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R o v a t v e z e t ő : K i r á l y P á l 

Egyesületünk elnöksége szeptember 20-án dr. Csontos Gyula elnökletével ülést tar
tott. 

Első napirendi pontként RiedZ Gyulának, a Szervezési és Propaganda Bizottság ve
zetőjének beszámolója alapján megbeszélték az 1973. évi szekszárdi közgyűlés tapasz
talatait. A z Egyesület és a M É M együttes rendezését igen jól sikerültnek ismerte el 
az elnökség, ezt általában példás szervezés jellemezte. A Bizottság egyben javaslatot 
tett az erdészhimnusz felvételének megújítására, hasonló rendezvények szervezési 
munkájában az idegen szervek (IBUSZ) közreműködésének lehető kerülésére és a 
helyi csoportok „házigazdái" tevékenységének fokozottabb érvényesítésére, a jelent
kezések olyan új módszerének kialakítására, ami módot ad a tagság széles rétegének 
a részvételére. Ezzel az ülés egyetértett. 

Ezután Király Pál főtitkár előterjesztése alapján megvitatták az Egyesület 1974. 
évi munkájának központi irányelveit. Ezek szerint fő cél: a magyar erdőgazdaság fej
lődésének elősegítése és ennek keretében az erdészeti szakemberek szakmai érdekei
nek védelme. 

A magyar erdőgazdaság fejlődésének elősegítésére a központi bizottságoknak, szak
osztályoknak és helyi csoportoknak 1974. évi munkatervükben öt kiemelt feladatra 
ajánlatos fordítani figyelmüket: 

1. A vállalati V. ötéves tervkoncepciók megvitatására és propagálására, különös te
kintettel a műszaki értelmiség szociális helyzetének fejlesztését célzó tervrészletekre. 

2. A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás helyzetének, fejlődésének, problémáinak 
vizsgálatára helyi és országos szinten. 

3. Az „Erdők Napja" megrendezésére az általános és középiskolai tanuló ifjúság 
körében és a társadalom széles rétegében. A szakmai propaganda-tevékenység fo
kozására. 

i. Az egyesületi tagságban rejlő szellemi tőke fokozottabb hasznosítására. A tapasz
talatátadás feltételeinek megteremtésére bel- és külföldi érdeklődők számára, a szel
lemi export fokozására. 

5. Az együttműködés fokozása a feladatok komplex megoldására egyrészt az egye
sületen belül, másrészt más társadalmi szervezetekkel. Munkálkodás az erdészetet 
támogató társadalmi bázis kiszélesítésében. 

Az erdészeti műszaki értelmiség szakmai érdekeinek védelmével kapcsolatban leg
fontosabb feladat a fagazdaság távlati tervéhez kapcsolódóan olyan szociálpolitikai 
tervjavaslat kidolgozása országos szinten, amelyet a helyi csoportokban végzett adat
gyűjtések támasztanak alá. E feladat végrehajtása során szorosan együtt kell mű
ködni az érintett szakszervezetekkel. 

Az elnökség úgy határozott, hogy az öt kiemelt feladat összefogására elnökségi ta
gokat delegál. A z első pontban tárgyalt feladat összefogója Fila József, a másodiké 
Fekete Gyula, a harmadiké Riedl Gyula, a negyediké Erdős László, az ötödiké Ki
rály Pál. 

Az ülés harmadik napirendi pontjaként Dessewffy Imre ismertette az MTESZ ju
bileumi közgyűlése számára előterjesztendő tanulmányt (A fagazdaság negyedszáza
dos műszaki fejlődése és fő feladatai), amelyet a Műszaki Fejlesztési Bizottság állí
tott össze. 

* 
Az Oktatási Bizottság ülésén értékelte az 1973. évi eddigi tevékenységet és a hát

ralevő feladatokat, majd megvitatták a Fagazdasági Tanács számára készített „In
formációk és javaslatok a fagazdaság oktatási kérdéseiről" című tanulmányt. 



Az Erdészettörténeti Szakosztály az OEE Debreceni Helyi Csoportjával közösen 
ülést rendezett. A z ülés első napján a következő előadások hangzottak el: Dankó 
Imre „ A z erdő néprajza Hajdú-Biharban", Komis János „ A guti és bagaméri erdé
szetek erdészettörténeti kutatása és földrajzi névanyaga", dr. Penyigey Dénes „Deb
recen város erdészetének helyzete az 1829. évi királyi biztosi vizsgálat alapján és az 
ezt követő felsőbb intézkedések". Másnap a résztvevők megtekintették a debreceni 
Nagyerdő és a Halápi Erdészet területén levő Erdőspuszta egyes erdőtörténeti szem
pontból érdekes részeit. A helybeli előadók ismertették az egyes területrészeknek 
erdőtörténeti szempontból érdekes vonatkozásait. 

