számít
hassuk a műszaki normák pihenőidő arányát. A z élettani követelmények a 
műszak átlagpercére 4 kcal-ban korlátozzák az enregiaveszteséget. Vizsgáljuk to
vábbá a pihenőidők ésszerű beosztásának meghatározása érdekében azt, hogy a 
különböző megterhelésű munkák után hány perc múlva áll vissza a nyugalmi 

állapot. Példaképpen lássuk egy kb. 12 kcal-s munka energiaforgalmának a gör
béjét (l. ábra). Ebben a munkában a nyugalmi állapot a munka befejezése után 
kb. 12 perc múlva áll vissza. 

A fahasználatban dolgozók összes energiavesztesége munkanaponként (24 
órára) átlagosan 4800—5000 kcal, míg az erdőművelésben dolgozók 3600—3900 
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kcal-t veszítenek. Egyéb tényezőkön kívül a jóval nagyobb fizikai megterhelés 
és a balesetek gyakorisága közötti összefüggést is beszédesen igazolja az, hogy 
több év átlagában az erdészeti balesetek közel 70%-a, a halálos balesetek 80%-a 
a fahasználatra jut, jóllehet az erdőművelésben foglalkoztatottak létszáma 
messze túlszárnyalja a fahasználatiakét. Ugyanez a kapcsolat a fahasználaton 
belül egyes műveletek esetében is fellelhető (1. táblázat). 

1. táblázat 
A fahasználatiban e lőforduló balesetek műve l e t enként ! m e g o s z l á s a és a művele t i 

ka tegór iák szerinti energiaveszteség 

Művelet 
megnevezése 

Műveletié 
jutó 

baleseti % 

Műveleti technológia 
megnevezése kcal/perc 

Döntés 14 a) kézzel 7—1 3 
5—6 

14 
b) Stihl Contrával 

7—1 3 
5—6 

Gallyazás 6 6—12 
4—8 

6 6—12 
4—8 

Darabolás 8 6—10 
4—5 

Hasítás, faragás . . 12 10 

Kérgezés 7 a) fejszével 6—7 
3 

7 
6) Egri kérgező géppel 

6—7 
3 

Rakodás, 
készletezés . . . . 25 

HIAB-ba l gépkocsira papírfát . . . . 
18 

1 

Anyagmozgatás . . 28 a) csörlőzósnél kötélkihúzó 
6) ERTT kerékpáros 

6—14 
5—10 
1—2 

A z elfáradás és a balesetek gyakorisága közötti összefüggésre utal a terepen 
mozgás nagy energia szükséglete és a hegyvidékre jutó balesetek kiugró aránya 
is (2. táblázat). Megjegyezzük, hogy a balesetek között nem szerepelnek a kife
jezetten lejtőhöz kapcsolódó elcsúszások. 

A nehéz fizikai munka káros következményeinek a megelőzése érdekében 
az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

— A gépesítést olyan irányba tereljük, amelynek segítségével a fizikai igény
bevétel 4 kcal/perc alá csökken. 

— A terepi — energiát rabló — mozgás kiküszöbölése érdekében minél több 
műveletet át kell helyezni koncentrált, gépesített rakodókra. 

— A továbbra is tő mellett foglalkoztatottak energiaforgalmának csökken
tése érdekében általánossá kell tenni a munkahelyre szállítást és a vágás
szervezési tervekben meg kell tervezni a munkások racionális tér- és idő
beli terepi mozgását. 



2. táblázat 
A munkahelyi átállás energiaszükséglete és a balesetek megoszlása tájjelleg szerint 

a fahasználatban 

Terep 
jellege 

Lejt
fok 

Energiaveszteség átállás közben 
kézben a motorfűrésszel 

Baleseti 
% 

Terep 
jellege 

Lejt
fok Lejtővel 

szemben 
Lejtő 

irányába 
Réteg -

vonalban 

Baleseti 
% 

kcal/perc 

Hegyvidék 33 14,0 6,5 7,6 47 

15 9,2 , 3,9 2,9 33 

0 4,3 20 

— A normákba az igénybevételnek megfelelő pihenőidőarányt kell beépíteni. 
— A művezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a fizikai munkások a mű

szakon belül egyenletes elosztásban — a fizikai igénybevétel nagyságától 
függően — 30—60 percenként 5—10 perces pihenőidőt tartsanak. 

— Gondoskodni kell a veszített energia pótlására megfelelő üzemi étkeztetés
ről. 

A foglalkozásártalmak jelenlegi helyzetének, és a védekezési lehetőségek fel
tárása érdekében a munkaegészségügyi csoport 1971—72-ben 1268 főt vizsgált 
meg. A költségeket az Erdő- és Fagazdasági Egyesüléssel kötött szerződés kere
tében az erdőgazdaságok fedezték. A vizsgálatokban zömmel az O M I által meg
határozott vizsgáló és értékelő módszereket alkalmaztuk. A z erdőgazdaságok 
által kijelölt helyen lefolytatott szűrővizsgálatok során minden dolgozóról 8 o l 
dalas — egészségügyi és szociológiai — kartont fektettünk fel. 

A vizsgálatok az általános belgyógyászati (tüdő, szív, emésztőszervek, vér
nyomás) állapot megállapítására, a mozgásszervi elváltozásokra, a fogak álla
potára, a látó- és hallószervekre, a kullancs terjesztette gerincvelőgyulladás gya
koriságának a megállapítására és a motorfűrészek okozta vibráció ártalomra 
terjedtek ki. 

Megállapítottuk, hogy a szív, a tüdő, a szemek állapota és a vérnyomás nem 
tér el a más foglalkozási ágakban dolgozókétól. A mozgásszervi elváltozások, a 
reuma és a különböző ízületi megbetegedések azonban a 26,3%-os aránnyal már 
rosszabb képet mutatnak. Ez a kedvezőtlen időjárási viszonyok között végzett 
nehéz fizikai munka következménye. 

A z emésztőszervi megbetegedések a 24%-os aránnyal az átlagot szintén meg
haladják. Ennek a periférikus munkahelyek miatti egyoldalú, a biológiai igé
nyeket nem kielégítő táplálkozás és a fogak elhanyagolt állapota az oka. A 
vizsgáltak 75%-ánál súlyos és sürgős beavatkozást igénylő fogbetegségekkel 
és foghiányokkal találkoztunk. 

A motorfűrészesek 21,1%-a a szűrővizsgálat során nem észlelte 4000 Hz-en a 
30 dB-t. Ezeknél a halláskárosodás gyanúja forog fenn. 

A kullancs terjesztette gerincvelőgyulladás fő fertőzési gócait Zalában, S o 
mogyban és a Pilisben találtuk. 

A vibrációártalom meghatározására az alkar oscillometriás indexét, a lehű-
tési próbát, az ujjak bőrhőmérsékletének a mérését és az ujjakban átáramló 



vér pulzálását regisztráló plethysmograf-ot alkalmaztuk. A diagnózist a négy 
vizsgálati eredmény komplex értékelése adta. Ennek alapján az eddig meg
vizsgált 1268 főből 53,9%-ot találtunk egészségesnek. 30,3% a vibrációártalom 
enyhe, 10,0% a közepes és 5,8% a súlyos szintű tüneteit mutatta. 

Azt, hogy az idő függvényében súlyosbodik a motorfűrészesek állapota, a 
3. táblázat tartalmazza 1971. és 1972-ben megvizsgáltuk ugyanazt a 95 főt. Az 
egészséges és az enyhe szintű állapotból lassúbb az áttolódás a közepes szintű 
felé, mint a közepesből a súlyosba. 

3. táblázat 
A vibrációiirtalom megoszlása 1071—72-ben ugyanannál a 95 fő motorfűrész 

kezelőnél 

É v Egészséges 
Enyhe Közepes Súlyos 

Összes É v Egészséges 
szint ű 1  ünel 

Összes 

fő 
1971 

39 3 7 18 1 95 

/o 41,1 38,9 18,9 1,1 100,0 

1972 . . 
fő 38 36 1 1 10 95 

0 / 

/o 
40,0 37,9 11,6 io,r, 100,0 

A z irodalmi adatok a vibrációs megbetegedést általában gyógyíthatatlannak 
tartják. Egyes külföldi vélemények szerint azonban a termálvíz gyógyító hatású. 
Hogy a kérdésben tájékozódhassunk, 1972 szeptemberében a Zalai EFAG súlyos 
szintű tüneteket mutató 14 motorfűrész kezelőjét Hévízen 2 hetes termálvizes 
fürdőnek és kezüket víz alatti masszázsnak vetettük alá. A kétheti kezelés után 
1 fő az egészségesek, 3 pedig a közepesen károsultak vizsgálati paramétereit 
adta. Kedvezőbb képet tehát 28,6%-nál találtunk. A kísérletből ugyan nem 
lehet érvényes következtetéseket levonni, azonban rámutat arra, hogy a ME-
DOSZ-nak, az OMI-nak és az ERTI-nek mielőbb alaposan előkészített közös 
munkát kell indítani a lehetőségek feltárására. 

A munkaegészségvédelmi vizsgálatokkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk 
azt, hogy a felsorolt betegségek kialakulását több ok is előidézheti. Miután a 
megvizsgált motorfűrészkezelők munkábaállása előtti állapotáról azonos mód
szerekkel kapott adatok nem állnak rendelkezésre, dolgozónként elmélyült mun
kát kíván annak az eldöntése, hogy melyik esetek sorolhatók a foglalkozási 
megbetegedések közé. 

A z ismertetett betegségek megelőzése érdekében az alábbiakat javasoljuk. 

— Meg kell szervezni a szakmunkástanulók beiskolázás előtti és a már dol
gozó munkások alapos időszakos szűrővizsgálatát. 

— A motorfűrészkezelőket el kell látni az ERTI-ben kialakított munka- és 
védőruházattal: vízhatlan bakancs, munkavédelmi zokni, réteges öltözkö
dést biztosító nyári és téli fehérnemű, vízpergető munkaruha, az átázástól 
védő esőkabát, lábszár-, hát- és tarkóvédő, téli, nyári sapka és vibráció
ártalmat csökkentő kesztyű. 

— Külföldhöz hasonlóan hazánkban is rendszeresíteni kell a zaj ellen védő 
fültokot és szelektív vattát. 

— Meg kell szervezni a dolgozók bejuttatását a fogászati rendelőintézetekbe. 



— Hazánkban is be kell vezetni a gerincvelőgyulladás elleni védőoltást. 
— Rendszeresíteni kell a motorfűrészek vibrációt csökkentő gumibetéteinek 

az ellenőrzését és cseréjét. 
— Általánossá kell tenni a melegedő helyek és a forró tea juttatását. 
— A fahasználatban dolgozók számára legalább kétévenként biztosítani kell 

a termál gyógyfürdőztetést. 
— Hatékony szervezéssel és ellenőrzéssel el kell érni, hogy az egészségesek 

naponta legfeljebb háromszor 1 órát dolgozhassanak a motorfűrésszel, és 
hogy az egyes ciklusok közé legalább egy órai vibrációhatásmentes tevé
kenység jusson; hogy az enyhe szintű tüneteket mutatók naponta kétszer 
1 órát kezelhessenek fűrészt és a két munkaszakasz közé legalább 2 óráig 
tartó vibrációmentes tevékenység kerüljön; hogy a közepes szintű tünete
ket mutatók naponta csak kétszer fél óráig fűrészelhessenek, s a két fél
órás ciklus közé legalább 3 órás vibrációmentes munka essen; végül, hogy 
a súlyos szintű tüneteket mutatók gyógyulásukig csak vibrációmentes m u n 
kakörben dolgozhassanak, és hogy O M I felülvizsgálatra kerüljenek. 

ü-p Cac T.: BA/KHEfiUIHE AOCTHWEHHH HAyMHO-HCCJlEÍIOBATEJIbCKOrO HHCTHTyT A 
JIECHOrO X03HP1CTB A B OBJIACT H rHrHEHbl TPy,TIA 

MHCTHTyT c 1950 r. HenpepbiBHO 3aHHMaeTcn oxpaHofí Tpyrja paőoTHHKOB, 3aH«Tbix B paöoTax no rjeconojib-
SOBaHHK). HayMHbie HCCne/tOBaHHH KOHUCHTpHpyiOTCH Ha TpH OCHOBHblX OŐ-naCTH: THHíejIblH (|)H3H4eCKHH Tpya H 
erő nocnertCTBHH, coKpameHHe MHCJia HecHacTHbix cnyMaeB, öopböa c npoqSeccHonajibHbiMH Bpe/iaMH. B K a n d ó i ! 
H3 Tpex oönacTeíi nonyqeHbi MHoroMHC/ieHHbie pe3yjibTaTbi H Ha ocHOBaiiMH aToro npHHnro necKOjrbKo Mep hjih 
y/iyqujeHHH ycjiOBHH Tpyzta. B MHCTHTyTe c 1970 r. cneuHajibHaH r p y n n a no oxpane Tpyjra 3aHHMaeTC« OTHM 
BonpocoM H 3a nocrieflHHe naa rofla npoBefleH OCMOTP 1268 paöoMHx Ha nec03ar0T0BKax. 

Dr. Szász, T.: SOMÉ IMPORTANT RESULTS OF THE HUNGÁRIÁN FOREST SCIENTIFIC 
RESEARCH INSTTTUTE ON LABOUR SANITARY REGULATION. 

The author has been dealing with health protection problems of the loggers slnce 1950. His 
studies cover three main domains: the hard physlcal work and its consequencies, to controll 
the accidents and protection against occupational diseases. There are a lOt of results on every 
domain and there has been made many arrangements in order to improve the working condi-
tions of the loggers. There is a separate study group in the Institute for dealing with labour 
hygiene problems since 1970. They have examined 1268 loggers in the past two years. 

