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Az OEE elnöksége értesíti a tagságot, hogy augusztus 4-én de. 9 órai kezdettel ren
dezi meg Pécsett, az Orvostudományi Egyetem aulájában 

A közgyűléshez csatlakozóan, annak szakmai programjaként a MEM Erdészeti és Fa
ipari Főosztálya, a Fagazdasági Vállalatok Országos Központja, a Mecseki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság közreműködésével augusztus 4-én du. a bólyi csemetekertben, 
augusztus 5-én Zengővárkony térségében tartja a 

A közgyűlés tárgysorozatáról és a Műszaki Nap programjáról, valamint a részvétellel 
kapcsolatos tudnivalókról az OEE helyi csoport titkárai adnak felvilágosítást. A két
napos rendezvényt a Mecseki EFAG (7601 Pécs, Pf. 179., Rét u. 8.) bonyolítja. A ván
dorgyűlésen való részvételi jelentkezés — a korábbi két év gyakorlatától eltérően —• 
az OEE helyi csoportok titkárainak közreműködésével és útján történik. 

Egyesületünk elnöksége 1977. február hó 21-én DR. MADAS ANDRÁS elnökletével 
ülést tartott. Első napirendi pontként megvitatta DR. KERESZTESI BÉLA akadé
mikus, AZ ERDŐ szerkeszője előterjesztését egyesületi szaklapunk helyzetéről. 

A szerkesztő bizottság, az eddigiekhez hasonlóan, igyekezett a lapban a Szövetség 
és az Egyesület által megszabott követelményeknek eleget tenni. Gondot fordított a 
külföldi kutatási eredmények megismertetésére, foglalkozott a szűk keresztmetszetek 
feltárásával, munka- és üzemszervezési kérdésekkel, a szakoktatás fejlesztésével. Tá
mogatta a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztését, a majorfásítást. Legered
ményesebb törekvése volt a szakma legfontosabb kérdésében, a technikaváltásban 
való közreműködés. Az 1976-ban e tárgyban rendezett kerekasztal-megbeszélés je
lentősen mozgósította a szakemberéket. 

Az, hogy a törekvések mennyire voltak eredményesek, már nem egészen a szer
kesztő bizottságon múlott. Az ÉRDÖ-nek hivatásos újságírói nincsenek. Az alkalmi 
szakírókra megfelelő módon hatni kevéssé lehet. Ezek önként egyre ritkábban je
lentkeznek, különösen az üzem, a gyakorlat részéről. A cikktoborzás a szerkesztő 
bizottsági tagoknak egyre nagyobb gondot okoz. Még szakmánk legjobbjai is mind 
kevésbé élnek a nagy áldozatokkal fenntartott lap adta közlési lehetőséggel, mind 
kevésbé érzik szükségesnek gondolataikat, tapasztalataikat közreadni. Átmenetileg 
segíti a szerkesztést a tudományos évkönyvek beszüntetése. Kizárólag tudományos 
eredmények közreadásával azonban nem elégíthetjük ki az olvasót. Ismételten fel 
kell ébreszteni a gyakorlatban dolgozók legjobbjainak írói ambícióit is. -

Az elmúlt két évben állandósult gond a megjelenés elhúzódása. Továbbra is egy
másfél hónapos késéssel kell számolnunk. Mindezek ellenére igyekszik a bizottság 
kielégíteni a követelményeket. 

Az előterjesztést követő vitában számos, megértésről, rokonszenvről tanúskodó ja
vaslat hangzott el azzal, hogy az elnökség a legmesszebbmenőén kívánja segíteni a 
szerkesztő bizottság munkáját. A vitában DR. MADAS ANDRÁS, DR. SALI EMIL, DR. 
KERESZTESI BÉLA, RAKONCZAY ZOLTÁN, BALÁZS ISTVÁN. VARGA BÉLA, 
ERDŐS LÁSZLÓ, NÉMETH ANDRÁS, KÁRÁLL JÁNOS, PAULIK ISTVÁN, DR. 
CSONTOS GYULA, GÁSPÁR-HANTOS GÉZA, VÁNYAI SÁNDOR, BEDÖ TIBOR 

Második napirendi pontként RIEDL GYULA adott tájékoztatást az 1977. évi külföl
di utak hasznosításáról. 

1978. évi rendes közgyűlését. 

V I I . Fagazdasági Műszaki Napot. 

vett részt. 



