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Az elnökség 1980. december 10-én, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök vezetésével 
ülést tartott. Az első napirendi pont szerint dr. Káldy József, a gépesítési szakosztály 
vezetőjének előadásában, megvitatta a szakosztály 1972—1980. évi munkáját. A 
vitából megállapítható, hogy a szakosztály célkitűzései helyesek voltak, az előadá
sok és tanulmányutak nyomán a szakosztály tagjainak ismerete bővült, szemlélete 
formálódott, az „egy nyelven beszélés" kialakult. A szakosztály tagjai megismerték 
szinte valamennyi erdőgazdaság gépesítési eredményeit, a jó tapasztalatokat átvették, 
bátrabban kezdeményeztek és saját munkaterületükön a tapasztalatok felhasználásá
ra intézkedéseket tettek. Dr. Herpay Imre összefoglalójában e fontos szakosztály 
munkásságát példamutatónak értékelte. Az eddig végzett munkáért az elnökség 
nevében köszönetét és elismerését fejezte ki. 

Ezután a műszaki fejlesztési bizottság munkájáról szóló tájékoztatás került napi
rendre. Jablonkay Zoltánnak, a bizottság vezetőjének szóbeli kiegészítése után meg
indult vita során felmerült a bizottság megtartásának kérdése, tekintettel arra, hogy 
a szakmai szakosztályok ma már lényegében a szakterületük fejlesztésével foglal
koznak a műszaki és általános vonatkozásban egyaránt. Alapos elemzés után az 
elnökség úgy határozott, hogy a bizottság munkájára szükség van, azt fenn kell 
tartani azzal a változatlan céllal, hogy távlati fejlesztési célok felszínre hozásával 
a magyar erdőgazdaság egyik legfontosabb feladatát, a termelés műszaki feljesztését 
társadalmi úton előmozdítsa. 

A harmadik napirendi pontként Ried! Gyula, a szervezési és propaganda bizottság 
vezetője ismertette „Egyesületi propagandánk helyzete és feladatai" c. összeállítást. 
Egyesületünk propagandamunkája helyi csoportonként igen eltérő képet mutat. Lé
nyegében hosszabb idő óta stagnál és még a jelenlegi pénzügyi helyzet nyújtotta 
lehetőségeket sem használja ki megfelelően. Számos olyan tartalékunk van e téren, 
amely jól szervezett társadalmi munkával, különösebb pénzráfordítás nélkül is fel
tárható volna, hasznosítható lenne a magyar erdőgazdaság és egyesületünk javára. A 
legnagyobb gond a megfelelő számú és propagandamunkára megfelelően kiképzett, 
abban járatos fiatal társadalmi munkás hiánya. Fékezi azonban ennek a tevékeny
ségnek az optimális szintre emelését az egyesület jelenlegi és tartósnak ígérkező 
szűkös anyagi helyzete is. 

A végrehajtandó feladatokra az elnökség útmutatást adott azzal, hogy a bizott
ság a program és a munkaterv javaslatát terjessze ismét az elnökség elé megvitatás 
és jóváhagyás céljából. A napirendi pontok vitájában hozzászólásával részt vett: 
dr. Herpay Imre, dr. Káldy József, Fila József, Király Pál, dr. Sólymos Rezsó, Csa
nádi Béla, dr. Rácz Antal, Káráll János, Jablonkay Zoltán, Gáspár-Hantos Géza, 
Riedl Gyula, dr. Halupa Lajosné, dr. Madas András, Fekete Gyula, Varga Tibor. 

Az utóbbi időben többen panaszolták, hogy az ERDŐ-t nem kapják kézhez. Ez 
legnagyobbrészt abból adódott, hogy az egyesület titkársága a címváltozásokról csak 
félévenként értesült. 

A címjegyzéket most felülvizsgáltatta és egyben kéri az egyesületi tagokat, hogy 
a jövőbén az esetleges változásokat közvetlenül az OEE titkárságához (Budapest, 
Anker köz 1„ 1061) jelentsék be. így időben intézkedni tud a megfelelő postázásról. 

A helyi csoportok titkárait pedig arra kéri a titkárság, hogy csoportjaik tagjait 
továbbra is tartsák nyilván és a névjegyzéket félévenként — január, illetve július 
10-ig — pontosan küldjék meg. 



