
Az Országos Erdészeti Egyesület alapszabályai értelmében 1985-ben az irányítás 
minden szintjén 

vezetőségválasztást 
kell tartani. A választást a központi szakosziályakban és a helyi csoportoknál 1985. 
április 30-ig le kell bonyolítani. A z egyesület vezető tisztségviselőiinek, valamint az 
elnökség és a választmány tagjainak megválasztására az 1985 augusztusálban, Eger
ben lebonyolításra kerülő közgyűlésen kerül sor. Az elnökség határozatilag jóvá
hagyta a választások előkészítésének és lebonyolításának irányelveit, amit a szak
osztályok és szakbizottságok vezetői, a helyi csoportok titkárai megkaptak. 

Az elnökség a központi választás előkészítése, a közvéleményen alapuló személyi 
javaslatok kidolgozása céljára 

jelölő bizottságot 
küldött ki. A jelölő bizottság elnöke Gáspár-Hantos Géza, a MÉM Erdőrenidezési 
Szolgálat igazgatója (1355 Budapest. V.. Széchenyi u. 14. sz.); tagjai: dr. Balázs Ist
ván megyei tanácsos, (Budapest. Pest megyei Tanács VB. Mezőgazdaságii és Élelme
zésügyi Osztálya), Czebei Sándor vezérigazgató (Keszthely, Balatonfelvidéki EFAG), 
Deák István igazgatóhelyettes (Tamási, Gyul&ji Áll. Erdő- és Vacgazdaság), Frankó 
János osztályvezető, (Nyíregyháza, Felsőtiszai ÉFAG), dr. Kőhalmy Tamás dékánhe
lyettes (Sopron. Erdészeti és Faipari Egyetem), Németh Ferenc társulási ügyvezető 
(Sopron, Tanulmányi Áll. Erdőgazdaság). 

Az elnökség felhívja az: egyesület tagságát, hogy öntevékenyen keresse fel köz
vetlen egyesületi vezetőit, vagy a jelölő bizottság bármely tagját és fejtse ki véle
ményét, javaslatait a vezető tisztségviselők személyére, a vezető testületek összeté
telére, az egyesület jelenlegi és további működésére vonatkozóatn. Csak az ilyen kö
zös munka alapján remélhető, hogy a tagság legszélesebb körének bizalmát élvező 
személyek kerülnek a vezető posztokra megválasztásira és a kollektív szakmai köz
vélemény széles körű feltárása szolgálhat alapul az egyesületi politika további irány
vonalának kijelöléséhez. 

Az Országos Erdészeti Egyesület pályázatot hirdet 
vezető titkári állás 

betöltésére. (Közgyűlési megválasztás esetén a pályázatot nyert személy egyben az 
egyesület főtitkárhelyettese lesz). Az ügyvezető titkár feladata lesz az egyesületi: 
munka operatív irányítása. Bérmegállapítás a 11/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú ren
delet alapján történik. 

Pályázhatnak azok az oki. erdőmérnök (esetleg oki. faipari mérnökök), akiknek 
már mintegy ötéves szakmai gyakorlatuk van, de még inem töltötték be 45. élet
évüket. Továbbá legalátoib három éve tagjai az egyesületnek, középfokú német nyelv
vizsga birtokában tárgyalóképeseai beszélnek németül és vállalják nyelvtudásuk to-
vábbfejlesiztését. Valamilyen szervezési-vezetési szakvizsgával rendelkezők előnyt 
élveznek. A pályázatnak a követkzőket kell tartalmaznia: 
— személyi adatok, pontos lakcím; 
— életrajz az eddigi szalkimai pályafutás ismertetésével (munkahelyek, munkakörök); 
— társadalmi szervekben és egyesületekben kifejtett esetleges tevéknység. 

A pályázatot az MTESZ káderpolitikái titkárságára kell benyújtani (1055 Buda
pest, V., Kossuth L. tér 6—8. sz.). A pályázat benyújtási határideje: 1985. március 31. 
Részletesebb felvilágosítást ad az érdeklődőknek dr. Csók Károlyné titkárságveze
tőhelyettes, telefon: 329-570. 