Az elnökség a külföldi kiküldetések hasznosításának eredményesebbé tételére mó
dozati javaslatokat fogadott el. A vitában részt vett DR. MADAS ANDRÁS, KIRÁLY 
PÁL, DR. HERPAY IMRE, DR. ÉBLI GYÖRGY, DR. PANKOTAI GÁBOR, DR. SÜT-
TÖ LÁSZLÓ (MÉM), HALÁSZ ALADÁR, RIEDL GYULA, FILA JÓZSEF. 

Ezt követően ismét RIEDL GYULA jelentését hallgatta meg az elnökség az OEE he
lyi csoportjainak 1977. évi működéséről a statisztika tükrében. A 35 helyi csoport 
1977. évi legfőbb egyesületi feladatait az új Erdőtörvény elkészítésének; az erdőgaz
daság perspektivikus népgazdasági jelentősége ismertetésének; a majorfásításoknak, 
mint az erdészet V. ötéves tervi kiemelt feladatának; az Erdők Napja megrendezésé
nek; az V. ötéves terv végrehajtásának; a szociális jellegű munkálkodásnak a társa
dalmi munka eszközeivel való segítése határozta meg. 

Ezekre a feladatokra szervezett 40 ankéton, szimpozionon, tanácskozáson; 285 elő
adáson, vitadélutánon és klubnapon; 19 filmvetítésen; 222 szakmai tanulmányúton, 
tapasztalatcserén és szakmai bemutatón; 71 munkabizottsági ülésen; 152 szervezeti 
ülésen, összesen 789 rendezvényen 24 554 fő részvételével vitatták meg a tennivalókat, 
mintegy 5600 hozzászólással segítve az országos és helyi megoldásokat. 

Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a 285 előadásból (amelyből 86 előadást egye
sületünk központi előadói tartottak), 199 előadást részben központi, részben helyi elő
adókkal már a területen, erdészetekben, üzemekben, közel a termeléshez és a tagság 
zöméhez szerveztek. 

Különösen hasznosnak és eredményesnek ítélhetők a helyi szakmai kérdések, prob
lémák megoldásán dolgozó munkabizottságok. E téren példamutatóan működött a 
győri, kecskeméti, mátrafüredi, nagykanizsai, nyíregyházi, pápai, pilisi, szegedi, 
szombathelyi, Veszprémi MN, ERTI, ÉRDÉRT, Budapest MN, Erdőrendezőségi helyi 
csoport. 

Az elhangzott előadások 28%-a biológiai, 23%-a műszaki, 29%-a közgazdasági és 
20%-a egyéb fagazdaság-politikai jellegű témakört ölelt fel. 

A fagazdaság és a vele kapcsolatos szakterületeken dolgozó szakemberek kapcso
latainak erősítését szolgálta a MTESZ-en belül társegyesületekkel közösen szervezett 
32 rendezvény. 

Az információszerzés, tájékozódás és tájékoztatás hatékonyabbá tételét szakembere
ink bulgáriai, csehszlovákiai, mongóliai, ausztriai, jugoszláviai, norvégiai, afrikai ta-
nulmányútjával összefüggő élménybeszámoló növelte, több ezer diakép vetítésével. 

Helyi csoportjaink különösen nagy aktivitással vettek részt az új Erdőtörvény elő
készítő munkálataiban javaslataikkal, valamint a majorfásítások tervezési és kivite
lezési munkáiban. 

A fiatal szakemberekkel való foglalkozás terén külön is említést érdemlő munkát 
fejtett ki Eger, Sopron, Szeged azzal, hogy rendezvényeikbe bevonták az erdészeti tan
intézetek növendékeit. 

Helyi csoportjaink szorgalmazták a taglétszám növelését is. Taglétszámunk 1977. 
december 31-én 5706 fő volt. 

A jelentés végül megemlékezett az 1977. évi debreceni, nagyon jól szervezett köz
gyűlésünk megrendezésébe;:, elsősorban a Felső-Tiszái EFAG, továbbá a debreceni és 
nyíregyházi csoport pontos, magas szinten végzett, elismerést kiváltott munkájáról. 

A részleteiben, csoportonként is feldolgozott adatok lehetővé tették annak megálla
pítását, hogy helyi csoportjaink közül az átlagosnál eredményesebb munkát végzett: 
Balassagyarmat, Debrecen, Eger, Gyula, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Mátra
füred, Nagykanizsa, Visegrád, Sopron, Szeged, Szombathely, ERTI, ÉRDÉRT. 

