
A gépesítési szakosztály az erdőművelési szakosztállyal közös rendezvény során 
a Mátrai EFAG káli csemetekertjében tett látogatást és együtt tanulmányozták a 
csemetekerti munkák gépesítésében elért eredményeket, majd megvitatták a fejlesz
tés teendőit. 

A felszólalók élénk vitában értékelték a látottakat és elismerésüket fejezték ki. 
Felszólalt: Beély Miklós (Miskolci, Tóth József (Sopron), Kurdy István (Szolnok), Vi
da Zoltán (Visegrád), Horváth Károly, Mogyorósi József, Szamosi Ferenc (Keszthely), 
Szalay László (Kompolt), Király Tibor (Tatabánya), valamint egy finn erdőmérnök. 

A résztvevők sürgették az erdészeti gépek gyártásának most már halaszthatatlan 
megoldását és a gépgyártók közötti koordinálást, az egyes erdőgazdaságok által elért 
eredmények általánossá tételét, az elmaradók felzárkózását, hogy a csemetetermesz
tés mielőbb a káli színvonalú legyen az egész országban. Állást foglaltak az erdő
gazdaságok összefogásának szükségessége mellett egy-egy tájegységben, a csemete
termelés szakosodására és koordinálására, a rendszergazda módszer alkalmazását 
ajánlották. A kertek szakszerű vezetése szempontjából a személyi kérdések meg
oldását nagy jelentőségűnek tartották, nemkülönben a kertek helyének rendezését 
az erdőgazdaságok szervezetében. A közös szakosztályülést a két elnök, Varga Béla 
és dr. Káldy József vezette. 

* 
Az erdőhasználati szakosztály Nagykanizsán, a bánokszentgyörgyi erdészetnél, 

Dobriban és Budafán kihelyezett ülést tartott. A rendezvény programja volt: 
1. „Termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás korszerűsítése, együttműködés az EFAG-

okkaí. Felkért előadók: Horváth Imre tsz-elnök, Rodek Márton erdészetvezető, Ta
kács Tamás üzemvezető. 

2. „Zalai bükkösök kíméletes természetes felújítási eljárásainak ismertetése és meg
tekintése a bánokszentgyörgyi erdészetnél." A bemutatót dr. Varga László erdészet
vezető vezette. 

3. „A szemenyecsörnyei tsz dobri fafeldolgozó üzemének bemutatása." A bemu
tatót vezette: Horváth Imre tsz-elnök. 

A témákhoz hozzászólt: Várhelyi József, Csepregi János, Krámer Antal, Debreceni 
Imre, Szabó Ferenc Géza, Mlinarics József, Gresa Lajos, Pintér Károly, Horváth 
Imre, Rodek Márton, Takács Tamás, Az előadásokat, bemutatókat és hozzászóláso
kat Andor József foglalta össze. 

* 
Az erdőfeltárási szakosztály a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság területén 

tartotta kétnapos ülését. Csermely László vezérigazgató üdvözölte a szakosztály tag
jait és ismertette az erdőgazdaság feladatait, különös tekintettel az erdőfeltárás 
szükségességére és jelentőségére. Beély Miklós főosztályvezető és Gyurák József 
erdőfeltárási előadó ismertették a Bükk és Zempléni-hegységben folyó erdészeti 
útépítési tevékenységet, ahhoz kialakult útépítő szervezetet és gépparkot. 

Az erdőgazdaság elképzelését a szakosztályi ülés is megerősítette, amely szerint 
a VI. ötéves tervidőszakban az előrehaladt földúthálózat-kivitelezés mellett szük
ség van a burkolattal ellátott úthálózat fokozott sűrítésére. 

* 
A rendszerszervezési szakosztály ülését a Központi Fizikai Kutatóintézetben 

tartotta (Csillebérc). Megtárgyalták a fahasználati munkák tervezésének és nyilván
tartásának számítástechnikai megoldásait (a már működő rendszerek ismertetésével), 
majd megtekintették a TPA kisszámítógép munkáját. 



Az „Erdők a közjóért" szakosztály ülésén a szakosztály vezetője, Mészöly Győző, 
az 1981. évi szakosztályi munkát értékelte és az 1982. évi szakosztályi munkatervre 
tett javaslatot. Az ülésen részt vett Rakonczay Zoltán elnökségi összekötő. Hozzá
szólásában felhívta a figyelmet arra, hogy az általunk használt és ismert tartal
mú kifejezések, szavak (pl. közjólét, természetvédelem stb.) valódi tartalmát még 
a szakközönség sem ismeri elég pontosan, a szélesebb körökben pedig egyáltalán 
nem. Intenzívebb propagandamunkával sürgősen változtatni kell ezen a helyzeten, 
mert sok féleértésnek lehet elejét venni. 