Az erdőművelési szakosztály ülését* a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság területén 
tartotta, a természetes felújításban érdekelt tagjainak részvételével. Délelőtt dr. Ma-
das László ismertette a parkerdőgazdaság fatermesztési tevékenységét, majd Murányi 
János a természetes felújítás helyzetéről és lehetőségeiről adott országos áttekin
tést. Számításai szerint, a lehetőségek teljes kihasználásával a természetes felújítás 
arányát 15,5%-ra lehetne és kellene emelni. Dr. Majer Antal a makktermés bioló
giai alapjairól, időszakosságáról és kihasználásának lehetőségeiről tartott előadást. 
Dr. Sólymos Rezső pedig arra adott útmutatást, hogyan lehet szakszerű nevelő
vágással elősegíteni a természetes felújítás sikerét. 

Délután a sikeres rendezvény szervezője, Bertényi Miklós, ígéretesen induló, de 
súlyos vadkárosításnak kitett, tanulságos természetes felújításon és hasonló hely
zetben nevelt fiataloson vezette végig a szakosztályt. A terepi bemutató után Varga 
Béla, a szakosztály vezetője az előadások és bemutató során kialakult vita össze
foglalása során a vadgazdálkodás és a természetes felújítás kapcsolatát elemezte, 
hangsúlyozva, hogy sok helyen átmenetileg ezen a téren sem lehet tartós, kielégítő 
sikert remélni vadkárelhárító kerítések építése nélkül. 

* 
A rendszerszervezési szakosztály „Kis számítógépek szerepe a számítástechnikában 

és a felhasználói gyakorlatban" c. témakörben ülését Sopronban, az egyetemen 
tartotta meg, a következő programmal: 

— IBM 5110 típusú számítógép bemutatása, alkalmazásának lehetőségei; előadó 
dr. Király László tanszékvezető egyetemi tanár; 

— TEXAS 59 típusú számítógép ismertetése; előadó Szirti István programtervező, 
FAINFORG; 

— kis számítógépek szerepe a számítástechnikai hálózatokban; előadó dr. Bán 
István osztályvezető, Erdőrendezési Szolgálat. 

A szakosztály tagjai mellett az ülésre meghívták a témával foglalkozó szélesebb 
szakközönséget is, hiszen a számítástechnikai kultúra kifejlesztésében a kezdeti lé
péseket a kis számítógépek terén kell megtenni. Az érdeklődők nagy száma örven
detes jelzés, hogy ágazatunkban is egyre jobban fokozódik az igény a mindennapi 
tevékenységek számítástechnikai megsegítésére. 

A programozható kis számítógépek ára ma már egy üzem, egy erdészet számára 
sem jelent komoly anyagi megterhelést. Sajnos az alkalmazás szűk keresztmetszetét 
a szakemberek kevés száma jelenti. 

A szakosztály a számítástechnikai kultúra kiterjesztése érdekében kérni fogja az 
Erdészeti és Faipari Egyetem, illetve a MÉM Mérnöktovábbképző Intézet vezetőit, 
hogy 1—3 hetes számítástechnikai tanfolyamok megszervezésével segítse a fenti cél 
elérését. Mivel a számítástechnika iránt a fiatalok a legfogékonyabbak, célszerűnek 
látszik a tanfolyamokon való részvételt a gyakorlatban eltöltött évek figyelembe
vétele nélkül lehetővé tenni. 

* 
A műszaki fejlesztési bizottság ülésén az új szabályozó rendszert elemezték. 

Ott János vitaindítójában kitért a műszaki fejlesztést befolyásoló, olyan lényeges 
kérdésre, mint: a szabályozórendszer előzményei, a kidolgozáskor ható gazdasági 
folyamatok, jelenségek; az elérni kívánt célok (import csökkentése, export fokozá
sa); a szabályozó rendszer fontosabb elemei (ár-, hitelszabályozás, fejlesztési alapok 
képzése, külkereskedelem szabályozása, erdőfenntartási alap stb.). A témával kap
csolatban hasznos vita alakult ki, amit azonban nem zártak le, hanem a sokrétűség 
miatt arra a következő ülésükön visszatérnek. 

Ezután Jablonkay Zoltán ismertette az elnökség december 10-i ülésén elhangzot
takat, valamint előterjesztette a jövő évi munkatervet. 