A szocialista országok erdészeti, faipari, cellulóz-papíripari tudományos egyesületei 
elnökeinek és főtitkárainak VIII. tanácskozására 1984. október 9—12-én Budapesten 
került sor, a Technika Házában. A tanácskozás elnöke: Juhász Mihály, a Papír
os Nyomdaipari Műszaki Egyesület elnöke megnyitóját követően Füzessy János, 
az MTESZ főtitkárhelyettese köszöntötte Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, 
az NDK, a Szovjetunió, valamint a hazai egyesületek elnökeit és főtitkárait. 

A tanácskozás során a szakértő delegációk beszámoltak a VII. elnöki-főtitkári 
tanácskozáson (1982. június, Borovec) elfogadott állásfoglalások érvényesüléséről, 
majd a szakértő delegációk tájékoztatója következett országuk 1985—87. évekre 
vonatkozó erdészeti, faipari, cellulóz- és papíripari műszaki fejlesztési és oktatási 
terveivel kapcsolatos elképzelésekről. A delegációk üzemlátogatáson vettek részt: 
Cegléden a Fűrész-Lemez- és Hordóipairi Vállalatnál, Szolnokon a Papírgyárban, 
Debrecenben a Hajlított Bútorgyárban. Innen a Hortobágyi Nemzeti Park meg
tekintése mellett Szilvásváradon a szabadtéri erdei múzeumot látogatták meg és 
megismerkedtek a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság munkájával. Október 
12-én a delegációk újabb tanácskozásra ültek össze a következő évek programjá
nak megbeszélésére, az egyesületek közötti együttműködés egyéb kérdéseinek, meg
vitatására. Meghallgatták dr. Vámos Györgynek, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki 
Egyesület tiszteletbeli elnökének „Az európai fahelyzet" c. előadását. A tanácskozás 
a jegyzőkönyv aláírásával ért véget. 

Az erdőhasználati szakosztály Andor József vezetésével kihelyezett ülést tartott 
Szekszárdon. A programon a nevelővágások korszerű géprendszerei és a VII. ötéves 
tervidőszakra várható géprendszerek szerepeltek. Előadást dr. Temesi Géza tud. 
főmunkatárs és dr. Walter Ferenc ERTI államásigazgató tartottak1. Az előadásokhoz 
hozzászóltak: Szoták Ferenc, Zágoni István, Kurdi Lajos, Petko-Szantner Aladár, 
Nyul Bertalan, Kósa Pál, Gack József, Rodek Márton. 

Az oktatási és közművelődési bizottság Szolnokon kibővített ülést tartott. Napi
renden szerepelt a felnőttek (munkaviszonyban állók) képzése és továbbképzése 
Pecséry Ede oktatási titkár előterjesztésében, továbbá a VII. ötéves tervet elő
készítő, munkabizottság által készített tanulmány társadalmi vitája. A bizottsági 
tagok mellett a MÉM—EFH, a z erdőgazdaságok és az ERTI képviselői is véleményt 
mondtak. A bizottsági állásfoglalást eljuttatták az Erdészeti és Faipari Hivatalhoz. 
A kétnapos rendezvénynek szívélyes házigazdája volt a Nagykunsági EFAG. A sze
mélyzeti és Oktatási osztály munkatársai a szervezésben is segítették a bizottságot. 

A bizottság Nagykanizsán közművelődési ankétot szervezett. A tanácskozáson, 
amelyen részt vett az MTESZ KOB képviselője is, megtárgyalták és megvitatták 
azt a felmérést, amelyet Zachar Miklósné közművelődési titkár készített a vállalati 
közművelődési helyzetről. Az elfogadott ajánlásokat a bizottság az egyesület elnök
ségének és a felmérésben részt vett vállalatok vezetőinek megküldi. Az a n két 
sikeréhez jelentős segítséget adott a Zalai EFAG személyzeti és oktatási osztálya. 
Kellemes kiegészítő program volt „Az erdő és ember Zalában" címet viselő kiál
lítás megtekintése. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály négynapos önköltséges tanulmányúton vett 
részt Csehszlovákiában. A tanulmányút tárgy a a morva erdők közjóléti hasznosí
tásának, feiitártságának tanulmányozása, a természetvédelem és az idegenforgalmi 
hasznosítás összehangolásának megismerése volt. A résztvevők a tanulmányút során 
erdőművelési ismereteiket is gyarapíthatták. 