* 
A vadgazdálkodási szakosztály rendezvényén, a Pilisi Parkerdőgazdaság területén, 

Rakcnczay Zoltán előadást tartott „Természet- és környezetvédelem, turizmus és 
vadgazdálkodás összehangolásának lehetőségei" címmel. Az előadást a parkerdő
gazdaság gyakorlatának ismertetése, bemutatása, majd vita követte. 

* 
Az erdővédelmi szakosztály Szegeden bemutatóval egybekötött tapasztalatcserét 

rendezett. A bemutató tárgya: az erdei- és feketefenyő fontosabb károsítói ho
moki fenyvesekben, különös tekintettel a Fomes annosus és az Evetria buoliana 
által okozott károkra, valamint az ellenük való védekezési lehetőségekre. A bemutatót 
megfelelő ismertetéssel Polner Frigyesné, illetőleg dr. Pagony Hubert tartotta. 

* 

Az erdőrendezési szakosztály ülése megvitatta Magas László előadását, melyet 
„Döntési táblák alkalmazása az erdőrendezésben" témakörben tartott. Ezt követően 
Gáspár-Hantos Géza szakosztályvezető értékelte a szakosztály 1981. évi munkáját 
és ismertette az 1982. évi munkatervet. 

Az oktatási és közművelődési bizottság az Erdészeti és Faipari Egyetem erdő-
használattani tanszékének irányításával, Sopronban tartotta az „Erdőhasználattan" 
c. tantárgy háromlépcsős (egyetem—szakközépiskola—szakmunkásképző iskola) ok
tatásának vitáját. 

* 

A szociálpolitikai bizottság, ír, Halupa Lajosné elnökletével, megtárgyalta az 
1981. évben végzett munkát, az előterjesztett, 1982. évre vonatkozó munkatervet. 
Vita után úgy határoztak, hogy az egyesület szakérdekvédelmi feladatának meg
határozására az elnökség felé vitaanyagot és ajánlásokat készítenek arról, hogy 
„Mit tehet a munkahely és az egyesület a nyugdíjasok foglalkoztatása, szakmai 
tapasztalatainak alkalmazása, a szakmához való tartozás erősítése és az idős nyugdíja
sok anyagi és emberi támogatásának érdekében?". 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport összejövetelt szer
vezett nyugdíjas csoporttagjai részére. 
A megjelenteket Rakonczay Zoltán, a 
helyi csoport elnöke köszöntötte, majd 
Király Pál, az OEE főtitkára emlékezett 
meg a 115 éves egyesületről. A megem
lékezés után Csötönyi József, a helyi cso
port titkára, szólt az 1981. évi munkáról 
és az 1982. évi feladatokról. Az összejö
vetelen felszólalt Boross György, Hibbey 
Albert, Jérőme René és Sághy István. 

A budakeszi csoport a budapesti helyi 
csoporttal közös rendezvényén a buda
keszi arborétumban Galambos Gáspár 
emlékművét avatta fel Tollner György 
igazgató. Méltatta Galambos Gáspár ér
demeit az arborétum létrehozásában, fej
lesztésében. Galambos Gáspár özvegye 
meleg szavakkal köszönte a tisztelet és a 
szeretet megnyilvánulását. 

A központban megrendezett taggyűlé
sen előbb Király Pál emlékezett meg 
egyesületünk 115. évéről, majd dr. Hő-



nich Miklós állatorvos, előadás kereté
ben összefoglalta a zárt téri vadgazdál
kodás időszerű kérdéseit. Ezt követően 
levetítette az élővadbefogás új módsze
reiről készített filmet. 

* 

Az ERTI-csoport által kiírt, „Az ERTI-
ben alkalmazható kutatásszervezési me
todika" c. pályázatra beérkezett pálya
munkákat bizottság értékelte: az I. dí
jat nem adta ki; II. díjban Gólya János 
részesült, egyidejűleg elnyerte az OEE 
által adott 1000 Ft-os pályadíjat; a III. 
díjat Tibay György és Jassó István nyer
te el. 