Az elnökség a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. Ezt követően az elnökség 
KIRÁLY PÁL főtitkár előterjesztése alapján folyó ügyeket tárgyalt. 

* 
Az ifjúsági bizottság ülésén megbeszélték a bizottság kapcsolatainak kiszélesítését 

más társadalmi szervezetekkel (Hazafias Népfront, KISZ, Úttörőszövetség), majd ki
alakították a Fásítási Hónap és az Erdők Napja országos megrendezésével kapcsolatos 
közreműködésük feladatait. 

A helyi csoportok életéből 

A győri csoport filmvetítéssel egybe
kötött összejövetelén KÁRÁLL JÁNOS-
nak, a helyi csoport elnökének bevezetője 
után a tagság megtekintette az „Erdé

szeti Műszaki Napok 1977" c. filmet, 
amely szorosan kapcsolódott a következő 
előadáshoz. DR. MAROSVÖLGYI BÉLA 
előadásiból áttekintést kaptak a mező- és 



erdőgazdaságok gépparkja karbantartá
sának helyzetétől országos összehasonlí
tásban. Az előadó részletesen kifejtette, 
hogy a gépek hatékonyabb működését, 
kihasználtságának fokozását miként se
gíti elő: a rendszeres karbantartás, gon
dozás; a karbantartás és a termelés jobb 
kapcsolata; a karbantartás jobb ellátott
sága, műszerezettsége; a jól szervezett, 
korszerű javítószolgálat; a tartalékgépek. 

• 
A kecskeméti csoport vezetőségi ülésen 

foglalkozott a vadászati törvény tézisei
nek, a módosítástervezet elkészítésének 
kérdéseivel. A tagság véleményének, ja
vaslatainak feldolgozására munkabizott
ságot hívtak életre, amelynek vezetője 
MARSCHALL TAMÁS, tagjai MIHÁLY
KA TIBOR, HORVÁTH ZOLTÁN, NAGY 
LAJOS. A javaslat beérkezett az OEE 
központjába. 

A csoport Kecskeméten és Kiskőrösön 
klubnapot tartott. Ezen SIPOS SÁNDOR 
titkár 300 diakép vetítésével beszámolt az 
elmúlt időszakban lezajlott néhány egye
sületi rendezvényről, hazai és külföldi 
tanulmányútról. 

* 

A mátrafüredi csoport tanulmányút ke
retében Budapesten megismerkedett az 
ÁEMI Számítógép Laboratóriumának 
munkájával FADGYAS KÁLMÁN veze
tésével. Az adatfeldolgozó R—20 típusú 
számítógépét TÓTH MIKLÓS ÁEMI osz
tályvezető és MOCSKONYI ZSIGMOND 
csoportvezető mutatta be. A résztvevők 
elsősorban a munkafolyamatokkal, az 
előforduló nehézségekkel, gondokkal és a 
már jól bevált programokkal ismerkedtek 
meg. 

A soproni csoport ..Erdészkerületek fel
adatai, fejlesztésük tendenciái" témakör
ben kerekasztal-konferenciát rendezett. A 
vitaülést DR. SZÁSZ TIBOR tudományos 
főosztályvezető vezette. Előadást tartott 
TIBAY GYÖRGY tudományos munka
társ. Felkért hozzászóló DR. SOMKÚTI 
ELEMÉR tanszékvezető egyetemi tanár 
és NÉMETH FERENC munkaügyi vezető 
volt. Sok hozzászólás volt és érdemleges 
vita alakult ki, amely jelentősen segíti a 
Tanulmányi Erdőgazdaságban a kerület
vezetők művezetésről a szakosított veze
tésre való átállás elkezdését. 

A csoport vezetőségi ülésen vitatta meg 
a vadászati törvény módosítására vonat
kozó egyesületi javaslat tennivalóit. 

A szegedi csoport a Kiss Ferenc Erdé
szeti Szakközépiskola kollégiumának kul
túrtermében taggyűlést tartott. Az el
nöklő ANTAL MIHÁLY megnyitója után 
VIDA LÁSZLÓ titkár részletesen beszá
molt a csoport 1977. évi munkájáról, ren
dezvényeiről, bizottsági tevékenységeiről 
és azok eredményeiről. FEKETE GYULA 
főtitkárhelyettes az OEE elnöksége nevé
ben köszöntötte a taggyűlést. Elismerés
sel szólt a csoport munkájáról azzal, hogy 
a csoport is vállaljon szerepet a magyar 
erdőgazdálkodás koncepcióinak folyama
tos kialakításában, azok megvalósításá
ban. Kiemelte a különböző munkabizott
ságok érdemi munkáját, majd a 30, illet
ve 20 éves folyamatos egyesületi tagság
gal rendelkező tagoknak meleg szavak 
kíséretében átadta a törzsgárdajelvénye
ket. 