Az Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén Fülöpp Zoltán előadásában megvitatták az 
erdei vasúti balesetek megelőzése érdekében teendő intézkedéseket. A felkért hozzá
szólók — Soós Ferenc, Bajcsy Endre és Gedeon István — alátámasztották, hogy a 
balesetek megelőzése csak az erdei vasútra érvényes utasítások szigorú és mara
déktalan betartásával és a személyzet részére előírt és kötelező oktatás időbeni meg
tartásával történhet. 

* 
A Nemzetközi Erdészeti és Faipari Kiállításon szeptember 5—19 között Moszkvá

ban Egyesületünk részéről Vörösmarty Zoltán elnökségi tag és Tóth Gyula, az Er
dei Vasutak Szakosztályának titkára vett részt. 

• 
Az Osztrák Erdészeti Egyesület ez idei közgyűlését és az azzal kapcsolatos tanul

mányútját szeptember 16—20 között Innsbruckban tartotta. Egyesületünket a közgyűlé
sen dr. Madas András elnök képviselte. 

A helyi csoportok életéből 

A Baranya megyei Csoportban vetítés
sel egybekapcsolt előadást tartott dr. 
Káldy József „ A z erdőművelés gépesíté
sének lehetőségei" címmel. Előadó főként 
a tisztítási és gyérítési feladatok elvég
zésére alkalmas gépek ismertetése után a 
jelenlegi helyzetet, majd a jövőbeni le
hetőségeket elemezte. 

A Debreceni Csoport rendezvényén V ó -
radi Géza tartott előadást „ A fagazdaság 
fejlesztési célkitűzései" és „ A fagazdaság 
szakember-ellátottságának helyzete és 
feladatai" címmel. 

* 
Az ÉRDÉRT Csoport és a Szabolcs-

Szatmár megyei Faipari Tudományos 
Egyesület árubemutatóval egybekötött tu
dományos ankétot rendezett „az import 
fenyőfatermékek komplex feldolgozása és 
helyettesítési lehetőségei — figyelemmel 
a Szabolcs-Szatmár megyei iparfejlesz
tésre" témakörben. A z ankétot Mátészal
kán dr. Pénzes János, a Szabolcs-Szat
már megyei Tanács elnöke jelenlétében 
dr. Kassai Imre, az ÉRDÉRT Csoport tit
kára nyitotta meg. Előadást tartott dr. 
Speer Norbert „Fejlesztési elgondolások 
az importfenyő-választékok magasabb 
készültségi fokon történő hasznosításá
hoz, kapcsolatban a kiépíthető kooperá
ció kérdéseivel"; Botka Zoltán „ A ma
gyar bútoripar fejlesztési koncepciói a 
legközelebbi években, összefüggésben í 
faipari fejlesztéssel"; Kettler Pál „Az 

épületasztalosipar fejlesztési elgondolá
sai"; dr. Szabó Károly „A fenyőhelyette
sítéssel és fenyőtakarékossággal kapcso
latos számítások, különös tekintettel a fe
nyőválasztékok magasabb fokú megmun
kálására és a lemezek és lapok fenyőhe
lyettesítés céljára való felhasználhatósá
gára"; Mező Mihály „ A tanácsi bútoripar 
választékigénye, figyelemmel a magasabb 
megmunkáltsági fokú fenyő- és lombos 
választékokra"; Fila József „A fagazdaság 
komplex kialakítása érdekében célszerű 
és lehetséges kooperációk" címmel. Az 
előadásokat vita követte, majd a máté
szalkai gyáregység területén árubemuta
tó. A z ankét másnap Tuzséron folytató
dott Halász Lászlónak „Fejlesztési ered
mények, mint az V. ötéves terv bázisai" 
címmel tartott előadásával és szakmai 
bemutatóval. A z ÉRDÉRT tuzséri gyár
egységében szakmai vezető Radvánszky 
Sándor volt. 

* 

A Keszthelyi Csoportban filmvetítéssel 
egybekapcsolt előadást tartott Göndöcs 
Imre M É M csoportvezető „ A z erdőgaz
dálkodás ár és jövedelemszínvonalának 
kérdései" címmel. A z előadó bevezetőben 
az erdőgazdálkodás jelenlegi rendjét is
mertette, ebben az egyes jövedelemsza
bályozó formákat, a negyedik ötéves terv 
irányelveit, majd rátért az erdőfenntar
tási alap problémáira. A felszólalásokból 
is az erdőfenntartási alap különböző ré
szeinek nehézségei derültek ki. Felvető-



dott a fix járulék egészségtelenül alkal
mazott kiegyenlítő szerepe, mely akadá
lya a jobb munkára törekvésnek. Fény 
derült a kiegészítő járulék műszaki fej
lesztést akadályozó szerepére. Egyes fel
szólalók az egész erdőfenntartási alap lét
jogosultságát feszegették. Hivatkoztak 
arra, hogy jelenleg ez a közgazdaságilag 
nem megalapozott elvonási rendszer bi
zonyos mértékig módosítja az országos 
gazdasági elvonórendszer kihatását, még
pedig esetenként szubjektív alapon. 