A szakosztály ezen tanulmányútját a jó előkészítés eredményeképpen igen 
sikeresnek, tanulságosnak minősítheti. Gáspár-Hantos Géza közbenjárása alapján 
a csehszlovák Lesprojekt igazgatója gondoskodott a szakterület képviselőinek be
vonásról, a megfelelő színvonalú szakvezetésről. A ínra ói térségben vezetőik Pola-
csek, a helyi ercőrendezőség helyettes vezetője és Szedlacsek erdőrendező kollégák 
voltak. Az Olornoucból kiinduló útjukon a Jesinek hegységben Emil Hősek erdő
rendező, erdészettörténettel foglalkozó kolléga kísérte a vendégeket. A lelkesedéssel 
és hozzáértéssel történő kalauzolásuknak köszönhető, hogy behatóan tanulmányoz
hatták a Morvaország érintett területein folyó közjóléti munkát. Azt .tapasztalták, 
hogy láthatóan nem nagy ráfordítással, inkább szervezéssel jól megoldották a for
galmas kirándulóhelyeken a tömeges turizmus fogadását, elhelyezését, a kirándulók 
irányítását, valamint az ellátást. Számoltak azoklkal a tényezőkkel, amelyek az erdei 
rekreációt kihasználó emberek számára szükségesek és azokat biztosítják, így a 
kártétel minimális. 



A tapasztalatokat hazai viszonyaink között nagyon jól lehet hasznosítani, mert a 
szabadidő megnövekedésével, az erdei üdülés iránti igén}' fokozódásával erdeink 
túlterheltsége egyre nő, állaguk megőrzése, káros behatásoktól való megóvása köz
érdek. 

A helyi csoportok életéből: 

A budapesti csoport nyugdíjas klub
jának 18 fős csoportja tanulmányúton 
vett részt a Mezőföldi Erdő- és Vad
gazdaság területén. A résztvevőket Édes 
István igazgatóhelyettes, helyi csoport
titkár és Kiss Zoltán titkárhelyettes ka
lauzolta. A Mezőföldi EVAG gazdasági 
tevékenységének összetételét, a gazdál
kodás főbb mutatóit és jellemző ada
tait, valamint eredményeit Markovics 
László igazgató ismertette. A résztvevők 
elismeréssel nyilatkoztak a színvonalas 
szakmai munkáról, valamint arról a 
gondos, lelkiismeretes végrehajtásról, 
amely véleményük szerint a szakma el
ismerését, megbecsülését egyedül bizto
sítja. Különösen maradandó élményt 
jelentett az a szakmaszeretet, amelyet 
kísérőik a soponyai és a bárándi üzem
egységek bemutatása során juttattak ki
fejezésre. A szakmai programot kitűnő
éin egészítette ki a Tác-Gorsium egykori 
római település helyén szervezett be
mutató. 

A helyszíni bemutatókat követően kö
tetlen szakmai beszélgetés alakult ki a 
csoport képviselői és a résztvevők kö
zött. A budapesti csoport nevében Sághi 
István és Boross György mondott kö
szönetet. 

A budapesti MN csoport szakmai be
mutatót szervezett a sümegi Általános 
Iskola VI. osztályos diákjai részére 
Horváth József műszaki vezető vezeté
sével. A diákok megismerkedtek a nyi
rádi erdészet kerületében fakitermelési 
munkákkal, a lesencetomaji kavicsüzem 
termelésével és az uzsai fagyártmány
üzem berendezéseivel, a fagyántmány-
termékek előállításával. 

A balassagyarmati csoport a Nógrádi 
Műszaki és Közgazdasági Hónap kere
tében vitadélutánt rendezett. Tóth Ágos
ton, a helyi csoport titkára bevezetőjé
ben méltatta a Műszaki Hónap jelentő
ségét, feihíva a figyelmet a társegyesü
letek rendezvényeire is. Ezután Gönczö? 
Imrének, az ERFATERV műszaki-gaz
dasági tanácsadójának előadása követ
kezett, amelyben részletesen beszámolt 
a fűrészipari műszaki irányelvekről. 

