
Az elnökség dr. Herpay Imre elnök vezetésével 1981. június 16-án Budapesten 
ülést tartott. A napirendi pontoknak megfelelően elsőként meghallgatta Komjáthi 
Ferencnek, a Kisalföldi E F A G igazgatójának tájékoztatását a közgyűlés szakmai prog
ramjának előkészítéséről. A részletes tájékoztatást az elnökség köszönetének és el
ismerésének kinyilvánításával tudomásul vette, majd megvitatta a közgyűlés vitafó
rumának rendjét, dr. Keresztesi Bélának, a vita-fórum felkért vezetőjének ismerteté
sében. Ezt követően az elnökség titkos szavazással döntött a BEDÖ A L B E R T díj 
majd a CAROLUS CLUSIUS emlékérem odaítélésében. 

Az MTESZ Sajtó- és Propagandatitkársága felkérésére, a Minisztertanács Tájékoz
tatási Hivatala által kiadott lapengedély anyakönyvezése kapcsán dr. Sólymos Rezső 
a szerkesztő bizottság elnöke előlterjesztette A Z ERDŐ (korábban az Erdészeti Lapok) 
alapító levél tervezetét, amelyet az elnökség jóváhagyott. 

A gazdaságtani szakosztály ülésén Nasch Miklós főosztályvezető (LIGNIMPEX) e lő
adásában megvitatták a külkereskedelem közgazdasági kérdéseit. Az előadó részlete
sen ismertette a jelenlegi fapiac helyzetét, a vállalatok általános — nem mindig di
cséretes — magatartását, a magyar faexport jellegét, a LIGNIMPEX piaci elveit és 
a hazai termelést segítő tevékenységét. Kifejezte meggyőződését, hogy 1981. nagyon 
kedvezőtlen év lesz, 1982-re remélhetőleg javul valamit a faexport helyzete. Megál
lapította, hogy az exportban legkedvezőbb a nyersanyag deviza kitermelési mutatója 
és minél nagyobb a készültségi fok, a mutató annál rosszabb. 

* 

A gépesítési szakosztály 25 fős létszámmal három napos tanulmányúton vett részt 
Szlovákiában. Ennek során tanulmányozhatták a zólyomi Erdészeti és Faipari Főis
kola professzorának, dr. Eugen Rónaynak vezetésével a zólyomi Tanulmányi Erdő
gazdaság, a rózsahegyi, az árvaváraljai, a zsarnócai erdészeti üzemek gépesítési ered
ményeit, fakitermelő, közelítő, rakodó, szállító, hasító gépeit. Megismerhették a tu-
rocszentmártoni traktorgyárban a legújabb processzort, traktortípusokat. 

A tanulmányút nagymértékben szolgálta a két nép barátságát, növelte a résztve
vők tájékozottságát. 

Az utazáshoz autóbuszt a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság adott, a költségeket a 
kiküldő erdőgazdaságok fedezték. 

Az „Erdők a közjóért" szakosztály kihelyezett ülését Fejér megye területén, külö
nös figyelemmel a Velencei-tó vízgyűjtő területén folyó erdőtelepítések, fásítások, 
az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás kapcsolatának megismerésére tartotta. 

Az igen hasznos és tanulságos ülésen a VIB főtitkárától, dr. Springer Ferenctől, a 
Velence-tavi fejlesztés erdészeti vonatkozásai mellett átfogó ismertetést kaptak az 
üdülő- és vízgyűjtőterület környezet-fejlesztéséről. A Mezőföldi Állami Erdő- és Vad-



gazdasággal együttműködve országos viszonylatban kiemelkedő eredményeket értek 
el a táj fejlesztése terén. 

Az ülés résztvevőinek lehetőségük volt a táci ásatások megtekintésére. 
A Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság: igazgatójának, Markovics Lászlónak és 

igazgatóhelyettesének, Édes Istvánnak köszönhetően — akik egyben a helyi csoport 
vezetői — betekintést kaptak a vadászerdőkben folyó munkálatokba. Az erdők ebben 
a térségben magas színvonalon töltik be szociális-üdülési rendeltetésüket, ami első
sorban az erdőgazdaság vezetőinek aktív, jó szemléletű munkájának eredménye. Ez 
Volt végső soron a szakosztály kétnapos tanácskozásának értékelő megállapítása. 