* 

Az erdőrendezési szakosztály munkaértékelő és az 1981. évi munkatervet kialakító 
ülésén dr. Bán István, „Az erdészeti és faipari információs és irányítási rendszer, a 
rendszerben adódó erdőrendezési feladatok" címmel előadást tartott. 

* 

A gazdaságtani szakosztály ülésén értékelte az 1980. évi szakosztályi munkát, és 
megvitatta az 1981. évi munkatervét. Az ülésen dr. Illyés Benjámin előadást tartott 
az erdőfenntartási alap képzése témakörben. 



A szerkesztő bizottság által „A számítástechnika helyzete és fejlesztésének iránya 
a magyar erdőgazdaságban" című téma megvitatására rendezett kerekasztal-konfe
rencián értékelték a számítógép alkalmazásának jelenlegi helyzetét, a korszerű 
számítástechnika erdészeti bevezetésének lehetőségeit, majd kialakították a kon
ferencia témájával kapcsolatos állásfoglalást AZ ERDÖ-ben való leközlés céljából. 
A konferenciát dr. Király László egyetemi tanár, illetőleg dr. Sólymos Rezső, a szer
kesztő bizottság elnöke vezette. 

* 
A Magyar Hidrológiai Társaság a Magyar Agrártudományi Egyesület és az Or-. 

szagos Erdészeti Egyesület közreműködésével, kerekasztalvitát rendezett „A me
lioráció fogalma és rendszere" címmel. A konferencián egyesületünket Fekete Gyu
la, Mészöly Győző és Hibbey Albert képviselte. Tagtársaink a vita során azt java
solták, hogy a három rendező egyesület hívjon létre egy szűkebb munkabizottságot, 
amely feltárja a meliorációval foglalkozó jogszabályok végrehajtását akadályozó kö
rülményeket. 

* 
Megalakult a termelőszövetkezeti szakosztály. A jelölőbizottság javaslata alapján, 

egyhangú szavazással elnökéül Kiss Gábor erdőmérnököt, az Istenmezeje Béke 
Mgtsz elnökét, titkárának Balázs István erdőmérnököt, megyei tanácsost, a Pest 
megyei tsz-csoport titkárát választották meg. A szakosztály kialakította programját 
és összeállította 1981. évi munkatervét. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budakeszi csoport a Kiskunsági 
E F A G területére tanulmányutat szerve
zett. A résztvevők megtekintették a bu
gaci erdészetnél folyó erdőgazdálkodási 
munkálatokat, a természetvédelmi terü
letet, Tőserdőt, a tiszakürti arborétumot 
és Kecskemét nevezetességeit Pankotai 
Eszter kalauzolása és dr. Horváth László 
erdészetvezető szakmai tájékoztatása mel
lett. 

A csoport taggyűlésen értékelte 1980. 
évi munkáját és megtárgyalta 1981. évi 
munkatervét Waliczky Lászlóné titkár 
előterjesztésében. Ezt követően Varga 
Gábor erdőmérnök (Sopron) színes dia
vetítéssel egybekötött előadást tartott az 
erdei fák és cserjék virágzásáról. 

* 
Az ERDÉRT-csoport a kereskedelmi 

szakosztállyal és a Közgazdasági Társa
sággal közös szervezésben ankétot tar
tott az ÉRDÉRT Vállalat központjában. 
A nagyszámú hallgatóság (96 fő) Tho-
mann János osztályvezető előadásában 
„A Beruházási Főigazgatóság ellenőrzé
sének tapasztalatai a TEK-vállalatok-
nál" c. anyagot vitatta meg. 

* 
Az ERTI csoport által „Kutatási ered

mények gyakorlati bevezetése" c. pályá
zati felhívásra beérkezett pályamunká

kat értékelő bizottság (tagjai: dr. Járó 
Zoltán főigazgató-helyettes, Bajdó Er
zsébet, helyi csoportelnök, Gerzsenyi Ka
talin helyi csoporttitkár) jegyzőkönyvi 
határozata alapjár, az I. díjat dr. Ko-
lonits József tudományos munkatárs 
(Mátrafüred), a II. díjat Tibay György 
tudományos munkatárs (Budapest), a 
III. díjat a „Magyar Pál" szocialista bri
gád (Kecskemét) nyerte el. 