* 

A tatabányai csoport a tatabányai er
dészetnél szakmai bemutatót rendezett. 
Ezen DR. CSESZNÁK ELEMÉR az erdő
művelés szabályozó rendszeréről tartott 
előadást, különös tekintettel a tisztítások, 
törzskiválasztó gyérítések szakszerűsé
gére, a gyakorlati végrehajtásra, a gazda
ságosságra. DR. HERPAY IMRE a gyérí
tésben történő aprítéktermelés kapcsán 
elemzőén és gyakorlati módon foglalko
zott a szervezés kérdéseivel. Végül a hely
színi bemutatón MORBARK 12 típusú 
géppel törzskiválasztó gyérítésben végzett 
erdeiapríték-termelést tekintették meg a 
résztvevők BARTH SÁNDOR és ELMER 
NÁNDOR vezetésével. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadáso
kat tartották: 
Balassagyarmaton 

Kapuvárott 

Nagykanizsán 

Pápán 

DR. BONDOR AN
TAL „A fagazdaság 
időszerű fejlesztési 
kérdései", 
DR. CSESZNÁK 
ELEMÉR „Erdőneve
lés kevesebb munká
val", 
DR. VÁRHELYI 
ISTVÁN „A terme
lékenység, hatékony
ság és annak elemzé
se", 
NAGY GYULA 
CSABA „Erdész
vadász-szemmel Tan
zániában" címmel. 



Nyugdíjazás 
Több évtizedes szolgálat után nyugalom
ba vonult HIBBEY ALBERT erdőmérnök, 
az Országos Vízügyi Hivatal főmérnöke. 
Egyesületünk országos választmányának 
tagja; NEMES JÓZSEF erdőgazda, a 
MEDOSZ erdészeti szakosztályvezetője. 
Egyesületünk elnökségének tagja: DR. 
SZEDERJEI ÁKOS erdőmérnök, a Fő
városi Állat- és Növénykert főigazgatója. 

Halálozás 
JÁKÓY ENDRE gyémántdiplomás erdő
mérnök életének 89. évében Balatonalmá
diban elhunyt. Nagy részvét mellett 
Veszprémben temették. 

Életének 76. évében, Budapesten el
hunyt MESTYANEK ISTVÁN erdőmér
nök. 

VÉSSEY EDE mikológus, aranyérmes, 
kiváló feltaláló, a Mikológiái és Faanyag
védelmi Társaság hosszú időn át volt ve
zetőségi tagja, a faanyagvédelem jeles 
szakértője Budapesten, 67. életévében el
hunyt. 

Hosszú szenvedés után, életének 
49. évében elhunyt GYÖRKI ATTILA 
erdőmérnök, egyesületünk budakeszi 
helyi csoportjának alapító tagja, hosszú 
időn át volt titkára, majd elnöke. Ham
vait a Budavidéki Állami Erdő- és Vad
gazdaság halottjaként a Budakeszi Járási 
Pártbizottság és Tanács VB által létesített 
díszsírhelyen nagy részvét mellett helyez
ték örök nyugalomra. 

Lij tagfelvétel 
KOVÁCS BARNA erdésztechnikus, 

Berettyóújfalu; KÁLDY JÓZSEF erdő
mérnök, Pécs: SZILÁGYI KÁROLY gé
pészmérnök, Pécs; TÓTH LÁSZLÓ erdő
mérnök. Kisvaszar; BOGNÁR LÁSZLÓ 
erdésztechnikus, Kisvaszar; LAKATOS 
LÁSZLÓ erdőmérnök, Sásd; PRIOL 
GYÖRGY erdésztechnikus, Sásd; SAS 
IMRE OTTÓ erdésztechnikus, Féked; 
TÓTH FERENC erdésztechnikus, Hetve-
hely; VARGA LÁSZLÓ erdőmérnök, Mo
hács; SZALAY GÁBOR erdőmérnök, Bu
dapest; HEGYI JÁNOS erdésztechnikus, 