Víz, levegő, élet '73 
címmel 1973. szeptember 25—30. között Nemzetközi Környe
zetvédelmi Kiállítás és Szakmai Napok kerülnek megrende
zésre. A kiállítást Budapesten a B N V városligeti pavilonjá
ban a N I K E X és a H U N G E X P Ó rendezi, míg a Szakmai Na
pokat a MTESZ szervezi. A rendezvényeket az érdekelt tár
cák és országos hatáskörű intézmények képviselőiből létre
hívott Operatív Bizottság koordinálja. 

A rendezvény célja propagálni a környezetvédelem ez 
ideig kialakult központi elképzeléseit, ágazati, regionális és 
helyi célkitűzéseket. A kiállítást és a szakmai napokat „Köz
ponti", „Levegő", „Víz", „ T á j - és Környezet", „Élet" (civili
zációs ártalmak) szekciójában fogják megrendezni. A kiállí
táson való részvételre a N I K E X a vállalatoknak jelentkezési 
lapokat küldött. 

A rendezvény fontosságára azzal hívjuk fel szakközönségünk figyelmét, hogy szak
ágazatunk a „ T á j - és Környezet" szekció szervezésében részt vesz. Nem közömbös, 
hogy környezetünk természeti területét hogyan mutatjuk be más környezeti elemek 
kezelői mellett és hogy milyen érdeklődést tanúsítunk. Szükséges ezért, hogy a kül
területek hasznosításában minél kezdeményezőbbek legyenek az erdészeti vállalatok 
és intézmények, aktívan járjanak élen a feladat végrehajtásában. 

S. Nagy László, 
a „ T á j - és Környezet" szekció 

vezetője 



634.0.308 

Tavai 
Gyula 

A PILISI 
ÁLLAMI PARKERDŐGAZDASÁG 
MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZKEDÉSI TERVE 

Visegrádon, 1973. április 11-én a fagazdasági ágazat legégetőbb munkaegész
ségügyi kérdéseinek megbeszélésére gyűltek össze a Mezőgazdasági és Élelmezés
ügyi Minisztérium, az Országos Munkaegészségügyi Intézet, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet, a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete, 
az Erdőgazdasági és Faipari Egyesülés, az Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda 
és a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság illetékes szakemberei. A megbeszélés során 
az OMI és az ERTI e témában folytatott vizsgálatainak eredményeit, illetve az 
azokból levonható következtetéseket ismertette, majd pedig ezt követően az elő
forduló hibák kijavítására javaslatok hangzottak el. Végül is a kialakult tenni
valókra intézkedési terv készítésében állapodtak meg. 

A Pilisi Parkerdőgazdaság területére készült első ilyen intézkedési terv esetleg 
mintául szolgálhat a fagazdasági ágazat egyéb területén is: 

I. Egészségügyi oldalról szükséges intézkedések 

1. Üj dolgozó felvétele csak előzetes orvosi vizsgálat alapján történhet. Az elő
zetes orvosi vizsgálat két részből áll: 

általános vizsgálat (alkalmasság kérdése stb.), 
speciális vizsgálat (vibráció, zaj). 

A Pilisi Parkerdőgazdaság esetében az előzetes orvosi vizsgálatot az O M I 
végzi, az általa megadott időbeosztás szerint, valamennyi erdőgazdasági munka 
esetében. Az előzetes orvosi vizsgálatra küldött új felvételesek kísérő iratában 
fel kell tüntetni, hogy őket milyen munkára kívánják felvenni. 

2. A z újonnan felvett dolgozót hat hónap eltelte után ellenőrző vizsgálatra 
kell küldeni, mely kiterjed a munkahelyi ártalmak felderítésére (vibráció, zaj, 
toxikózis stb.). Amennyiben az újonnan felvett dolgozó ellenőrző vizsgálata során 
kitűnt, hogy a munkahelyi ártalmakra fokozottan érzékeny, úgy ne nyerjen 
további kiképzést, illetve más, neki megfelelő munkahelyre kell irányítani. A z 
ellenőrző vizsgálatot az OMI végzi. Ha a dolgozónak időközben bármi panasza 
van, azonnal el kell küldeni kivizsgálásra. 

3. A z időszakos orvosi vizsgálat évenként történik. Ennek célja a régi dolgozók 
egészségi állapotának ellenőrzése az előző évi adatok és az újak összevetésével. 
Nagy eltérések esetén az illetőt jelenlegi körülményei közül ki kell emelni. A 
közben felmerült panaszokat itt is azonnal ki kell vizsgáltatni. A z időszakos 
orvosi vizsgálatra a dolgozókat az OMI által megadott ütemterv szerint kell 
beküldeni. 

4. A betegekkel való foglalkozás két részre oszlik: 

a) Gondozás, illetve gyógykezelés. 
A gondozás módját és formáját az OMI adja meg. A gyógyításhoz a kezelési 
előírást az OMI adja. 



A végrehajtásban a M E D O S Z (fürdő stb.), illetve a PP közreműködik, 
b) Rehabilitáció. Itt a feladat kettős, egyrészt az orvos megmondja, hogy a 

beteg hol nem dolgozhat, másrészt az erdészet, illetve üzem köteles gondos
kodni a beteg számára megfelelő foglalkoztatás és kereset biztosításáról. 
A fenti feladat megvalósítására szükséges egy teljes munkaköri jegyzék ösz-
szeállítása, melyet meg kell küldeni az OMI-nak. 

5. A z erdőgazdaság higiénés feladatainak az elvégzéséhez és ellenőrzéséhez 
egy közegészségügyi ellenőr beállítása szükséges. 

6. Üzemorvos beállítása. 

II. Műszaki oldalról szükséges intézkedések 

1. Minden új termelési technológiát, illetve technológiai változást felül kell 
vizsgálni még a tervezés állapotában biztonsági, munkahigiénés, zaj, vibráció, 
légszennyeződés, klíma stb. szempontjából. 

2. Műszaki felülvizsgálatot kell tartani az egykori gépszemle fejlettebb formá
jában: 

— évente motorfűrészek és valamennyi erdőgazdasági gép esetében, faipari 
üzemben (munkakörülmények vizsgálatára is kiterjedően, amelyből a rom
lás oka kiszűrhető). 

— esetenként főjavítások után zaj, vibráció szempontjából az utasítás szerint. 

3. Motorfűrészek láncának élezését csak az erdészetnek erre a célra kiképzett 
szakembere végezheti. A z élezés minőségét az erdészet fahasználati, műszaki ve 
zetője köteles ellenőrizni. 

4. Vibráció, zaj, légszennyeződés csökkentésére a felsőrakodókon be kell ve 
zetni az elektromos meghajtású fűrészek használatát és ellenőrizni a biztonsági 
és higiénés előírások betartását. 

5. Gondoskodni kell arról, hogy a vibráció és zajártalom ellen a dolgozók meg
felelő védőfelszereléssel el legyenek látva. I lyenek: motorfűrész-kezelő kesztyű 
(nyári és téli), fülvédő tok, fülvédő vatta, a vattához adagoló berendezés, téli
nyári sapka. A z OMI és az ERTI megadja személyenként a szükséges védőfel
szerelés listáját. 

6. A motorfűrészes munkát az Erdészeti Balesetelhárítási Övórendszabályok 
szerint kell végrehajtani. Egyórás motorfűrészes tevékenységet kétórás másfajta 
munkának kell követni. 

A nehéz fizikai munkánál (döntés, gallyazás, darabolás, felterhelés, fogatos 
közelítés, gépiközelítés, csörlő-kötél kihúzással stb.) óránként 10 perces pihenő
időt kell kiadni. 

7. Túlórát motorfűrésszel végezni nem szabad. Motorfűrésszel házi fűrésze
lést csak az erdészetvezető külön engedélyével szabad végezni. 

8. A munkahelyi vezetőket a munkahelyen megfelelő védőfelszereléssel kell 
ellátni, melyet a munkahelyi vezető köteles viselni. 

9. A veszélyes, illetve az egészségre káros munkahelyeken megjelenő minden 
személy köteles az előírt védőfelszerelést viselni. 

Reméljük, hogy a fenti intézkedési terv megvalósítása nagymértékben hoz
zájárul dolgozóink egészségének megóvásához, illetve az eddigi károsodások 
visszafejlesztéséhez, vagy legalábbis annak megállításához. 



634.0.844.2 

Nguyen Van Thong 

ADATOK EGYES FARONTO 
GOMBÁK 
KORHASZTÓ TEVÉKENYSÉGÉHEZ 

Vietnamban a Schizophyllum commune Fr. súlyos károkat okoz. Csaknem 
minden döntött és szabadba beépített faanyagon megtalálható. Elsősorban a bam
busz veszélyes korhasztója, de megtámadja a félkemény és lágy fafajok faanya
gát is. Magyarországon ugyancsak szélesen elterjedt kórokozó. Számtalan fafajon 
megtalálható. így károsítja a fenyőféléket, a tölgyek szijácsát, a bükköt, hársat, 
a nyárféléket, a cseresznyét, a nyírt és gyertyánt, sőt gyakran megtalálható az 
akácon is, ahol annak szijácsát korhasztja (1. és 2. ábra). 

1. ábra. Schizophyllum com
mune termőtestjei tölgy szijá-

csán 

2. ábra. A Schizophyllum com
mune még az akác szijácsát is 

megtámadja 



A kórokozó fiziológiájával már sokan foglalkoztak. Kevesen vizsgálták azon
ban e gombafajoknak farontó tevékenységét. A faanyag korhadásának mértéke 
sok tényezőtől függ. Függ a gomba fajától, a környezettől, a fafajtól, farésztől 
stb. A faanyag ellenállóképessége a farontó szervezetek támadásával szemben 
rendkívül változó lehet, amely elsősorban a faanyagban levő különböző védő
anyagok (pl. csersav, gyanta, tillisz, fenolszerű védőanyagok stb.) függvénye. 

Dolgozatomban a Schizophyllum commune és néhány legfontosabb, döntött 
faanyagon előforduló gombafajjal végzett laboratóriumi vizsgálataimról számo
lok be egyes legfontosabb magyarországi fafajok faanyagának ellenállóképessé
gére vonatkozóan. Vizsgálataim célja az volt, hogy megállapítsam bontási erélyét 
a különböző fafajokra vonatkozóan és egyben összehasonlítást tegyek más fa
rontó gombákkal. 

A kísérletekhez felhasznált gombafajok két ökológiai csoporthoz tartoznak: 
szabadban tárolt és alkalmazott faanyagon [Trametes versicolor (L.) Pil., Trame
tes trogii Berk., Schizophyllum commune Fr., Pleurotus ostreatus (Jasq.) Quel., il
letve az épületbe beépített faanyagon Coniophora cerebella (Pers.) Duby.] káro
sítok. A felhasznált fafajok a következők voltak: kocsányos tölgy, bükk, rezgő
nyár, hárs és erdeifenyő. 

A vizsgálathoz szükséges famintákat a tőtől számított 1,3 m-es szakaszból vet
tük. A vizsgálati törzsdaraboknak átlagos átmérője 25—30 cm volt. Erdeifenyő, 
kocsányos tölgy és rezgőnyár esetében a szíj ácsot és gesztet, bükknél és hársnál 
pedig az érett fát használtuk fel korhasztási célokra. 

A korhasztási vizsgálatokat az M S Z 13 368—53. sz. szabványban (,,Faanyag
védőszerek gombák elleni védőértékének vizsgálata") előírtak szerint végeztük 
el. A 40 X 20 X 10 mm-es próbakockákat úgy alakítottuk ki, hogy ezeknek hossz
tengelye a rost iránnyal, a szélesebb oldal (20 mm) pedig a tangenciális iránnyal 
volt párhuzamos. A kockákat a szabványban előírt Kolle-palackhoz hasonlóan 
ún. „Román" palackba helyeztük a táptalajt teljesen átszőtt gombaszövedékre 
(3, ábra). A táptalaj összetétele a következő volt : 1000 ml vízben 30 g maláta. 30 g 

3. ábra. Korhasztási vizsgálat 
ra beállított erdeifenyő próba 

kockák Román-palackban 

szőlőcukor, 2 g KH 2 PO/„ 15 g agar-agar. A korhasztás időtartama 4 hónap volt. 
A z egyes gombafajoknál a következő hőmérsékleten tartottuk a tenyészeteket: 
Coniophora cerebella (Pers.) Duby. 24 °C, Trametes trogii Berk. 24 °C, Trametes 
versicolor (L.) Pil. 25 °C, Schizophyllum commune Fr. 26 °C, Pleurotus ostreatus 
(Jasq.) Quél. 26 °C. 

A felhasznált törzstenyészetek adatai: 
Trametes versicolor L. Pil., 2/2 törzs, Baktalórántháza, lucfenyő tuskóról, spó

rából izolálva 1960. II. 
Pleurotus ostreatus Fr. 55'4 törzs. Domariba, óriásnyár tuskóról. spórából 

izolálva 1970. X . 



Coniophora cerebella Pers. Duby. 99/1 törzs. Sopron, korhadt faanyagból izo
lálva 1962. III. 

Schizophyllum commune Fr. 54/2 törzs. Domariba, fehérnyár tuskóról, spó
rából izolálva 1970. VII. 

Trametes trogii Berk. 6/1 törzs. Öcsény, fehérnyár tuskóról, spórából izo
lálva 1958. VII. 

A gombatörzsek az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztályán ke
rültek tárolásra. 

A korhasztási vizsgálathoz felhasznált próbakockák száma összesen 360 db volt. 
A z ismétlések száma minden varációban 9 db volt. 