A vita után a „Ragadozó növények" és 
„ A z őz hazánkban" című színes filme
ket tekintették meg a megjelentek. 

* 
A Nyíregyházi Csoport rendezvényén 

Marosvölgyi Béla „Erőgépek megbontás 
nélküli vizsgálata" címen tartott előadá
sában a korszerű diagnosztikai vizsgála
tok erdőgazdasági alkalmazásának lehe
tőségeivel foglalkozott diapozitívok be
mutatása mellett. A z előadást Baktaló-
rántházán kérgezési bemutató előzte meg. 
Ugyanitt „ A gépi kérgezés időszerű kér
dései" címmel tartott előadásában a kér
gezés jelenlegi problémáinak, a fejlődés 
várható irányainak, a műszaki és mun
kaszervezeti korszerűsítés követelményei
nek kérdéseit ismertette. 

* 
A Pápai Csoport központi előadást 

szervezett. Ezen Magyar Antal osztályve
zető tartott előadást az üzem- és munka
szervezés témakörében. A Csoport a 
Keszthelyi Csoporttal közösen Huszárok-
előpusztán szakmai bemutatót rendezett. 
A bemutatót megelőzően dr. Rácz József 
tartott előadást „Vontatócsörlős anyag
mozgatás" címmel. 

* 
A Pest megyei Tsz Csoport és a Pest 

megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Osztály szervezésében az 
Erdészeti Tudományos Intézet aktív köz
reműködésével a gödöllői arborétumban 
bemutatót, tapasztalatcserét rendezett. A 
bemutató során az ERTI a legújabb ta
lajelőkészítő munkagépeket ismertette. 

* 
A Soproni Csoport vezetőségi ülésén 

megtárgyalta a soproni Műszaki Hetek 
rendezvény sorozatán való részvételét, 

majd előkészítette az év hátralevő idő
szakára tervezett tanulmányutakat. 

A Csoport előadást rendezett, amelyen 
Siegfried Prien egyetemi tanár (Tharandt) 
ismertette tapasztalatait az 1972. évi és az 
1973. tavaszi viharkárokról. Ismertetését 
vetített képekkel illusztrálta. 

* 
A Szolnoki Csoport szervezésében ren

dezett szakmai továbbképzés befejező elő
adását Pusztavacson Scheili Lipót „Vá-
lasztékolás a faipar kívánalmai szerint" 
címmel tartotta. 

* 
A Szombathelyi Csoportban dr. Gál 

János „ A z erdők és fásítások az emberi 
környezetvédelem szolgálatában" és dr. 
Tompa Károly „Űj technika az erdősí
tésekben" címmel tartott előadást. A hoz
zászólásokból és a vitából ki kell emelni 
az erdészeti szakmunkásképzésre vonat
kozó megnyilatkozásokat. Ezekből kitűnt, 
hogy a gépi beruházások átfutási ideje 
jelenleg azért olyan hosszú, mert a ke
zelőket nem lehet az új gépek kezelésére 
időben kioktatni. A kiképzés akkor törté
nik, amikor a gép megérkezik. A ma 
szakmunkásképzése mindenhez „konyító", 
de semmihez nem értő szakembereket ad. 
Javasolták a kérdés mielőbbi, magasabb 
szintű megvitatását és rendezését. 

* 

A MÉM Veszprémi Csoportja az üzem
tervi terepi felvételi munkák közben fel
vetődött termőhelyfeltárási problémák 
megvitatására kétnapos bejárást szerve
zett az ajkai és nyírádi körzet területén. 
Dr. Járó Zoltán segítségével meghatároz
ták a vitatott talaj szelvényeket és a tele
pítendő fafajt. A Csoport előadás kereté
ben vitatta meg dr. Horváth Lászlóné ta
nulmányát, „Az erdőművelés és telepítés 
gépesítésének fejlesztési lehetőségei"-ről. 
Az előadást diafilmvetítés követte, ame
lyen az előadó az egyes géptípusokat, 
gépsorokat szemléltette. 

Halálozás: 
Életének 50. évében, szeptember 14-én, 

Tatabányán elhunyt Somodi Jakab erdő
mérnök, a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság termelési osztályvezetője. 

C s e r - és g y e r t y á n c s e m e t e állomány alól szedve, nagy mennyiségben 

e l a d ó . 

„Rákóczi'' Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 

8718 Tapsony, Somogy megye. Telefon: 11. 