* 

A gyulai csoport a Dévaványai Tájvé
delmi Körzet területén megtekintette a 
túzokrezervátumot, majd diavetítéssel 
egybekötött előadást, „A dévaványai tú
zokrezervátum célja, eredményei, célki
tűzései" témakörben Pálnik Ferenc, az 
OKTH dél-alföldi felügyelőség tájvédel
mi ikörzetvezetője tartott. Szabados Jó
zsef helyi csoporttitkár beszámolt az 
1981. évi munkáról, majd ismertette az 
1982. évi munkatervet. Ezt követően a 
csoport egyetértésével a vezetőség az el
hunyt Banadics István helyére Gál Im-
rénét kooptálta az elnöki tisztség betöl
tésére és két új taggal bővítették a ve
zetőséget. 

* 

A kecskeméti csoport kibővített veze
tőségi ülés keretében Sipos Sándor he
lyi csoporttitkár előterjesztésében érté
kelte az 1981. évi munkáját és alakította 
ki az 1982. évi munkatervet. Az ülésen 
részt vett Vribinszki István, a Kiskun
sági EFAG vszb-titkára is. A munka
terv kialakítását felszólalásával különö
sen Pankotai Eszter,' Ván László és Vri
binszki István segítette elő. 

* 
A nagykanizsai csoportnál dr. Páll 

Miklós csoporttitkár értékelte az egye
sületi munka 1981. évi eredményeit, hiá
nyosságait, majd összeállításra került az 
1982. évi munkaterv. 

A csoport a miklósfai tsz területére 
tapasztalatcserét szervezett, ahol meg
tekintették a kialakulóban levő arboré
tumot, fakitermelési eljárást, erdőfelújí
tásokat és a tsz fafeldolgozó üzemét. A 
tapasztalatcserét Németh Ferenc ERDÖ-
VÁL-előadó és Vass László ágazatvezető 
vezette. 

A keszthelyi csoport Farkasgyepüre 
szervezett összejövetelén Borovits Ferenc, 
az ERFATERV szervezőmérnöke tartott 
előadást „Termelésszervezés a fagazda
ságban, különös tekintettel a speciális 
fahasználati gépekre" témakörben. Az 
előadó újszerű vizsgálati módszerrel ele
mezte a speciális fahasználati gépek kö
zül a kihordó vontatók, döntőgépek, ap
rítógépek, processzorok termelékenység
re gyakorolt hatását, az élőmunka-meg
takarítás lehetőségeit, egyben az élőmun
ka kiváltásának pénzügyi hatásait. Elem
zésének eredményeként választ adott ar
ra a kérdésre is, hogy milyen fejleszté
si irányt javasol. 

Az előadás kiegészítéseként Diósi Gyu
la a gyérítésekben végzett hosszúfás ter
melések által okozott mechanikai káro
sodás hatását elemezte, rávilágítva a 
forwarderek előnyére. Albert Imre hang
súlyozta, hogy az ágazatcentrikus érde
keltségi rendszer nem teszi érdekeltté a 
fahasználót az újulat megkímélésében. 
Mogyorósi József a fakitermelésben a 
nehéz fizikai munka kiváltásának szük
ségességét emelte ki. Szamosi Ferenc a 
folyamatgépesítésből fakadó feladatok 
sokoldalúságát részletezte. Tompos Imre 
az erdőnevelés és termelés kapcsolatát 
elemezte. 

A csoport a Zalai EFAG területére 
szakmai bemutatót szervezett. Ennek ke
retében dr. Páll Miklós erdőművelési 
osztályvezető és Kovács Jenő, fahaszná
lati osztályvezető kíséretében, Nova tér
ségében a hosszúfás fakitermelés, gépi 
kérgezés, a Quickwood ültetőgép mun
kájával ismerkedtek. Megtekintették a 
véghasználati korú bükkös-erdeifenyves 
állományokat, végül a lenti fafeldolgo
zó üzem munkáját tanulmányozták. 

* 

A miskolci csoport „A Bükk gomba
világa" témakörben előadást és kiállítást 
szervezett. Kékesi Antal, MÉVl-igazgató 
megnyitója után Répási Gábor MÉVI-
osztályvezető ismertette a Bükk fonto
sabb gombáit. Ezután a múzeummal kö
zösen szervezett kiállítást, illetve a han
gácsi Rákóczi Mgtsz gombatermesztési 
módszerét a nagyközönség részére ren
delkezésre bocsátották. Az előadáson 230-
an vettek részt, a kiállítást mintegy 800-
an tekintették meg. 