A farontó gombák bontásával bekövetkező súlyveszteség 

Fafaj, 

Ismét
lések 
száma 

A gombák bontása által 1 20 nap alatt okozott 
szárazanyagveszteség súlyszázalékban 

és a megfigyelések szórása 

farész gomba
fajon
ként 

Trametes 
trogii 

Trametes 
versicolor 

Schizo
phyllum 
commune 

Pleurotus 
ostreatus 

Conio
phora 

cerebella 

Rezgőnyár 
szijács . 
geszt . . . 

9 
9 

36,0 + 1,9 
28,5 + 1,2 

52,0 + 1,2 
48,8 + 1,2 

20,7 + 2,8 
12,3 + 1,5 

19.4 + 2,4 
11.5 + 1,4 

2 9 , 1 + 2 , 9 
26,6 + 1,9 

Kocsányos 
tölgy 
szijács . 
geszt . . . 

9 
9 

24,4 + 1,8 
2,0 + 0,05 

42,1 + 1,9 
16,7 + 3,6 3 , 2 + 0 , 4 7 5 , 0 + 1 , 3 

24,3 + 3,8 
10,5 + 2,8 

Erdeifenyő 
szijács . 
geszt . . . 

9 
9 

1 0 , 4 + 0 , 8 
9 , 7 + 0 , 4 

15,3 + 1,4 
16,7 + 1,0 

9,3 + 0,8 
9,0 + 0,6 

8 , 8 + 0 , 6 
8 , 4 + 0 , 5 

22,9 + 3,7 
14,6 + 2,0 

Bükk . . . . 9 25,9 + 2,2 50,0 + 2,1 20,3 + 7,5 18,6 + 1,7 17,2 + 5,6 

Hárs 9 3 3 , 2 + 1 , 8 48,3 + 1,7 1 6 , 5 + 0 , 5 21,0 + 2,7 18,2 + 2,6 

A táblázatban látható, hogy a bontás hatására bekövetkező súlyveszteség fafajtól 
és gombafajtól függően erősen változik. Szijácsnál a legkisebb súlycsökkenés 8,8 
(Pleurotus ostreatus), legmagasabb 52,0% (Trametes versicolor) volt. A geszt v o 
natkozásában a szélső értékek 2,0 (Trametes trogii), illetve 48,8% (Trametes ver
sicolor) között változott. A bontás mértéke a legtöbb esetben számottevő volt. 

Legerőteljesebb korhasztónak a Trametes versicolor bizonyult minden vizs
gált fafaj vonatkozásában. Egyedül az erdeifenyő szijácsát bontotta kisebb mér
tékben mint a Coniophora cerebella. Legnagyobb súlyveszteséget a rezgőnyár 
szijácsa (52,%) és a bükk faanyaga (50,0%) mutatott. Közel azonos mértékű volt 
a rezgőnyár gesztjének és a hárs faanyagának korhadása is, ahol a súlyveszteség 
48,8, illetve 48,3%-ot ért el. A bontás intenzitásának sorrendje e gombafajra a 
következő vol t : rezgőnyár szijácsa, bükk, rezgőnyár gesztje, hárs, tölgy szijácsa, 
tölgy gesztje, erdeifenyő gesztje. 

Erőteljes korhasztónak bizonyult a Trametes trogii is, amely legerősebben 
bontotta ugyancsak a rezgőnyár szijácsát (36,0%). Közel azonos bontást mértünk 



a hárs faanyagánál is (33,2%), majd ezt követően sorrendben a nyár gesztje, a 
bükk, a tölgy szijácsa károsodott 20% súlyveszteségen felül. Kevésbé, de a többi 
gombafajhoz viszonyítva még erősen bontotta az erdeifenyő szijácsát (10,4%), 
ezt követően csökkent mértékben annak gesztjét. Legkevésbé érintette a tölgy 
gesztjét, amelynek súlyvesztesége mindössze 2,0% volt. 

A Coniophora cerebella a vizsgált fafajok közül legerősebben a rezgőnyár szijá
csát és gesztjét bontotta (29,1, illetve 26,6%). Ezt követően a legnagyobb súlyvesz
teséget a tölgy szijácsának bontása mutatta (24,3%), majd csökkenő sorrendben 
az erdeifenyő szijácsa (22,9%), a hárs (18,2%), a bükk (17,2%), az erdeifenyő 
gesztje (14,6%) következett. Feltűnően magas súlyveszteséget okozott a tölgy 
gesztjénél is 10,5%-os értékkel. 

A Schizophyllum commune és a Pleurotus ostreatus bontásának mértéke az 
egyes fafajok vonatkozásában közel azonos volt. A nyárnál, erdeifenyőnél és a 
bükknél a Schizophyllum bontása volt némileg erősebb, a tölgy gesztjénél és a 
hársnál pedig a Pleurotus ostreatus. 

Ha az egyes fafajok vonatkozásában a vizsgált gombafajok bontási sorrend
jét vesszük figyelembe, a következő eredményt kapjuk: 

rezgőnyár: 
szijács és geszt: T. versicolor, T. trogii, C. cerebella, Sch. commune. Pl. 
ostreatus; 
kocsányos tölgy; 
szijács: T. versicolor, T. trogii, C. cerebella; 
geszt: T. versicolor, C. cerebella, Pl. ostreatus, Sch. commune, T. Trogii; 
erdeifenyő; 
szijács: C. cerebella, T. versicolor, T. trogii, Sch. commune, Pl. ostreatus; 
geszt: T. versicolor, C. cerebella, T. trogii, Sch. commune, Pl. ostreatus; 
bükk: T. versicolor, T. trogii, Sch. commune, Pl. ostreatus, C. cerebella; 
hárs: T. versicolor, T. trogii, Pl. ostreatus, Sch. commune. 

A vizsgált lombos fafajoknál tehát a Trametes versicolor bontása volt a leg
erősebb, sőt az erdeifenyő gesztjét is jobban korhasztotta mint a Coniophora 
cerebella. A z erdeifenyő szijács korhasztásában azonban a Coniophora cerebella 
okozta a legnagyobb súlyveszteséget. 

A Trametes trogii ugyancsak erőteljesen korhasztja a faanyagot. Bontási 
erélye a Trametes versicolor-t követően a legerősebb a szijács és érettfára v o 
natkozóan. A Schizophyllum commune sorrendben legtöbb esetben a negyedik 
helyre került. Érdekes, hogy a hársat a vizsgált gombafajok közül legkevésbé 
bontotta. Bükknél viszont a harmadik helyre került. 

Findlay (1938) beosztása szerint a vizsgált faanyagok ellenállóképessége az 
öt gombafajjal szemben a következőképpen alakult. A nyár szijácsa és gesztje 
mind az öt gombafaj vonatkozásában nem ellenálló (11—30%), illetve gyorsan 
korhadó (31% felett), azaz 4 és 5 fokozatú. A tölgy szijácsa ugyancsak 4 és 5 
fokozatú a T. versicolor, a Coniophora cerebella és a T. trogii bontásának hatá
sára. A tölgy gesztje a T. uersicoíor-ral szemben nem ellenálló (4 fokozat) és 
kevésbé ellenálló a Coniophora cerebella-vál szemben (3 fokozat). Ellenálló 
viszont a T. trogii, a Schizophyllum commune és a Pleurotus ostreatus gombák 
vonatkozásában (2 fokozat). A z erdeifenyő szijácsa és gesztje 3 és 4 fokozatú 
mind az öt gombafajjal szemben. A bükk és hárs faanyaga pedig még kisebb 
tartósságú, mint az erdeifenyő (4 és 5 fokozat). Mint a táblázatból is látható, leg
kisebb károsodás a tölgy gesztjét érte, mely elsősorban a geszt magas csersav 



tartalmának tudható be. M á r Wehmer (1913) is tapasztalta, hogy a legtöbb fa
rontó gomba növekedésére a csersav gátlólag hat (tannofóbia). 

A vizsgálati eredményekből világosan látható, hogy a tölgy gesztjének kivé
telével mind az öt fafaj nem ellenálló, illetve gyorsan korhadó a vizsgált öt, 
gyakran előforduló farontó gombával szemben. Ezért az időjárás viszontagsá
gainak kitett faanyag gyorsan korhadni kezd, ha nem részesítjük kellő véde
lembe n. 

I R O D A L O M 

Findlay, W. P. K. 1938: The natural resistance to decay of somé empire timbers. Emp. 
For. J. 17. 

M S Z 13 368—53.: Faanyag-védőszerek gombák elleni védőértékének vizsgálata. 
Wehmer C. 1913: Experimentelle Hausschwammstudien. In Beitr. z. Kenntnis ein-

heimischer Pilze. Jena. 

H. B. Txom: flAHHblE  O ,IIEPEB0PA3JlArAiOUJEfl flEHTE/IbHOCTH  HEKOTOPbIX flEPEBO-
PA3PyUIAK3LUHX TPHBOB 

A B T O P H3yMan pa3no>KeHMe npeBecMHbi nHTbio caMbiMH Ba>KHbiMH riepeB0pa3pyiuaioü4HMH rpHöaMH Ha nmu 
jiecHbix ApeBecubix nopoAax. CaMbiM CMjibHbiM pa3pyujaTejieM jtpeBecHHbi oKa3ajrcH rpnG Trametes 
versicolor, CHnbHbiM — Trametes trogii, cpê HMM — Conionhora cerebella, cjiaőbiMH — KchiziophyUum com
mune H Pleurotus ostreatus. M3 npeBecMHbi ocHHbi, flyGa uepeumaToro, cocHbi oöbiKHOBenHoíi, öVna H nHnbi 
y c-TOÍÍMHBOH 0Ka3anacb OflHa jrpeBecHHa AyGa. 

Thong. N. W.: ON THE PUTREFACTIONAL ACTIVITY O FSOME WOOD-DAMAGEING 
FUNGIS. SNRDLU CMFWY X Z Ö A C V M F W Y rncüa 

The author has examined the ei'fect of the main five wood-damageing fungis on five woodarts. 
He experienced that the strongest effect had the Trametes versicolor, strong effect ha the 
Trametes trogii, middle the Coniophora cerebella, weaker effect had the Schizosphyllum com
mune and the Pleurotus ostreatus. The only resistive matériái was the heartwood of the oak 
under the poplar, oak, Scotch pine, beech and lime-trees. 

Új akadémikusunk: Keresztesi Béla 

A Magyar Tudományos Akadémia köz
gyűlése mindig fontos eseménye közéle
tünknek. Az idei közgyűlés pedig külö
nösen jelentős eredményt hozott a ma
gyar erdészet számára: az Akadémia le
velező tagai közé választotta dr. Ke
resztesi Bélát, az agrártudomá
nyok (erdészet) doktorát, az Erdészeti 
Tudományos Intézet főigazgatóját. 

Ennek az eseménynek a nagyságát csak 
akkor tudjuk igazán értékelni, ha meg
gondoljuk: az erdészeti tudományok mű
velői közül akadémikussá választottak 
száma a tizet sem éri el az Akadémia 
fennállása óta. Arra sem volt még pél
da, hogy egyszerre, egy időben két aka
démikusa lett volna az erdészetnek; most 
pedig dr. Magyar János tanszék
vezető egyetemi tanár mellett kapta meg 
dr. Keresztesi a megtisztelő címet. 

Tekintsük át ebből a kitűnő alkalom
ból az új akadémikus eddigi pályafutá
sát. 

Kiskunfélegyházán, 1922-ben született. 

Tanulmányait 1946-ban fejezte be, ekkor 
kapta meg erdőmérnöki oklevelét Sop
ronban. Gyakorlati munkáját Miskolcon, 
a MÁLLERD erdőígazgatóságán kezdte 
meg. 1949-ben Budapestre, a Földműve
lésügyi Minisztériumba helyezték; itt az 
Alföldfásítás országos felügyelőjének, 
Veres Péternek lett a titkára. 

1950-ben a Szovjetunióba ment, három
éves aspirantúrára. 1953-ban kandidátus
ként hazatérve az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság vezetőjének helyettese lett. 
1960-ig dolgozott ebben a beosztásban, 
ekkor nevezték ki az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet igazgatójává, később főigaz
gatójává. 

1960-ban nyerte el a mezőgazdasági tu
dományok (erdészet) doktora címet, 1964-
ben pedig a címzetes egyetemi tanári ran
got. 

Tudományos munkássága főleg három 
területre terjed ki: az erdönevelés fej
lesztésére, a gyorsannövő fafajok (akác-
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FAANYAGÚ ÉPÍTŐIPARI 
SZERKEZETEK ANYAG-
ÉS FELÜLETVÉDELMÉNEK 
NÉHÁNY SAJÁTOS 

Szöllósi Tibor PROBLÉMÁJA 

A faanyagvédelmet — mint ipari tevékenységet — jelenleg hagyományai, 
fejlődési szakaszai azokhoz az ágazatokhoz kapcsolják, melyek először ismerték 
fel a védelem szükségességét: elsősorban a közlekedéshez, a hírközléshez, az 
energiaközléshez, a bányászathoz, hogy csak a jelentőseket említsem. Ezeknek 
az igénye formálta, alakította évtizedeken keresztül a faanyagvédelem alkal
mazott eljárásait, anyagait, s a védelem mértékével s milyenségével szemben 
támasztott követelményeket is. Részben, vagy alig megmunkált anyagok vé 
delmét kellett biztosítani, s a legfőbb követelmény a védett anyag élettarta
mának maximális növelése volt. Ezek az adottságok a telítés — mint eljárás — 
felé vitték az alkalmazási technológiát. 

