
Az országos választmány 1982. szeptember hó 22-én, Budapesten ülést tartott dr. 
Váradi Géza alelnök vezetésével. A napirendi pontoknak megfelelően és a korábbi 
elnökségi határozat szerint „A társadalmi élet fokozásának lehetőségei az Egyesü
letben" c. témakör összefoglaló ajánlásait a bizottság elnöke, Rakonczay Zoltán ter
jesztette elő, amelyet Fila József, a bizottság tagja egészített ki. A vitában részt 
vett: Csanádi Béla, Szepesi László, Anda István, Király Pál. Váradi Géza össze
foglalójában megköszönve a feltáró-felmérő munkát, rámutatott, hogy a véleménye
ket minősítetten kell kezelni. Nem a szélsőségeket kell nézni, hanem azt, hogy tagsá
gunk egyénileg miképpen vesz részt a társadalmi munkában. Egyesületünkben min
denkinek helye van, aki a szakmát kívánja szolgálni. A célraorientáltabb rendezvé
nyeket szorgalmazta azzal, hogy formális üléseket, összejöveteleket nem szabad tar
tani. 

A következő napirendi pontként a választmány az Erdészeti és Faipari Egyetem 
tervezetét vitatta meg az erdészeti üzemmérnök képzés bevezetésére. Az írásban elő
re kiadott tervezethez dr Gál János rektor fűzött szóbeli kiegészítést. A vitában részt 
vett: Csanádi Béla, Waliczky Lászlóné, Borsodi Imre, Tuskó László, Káldy József, 
Szepesi László, Balázs István, Németh József, Horváth Lajos, Király Pál. Váradi 
Géza összefoglalója szerint az a vélemény alakult ki, hogy a jelenlegi körülmények 
között a meglevő oktatási formák még alaposabb kihasználásával kell biztosítani a 
vállalatok, szövetkezetek számára az igényelt képzettségű szakembereket. 

A választmány Király Pál főtitkár előterjesztése alapján az 1983. évi egyesületi ki
emelt feladatot a következő két témakörben határozta meg: 
1. Innováció az erdőgazdaságban 
2. A fatermesztés helyzete és feladatainak meghatározása 

Végezetül a főtitkár tájékoztatta a választmányt arról, hogy dr. Gál János rektor 
javasolta az 1983. évi egyesületi közgyűlés Sopronban történő megrendezését, külö
nös tekintettel felsőoktatási intézményünk alakulásának 175. évfordulójára. A kiala
kult program szerint a vándorgyűlés és a megemlékezés időpontja: 1983. augusztus 
26—27. 

A gépesítési szakosztály 1982. szeptember 16. és 17-én rendezte meg a II. Országos 
Erdészeti Gépesítési Konferenciát Budapesten, az MTESZ Technika Házában. Az el
ső konferencia 10 évvel ezelőtt volt. Az azóta eltelt időben a gépek száma megdup
lázódott az erdőgazdaságokban, és ma közel 500 ezer kW motorteljesítményű géppel 
rendelkeznek. A motorfűrészen túl az erdei közelítés, rakodás, szállítás feladatainak 
ellátására korszerű gépekkel rendelkeznek. A gépesítés átlagos szintje 75% körül van, 
tehát az erdészeti munkák gépesítése közepes szintű. Az erdőgazdaságokban a faki
termelés végzésére megjelentek már a kombájnok, a több műveletet végző nagygé
pek. Szükséges azért, mondotta dr. Káldy József egyetemi tanár, szakosztályvezető 
elnöki megnyitójában, hogy a konferencia számba vegye az eddig megtett utat és 
javaslatokat tegyen a fejlesztésre. 

A rövid plenáris ülés után három szekcióban folyt a tanácskozás (erdőművelési 
munkák gépesítése, fakitermelési munkák gépesítése, erdészeti gépek üzemfenntar
tása). Korreferátumot tartott dr. Anton Trzesniowski igazgató (Ausztria), dr. Hans 
Robel igazgató (NDK), prof. dr. E. Kaminski (Lengyelország), dr. prof. W. Petricek 
(Csehszlovákia). 

A Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaság Miskolc-Csanyik völgyben vándorgyű
lésen vitatta meg a gombamérgezések tapasztalatait Borsod-Abaúj-Zemplén megyé
ben dr. Sedlák Mária főorvos, a megyei KÖJÁL igazgatóhelyettese előadásában. 



A terepjárással egybekötött gombameghatározó tapasztalatcserét Kékesi 
Antal, a Társaság miskolci csoportjának elnöke vezette, míg a Bükki Nemzeti Par
kot és élővilágát Gyulai Iván, a Hermán Ottó Múzeum természettudományi részlegé
nek vezetője mutatta be. 

A Társaság Visegrádon, a Jurtatáborban kétnapos gombatérképezési és gombaisme
reti továbbképzést rendezett. 

A helyi csoportok életéből 
A győri csoport kétnapos tanulmány

utat szervezett a Nagykunsági EFAG te
rületére. A tanulmányút során a résztve
vők megtekintették a nagykőrösi fafel
dolgozó üzemet, a ceglédi erdészeti üze
met, a pusztavacsi akácmag begyűjtését. 
A szolnoki erdészeti üzem területén a 
nyárfatermesztési rendszer keretében az 
ÖSA fakitermelési gépsort, darabolást, 
kiszállítást, majd a vágásterületek FIAT— 
ALIS géppel történő kituskózását, talaj
előkészítést tanulmányozták. A második 
napon a műszaki erdészeti üzemmel is -
merkedtek, majd a helyi csoport a Szol
nok város környéki zöldövezeti fásításo
kat mutatta be. 

A szolnoki csoport a Mátrai EFAG te
rületére szervezett tanulmányútján első
sorban a lucfenyő vegetatív szaporításá
nak, a nemesített szaporítóanyag ter
melésének, erdősítésének és vadvédelmé
nek, továbbá az erdőnevelési munkák 
kérdéseivel foglalkozott. Megtekintették 
a káli nagyüzemi csemetekertet, az ER
TI fenyőkísérleteket, az EFAG tevé
kenységét a parádfürdői és gyöngyös-
solymosi erdészetének területén. 

Üj tagjaink 

Nagy Lajos erdésztechnikus, Zalaszán
tó; Kovács Emil erdész; Bakonyszent-

lászló; Tóth Ferenc erdésztechnikus, Fü
zérkomlós; Müller Attila erdésztechnikus 
Bózsva; Szakács Béla erdésztechnikus. 
Damak: Rácz Miklós erdésztechnikus. 
Edelény; Rákóczi Ferenc erdésztechnikus. 
Bükkszentkereszt: Debreceni László er
désztechnikus, Bükkszentkereszt; Ribák 
Béla fagyártmánytermelő szakmunkás, 
Füzérkomlós; Győri Zoltán erdésztech
nikus, Hollóháza; Jassó János erdész-
technikus, Füzér; Horváth Jenő erdész
technikus, Füzér. 

Halálozás 

Szecska Dezső gépésztechnikus szemé
lyében az erdőművelési munkák gépesí
tésének ismert és jelentős alkotója távo
zott az élők sorából Kunszentmártonban, 
68 éves korában. Számos, azóta elterjedt 
és általánosan használt gép kialakításá
ban működött közre. Néhány a sok kö
zül: suháng és csemetekiemelő, gödör
fúró, csemeteültető, gyökérfésű, granulá
tumszóró, talaj fertőtlenítő, ápolótárcsa, 
mélylazító. Nemcsak új elképzeléseket 
tudott a tervezőasztalra rajzolni, hanem 
a gépek kivitelezésében is segítséget tu
dott adni. Emlékét pályatársain kívül őr
zi a sok-sok ezer hektár zöldelő erdő, 
amit az általa szerkesztett gépek vala
melyikével telepítettek, ápoltak. 

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; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák 
István, Tamási; dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Buda. 
p^st; Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandi
dátusa, Budapest; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; dr. Káldy József, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Sopron; dr. Kecs
kés Sándor, a műszaki tudományok doktora, Budapest; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, 
Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa, Budapest; dr. Kiss Rezső, 
Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Murányi János, Budapest; Rodek Márton, Nagykanizsa; 
dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, 
Kecskemét; Stádel Károly, Győr; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
tudományok (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső, Veszprém; Tóth István, Vác; 
ür, óth Sándor, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, 

Eger; Vida László, Szeged. 