A csoport a parasznyai erdészet terü
letén szakmai bemutatót tartott. Mu
rányi János megnyitójában vázolta a fa
termesztés helyzetét. Rámutatott, hogy 
sok esetben hiányzik a következetesség 
és a technológiai fegyelem. Dr. Bondor 
Antal kiemelte a fatermesztés fejlesztése 
érdekében végzendő feladatokat. A fe-



nyőfajok mellett a gazdálkodásunk ge
rincét képező tölgyből és bükkből is 
létesítendők származási kísérletek. Cél
szerű belépni a fenyőmag-kereskedelmi 
(ODP) egyesületbe. Szorgalmazta a cse
metekerti társulások szervezését, a ne
mesítés terén pedig óvott az egyklónúság 
veszélyétől. Dr. Lengyel György ismer
tette az erdőművelésben eddig foglalkoz
tatott gépeket, az ERTI és egyes er
dőgazdaságok által kikísérletezett gé
pek előnyeit és a beszerzési lehetősé
geket. Dr. Sólymos Rezső elemezte a 
bükkös, illetve kocsányos tölgyes állo
mányok legeredményesebb nevelési mun
káinak módszereit. A helyszíni bejárás 
dr. Bartucz Ferenc és dr. Kolonits József 
vezetésével, mély benyomást keltett a 
résztvevőkben. 

* 
A Pest megyei tsz-csoport összejöve

telén dr. Balázs István titkár adott tájé
koztatót az egyesületi munkáról, a ki
emelt egyesületi feladatok teljesítéséről, 
majd ismertette az 1982. évi munkater
vet. Ezt követően Varró József „A vad
gazdálkodás távlati irányelvei érvényesí
tése Pest megyében", Gáspár-Hantos Gé
za „Az erdőrendezés szerepe és feladatai 
a korszerű erdőgazdálkodásban", Ott Já
nos „Célcsoportos erdősítési lehetőségek, 
megoldások a VI. ötéves tervben" cím
mel tartott előadásokat hallgatták és vi
tatták meg a résztvevők. 

* 

A soproni csoport a Tanulmányi Erdő
gazdasággal közösen a Duna-kanyarban 
tanulmányúton vett részt. A résztvevők 
a Pilisi Parkerdőgazdaság munkájával, a 
parkerdő berendezéseivel, valamint a le-
pencei fafeldolgozó üzemmel ismerked
tek meg. 

* 

A tatabányai csoport, a Vértesi EFAG-
gal közösen „Újítási ankétot" rendezett. 
Henzer Antal igazgatóhelyettes megnyi
tója után Barth Sándor technológus, újí
tási előadó, ismertette az EFAG 1981. 
évi újítási tevékenységét. A tájékoztató 
feletti vita és hozzászólások után ún. 
„ötletbörze" következett. Az ankéton bí
rálóbizottságot hoztak létre, és a hely
színen azonnal elbírálták és készpénz
jutalomban részesítették azt, akinek 
ötlete az erdőgazdaság valamely munka
helyén megvalósítható, a munkát meg
könnyíti, elősegíti. Az ötletbörze sok jó 
és elfogadható, bevezethető javaslatot 
hozott felszínre. 

A veszprémi MÉM-csoport évzáró ren
dezvényén Ugodon, a „Szabadság" Mgtsz 
munkájával ismerkedtek meg a jelenle
vők. A tsz elnöke, Kocsis Zoltán tartot
ta a bemutatót. Ezt követően Gallen 
Sándor, faipari ágazatvezető, az erdőgaz
dálkodásról és fafeldolgozásról számolt 
be. Külön kiemelte a fejlesztési elkép
zeléseket: csemetekert további építése, 
LKT traktor és daru vásárlása, fűrész
csarnok rekonstrukciója. 

Ezt követően dr. Szikra Dezső titkár 
beszámolt a csoport 1981. évi munka
tervének végrehajtásáról. Kiemelte, hogy 
az erdőfelügyelőség szakszervezeti bizott
ságának támogatásával sikerült kétnapos 
tanulmányutat megszervezni az Ipoly-
vidéki EFAG területén. A művelődési 
házban tartott rendezvényt kiegészítette 
két szép kiállítás is. Az egyik a hubert
laki fafaragó tábor életét és alkotásai
nak egy részét mutatta be, míg a má
sik „A tánc varázsa" címmel, a Pécsi 
Balett előadásain készült nagyméretű 
színes fotókat. Az alkotó művész: Há-
vorné Takách Ágnes. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 

BUDAPESTEN: 

Mészöly Győző „Parkerdők Magyaror
szágon", 

BUDAPESTEN (ÉRDÉRT): 

Spilák Ernő „Anyaggazdálkodás és a 
TEK-vállalatok kibővített kevékenysé-
ge", 

BAJÁN: 