A z utóbbi években azonban — hosszú évtizedek pangása után — új iparág 
jelentkezett faanyag- és felületvédelmi igényekkel: az építőipar. S rövidesen az 
is kiderült, hogy az építőipar igénye lényegesen nehezebben elégíthető ki, mert 
követelményszintjei összetettek, nemegyszer bonyolultak, s az eddigi faanyag-

és nyárfélék) termesztésére, valamint a 
jóléti erdőgazdálkodás kialakítására. 

Tudományos munkájának intenzitására 
jellemző, hogy több mint 100 tanulmánya 
jelent meg hazai és külföldi folyóiratok
ban, könyvekben. Több nagy jelentőségű 
erdészeti monográfia szerkesztője, önálló 
köteteként megjelent „Magyar erdők" 

című könyve pedig nagy sikere volt a 
hazai könyvpiacnak s külföldön is feltű
nést keltett szakkörökben. (A jóléti erdő
gazdálkodás alapelveit korszerű módon 
első ízben kifejtő könyvet az Akadémiai 
Kiadó külön nívódíjjal jutalmazta.) 

Sokirányú hivatali és tudományos 
munkája mellett dr. Keresztesi Béla in
tenzíven bekapcsolódott az erdészet tár
sadalmi életébe is. 1954 óta tagja az Or
szágos Erdészeti Egyesület elnökségének. 
Ugyancsak két évtizede, 1954 óta irányít
ja az egyesületi szaklap (s egyben a ma
gyar erdészet tudományos folyóirata): 
Az Erdő szerkesztő bizottságának 
munkáját. 1956-tól 1971-ig töltötte be az 
Egyesület alelnöki tisztségét. Munkájának 
elismeréseként még az alapítás évében, 
1957-ben elsőként tüntette ki az Egyesü
let a Bedő-díjjal. 

Az akadémiai tagság elsősorban dr. Ke
resztesi Béla személyes munkájának és 
tudományos eredményeinek elismerését 
jelenti a tudósok társasága részéről. Si
kere azonban az egész magyar erdészet 
büszkesége. 

Király Pál 



védelmi tevékenység gyökeres átértékelését veti fel, nemcsak szemléletben, de 
eljárásaiban, anyagaiban s nem utolsósorban térbeli és időbeli elhelyezkedésé
ben is egyaránt. 

Vizsgáljuk meg, milyen új szempontok jelentkeznek: 
— összetett (komplex) védőhatás szükséges rövidebb-hosszabb időtartam

ra, gyakran együttesen kell megoldani a rovar- és gombakárosítás el
leni védelmet, a tűzgátlást, s ehhez még sokszor a nedvesség elleni vé
delem megoldása is csatlakozik; 

— az esetek nagyrészében ki kell zárni az eddig alkalmazott olajos védő
szereket, az ezek használatán alapuló eljárásokat, azok égésfokozó, szeny-
nyező stb. hatásai miatt; 

— igen sokszor követelmény a szerkezet esztétikus felülete is, az alkalma
zott védőszernek felületképző tulajdonsággal is kell rendelkeznie, vagy 
ilyen, idegen anyaggal társíthatónak kell lennie, pl. a faburkolatnál, 
elemborításnál, álmennyezetnél stb.); 

— általában nem egyszerű, hanem bonyolult faipari technológiával gyár
tott szerkezetek védelmének feladatát kell megoldani, s a szerkezeten 
belül ritkán jelentkezik egynemű anyag (pl. fenyő fűrészáru keret és 
faforgácslap borítás stb.); 

— az épületen, vagy építményen, de sokszor a szerkezeten belül is eltérő 
mértékű és minőségű védelemre van szükség s ez többféle védőszer és 
eljárás együttes alkalmazását követeli meg; 

— még az azonos típusú, rendeltetésű szerkezet-rendszeren belül is támaszt
ható eltérő megoldásokra igény, a felhasználás, a beépítés, a kitettség 
eltérő viszonyainak függvényében; 

— rendkívül sok problémát vet fel a védőkezelési szakasznak az elhelye
zése a teljes termelési folyamaton belül térben és időben egyaránt (hol, 
mikor és hogyan történjen a védelem); 

— az alkalmazható anyagok és eljárások körét nemegyszer szűkíti a vég
termék ára, ill. a védelem költségeinek arra gyakorolt hatása is. 

A teljességre való törekvés nélkül, a fenti szempontok köré csoportosíthatók 
az építőipari célú faanyagvédelem alapkérdései. Ezek egyben arra is utalnak, 
hogy rendkívül heterogén problémakört kell figyelembe venni. 

A gyártásszervezés és előkészítés során ezeket a kérdéseket minden esetben 
egyértelműen tisztázni kell, pontosan körül kell határolni. Ennek alapján lehet 
csak az adott, konkrét esetre vonatkozó faanyagvédelmi szakaszt a teljes tech
nológiai folyamatba beilleszteni, a szükséges anyagot és eljárást megválasztani. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy az igények változásával tudni kell dinamikusan 
változtatni a technológiát is. Ez a gyártó faipar helyzetét egyáltalán nem köny-
nyíti meg, mert azt jelenti, hogy még egy kombinált gyártástechnológián belül 
is, a leglabilisabb szakasz a faanyag- és felületvédelem lesz. Jelentős nehézsé
get okoz az is, hogy nálunk még a faiparon belül sem megoldott a speciális fa
anyagvédelmi szakmunkásképzés, de a technikusképzés sem, s így legtöbbször 
ott is, ahol egyáltalán végeznek ilyen munkát, az csak alibi jellegű. 

Súlyosbítja a helyzetet az is, hogy a vegyipar sem rendelkezik átfogó fa
anyag- és felületvédőszer gyártási programmal s így a forgalomban levő anya
gok jelentős része nem elégíti ki a kívánalmakat. A z pedig többszörösen iga
zolt, hogy univerzális hatású védőszer, csakúgy mint eljárás — nincsen. Ezért 
hiányzik a speciális, direkt hatású védőszer. Igaz, hogy ez pontosan rögzített 
és megfogalmazott igényfelmérés nélkül nem is elérhető. Fel kell még vetni a 
használatos és ismert védőszerek alkalmasságának kérdését is. Gyakorlati ta
pasztalatok alapján állítható, hogy egyes — az ÉMI által is elfogadott — védő-



szerek alkalmazása eredménytelen, vagy hatástalan, ha azok felületvédelemmel 
kombinált felhasználásra kerülnek. 

A talpfa vagy a vezetékoszlop esetében csak a védőszer — mely összetételénél 
fogva irányított célú — kerül a faanyagba, vagy a faanyag felületére. A z épí
tőipari szerkezetek esetében még felületzáró, vagy felületképző réteg is, azaz a 
védőszert ún. rétegcsoportos felépítésben alkalmazzák. Ezek az anyagok — a 
célnak megfelelően •— igen sokfélék lehetnek — lakkok, tapéták, festékek stb. 
— de sohasem védőhatásúak, sőt gyakran éppen ellenkező tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ezért ilyen felhasználás mellett jelentősen csökkentik a védőha
tást. Ez a csökkentés igen sokszor a 30—40%-ot is elérheti, ami azt is jelenti, 
hogy a védőszer védőhatása az alkalmatlanságig lecsökken. Ezért mondható az, 
hogy csak azok a védőszerek alkalmasak épületszerkezetek védelmére, ame
lyek a felületvédő, vagy felületképző anyagok csökkentő hatása mellett is el
érik legalább a megkövetelt minimumot. 

A rendelkezésre álló kereten belül röviden kívántam vázolni a meglevő ne
hézségeket, a megoldás boncolgatása nélkül. A kérdés-sorozatok tisztázásáig 
még igen sok és gondosan összehangolt munkára van szükség, valamennyi ér
dekelt fél részvételével. 

CoAAommu T.: HECKOJlbKO nPHCyi lIHX nPOE/IEM, C B H 3 A H H M X C 3AUIHTOK MATEPHAJTOB 
M nOBEPXHOCTFtt KOHCTPyKUHR H3 JIECOMATEPHAJTOB B CTPOMTEJlbHOfí nPOMblIilJlEH-
HOCTH 

IIo C H X nop aamxra flpeBecHHbi B O C H O B H O M yjioBjieTBopHJia TpeöoBaHHH M O C T O C T P O C H H H , >Kene3HOAopo>K-
Horo CTpoeHHH, SHepro-HHqbopMauHOHHOÍi nepenaiH H ropHOflo6biBaK>uieií npoMbiuuieHHOcTH. Bonee KOMOneKC-
Hbie H cjro>KHbie TpeöoBaHHH, ueM no C H X nop , npefl-bHBjiHeT B nocnerrHee BpeMH H CTpoHTcnbHafl npOMbiuiríeH-
HOCTb. y HaC emé HeT HeOÖXOflHMblX 3aiHHTHbIX CpeflCTB H npHéMOB AJIH yJTOBJieTBOpeHHH 3THX TpeÖOBaHHH. IIJTH 
pemeHHH sroft npoö^eMbi HeoOxoflHMa corjracOBaHHaH pa6oTa 3aHHTepecoBaHHbix C T O P O H . 

Szóübsy, T. . SOMÉ SPECIAL PROBLEMS CONNECTED W I T H THE MATERIAL A N D SUR-
FACE PRESERVATION OF W O O D BUILDING STRUCTURES 

Wood preservation was up to now malnly used in the űeld of construction of bridges, rail-
w a y s , tnansmission linecs and in the mining industry. Recently the building industry needs a l só 
more and more preserved timber, but its requirements are much more complex and sophis-
ticated. To meet these requirements we have f o the time being no proper preservatives and 
processes, and to solve the problam a coordinated cooperation of al l the interested parties is 
needed. 
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Fogarasi 
Dénes 

AZ ERDŐGAZDÁLKODÓ SZERVEK 
ÜZEMTERV SZERINTI 
GAZDÁLKODÁSA 1972-BEN 

A z 1972. évi statisztikai felmérés alapján az ország összes erdőgazdálkodásra 
kijelölt területe 1 636 486 ha volt. Ebből az erdőként nyilvántartott terület 
1 567 661 ha, ami az ország összes területének 16,9%-a. Ezen felül az Erdő
rendezési Főosztály 1224 ha erdőfoltot, 4703 ha facsoportot, 17 731 ha fasort, 
13 802 ha fásított legelőt és 31 365 ha cellulóznyárast tart nyilván. 

Megjegyzendő, hogy a MÉM Erdőrendezési Főosztálya által nyilvántartott 
terület nem egyezik meg az OFTH adatával. A z eltérés oka legnagyobb részt 
az erdő fogalmába tartozó területek különböző értelmezéséből adódik. 

Az Erdőrendezési Főosztály által nyilvántartott erdőterületből 1 307 749 ha-t 



a gazdasági erdők, 158 695 ha-t a különleges célú erdők, a többit pedig az 
egyéb rendeltetésű részletek foglalják el. 

A legnagyobb területen — 1 024 261 ha-on — az állami erdőgazdaságok gaz
dálkodnak. A z erdőgazdaságok kezelésében levő területen — a 21 erdőgazdaság 
közül 14 — 871 554 ha-on vállalati jellegű — 7 erdőgazdaság pedig — 152 707 
ha-on költségvetési jellegű erdőgazdálkodást folytat. A z erdőgazdaságok után 
legtöbb terület — 368 984 ha •— a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kezelé
sében van. 

1972. évben az ország összes erdejében az erdőgazdasági üzemtervek évi 7 
millió bruttó m 3 föld feletti fatömeg kitermelését tették lehetővé. A z erdő
gazdálkodó szervek ezzel szemben 6,5 millió m 3 - t termeltek ki. A gazdasági 
erdőkben 6,1 millió m 3 , a különleges célú erdőkben 0,3 millió m 3 , a fásításokban 
pedig 0,1 millió m 3 volt az évi fakitermelés mennyisége. Ez 471 ezer m 3 -rel keve
sebb annál a mennyiségnél, mint amit ki lehetett volna termeim. Az összes fa
kitermelés — üzemtervi előíráshoz viszonyított — szektoronkénti alakulása a 
következő: 

Üt-i előírás Teljesítés Eltérés 

bttó ezer m 3 % 

Erdőgazdasági erdők 4786 4683 — 103 2,2 
Egyéb erdőgazdasági erdők 298 275 — 23 7,7 
Állami gazdasági erdők 183 1^9 — 44 24,0 
Vízügyi erdők 111 113 + 2 1,8 
Egyéb állami erdők 81 38 — 43 53,1 
Összes állami erdők 5459 5248 —211 3,9 
Termelőszövetkezeti erdők 1476 1227 —249 16,8 
Erdőbirtokossági erdők 22 15 — 7 31,8 
Egyéb erdők 32 28 — 4 12,5 
Összes erdők 6989 6518 —471 6,8 

A z évi véghasználati fakitermelés 4462 ezer m 3 , a gyérítési fatömeg 1638 
ezer m 3 és a tisztítási fatömeg 418 ezer m 3 volt. A z évi fakitermelés mennyisége 
véghasználatban 508 ezer m 3-rel, gyérítésben 58 ezer m 3 -rel kevesebb, tisztításban 
pedig 95 ezer m 3 -rel több volt, mint az üzemtervi előírás. A z erdőgazdálkodó 
szervek 1972. évben 100 ezer m 3 -rel termeltek ki több fatömeget, mint 1971. 
évben. 