A hozzászólók kiemelték a korszerű 
technológia fontosságát, beszéltek a fa-

használat-fafeldolgozás kapcsolatáról, 
amire a legjobb példa a hosszúfás tech
nológia, ahol a feldolgozók az igények
nek megfelelően alakítják ki a válasz
tékot. Javaslatot tettek az osztályozás 
korszerűsítésére. A nyugati gépek meg
óvása érdekében speciális szervizeket 
sürgettek. Az alapanyag minőségénél 
kitértek a tölgyikárosításra, tájékoztatást 
igényeltek a továbbfeldolgozás lehetősé
geiről. A válaszadás során elhangzott, 
hogy a fahasználatot érdekeltté kell 
tenni a feldolgozásban, hiszen a cél kö
zös. 

A vitadélutánon került sor az egye
sületi jubileumi jelvények kiosztására. 
20 éves tagsági jelvényt Breílos Tamás, 
30 éves tagsági jelvényt Kopasz Tibor, 
Kovács Géza, Mészáros László, Pobori 
Ferenc és Praszna Imre kapott. 

A csoport az MTESZ Aranyokleveles 
Mérnökök Klubja részére szervezett ta
nulmányutat Verőcemarosra, majd a 
paphegyi fafeldolgozó üzembe. Itt Ber
kenyéi András, a fűrészüzem vezetője 
fogadta a résztvevőket és részletes tájé
koztatót adott az üzem munkájáról. A 
beszámolót nagy érdeklődés kísérte, el
hangzottak javaslatok is a hatékonyabb 
munkavégzés érdekében. Az üzemláto
gatás után sétát tettek az őszi színek
ben pompázó parkerdőben, közjóléti be
rendezéseket megtekintve. Itt Korbonskí 
Kázmér erdészetvezető és Markovits Ti
bor műszaki vezető, a királyréti erdé
szet képviselői kalauzolták a vendége
ket, ismertetve az erdészet munkáját. 
A jól sikerült rendezvényért, a szívélyas 
fogadtatásért, a kitűnő szervezésért Bo
ross György, a klub vezetőségi tagja 
mondott köszönetet. 

A szolnoki csoport az Erdészeti Ter
melésfejlesztési Társasággal közösen elő-
dást és szakmai bemutatót szervezett a 
Nagykunsági EFAG rendezésében. A 
bemutatón az ETT műszaki és fejlesztési 
szakbizottsága, valamint a helyi csoport 
tagsága mintegy 120 fővel vett részt, 
jelen volt Keresztesi Béla akadémikus, 
az ERTI főigazgatója is. A NEFAG ré
széről Török László mb. igazgató nyi
totta meg a bemutatót. Ezt dr. Sólymos 
Rezső MÉM—EFH főosztályvezető szín
vonalas, diaiképeikkel illusztrált előadá
sa követte ,,Az erdőnevelés tervezése, 
végrehajtása és átvétele a modelltáblák 
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alkalmazásával" címmel. Az előadást 
terepi bemutató követte. A résztvevőket 
rövid, általános tájékoztató után Virágh 
János üzemi ágazatvezető kalauzolta a 
mikebudai csemetekertben. A szakembe
rek megismerkedhettek a nemesített 
akácl'ajták nagyüzemi szaporításának 
korszerű. gépesített technológiájával. 
Bemutatásra került az ERTI által ki
fejlesztett D—4 dugványozógép, amely 
már üzemj hasznosításban van. Munka 
közben látható volt a dugványozó gép 
mellett a hozzá csatlakozó ZSMK—3H 
sorközművelő kultivátor is. Kiállításra 
került az ERTI gyökérdugvány daraboló 
két típusa és a NEFAG által kialakított 
UJVíRO-szecskavágó, amely a gyökér-
apríték készítésére alkalmas. Végül a 
NEFAG által kivitelezett 270 m3-es hű
tőtárolót és a nagyüzemi fenyőmagper-
getőt láthatták a jelenlevők. A gyakor
lati bemutató után a kultúrotthonban 
Keresztesi Béla foglalta össze a látotta
kat, kiemelve a nemesített akácfajták 
nagyüzemi szaporítása gyakorlati meg
valósításának jelentőségét, eddigi sike
reit, majd ERTI emlékérmet adott át 
dr. Papp Mihálynak, a NEFAG volt 
igazgatójának, aki sokat tett a vegeta
tív szaporítással előállított akáccsemete 
nagyüzemi termesztésének megvalósítá
sáért, valamint az Erdészeti Termelés
fejlesztési Társaság és a Nagykunsági 
Akác Termelési Rendszer létrejötte ér
dekében. 