* 

A gyulai csoport taggyűlés keretében 
vitatta meg 1980. évi munkáját és ala
kította ki 1981. évi munkatervét. Ezt kö
vetően a bánkúti csemetekertben szak
mai bemutatón vettek részt, ahol a nyár
szaporítóanyag termesztését tanulmá
nyozták, Banadics István, Szabados Jó
zsef és Ficzere István vezetésével. 

* 
A szombathelyi csoport a FATE helyi 

csoportjával és az MTESZ-szel közös ren
dezésben, a szovjet erdőgazdálkodást és 
faipart bemutató filmvetítést szervezett 
a szombathelyi Savaria moziban. A kö
zel kétórás vetítés során a legújabb tech
nikával ismerkedtek meg a résztvevők. 
Látták a fa komplex feldolgozásának gya
korlatát, monumentális faipari közpon
tokat, fakitermelési módszereket. Bár a 
hazai körülményektől eltérő erdészeti és 



faipari környezettel találkoztak, a ka
pott ismeret beépíthető mindennapjaik 
gyakorlatába. 

Az ERTI sárvári könyvtártermében 
tartott összejövetelükön két fatermesz-
tési tárgykörű előadást hallgattak meg; 
Harkai Lajos: „Ültetési kísérletek", Sző
nyi János: „Finnországi tanulmányút" 
címmel. Az előadásokból a korszerű cse
metetermesztésre, valamint a telepítési 
hálózat újszerű értelmezésére vonatkozó
an hasznos ismerethez jutottak. Az elő
adások után alkotó vita alakult ki. 

A csoport területén fogadta a viszont-
látogatásra érkezett Burgenlandi Erdé
szeti Egyesület hét fős küldöttségét. A ha
tár menti találkozó hangulatára a bará
ti légkör volt a jellemző. 

* 

A veszprémi MÉM-csoport taggyűlés 
keretében hallgatta meg Szikra Dezső 
titkár beszámolóját az 1980. évi egye
sületi munkáról, megvitatta a feladato
kat és kialakította 1981. évi munkater
vét. A taggyűlésen Halász László vezér
igazgató-helyettes előadást tartott „A 
szovjet import iparifa fogadása Záhony 
térségében" és „A magyar—jugoszláv cel
lulózipari együttműködés" címmel. Az 
előadást több órás, kötetlen baráti be
szélgetés követte. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében, a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dolo László „Az Alpok havasai er
dészszemmel", 
Gazdag László „Barlangok — gombák 
— cseppkövek", 

PÉCSETT: 

Szentkuti Ferenc „Választéktervezés 
statisztikai elemzéssel" címmel. 

* 

Kitüntetés 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, nyugállományba vonulása alkal
mából, eredményes, jó munkája elisme
réseként, Fülöp György anyaggazdálko
dási előadó, a Mezőföldi Erdő- és Vad
gazdaság dolgozója részére, a KIVÁLÓ 
MUNKÁÉRT kitüntetést adományozta. 

* 
Halálozás 

Zsedényi Gergely, nyugdíjas kerület
vezető erdész, életének 76. évében, a pá
pai kórházban rövid betegség után el
hunyt. Tevékenységét végig a Balaton
felvidéki Erdőgazdaságnál folytatta, na
gyon szorgalmas, erdőt szerető szakem
ber volt. 

* 

Üj tagfelvétel 

Marton Zsuzsanna erdőmérnök, Put-
nok; Böszörményi Dezső erdésztechnikus, 
Bózsva-Senyő; Jung László erdőmérnök, 
Kemencepatak; Belovits Károly faipari 
üzemmérnök, Dunasziget; Petró István 
vadászati technikus, Tata; Barton Gábor 
erdőmérnök, Balassagyarmat; ifj. Be-
reczky Árpád erdésztechnikus, Kemence; 
Goricsova István erdésztechnikus, Balas
sagyarmat; Kiss László Tamás erdőmér
nök, Romhány; Kövi Árpád erdésztech
nikus, Veresegyháza; Oberkamp Péter 
faipari mérnök, Verőcemaros; Valisek 
Zoltán erdőmérnök, Romhány. 

A G A - E l n ö k : dr. Sólymos RezsO, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 

Ki» Rezső Budlpest -Lakatos Zoltán, K a p o s v á r ; Murányi János Budapest; Rodek Már ton 