A gazdálkodó szervek véghasználatként a 4970 ezer m 3 üzemtervi előírással 
szemben 4462 ezer m 3 bruttó fatömeget termeltek ki. A kitermelt fatömeg 508 
ezer m 3 -rel kevesebb annál a fatömegnél, amit ki lehetett volna termelni. A 
véghasználati fakitermelésnek — üzemtervi előíráshoz viszonyított — szekto
ronkénti alakulása a következő: 

Üt-i előírás Teljesítés Eltérés 

bttó ezer m 3 % 

Erdőgazdasági erdők 3423 3229 — 194 5,6 
Egyéb erdőgazdasági erdők 204 173 — 31 15,2 
Állami gazdasági erdők 115 81 — 34 29,6 
Vízügyi erdők 90 94 + 4 4,4 
Egyéb állami erdők 74 32 — 42 56,6 
Összes állami erdők 3906 3609 —297 7,6 
Termelőszövetkezeti erdők 1032 828 —204 19,8 
Erdőbirtokossági erdők 13 8 — 5 38,5 
Egyéb erdők 19 17 — 2 10,5 

4970 4462 —508 10,2 



Jövőben a véghasználatban lemaradt gazdálkodó szerveknek törekedniük kell 
arra, hogy évenként legalább az üzemtervekben előírt fatömeget, később pedig 
az előző években felhalmozódott vágásérett fatömeget is — a lehetőséghez ké
pest legrövidebb időn belül — kitermeljék. 

Véghasználatban a hektáronkénti fatömeg üzemtervi előírása 208 m' s, a tény
szám 233 m 3 . A véghasználatként kitermelt fatömeg az üzemtervi előíráshoz 
viszonyítva kevesebb tölgyből 75 ezer m 3 -rel, akácból 269 ezer m 3-rel, cserből 
16 ezer m 3 -rel, nyárból 14 ezer m 3-rel, fenyőkből 15 ezer m 3 -rel, több volt a fa
kitermelés bükkből 31 ezer m 3 -rel . 

A rendkívüli apadék mennyisége évről évre növekszik. 1970-ben 331 ezer m 3 , 
1971-ben 357 ezer m 3 és 1972. évben már 470 ezer m 3 volt az erdőben feldolgo
zatlanul visszahagyott fatömeg. A z 1972. évi mennyiség a kitermelt összes föld 
feletti bruttó fatömegnek 7,2%-a. Ebből a mennyiségből a véghasználati faki
termelések során — a kitermelt összes föld feletti bruttó fatömegnek — 4,4%-át 
nem dolgozták fel a fakitermelést végző szervek. 

A z erdőgazdálkodó szervek 1972. évben 48 283 ha-on 1638 ezer m 3 gyérítési 
fatömeget termeltek ki. Ebből a mennyiségből 21 249 ha és 545 ezer m 3 volt a 
törzskiválasztó-, és 27 034 ha-on 1093 ezer m 3 a növedékfokozó gyérítés tény
száma. A gyérítések évi üzemtervi előírása 60 189 ha és 1696 ezer m 3 volt. 

Gyérítéseket az erdőgazdálkodó szervek — a gazdaságosság növelése érdeké
ben — igyekeznek ritkábban és egyben erőteljesebb beavatkozással végezni. 
Törekednek arra, hogy az üzemtervben előírt többszöri belenyúlással szemben 
lehetőleg egyszeri erőteljes gyérítést végezzenek. Erre utalnak az előzőekben 
felsorolt adatok. Területben az előíráshoz viszonyított lemaradás 12 ezer ha, 
fatömegben viszont 58 ezer m 3 volt az el nem végzett mennyiség. 

Az elvégzett tisztítások területe az üzemtervek 50,3 ezer hektáros előírásával 
szemben 47,8 ezer hektár. Fatömeg előírás 323 ezer m 3 , amivel szemben a ki
termelés 418 ezer m 3 volt. A z erdőgazdálkodó szervek tisztításban a munkákat 
általában szakszerűen hajtották végre. Elvétve fordult elő olyan munka, amely 
a szakmai kívánalomnak nem felelt meg. 

A z elvégzett egészségügyi termelés mennyisége 65 ezer bruttó m 3 volt. Ebből 
19 ezer m 3 - t véghasználati, 46 ezer m 3 - t gyérítési korú állományokból termel
tek ki. A gazdálkodó szervek évről évre kevesebb egészségügyi termelést végez
nek és igen sok esetben még a legszükségesebb munkát sem végzik el. Pl. 1966-
ban az erdőgazdasági erdőkből 215 ezer, 1967. évben 201 ezer, 1968. évben 136 
ezer, 1969. évben 88 ezer és 1972. évben 58 ezer m 3 - t termeltek ki. A tárgyi 
évi egészségügyi termelés az erdőgazdasági erdőkből kitermelt összes föld feletti 
bruttó fatömegnek 1,2%-a. 

Több erdőgazdálkodó szervnél célszerű lenne az egészségügyi termelés meny-
nyiségét növelni és a munkát elvégezni azokban az erdőrészletekben, ahol az 
erdővédelmi követelmények azt szükségessé teszik. 

A tárgyi évben végrehajtott erdőfelújítás első kivitele — országosan — 12,6 
ezer ha, a pótlás 7,7 ezer ha. A z összes erdőfelújításban végzett erdősítés 20.3 
ezer ha. 

1970. évben a tarvágással letermelt erdők redukált területe 13,6 ezer ha, 1972. 
évben ugyanez 14,3 ezer ha volt. A tarvágással letermelt véghasználati redu
kált terület növekedése a három év alatt 0,7 ezer ha. Ezzel szemben az üres 
vágásterületek mennyisége 1970. évben 15,3 ezer ha, 1972. évben 16,8 ezer ha, 
ami 1,3 ezer ha-os növekedést jelent. A tarvágások területe 5,1%-kal, az üres 



vágásterületek mennyisége pedig 8,5%-kal nőtt. H a az üres vágásterületek 
mennyiségét nem a három év távlatában vizsgáljuk, hanem az előző év adatával 
hasonlítjuk össze, úgy a mennyiségi adatok csökkenést mutatnak ki. Továbbiak
ban az üres vágásterületek felszámolására kiadott M É M rendelkezéstől várható, 
hogy a következő években további csökkenés áll be. 

A z erdőgazdálkodó szervek az erdőfelújítási munkákat jól és szakszerűen 
hajtották végre. A fafajmegválasztás is kielégítette a megkívánt igényeket. Ér
demes azonban a fafajokon belül a fenyők által elfoglalt terület nagymértékű 
eltolódására felfigyelni. Ezzel kapcsolatban néhány adatot az 1. táblázat mutat. 

1. táblázat 
Erdőfelújításokban a fenyők által elfoglalt terület az 1971. és 1972. évben 

(országos összesen) 
M . e.i % 

Gazdasági erdő Különleges és egyéb erdő 

Fafaj első éves 
erdősítés 

bef. + nem 
befejezett 

befejezett + 
nem befejezett 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Erdeifenyő 
Feketefenyő 
Lucfenyő 
Egyéb fenyő 

28,1 
4,6 
4,0 
0,5 

31,5 
5,4 
5,0 
0,1 

16,4 
3,5 
3,2 
0,2 

18,0 
3,8 
3,4 
0,2 

6,4 
15,4 

1,4 
0,2 

8,6 
6,9 
1,6 
0,1 

Össz. fenyő 37,2 42,0 23,3 25,4 23,4 17,2 

Összehasonlításul megemlítendő, hogy — az ország összes erdejében — a 
fenyő által elfoglalt terület 9,8%. 

A z erdőtelepítő és fásító szervek a célcsoportos beruházásból 13 562 ha első
kivitelű erdősítést végeztek. A z erdőtelepítés és fásítás 9192 ha, a mezőgazda
sági cellulóznyárfa-telepítés 4370 ha volt az előbb említett mennyiségből. A pót
lásként végzett terület 6679 ha, amiből 5679 ha-t erdőtelepítésben és fásításban, 
1000 ha-t pedig mezőgazdasági cellulóznyárasokban végeztek el. 

A z erdőtelepítésekben a fenyő által elfoglalt terület — százalékosan — 1971. 
és 1972. évben a 2. táblázat szerinti. 

2. táblázat 
Erdőtelepítésekben a fenyő által elfoglalt terület 1971., 1972. évben 

(országos összesen) 
M. e.: % 

Fafaj 

Gazdasági + kül. + egyéb erdő Erdőfolt + facsop. + 
fasor + fásított legelő 

bef. + nem bef. Fafaj Első éves bef. + nem bef. 

Erdőfolt + facsop. + 
fasor + fásított legelő 

bef. + nem bef. Fafaj 

1971. 1972 1971 1972 1971 1972 

Erdeifenyő 
Feketefenyő 
Lucfenyő 
Egyéb fenyő 

25,1 
10,0 
0,8 

32,4 
14,3 
0,8 

22,7 
15,5 
0,5 

25,1 
14,9 
0,6 

0,1 
0,2 

0,4 

0,3 

Összes fenyő 35,9 47,5 38,7 40,6 0,3 0,7 



1972. évben az erdőtelepítő és fásító szervek költségfelhasználása erdőtele
pítésben, fásításban és mezőgazdasági cellulóznyárfa-telepítésekben 386 millió 
Ft volt. A keretből 294 millió Ft-ot erdőtelepítésben és fásításban, 92 millió 
Ft-ot mezőgazdasági cellulóznyárasokban használtak fel. A z ingyenes csemete
akcióra 2,4 millió Ft-ot fordítottak. 151 millió Ft-ot a termelőszövetkezetek, 
92 millió Ft-ot az erdőgazdaságok, 28 millió Ft-ot az állami gazdaságok, 14 
millió Ft-ot a tanácsi és egyéb közületek, 5 millió Ft-ot a KPM, 2 millió Ft-ot 
az egyéb erdőgazdasági szervek, 2 millió Ft-ot a vízügyi szervek használtak 
fel. A mezőgazdasági cellulóznyárfatelepítés kölségkeretéből a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek 65 millió Ft-ot, az állami gazdaságok 27 millió Ft-ot for
dítottak az elvégzett munkákra. 

A GAZDÁLKODÁS IRÁNYA 

Az erdőgazdálkodásban mutatókozó tendenciákat az elmúlt 5 év adatai alapján 
vizsgálva, a fakitermelés — az 1968. évihez viszonyítva — 1972. év végéig 
közel egyenletesen nőtt és 1971-ben 21,7%-kal, 1972-ben 24%-kal haladta meg 
az 1968. évben kitermelt bruttó mennyiséget. 

A z összes fakitermelés terén az 1968. évihez viszonyítva 1972. évben legna
gyobb emelkedést a termelőszövetkezeti erdőkben értek el, ahol a fakitermelés 
53%-kal emelkedett. A z egyéb állami erdőkben 48%-kal, az állami gazdaságok 
erdejében 40%-kal nőtt a kitermelés. Visszaesés mutatkozik a bázisadathoz 
viszonyítva az egyéb erdőkben, az erdőbirtokossági és az egyéb erdőgazdasági 
erdőkben. 

A kitermelt összes föld feletti bruttó fatömeg 1968—1972. évek közötti orszá
gos és szektoronkénti alakulását a 3. táblázat szemlélteti. 

3. táblázat 
Az összes fakitermelés alakulása 1968—1971. években 

Szektor 
1968 1969 1970 1971 1972 

Szektor 
1000 m 3 

Erdőgazdasági erdők 3884 3989 4378 4574 4683 
Egyéb erdőgazdasági erdők 278 244 256 257 275 
Állami gazdasági erdők 100 92 97 130 139 
Vízügyig 104 124 81 114 113 

25 35 34 44 37 
Összes állami erdők 4391 4484 4846 5119 5247 

797 926 1057 1211 1226 
Erdőbirtokossági erdők 16 15 15 17 15 
Egyéb erdők 33 37 35 27 29 

5237 5462 5953 6374 6517 

Véghasználatban az utóbbi 5 év alatt 32,3%-kal emelkedett a kitermelt fatö
meg mennyisége. A kitermelt összes véghasználati bruttó fatömeg 1968—1972. 
évek között országos és szektoronkénti mennyiségi alakulását a 4. táblázat szem
lélteti. 

A véghasználatként kitermelt mennyiség valamennyi fafajból jelentősen nőtt. 



4. táblázat 
A véghasználat alakulása 1968—1972. években 

Terület mértékegysége: ha 
Fatömeg mértékegysége: 1000 bruttó m ' 

1968 1969 1970 1971 1972 

Szektor 

Terület Fa Terület Fa Terület Fa Terület Fa Terület Fa
tömeg 

Terület 
tömeg 

Terület 
tömeg 

Terület 
tömeg 

Terület 
tömeg 

Erdőgazdasági erdők 11 242 2486 11 417 2609 12 277 2906 12 011 3070 11 976 3229 
Egyéb erdőgazdasági 

erdők 681 191 447 156 601 166 609 186 519 173 
Állami gazdasági erdők 514 74 386 46 442 47 477 81 634 81 
Vízügyi 678 81 464 77 217 40 416 99 569 94 
Egyéb állami erdők . . . 137 17 119 12 100 6 273 41 283 32 
összes állami erdők . . . 13 252 2848 12 833 2900 13 637 3165 13 786 3477 13 981 3609 
Termelőszövetkezeti 

erdők 4 112 499 4 501 574 4 534 664 4 821 836 4 960 828 
Erdőbirtokossági erdők 59 9 33 8 33 7 68 9 37 9 
Egyéb erdők 55 20 375 8 16 2 11 17 94 17 
Összes 17 478 3376 17 742 3490 18 220 3838 18 686 4339 19 072 4462 
Fajlagosan 193 197 211 232 233 

Néhány főbb fafajt kiragadva a bruttó fatömeg mennyiségi adatai a következő
képpen alakultak: 

Véghasználati bruttó fatömeg Növekedés 
1968. évben 1972. évben ezer m : ! % 

Tölgy 563 ezer m 3 723 ezer m 3 160 28,4 
Bükk 291 ezer m 3 441 ezer m 3 150 51,6 
Akác 708 ezer m 3 1138 ezer m 3 430 60,7 
Cser 661 ezer m 3 822 ezer m 3 161 28,7 
Nyár 410 ezer m 3 546 ezer m 3 136 33,2 
Fenyő 144 ezer m 3 193 ezer m 3 49 34,0 

Különösen nagymértékű a véghasználatként kitermelt akác fatömeg emel
kedése. Ebből a fafajból 60,7%-kal többet termeltek ki 1972. évben, mint 1968-
ban. Ez kedvező jelenség, de szükséges is, mivel ebbó'í a fafajból olyan nagy
tömegű a vágásérett állomány, hogy a termelés ütemét még tovább kell fokozni. 