Czebe Gyula „Vadkárok csökkentésé
nek lehetőségei", 

BALASSAGYARMATON: 

Dr. Káldy József „Az erdőművelés és 
csemetetermesztés gépesítésének fej
lesztése", 

DEBRECENBEN: 

Dr. Zágoni István „Franciaország fagaz
dasága", 

GÖDÖLLŐN: 

Kopasz Margit „Pest megyei termé
szeti értékek", 



KESZTHELYEN: 

Dr. Mithay Sándor „Régészeti feltá
rás a Bakonyban", 

MISKOLCON: 

Répási Gábor „Az erdélyi havasok 
gombaflórája", 

SZEGEDEN: 

Dr. Sólymos Rezső „A fenyőerdősíté
sek ültetési hálózata és a fenyőneve
lés racionalizálása", 
Murányi János „Erdészszemmel Szu
dánban" címmel. 

* 

Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 64. évfordulója 
alkalmából, eredményes munkájuk elis
meréseként, Benedek Józsefnek, az Erdei 
Termék Vállalat csoportvezetőjének; 
Eke Pálnak, a Délalföldi Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaság erdészetvezetőjé
nek; Németh Antalnak, a Somogyi Erdő-
és Fafeldolgozó Gazdaság erdészetvezető
jének; Rompos Istvánnak, a Balaton
felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság fakitermelőjének; Sikter Józsefné-
nek, a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság segesdi erdészete erdőműve
lési dolgozójának a MUNKA ÉRDEM
REND ezüst fokozata; Andrikó Ferenc
nek, az ÉRDÉRT Vállalat 14. sz. gyár
egysége szb-titkárának, Becfc Józsefnek, 
a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ság fagyártmánytermelőjének, Draskovics 
Gyulának, a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság gépkocsivezetőjének. Gelencsér 
Imrének, a Somogyi Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság fakitermelőjének, Szanyi 
Tibornak, a Kisalföldi Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság erdészének, Vasas Já
nosnak, a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 

Gazdaság fakitermelőjének, Zahari Já
nosnak, a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság rakodómunkásának a 
MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata 
kitüntetést adományozta. 

* 

Az MTESZ Pest megyei Szervezetének 
elnöksége, kiemelkedően eredményes 
egyesületi társadalmi munkájuk elisme
réseként, Somogyi László és Hevesi Fe
renc tagtársunkat megyei emlékéremmel 
tüntette ki. 

Az MTESZ Szabolcs-Szatmár megyei 
Szervezetének elnöksége szakmai mun
kájában és a megye fejlődését elősegítő, 

tudományos egyesületi életben egyaránt 
kiemelkedő munkája elismeréseként, 
Frankó Jánosnak, a nyíregyházi helyi 
csoport titkárának, a „Kabay János"-
emlékérmet adományozta. 

* 

Üj tagok 

Kiss János faipari mérnök, Eger; Gá
bor Márton Ottó erdésztecnikus, Leivel; 
Sasa József erdőmérnök, Agyagosszer-
gény; Schierer János erdésztechnikus, 
Rajka; Mohácsi Enikő társadalomtudo
mányi fordító, Kecskemét; dr. Zsombor 
Ferenc erdőmérnök, Budapest; Keszler 
György mezőgazdasági gépészmérnök, 
gépipari gazdasági mérnök, Budapest; 
Antal János erdésztechnikus, Zánka; 
Mahl János erdésztechnikus, Veszprém; 
Németh György erdész, Balatonfüred; 
Rimaszombati György erdésztechnikus, 
Bernecebarát; Bódi Antal műszaki gya
kornok, Bércei; Bese László erdőmérnök, 
Budapest; Antal Sándor vadgazdálkodási 
üzemmérnök, Balassagyarmat; Antal Ká
roly mezőgazdasági gépészmérnök, Szé-
csény; Fekete Éva faipari üzemmérnök, 
Bélapátfalva; Konopás András erdész
technikus, Érsekvadkert. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. Tagok: dr. Balázs István, 
Budapest; Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdár Béla, Buda
pest ; Botos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; Csötönyi József, Budapest: Deák István, 
Tamási; Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa, Budapest; dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Sopron; 
dr. Kecskés Sándor, a műszaki tudományok doktora, Sopron; Keszthelyi István, Budapest; Ki
rály Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő. a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. 
Kiss Rezső, Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, 
Nagykanizsa; Rácz Antal, Budapest; Soós Károly, Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szent-
kúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora, Buda
pest ; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudo

mányok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