A csoport szakmai tanulmányutat 
szervezett Csehszlovákiába, a Beszterce
bányai Erdőgazdaság területére. A négy
napos, gazdag program első napján Sel
mecbányával ismerkedtek. A második 
napon a Besztercebányai Erdőgazdaság 
vezetői fogadták a csoportot és kalau
zolták Stare Hary térségében. Megismer
kedtek a hegyvidéki erdőgazdálkodás 
nehézségeivel. Á házigazdák bemutatták 
fenyőállományaikat, a hegyvidéki csör
lős közelítést, drótkötélpályát, fakiter" 
melést. A természetes felújítások egész 
sorában gyönyörködhettek. Évszázados 
múltú víz; közelítést is láttak a Har-

manec völgyében, ahol patakban úsz
tatták a papírfát a közeli papírgyár ra
kodójára. Sor került egy különleges, la
vinaveszély elhárítására végzett erdősí
tés megtekintésére a csaknem 1500 m 
magas Kriznán, ahová ülőlift segítségé
vel jutottak fel. Alföldi erdészeknek ez 
külön élményt jelentett. Ütjük második 
részében Selmecbányát, a kisiblyei ar
borétumot és Antolban az erdészeti
vadászati-faipari múzeumot tekintették 
meg. A sokrétű, gazdag program Zólyom 
és Losonc érintése után minden részt
vevő teljes megelégedésével zárult. 

A szegedi csoport az MTESZ Csongrád 
megyei Szervezete és a SDIT Eszéki 
Szervezete közötti megállapodás kereté
ben az eszéki erdőgazdaságtól három 
fős küldöttséget fogadott. A küldöttek a 
szegedi, az ásotthalmi és a kisteleki 
erdészetek területén a fakitermelés és 
faanyagmozgatás gépeivel, technológiá
jával ismerkedtek. A szakmai bemuta
tókat Czene Barnabás, Nagy Sándor és 
Sere Ferenc erdészetvezetők tartották. 
A szakmai program mellett látogatást 
tettek az Ópusztaszeri Nemzeti Emlék
parkban, valamint a fehértói természet
védelmi területen. A vendégeket fogad
ták a Délalföldi EFAG vezetői is. 

Személyi változás 
Szolgálati hely változá-sa miatt a vasz-

prémi MÉM csoport titkára, dr. Szikra 
Dezső (Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
igazgatóhelyettese) helyett Kolep Ala
jos, a tatabányai helyi csoport titkára, 
Henzer Antal (Építőipari Vállalat igaz
gatója, Tata) helyett Lustyik János, tit
kárhelyettesként LÓ52ZÓ Györgyné tag
társaink látják el az 1985. évi tisztújító 
választásokig az átmeneti időszakban a 
titkári feladatokat. 

A szakmai továbbképzés keretében 
Budapesten dr. Törley Dezső ,,A gom-
bakémiai kutatások újabb eredményei" 
címmel előadást tartott. 

A7 ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomá
nyok (erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jéróme René, Budapest. Tagok- dr Balázs 
István Budapest: Bánszegi József, Kemencepatak; dr. Bondor Antal, Budapest; dr. Berdar Bela, 
Viseerád- Boíos Géza, Debrecen; Cebe Zoltán, Szombathely; dr. Csotonyi József, Budapest; 
Ded/c István Tamási- dr. Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos 
Géza Budapest; Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (er-
désze't) kandidátusa, Sopron; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidá
tusa Budapest- dr. Kecskés Sándor, a műszaki tudományok doktora, Sopron; Keszthelyi István. 
Budapest; Király Pál, Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudományok kandidátusa. 
Budapest- dr Kiss Rezső, Budapest; Lakatos Zoltán, Kaposvár; Lőcsey Ivan, Budapest; Mura-
nui János Gödöllő; Rodek Márton, Lenti; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudományok (erdé
szet) kandidátusa, Budapest; Soós Károly, Kecskemét; stádel Károly, Győr; dr. Szentkun 
Ferenc Sopron; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) doktora, Budapest; 
dr Szikra Dezső Visegrád; Tóth István, Vác; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok 

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