A z 1972. évben véghasználatként kitermelt — fafajonkénti — bruttó fatö-
megre és annak 1968—1972. években történő alakulására az 5. táblázatban ta
lálhatók országos és szektoronkénti adatok. 

A z erdőgazdálkodó szervek 1972. évben kevesebb törzskiválasztó gyérítést 
végeztek, mint 1968-ban. A z eltérés 2,7 ezer ha. 

A z elegyarányszabályozó tisztítás elvégzett mennyisége 1968-ban 45,2 ezer 
ha, 1972-ben 47,8 ezer ha volt. Itt az emelkedés mennyisége 2,6 ezer ha. 

A törzskiválasztó gyérítés és az elegyarányszabályozó tisztítás együttes meny-
nyisége 1968. évben 69,2 ezer ha, 1972. évben 69,1 ezer ha. A két tényszám azo
nosnak mondható. Ez nem kedvező jelenség, mivel a véghasználatok redukált 
területének mennyisége évről évre nő, a fiatalosokban végzett munkák mennyi
sége az öt évvel ezelőtt végzettével azonos. Jövőben — több szektornál — 
emelni kell a fiatal állományokban végzendő munkák mennyiségét. Ennek reális 
lehetősége biztosított, mivel a gazdálkodó szervek legnagyobb része pénzügyi
leg is érdekeltté van téve, hogy a tisztításokban és törzskiválasztó gyérítések
ben a munkákat pénzügyi vonatkozásban is érdemes legyen elvégeznie. 



J . táblázat 
A Térhaszná la t alakulása fa fa junkéul 

Me.: 1000 bruttó m 3 

Tölgy Bükk Akác 
Szektor Szektor 

1968 I 969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 

Erdőgazdasági erdők 456 536 541 551 586 241 259 288 333 380 470 507 668 716 721 
Egyéb erdőgazdasági erdők . . . 30 27 21 34 33 23 16 21 16 21 10 2 7 4 3 
Állami gazdasági erdők t 1 2 1 1 1 1 l 27 . 24 27 35 41 
Vízügyi erdők 1 2 1 1 ' 2 1 1 1 1 

1 1 1 3 1 1 2 1 1 6 8 
Összes állami erdők 489 567 564 589 624 265 277 309 350 402 511 535 704 762 774 
Termelőszövetkezeti erdők . . . 70 76 93 94 95 25 33 37 41 37 194 223 271 331 352 
Erdőbirtokossági erdők 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
Egyéb erdők 2 1 1 1 11 

563 647 661 687 723 291 312 347 393 441 708 759 977 1095 1138 

Szektor 
Cser Nyár Fenyő 

Szektor 
1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 • 1972 

Erdőgazdasági erdők 527 573 627 586 652 298 298 306 348 355 118 127 147 147 149 
Egyéb erdőgazdasági erdők . . . 85 81 78 93 79 1 

14 
1 

26 
4 6 15 9 12 

2 2 2 4 4 24 14 9 18 26 2 1 1 
23 54 22 32 37 

1 1 2 3 5 4 8 13 
Összes állami erdők 614 657 707 684 737 349 371 341 407 431 122 133 164 157 162 
Termelőszövetkezeti erdők . . . 46 58 65 76 83 61 73 82 97 113 16 22 24 24 28 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 5 5 1 l 2 

661 716 773 761 822 410 444 423 505 546 144 161 189 183 193 



A befejezettként átadott erdőfelújítások területe mind az öt évben kevesebb, 
mint a véghasználati redukált terület. 

Az 1972. évi erdőgazdálkodási munkákról összefoglalóan megállapítható, 
hogy fakitermelés vonatkozásában a kitermelt fatömeg a felszabadulás után 
ebben az évben érte el a legnagyobb mennyiséget. A 6,5 millió m 3-ró'l a kiter
melés tovább növelhető. Ezt a lehetőséget az erdőgazdasági üzemtervek adatai 
alátámasztják. Elsősorban véghasználatban kell a fakitermelés mennyiségét to
vább növelni a kitűzött fafajpolitikai elvek figyelembevételével. 

Erdőfelújítások vonatkozásában igen fontos feladat az üres vágásterületek 
csökkentése, az erdősítési hátralékok felszámolása. Elmaradása veszélyeztetné 
azt az eredményt, amelyet az erdőgazdálkodó szervek az erdők területének, fa-
termésének növelésében s azok következményeként a fakitermelés terén elértek. 

„Erdők a közjóért" 
ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 

Egyesületünk a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Erdé
szeti Bizottságával az erdők környezetvédelmi szerepének távlati tervezésével foglal
kozó tanácskozást rendezett. Ezen mintegy háromszáz erdészeti, továbbá e témakörben 
érdekelt más szakember vett részt. A hallgatóság soraiban az Egyesület vendégeként 
üdvözölhettük D. Filizov erdőmérnököt (Bulgária), a Vitosa Erdőgazdaság igazgatóját. 

Király Pál főtitkár megnyitója után dr. Madas András miniszterhelyettes, egyesüle
tünk elnöke a környezetvédelem erdészeti feladatairól tartott előadást. Részletesen 
tárgyalta a környezetvédelmi fogalmi meghatározásokat, az ezzel kapcsolatos elvi meg
állapításokat, a környezetvédelem feladatait, az erdők szerepét a környezetvédelemben 
és az erdők környezetvédelmi funkcióit. Nyomatékosan hangsúlyozta az erdészeti szer
vek feladatait. Nélkülözhetetlenül fontos ezen a területen az előrelátás, ezért az erdő
gazdálkodó szervek készítsenek hosszú távú terveket. Ezekben az erdők környezet
védelmi funkcióival külön fejezetben kell foglalkozni. Jelentős szerep hárul most mind 
az erdőgazdaságokra, mind az erdőrendezőségekre. Fel kell mérni az összes jelentkező 
igényeket és koordinálni kell megyei, tájegységi méretekben. Kívánatos, hogy az erdé
szek a társadalmi munka területén az Országos Erdészeti Egyesületen keresztül és a 
MTESZ megyei szervezeteiben fejtsenek ki aktív tevékenységet, vegyenek részt a Ter
mészetvédelmi Bizottságok, a Hazafias Népfront, a KISZ és az úttörők munkájában, 
mindenütt arra törekedve, hogy a környezetvédelmi feladatok ellátását segítve érvé
nyesítsék az erdők megfelelő szempontjait. A Minisztérium a rendelkezésre álló cél
csoportos beruházási kereteket a nagyvárosok, ipartelepek környékére koncentrálja 
annak érdekében, hogy az új funkcióknak megfelelően egyre inkább tudja a nagykö
zönség által érzékelhető módon előtérbe állítani az erdők hasznos, a környezetet javító 
szerepét. 

A miniszterhelyettes előadásában kapott irányelveket szem előtt tartva a tanács
kozás résztvevői munkaértekezlet jellegűen tárgyalták, vitatták meg az e téren meg
oldandó feladatokat. Mészöly Győző az erdőállomány-fejlesztés távlati célkitűzéseivel 
foglalkozott. A tervezés gyakorlati kérdései közt részletesen tárgyalta azt, hogy az 
erdők közjóléti szerepének érvényesítéséhez hol, milyen jellegű és mekkora erdőterület 
kijelölésére, telepítésére van szükség. Hangsúlyozta a források, élővizek védelmének 



fontosságát, a komplex talajvédelemben az erdők szerepét, a természetvédelem és kör
nyezetvédelem kapcsolatát. Ezt követően dr. Héder Sándor ismertette D. Filizov: „A 
városon kívüli üdülés és hétvégi pihenés, valamint a parkerdészet megszervezésének 
korszerű irányai"; Kiss Frigyes pedig H. Tomiczek: „ A bécsi üdülőerdők"; és Varga 
Imre Iuraj Turosik: „A Tátrai Nemzeti Park berendezése" c. tanulmányát. D. Filizov 
vetített képekkel szemléltette a vitosai parkerdőt. 

A tanácskozás másnapján Csanádi Béla: „ A távlati tervezés megszervezése a dél
dunántúli erdőgazdálkodó szervek területén", Makói Oszkár pedig „ A z erdők közjóléti 
szerepe érvényesítésének állomány gazdálkodási vonatkozásai" címen tartottak vita
indító előadásokat. Csanádi Béla számos vetített képpel támasztotta alá az előadásában 
elmondottakat. 

A kétnapi tanácskozáson élénk vita alakult ki. A z elhangzott és a távlati tervezés 
munkáját elősegítő hasznos javaslatokat az Egyesület emlékeztetőbe foglalva a Minisz
térium elé terjeszti. 

A tanácskozást követő három napon kisebb csoport részére a Közjóléti Szakosztály 
tanulmányutat rendezett. Első napon a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság területét keres
ték fel, ahol Márkosi Lajos vezetésével megvitatták a jóléti erdőgazdálkodás érvénye
sítését a távlati tervezésben. Másnap a szentgáli tiszafás erdőterületet járták be. A 
helyszínen dr. Majer Antal tartott előadást. Az M N Erdőgazdaság jóléti erdőgazdálko
dási munkáját Borsodi Imre ismertette, majd bemutatta a márkói kopárerdősítéseket. 
Délután Schneider Ferenc erdőfelügyelő ugyancsak a helyszínen tartott előadást Vár
palota—Fűzfő térségében az erdők környezetvédelmi jelentőségéről. Harmadnap az 
Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodája Fásítást Tervező Osztályát keresték fel Ba
latonfüreden, ahol dr. Héder Sándor tartott vitaindító előadást a távlati tervezés meto
dikájáról, egyben néhány zöldövezeti terv bemutatásával tájékoztatást adott az osztály 
munkájáról. Ezt követően bejárták a tihanyi tájvédelmi körzetet. Itt Keszthelyi István 
ismertette az Országos Természetvédelmi Hivatalnak a tájvédelmi körzet fejlesztésére 
irányuló elképzeléseit. 

Fekete Gyula 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: 

Fogarasi Dénes főelőadó, MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest; dr. Kákosy 

Tibor tud. munkatárs, Országos Munkaegészségügyi Intézet, Budapest; Papp 

Ferenc a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, Debrecen; dr. Szász Tibor tud. 

osztályvezető, ERTI, Budapest; dr. Szepesi László igazgatóhelyettes, ERTI, Buda

pest; Szőllősi Tibor szaktanácsadó, Erdő- és Fagazdasági Egyesülés, Budapest; 

Tavas Gyula üzemvezető, Pilisi Parkerdőgazdaság, Visegrád; Nguyen Van Thong 

aspiráns, ERTI, Budapest, dr. Tomcsányi Pál tud. osztályvezető, OM Fajtakísér

leti Intézet, Budapest; Zsombor Ferenc erdőmérnök, OM Fajtakísérleti Intézet, 

Budapest. 



Megemlékezés 
Béky Albertről 

(1907 -1973) 

Fájdalmas gyász érte május 8-án a ma
gyar erdésztársadalmat: Béky Albert er
dőmérnöknek, a Tanulmányi Állami Er
dőgazdaság nyugalmazott főmérnökének 
beteg szíve megszűnt dobogni. Egykori 
munkatársai és barátai, számos társerdő
gazdaság és a Sopronban működő erdé
szeti oktató-kutató intézmények képvi
selői május 11-én kísérték földi maradvá
nyait utolsó útjára. 

Béky Albert olyan családban látta meg 
a napvilágot, amelyben az erdők szeretete 
és az erdészkedés hivatása állandó jelen
valóságával hagyománnyá vált. Anyai 
nagyapját, Soltész Nándort 1862-ben az 
Országos Erdészeti Egyesület alapító tag
jai sorában találjuk; édesapja, id. Béky 
Albert erdészeti közéletünk egyik repre
zentánsa, s jeles szakíró volt; ő maga pe
dig mindkét gyermekét az erdőmérnöki 
pályára irányította. A z erdészhivatás ki
fejlődésében a családi hagyományok mel
lett szerepe volt a környezetnek is: Er
dély havasainak és Szászsebes hegyeinek, 
hol születésétől négyéves koráig nevel
kedett, Kolozsvár szénafüves lejtőinek, 
ahol elemi, s részben gimnáziumi tanul
mányait folytatta, majd a bükki Avas
nak, melynek tövében, Miskolcon, a re
formátus gimnáziumban érettségizett. 

Amikor az Erdőmérnöki Főiskolára a 
húszas évek végén beiratkozott, az erdé
szeti stúdiumok végzése mellett tevékeny 
szerepet vállalt az Ifjúsági Kör életéből 
is. Mint jó muzsikus, számos hagyomá
nyos diáknóta megörökítése, lekottázása 
fűződik nevéhez, ő hangszerelte az er
dészhimnuszt is. 