Budapest; VIDA LAJOS agrármérnök, 
Győr; BALOGH KÁROLY CSABA er
dész, Varsány; KÓSIK LÁSZLÓ erdész
technikus. Nagybörzsöny; SZIRMAI 
LÁSZLÓ erdésztechnikus, Sajókápolna, 
ifj. TÓTH ISTVÁN erdésztechnikus, Ra
gály; HEGEDŰS IMRE erdőmérnök, Sa
jókápolna: POGÁNY ISTVÁN erdész
technikus, Varbó; KOMÁROMY ANDOR-
NÉ SZILVAY ANNA közgazdasági tech
nikus, Budapest; SZENTI VÁNYI IMRE 
erdőmérnök, Budaörs; DR. BOGYAI 
ISTVÁN jogász, Budapest; VÉGVÁRI 
ANDRÁS gépészmérnök, Kecskemét: 
MAGYAR ANDRÁS ny. erdész, Szeged; 
SIMON ISTVÁN nyugdíjas. Kecskemét: 
GALAMBOS NÁNDORNÉ mérlegképes 
könyvelő, Kecskemét; GERGELICS 
LÁSZLÓ villamos üzemmérnök. Érd: 
KATONA LÁSZLÓ erdésztechnikus. Biri: 
SZABÓ MIKLÓS erdésztechnikus, Tisza
vasvári; CZIRJÁK GYÖRGY faipari 
technikus, Nyíradony; FEKETE GYÖRGY 
BÉLA erdőmérnök, Nyíracsád; NEMES 
SÁNDOR szakmunkás, Berettyóújfalu: 
ANTAL ISTVÁN erdész, Berettyóújfalu; 
SZÁRAZ LÁSZLÓ erdésztechnikus, Ken
deres: S. TÓTH LÁSZLÓ erdésztechni
kus. Karcag; HORVÁTH ZOLTÁN er
désztechnikus, Szolnok; KOLOH IMRE 
géoipari technikus, Endrőd: LAJKÓ 
LÁSZLÓ faipari technikus, Szajol; 
MÁDAI GYÖRGY művezető, Tiszafüred; 
VARGA JÓZSEF osztályvezető, Nagy
kőrös; VARGA IMRE faipari mérnök, 
Nagykőrös: BAÁR ISTVÁN erdész. 
Nyáregyháza; BÁRÁNY LÁSZLÓ erdész-
technikus, Tápióbicske; HÁZI JÁNOS 
erdész. Tiszabő: BENEDEK ZOLTÁN fa
ipari mérnök, Nagykőrös; GOMBÁS 
ISTVÁNNÉ ÁRVAY GABRIELLA erdő
mérnök, Szolnok; MOHÁCSI ISTVÁN 
MÁV műszaki főfelügyelő, Mátrafüred; 
KOVÁCS ENDRE erdésztechnikus, Mikó-
falva; SCHMIDT ZOLTÁN erdőmérnök. 
Eger; NAGY LAJOS mezőgazdasági 
technikus, Nagyvisnyó; KOZMÁRI 
JÓZSEF gépésztechnikus, Gyöngyös; DR. 
BÍRÓ LAJOS erdőmérnök-mérnökköz
gazdász. Eger: BORCZVÁN GÉZA elekt
rotechnikus. Mátrafüred; DEÁK LÁSZLÓ 
gépipari technikus, Gyöngyöshalász; JA
KAB ISTVÁN erdésztechnikus, Gyön
gyös. 

AZ ERDŐ szerkesztő bizottsága: Vezető: Keresztesi Béla akadémikus. Budapest, főmunkatárs: 
Jéiome René, Budapest; Tagok: Balázs István, Budapest; Boldizsár Antal, Miskolc: Botos Géza, 
Debrecen: Büttner Gyula, Visegrád Deák István, Tamási; Dobay Pál, Visegrád; Erdős László, 
Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár Hantos Géza, Budapest Hatler• Rudolf, Szentbalázs; 
dr. Herpai Imre, Sopron; Jáhn Ferenc, Eger; dr. Járó Zoltán, Budapest; dr. Káldy József, 
Sopron: Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, Budapest; dr. Kiss Rezső, Budapest; dr. Ma
das András, Budapest: Mándik Béla, Budapest; Murányi János, Budapest; Rácz Antal, Buda
pest; dr. Sali Emil, Budapest; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr. Speer Norbert, Budapest; 
Siádel Károly, Győr; Szegedi András, Szolnok: dr. Tóth Sándor, Budapest: dr. Varga Ferenc, 

Sopron: Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán, Oroszlány. 