1933-ban szerzett erdőmérnöki okleve
let, s pályáját Budapesten, az Országos 
Erdészeti Egyesület napibéreseként kezd
te, ahol az F. M. kedvezményes tűzifa
ügyeit intézte 1934. januárjáig. Innen gya
kornokként Inkey Pál iharosi magánural-
dalmába, majd 1935. májusában a debre
ceni Erdőigazgatósághoz került, mint na
pibéres alföldfásító. Kárpátaljának 1939-
ben Magyarországhoz történő csatolásá
val Bustyaházán találjuk, ahol az erdő
hivatalt vezeti, majd 1944 októberéig egy 

éven át Máramarosszigeten az Állami Er
dőigazgatóság felügyeleti tisztét látja el. 
A felszabadulást követő években állomás
helyei a Kisbér melletti Vadinnyepuszta, 
1947-ben Győr, 1948-ban Budapest (Erdő
központ) voltak, s két nagy időszakot töl
tött Sátoraljaújhelyen (1949—1955) és 
Sopronban (1955—1967) főmérnöki be
osztásban. 

Mint szakembert elsősorban a fahasz-
nálat és az üzemgazdaságtan kérdései ér
dekelték, ez tükröződik az Erdészeti La
pokban, majd A z Erdő c. folyóiratban 
megjelent közleményeiben. 1948-ban 
részt vett az erdőgazdaság átszervezésé
ben, majd pedig az Erdőgazdasági Tanács 
tagjaként „ A z erdőművelés elszámolási 
rendje s ügyvitele" című 25/1960. OEF. sz. 
utasítás kidolgozásában. A Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaságnál töltött évei alatt 
hatékonyan közreműködött a gyakorlati 
oktatás hatékonyabbá tételében. Nyuga
lombavonulása után megírta a termelő
szövetkezeti erdők erdőgazdálkodásáról 
szóló kézikönyvét. 

A z üzem mellett kedves működési te
rülete az Egyesület volt. A rendezvénye
ken, előadásokon rendszeresen felszólalt, 
a helyi csoport két időszakon át titkárául 
választotta; a fennállását centenáris ju
bileummal ünneplő egyesületi vándorgyű
lés megszervezésében oroszlánrészt vál
lalt. 

De nemcsak szakember volt, hanem ér-
zőszívű, derűs, segítőkész ember is. A 
gondjaira bízottakkal apai módon törő
dött. Emlékét mindannyian, kik őt ismer
ték, kegyelettel s szeretettel megőrzik. 

Dr. Csapody István 

Az 1948-ban végzett ásotthalmi szakiskolások lakcímét kéri a 25 éves találkozó 
szervezése érdekében 
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E G Y E S Ü L E T I 

K Ö Z L E M É N Y E K 

Rovatvezető: Király Pál 

Egyesületünk elnöksége május 17-én dr. Csontos Gyula alelnök vezetésével ülést 
tartott. Az ülés napirendje előtt meleg szavakkal fejezte ki az elnökség jókívánságait 
dr. Keresztesi Bélának, az ERTI főigazgatójának akadémikussá történt megválasztása 
alkalmából. Dr. Keresztesi Béla azzal fogadta a megemlékezést, hogy a magas tudomá
nyos fokozat eléréséhez nagyon sok segítséget kapott az erdőgazdaság különböző terü
letein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberektől, akiknek ezúttal is köszönetet 
mondott. 

Első napirendi pontként tájékozódott az elnökség az 1973. évi vándorgyűlés előkészí
téséről és intézkedett a felmerült problémák rendezésére. Király Pál főtitkár előter
jesztette javaslatát az egyesületi társadalmi munkát elismerő miniszteri kitüntetésekre, 
dicséretekre, amelyeket az elnökség megvitatás után előterjesztésre jóváhagyott. 

A következőkben Kozma László, a Vadgazdálkodási Szakosztály vezetője adott tájé
koztatást a Szakosztály munkájáról. A vita rendkívüli élénksége jelezte a vadgazdál
kodással kapcsolatos problémák jelentőségét. Az elnökség megállapította, hogy a Szak
osztály munkája pozitív, jó irányban halad, fokozatosan javul. 

Ezt követően dr. Sólymos Rezső tájékoztatta az elnökséget az Erdőművelési Szak
osztály munkájáról. A vita során megállapították, hogy a Szakosztály a perspektivikus 
elgondolásait következetesen oldja meg. Munkája példa lehet a többi szakosztály ré
szére is. A z elnökség dr. Sólymos Rezső szakosztályvezetőt jegyzőkönyvi dicséretben 
részesítette. 

Az egyéb ügyek tárgyalása során a főtitkár a következőkről tájékoztatta az elnök
séget. 

— A MTESZ december hó 1—15 között jubileumi közgyűlést tart. A z ez alkalom
ból kiadandó jubileumi évkönyvnek egyesületünket érintő, az ágazati műszaki fejlő
désről szóló fejezetét a Műszaki Fejlesztési Bizottság készíti el. 

— Dr. Halupa Lajosné vezetésével Szociálpolitikai Bizottság alakult, a Bizottság fel
mérő munkát kezdett. A z erre vonatkozó tájékoztatást dr. Halupa Lajosné az elnök
ségi ülésen előadta. 

— Dessewffy Imre, egyesületünk FATE-összekötője tájékoztatta az elnökséget Koor
dinációs Bizottság megalakulásáról és annak feladatairól. A Bizottság titkári felada
tait dr. Virág Béláné látja el. 

— A főtitkár bejelentette, hogy az Egyesület könyvtára május 1-től a tagság rendel
kezésére áll. Köszönetét fejezte ki Tollner Györgynek, a Telki Állami Erdő- és Vad
gazdaság igazgatójának a könyvtár elhelyezési lehetőségéért; a Budakeszi Csoport 
titkárának, Gárdonyi Gábornak a költöztetés és a további fenntartás nyújtotta segít
ségért; Riedl Gyula könyvtárosnak, valamint Kondor István és Vári Rudolf MTESZ 
alkalmazottaknak a költöztetés lebonyolításáért, az abban való közreműködésért. 

A Vadgazdálkodási Szakosztály és a Budakeszi Csoport a Vadbiológiai Állomás 
tanácstermében együttes ülést tartott. Ezen dr. Fodor Tamás „A magyar vadbiológiai 
kutatás helyzete", és dr. Hönich Miklós „Vizsgálatok a magyar vadállomány egész
ségügyi helyzetéről" címmel előadást tartott. A z érdeklődéssel kísért előadásokat élénk 
vita követte, s ennek során több javaslat hangzott el a vadbiológiai kutatások eredmé
nyeinek szélesebb körben történő propagálására, valamint a gyakorlat és a kutatás 
kapcsolatának javítására. A szakosztályülés úgy határozott, hogy levélben keresi meg 
a M É M Vadászati és Vadgazdálkodási Főosztályát, s ebben javaslatot tesz egy olyan 



vadegészségügyi kiadvány összeállítására, amely a gyakorlati szakemberek számára 
ismerteti a leggyakoribb vadbetegségeket, azok felismerését és az ellenük való véde
kezés módját. 

* 
Az Erdei Vasutak Szakosztálya a vonóerő és a vele szemben fellépő ellenállásokkal 

kapcsolatos üzemeltetési problémák megvitatására ülést tartott. A vitaindító előadást 
Légrády Ede szakfelügyelő tartotta. Felkért hozzászólók Nigriny Zoltán és Bajcsy 
Endre voltak. 

* 
Az Oktatási Bizottság •— az Egyesülés közreműködésével és segítségével — most 

már harmadízben tartotta meg a vállalatok oktatási előadóinak félévi tájékoztatóját. 
Ezúttal Szántódon Gulyás Imre oktatási előadó a Somogyi EFAG oktatási-továbbkép
zési munkájáról adott mindenre kiterjedő tájékoztatást, számszerű elemzésre kiter
jedően. Váradi Géza mint a M É M Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet Fagazdasági 
Szak vezetője tartott ismertetést a továbbképzés elmúlt évi eredményeiről, illetve a 
jövő feladatairól. Ezt követően Tóth István, az Oktatási Bizottság vezetője tájékoztatta 
a résztvevőket a technikus vizsgáztatás rendjéről, az ezzel kapcsolatos további felada
tokról, majd a fagazdaság területén jelentkező egyéb oktatási, továbbképzési kérdé
sekről. 

A tanácskozás másnapján a résztvevők a szőcsénypusztai iskolát látogatták meg, ahol 
Ott György igazgató ismertette az iskola történetét, jelenét és elképzeléseiket a jövőt 
illetően. 

Az út Szőcsényből Csurgóra vezetett, ahol a közel ezer főt foglalkoztató fafeldolgozó 
üzem munkájáról kaptak tájékoztatást. Külön figyelmet érdemelt, hogy a szakmun
káshiány és a későbbi utánpótlás biztosítása céljából tanműhelyt hoztak létre és szer
ződésük van a helyi MüM iskolával, ami évi 15—20 fő új fiatal szakmunkás belépését 
jelenti. Ezenkívül a helyi gimnázium mellett egy faipari szakközépiskolai osztályt is 
létrehoztak a középkáderhiány pótlására. 

* 

Az Egyesület és a Magyar Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társasága 
Tanakajdon az erdészeti növényvédelmi szakmérnökképzés tantervének társadalmi 
megvitatása céljából ülést tartott. Dr. Sándor Ferenc a M A E Növényvédelmi Titkársá
gának titkára üdvözlő szavai után dr. Igmándy Zoltán az egyetemi tanterv irányelvek 
összeállítója elmondta, hogy a képzés szervezésének megindítása az igények felmérésé
vel kezdődött. Ennek során 1980-ig bezáróan az erdő- és fagazdaságok, erdőrendező
ségek, intézmények stb. 92 fő beiskolázására jelentették be igényüket. A tantervvel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy a Faanyagvédelem c. tárgyban nem a beépített fa
anyag védelme kerülne ismertetésre, hanem a kitermeléstől a feldolgozásig terjedő 
időszakban szükséges védelem. A Növényvédelem és környezetvédelem c. tárgyban el
sősorban a növényvédelem és a vadvédelem vonatkozásai kerülnének ismertetésre. A 
tantervi vita egyes részkérdéseinek megfontolása után a hozzászólók mindegyike je
lentős kezdeményezésnek, elismerésre méltónak tartotta egyesületünk erőfeszítését, 
munkásságát, amit a szakmérnökképzés területén végez. 

* 

A Faanyagvédelmi és Mikológiái Szakosztály a gombamérgezések és megelőzésük 
témakörben ankétot rendezett. Előadást tartott dr. Makara György, dr. Hajdú Ferenc, 
dr. Kalmár Zoltán. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A Bajai Csoport egész napos rendez
vényt szervezett a természetvédelem kér
déseinek megtárgyalására. Előadást tar
tott Rakonczay Zoltán: „Üj utakon a ter
mészetvédelem"; dr. Tóth Sándor: „Jóléti 
erdőgazdálkodásunk a VII. Erdészeti V i 
lágkongresszus tükrében"; dr. Keresztesi 
Béla: „Természetvédelem Argentínában" 
— diavetítéssel. Az elhangzott előadások 

egyrészt sok segítséget adtak a hallgató
ságnak a természet és környezetvédelem 
új útjainak és helyének megítéléséhez, 
másrészt a hazánkban és a világ más tér
ségeiben folyó ilyen jellegű tevékenység 
összehasonlítására is módot nyújtottak. 
A további program folyamán dr. Vajtay 
István és Richnovszky Andor bajai ter
mészetkedvelők Gemencről készített szí-



nes diáit mutatták be. Vetítés közben Ge
menc jellegzetes és különleges természeti 
értékeire Tóth Imre hívta fel a figyelmet. 

* 

A Debreceni Csoport, a Hajdú-Bihar 
Megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Osztálya, a M É M Debre
ceni Állami Erdőrendezősége, az Agrár
tudományi Egyesület Megyei Szervezete a 
Fásítás Hónapja befejezéseként ünnepi 
ülést rendezett. Ez alkalommal diavetí
téssel kísért előadást tartott dr. Majer 
Antal egyetemi tanár: „Új irányzatok az 
erdőművelésben" és „Áz állományneve
lések racionalizálása"; Finta István: 
„Hortobágyi Nemzeti Park értékei" cím
mel. A z ünnepségen Köllő Ferenc kiosz
totta az 1971/72. évben kimagasló fásítási 
eredményeket elért szerveknek és szemé
lyeknek a M É M kitüntetéseit és jutal
mait. 

* 

Az ÉRDÉRT Csoport előadás keretében 
vitatta meg dr. Kassai Imre előadását, 
amelyet „ A gazdasági számítások egyes 
kérdései" címmel tartott. A z előadás szé
les körét mutatta be a gazdasági dönté
sek számítással való megalapozási lehe
tőségeinek. Részletesen foglalkozott az 
alkalmazott matematika és matematikai 
statisztika fagazdasági területen való al
kalmazási módozataival, különös tekin
tettel a feldolgozó ipari és kereskedelmi 
aktualitásokra. Vázolta a számítógépes 
eljárás alkalmazásával járó előkészítő 
munkák jellegét és jelentőségét. Kiemelte 
a gazdasági döntések számítási részéhez 
felhasznált alap-információk helyességé
nek döntő jelentőségét. 

A Győri Csoport tanulmányúttal egy
bekötött szakmai bemutatót szervezett az 
Erdőgazdaság győri erdészete területén 
az Erdészeti és Faipari Egyetem II. év
folyama hallgatói látogatása alkalmából. 
Megtekintették az ásványrárói nagyüze
mű nyár-fűz szaporítóanyag termelő ker
tet, és a Gönyü környéki homokos erdő
tájat. Előadást tartott Olaszy István er
dőművelési csoportvezető „Ártéri erdők 
kialakulása", és dr. Nemky Ernő egye
temi tanár „Kisalföldi homoktáj erdőmű
velési technológiái" címmel. A bemuta
tón elhangzott előadásokat élénk szakmai 
vita követte és jól szolgálta a hallgatók 
elméleti ismeretanyagának bővítését. 

A Kaposvári Csoport klub-napot szer
vezett közjóléti erdőgazdálkodási felada
tok témakörében. A vitaindító előadást 

dr. Tarján Lászlóné tartotta. Előadó is
mertette a megye közjóléti erdőgazdál
kodási feladatait, a jelenleg folyó munká
kat, majd a résztvevők részletesen meg
tárgyalták az erdők üdültetési, tájvédelmi 
feladataival kapcsolatos tervek összeállí
tásának módját. 

A csoport vezetőségi ülésén Kiss Lajos 
titkár ismertette az „Erdők Napja" elő
készületeit, melynek során Somogy me
gye összes iskoláját felkeresték, hogy má
jus hónap folyamán egynapos kirándulást 
szervezzenek az ifjúság részére, melyre 
erdészeti kísérőt, vezetőt ad a csoport, 
gondoskodik a program összeállításáról. 
37 csoport jelentette be igényét. 

* 

A Kecskeméti Csoport rendezvényén 
Sípos Sándor titkár bevezetőjét dr. Tóth 
Károly előadása követte, melyet „Zöld
övezeti erdősítések, fásítások szerepe a 
környezetvédelemben" címmel tartott. 
Előadó helyi, hazai és nemzetközi-világ
viszonylatok számadataival mutatta be 
a környezetvédelem tennivalóit, az ed
digi eredményeket és a kitűzött felada
tokat. Megállapította a többi között, hogy 
az erdészeti ágazat szerepe a környezet
védelemben elsődleges, — újabb fény
kora várható az erdészetnek, ha a célok 
megvalósításában az összefogás ereje és 
egysége lesz az uralkodó, ha a hivatás
tudat a mindennap szolgálatává válik. 

* 
A Mátrafüredi Csoport a Debrecen-

Guthi erdőkbe tanulmányútat szervezett. 
A tanulmányút keretében előadást tar
tott Köllő Ferenc „Alföldfásítási eredmé
nyek a felszabadulástól napjainkig Haj 
dú-Bihar megyében" címmel, amelyet 
Öri András egészített ki. Mészáros István 
„Felnőtt erdőgazdasági szakmunkáskép
zés kérdései"-ről, dr. Tóth Béla „Szikfásí
tás eredményei"-ről tartott még előadást. 

* 

A Miskolci Csoport a FATE helyi szer
vezetével közösen a Borsodi Műszaki He
tek keretében előadást szervezett. „A 
magyar bútoripar helyzete a rekonstruk
ció után" címmel dr. Dalocsa Gábor, „ A 
fűrész- és bútoripar együttműködési le
hetőségei" címmel Fila József, „Az erdő 
hármas funkciójának szerepe és jelen
tősége Borsodban" címmel Bartucz Fe
renc, „ A miskolci fafeldolgozó üzem 
gravitációs térségének komplex fejlesz
tése" címmel Járási Lőrinc tartott elő
adást. 

A Nagykanizsai Csoport „Erdőgazdál
kodás, faipar, bútorgyártás közgazdasági 



problémái" témakörben ankétot rende
zett a nagykanizsai Erkel Ferenc kultúr
házban. Előadást tartott Farkas Pál „A 
fa felhasználásának lehetőségei, Zala 
megye fagazdasága", Gaál József „ A bú
toripar jelenlegi és távlati igénye a fa
gazdaságtól", Dessewffy Imre „ A fa fel
használásának lehetőségei a jövőben, kü
lönös tekintettel a zalai viszonyokra" 
címmel. Farkas Pál rámutatott arra, 
hogy hol van nagy lehetőség a kölcsö
nös haszonnal járó együttműködésre. El
sősorban a bükk, tölgy és erdeifenyő fél
kész termékek és bútoralkatrészek te
rén lehetne lényegesen növelni az együtt
működést. A fagazdaság elsőrendű ér
deke az alacsonyabb rendű választék fel
dolgozása. A bútorgyárak az említett 
anyagokat igénylik a fagazdaságtól, de 
szárított állapotban, s ennek a gazdaság 
nem tud eleget tenni. Árkérdésekben is 
nagyok a problémák. Mindkét félnek tö
rekedni kell az együttműködés fejleszté
sére, mert az nemcsak vállalati, hanem 
népgazdasági érdek is. Dessewffy Imre 
országos koncepciókat ismertetett a fel
használás jelenlegi helyzetéről és vár
ható alakulásáról. Rámutatott a zalai 
kedvező lehetőségekre a jövőt illetően. 

* 

A Soproni Csoport rendezvényén az 
Egyetemi Tudományos Diákkörben ké
szített és az Egyesületünk által díjazott 
dolgozatok szerzői ismertették munkái
kat. Ezt megelőzően Fekete Gyula „Szer
vezési feladatok, munkamódszerek az 
egyesületi életben" címmel előadást tar
tott. A z előadás keretében ismertette 
Egyesületünk új Alapszabályát. Ezt kö
vetően Vadas Ferenc V. éves erdőmér
nökhallgató „ A közjóléti szerep fokozása 
a Pilisi Parkerdőgazdaság Szentendrei 
Erdészetének leányfalusi részén" című 
dolgozatát, míg Bonczó Kálmán—Bonczó 
Kálmánná „ A B M V O L V O SM—868 tí
pusú forwarder időelemzése" című dol
gozatot ismertették. 

A Szolnoki Csoport Tápiószecsőre ta
nulmányutat szervezett. A résztvevők 
Bugyik Endre „Állománynevelések ra
cionalizálása, különös tekintettel a ho
moki erdőterületekre" címmel tartott 
előadása után a helyszínen tanulmányoz
ták a homokfásítás legfontosabb állomá
nyainak, a fenyveseknek és nemesnyá-
rasoknak a tisztítását. Megállapodtak az 
első és második beavatkozás idejében és 
szakszerű végrehajtásának módozataiban. 
Megvitatták az állományok nyesésének 
problémáit is. 

A Szombathelyi Csoport a Jeli Erdé
szeti Botanikuskertbe szakmai bemuta
tót szervezett a II. éves erdőmérnökhall
gatók részére, dr. Nagy László vezeté
sével. 

A Csoport a Jeli Botanikuskertben 
megemlékezett dr. Ambrózy-Migazzi Ist
ván kertalapító halálának negyvenedik 
évfordulójáról. 

A Csoport Velem—Cák—Kőszeg Szabó
hegy térségében rendezte meg az „Erdők 
Napját", mintegy 250 fő részvételével. A 
rendezvény során Mihályka Gyula át
adta a Kőszeg hegységnek Hermann Ot
tóról elnevezett parkerdejét a megye 
dolgozói részére Végvári István Járási 
Tanács V. B. elnöknek. Az ünnepség ke
retében dr. Borsos Zoltán „ A közjóléti 
erdőgazdálkodás Vas megyei eredményei 
és célkitűzései", Farkas Tibor, a Vas me
gyei Természetbarát Szövetség elnöke 
„ A Hermann Ottó parkerdő társadalmi 
védelme" címmel előadást tartott. A be
mutató sétákon Tárczy Csaba a Borha-
forrási pihenő és erdőismereti ösvényt, 
Németh József a Szabóhegyi kilátó léte
sítményeit — tornapálya, kilátók, sza
lonnasütő stb., Fűzi Tibor a Szent Vid-
hegyi pihenőt és menedékházat mutatta 
be. 

* 

A MÉM Veszprémi Csoportja a Zala
egerszegi Csoport közreműködésével Za
laegerszeg és környékére tanulmányutat 
szervezett. A tanulmányút során áttekin
tést kaptak az Erdőrendezőség munkájá
ról, a megye erdőgazdálkodásáról. A be
járás során megtekintették az ERDÖ-
K É M I A Vállalat üzemét, a zalaegerszegi 
parkerdőt, a Lenti környéki erdeifenyve
seket és a fafeldolgozó üzemeket. Tanul-
mányútjuk során megismerkedtek Zala
egerszeg kultúrtörténeti nevezetességei
vel is. 

* 

A MN Veszprémi Csoportja előadást 
rendezett a Növényvédelemben haszná
latos vegyszerek és azok alkalmazása té
makörben. A z előadást dr. Sántha Imre, 
a Csopaki Növényvédelmi Állomás terü
leti felügyelője tartotta. Az előadó a nö
vényvédő szerek közül először a gyom
irtó vegyszereket ismertette, esetleges ká
ros következményeiket. Részletesen fog
lalkozott a különböző vadriasztó szerek
kel, ezek variációs lehetőségeivel. Ismer
tette a rovar- és gombakárosítókkal 
szemben az erdőgazdaság helyi körül
ményei között legeredményesebben hasz
nálható szereket. Előadását színes dia
képek vetítésével fejezte be. 



A Vértesi Csoport vitadélutánt rende
zett, ahol a résztvevők dr. Visy Géza „ A z 
erdőgazdasági munkaszervezés, különös 
tekintettel az utasítások előkészítésére" 
címmel tartott előadását vitatták meg. 
Előadó a saját erdőgazdasági tapasztala
tok alapján vázolta az erdészet—erdő
gazdaság vezetői munka egyes szakaszait, 
majd a kérdést kiterjesztette a közvetlen 
munkairányítást végző kerületvezető er
dészig. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották: 

Budapesten (Mikológia): Dr. Pozsár Béla 
„A triptifán és származékainak anyag
cseréje a kalaposgombákban", Kuklis 
Kálmán „Tapasztalatok néhány ehető 
gomba országos begyűjtésével, szárítá
sával és tárolásával kapcsolatban", Dr. 
Bohus Gábor „ A csiperke rendszertani 
kutatásának újabb eredményei"; 

Budapest (MÉM): Váradi Géza „Az er
dőgazdálkodás és fafeldolgozás külke
reskedelmi kapcsolatai"; 

Balassagyarmaton: Dr. Káldy József 
„Központi felkészítő telepek kialakí
tása és berendezése, Erdészeti gépek 
karbantartása és javítása"; Dr. Dobos 
Tibor „Jóléti erdőgazdálkodásunk"; 
Dr. Szappanos András „ A korszerű 
erdőnevelés"; 

Győrött: Dr. Gál János „Győr-Sopron 
megyei fafeldolgozó vállalatok műszaki 
fejlesztése"; 

Gyulán: Dr. Gál János „ A védőfásítá
sok az emberi környezetvédelem szol
gálatában"; 

Kecskeméten: Marosvölgyi Béla „ A kér
gezés gépei és technológiája"; 

Keszthelyen: Dr. Gál János „Beszámoló 
az USA-ban tett tanulmányútról"; 

Pápán: Dr. Herpay Imre „Svédországi 
szakmai és élménybeszámoló"; 

Pécsett: Recht János „Fakitermelési 
technológiák a rendelkezésre álló gé
pek felhasználásával"; 

Sárospatakon: Váradi Géza „A fagazda
ság helyzete és célkitűzései"; 

Szolnokon: Dr. Keresztesi Béla „Jóléti 
erdőgazdálkodás, kiránduló- és üdülő
erdők létesítése"; Dr. Szepesi László 
„Erdőgazdasági munkák gépesítése"; 

Szegeden: Dr. Tóth Béla „Élménybeszá
moló franciaországi tanulmányútról"; 
Dr. Bondor Antal „ A fatermesztési 
technológiák korszerűsítése"; 

Tamásiban: Dr. Herpay Imre „Erdőgaz
dálkodás Svédországban"; 

Veszprémben (MÉM): Mészöly Győző 
„Fásítás és környezetvédelem"; Dr. 
Bondor Antal „Erdőművelésünk fej
lesztése" címmel. 

K i t ü n t e t é s : Dr. Dimény Imre 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi minisz
ter Szilas Géza erdőmérnököt, a Mis
kolci Erdőrendezőség nyug. vezetőjét — 
aki 47 éves egyesületi tagsága mellett, 14 
év óta tagja a Geodézia és Kartográfiai 
Egyesületnek, egyben vezetőségi tagja a 
miskolci csoportnak és 4 év óta a csoport 
szervező titkára —. az e téren végzett ki
emelkedő munkájáért a „Térképészet Ki 
váló Dolgozója" kitüntetésben részesítet
te. A kitüntetést az Akadémián a G K E 
központi vezetőségi küldöttközgyűlésen 
Halász Péter, az OFTH vezetője adta át. 

N y u g d í j a z á s : Vasváry László er
dőmérnök Baranyában eltöltött erdészeti 
szolgálata után — legutoljára Pécsett, az 
Állami Gazdaságok Központjában telje
sített erdészeti szolgálatot — májusban 
nyugalomba vonult. 

H a l á l o z á s : Rövid betegség után 
elhunyt 54 éves korában dr. Ubrizsy Gá
bor Kossuth-díjas akadémikus, Egyesü
letünk Faanyagvédelmi és Mikológiái 
szakosztályának vezetője. 

Ubrizsy Gábor, mint a Magyar Tudo
mányos Akadémia rendes tagja, a Nö
vényvédelmi Kutató Intézet tudományos 
tanácsadója, és húsz éven át volt igaz
gatója, főként a növényvédelem, a nö-
vénykórtani mikológia, a gyomnövény
kutatás és a pesticidekkel kapcsolatos 
környezetvédelem területén szerzett el
évülhetetlen érdemeket. Munkásságának 
elismeréseként kormányzatunk Kossuth-
díjjal és a Munka Érdemrend arany fo
kozatával tüntette ki. 

Egyesületünk gyászát a temetésen Ki
rály Pál főtitkár és Fekete Gyula főtit
kárhelyettes rótta le. 

Súlyos betegség következtében, 53 éves 
korában elhunyt Járányi Károly erdész 
Pécsett. Baranya megyében teljesített 
szolgálatot, mint üzemegység-vezető, 
majd később, az erdőgazdaság központ
jában, fahasználati előadó, végül, mint 
az erdőgazdaság szakszervezeti titkára. 