* 

Az erdőművelési és az erdőhasználati szakosztály együttes ülést tartott. Rendezvé
nyük programja az erdőművelési és a fahasználati érdekek egyeztetése volt. Az elő
adásokat dr. Majer Antal és dr. Herpay Imre egyetemi tanár tartotta. A rendezvé
nyen. 60 fő vett részt. Hozzászólták a témáihoz: dr. Papp Tivadar, Varga Béla, Bé-
ky Albert, Fila József, Murányi János, Fadgyas Kálmán, dr. Páll Miklós, Zathureczky 
Lajos, dr. Madas László, Szegő Lajos, dr. Csesznák Elemér, dr. Váradi Géza. A vitát 
Varga Béla és Andor József szakosztályvezetők foglalták össze. Az együttes ülés úgy 
ítélte, hogy az előadások és a vita kellő megvilágításba helyezte áz együttdolgozás 
megvalósításának feltételeit. 

• * 

A termelőszövetkezeti szakosztály elkészítette a létrehozott szociálpolitikai, gazda
ságpolitikai és közgazdasági, szakmai továbbképző és rendezvény előkészítő tájékoz
tató munkabizottság feladatkörének témavázlatát. A vizsgálatokból, beérkezett ja
vaslatokból a szakosztály összefoglalót készít, azt megvitatja és megfelelő formába 
öntve továbbítja majd az illetékes szervek felé. 

* 
Az erdei vasutak szakosztálya ülésén Gerely Ferenc, az ERFATERV tervező

mérnöke, előadás keretében ismertette a bükk-fennsíki felvonó és kisvasút tanul
mánytervét. Előadó bevezetőjében elmondta, hogy milyen nagy jelentősége lenne 
a bükki turistaforgalom színvonalának növelésében, a nemzeti park védelmében 
a kisvasút és felvonó építésének. Egyértelmű, hogy környezet- és tájvédelmi szem
pontból sokkal célszerűbb a vasút építése, mint a közúté. Az adott helyszínen a 
vasút nyomvonalát tájromboló hatás nélkül lehet kialakítani. A vasúti közlekedés
sel irányított turistaforgalom kialakítása a környezetszennyezés tekintetében is igen 
előnyös. Az út és a vasút építésének költségeit összehasonlítva is a vasút építése 
a kedvezőbb. Az előadást színessé tette azoknak a diaképeknek vetítésével, ame
lyeket ausztriai, olaszországi és svájci útja során készített az ott működő kis-
vasutakról és felvonókról. A résztvevők megtekintették a szilvásváradi, a király-
réti és a gyöngyös—lajosházi erdei vasutaknál folyó felújítási munkákról készített 
diafelvételeket is. A szakosztályülés, amelyet Bajcsyné Tóth Ida szakosztálytitkár 
vezetett, közérdekű kérdések megbeszélésével ért véget. 

A H E L Y I CSOPORTOK É L E T É B Ő L 

A kecskeméti csoport négy tagja a 
M A E kecskeméti csoportjával együttműr 
ködve 10 napos tanulmányúton vett részt 
Csehszlovákiában és az NDK-ban. A 
résztvevők a Harz-hegységben és a sík
vidéken különféle korú és fafaj ú erdő
állományokkal ismerkedtek meg. 

A csoport a Bács-Kiskun megyei 
MTESZ és a vidini NTS szervezet kö

zötti szakembercsere keretében hat fő
ből álló bolgár szakember küldöttséget 
fogadott és szervezte Kecskeméten, 
Nagykőrösön, Budapesten zömében fafel
dolgozási témakörű tanulmányútjukat. 

A vezetőségi ülésen Sípos Sándor tit
kár beszámolt az év eddigi munkájáról, 
a zalaegerszegi titkári értekezletről, a 
folyamatban levő ügyekről, gazdálkodás
ról. Kovácr Zsigmond, Gácsi József és 
Marschall Tamás munkabizottsági veze
tők tájékoztatást adtak az egyesületi 



kiemelt feladatokkal kapcsolatos munka 
állásáról; Bognár Gábor ifjúsági felelős 
tájékoztatta a vezetőséget az OEE ifjú
sági felelőseinek gödöllői megbeszélésé
ről' végül Volford Erzsébet oktatási és 
közművelődési felelős a megtervezett 
tanfolyamok állásáról és az eddigi köz
művelődési munkáról adott áttekintést. 

A keszthelyi csoport a tapolcai és ne-
mesgulácsi tsz területére szervezett ren
dezvényére meghívást kaptak a Veszp
rém megyében működő termelőszövet
kezetek erdész szakemberei, valamint a 
megyei Tsz Szövetség illetékes munka
társai. A meghívottak a tapolcai tsz-nél 
megtartott rövid tájékoztató után a ne-
mesgulácsi tsz erdőterületén meghall
gatták Simon József erdészeti ágazatirá
nyító erdész (egyesületünk elnökségi 
tagja) tájékoztatását a termelőszövetke
zet erdőgazdálkodásáról. Az előadó is
mertette az erdészeti ágazat feladatait, 
eredményeit, lehetőségeit, valamint ki
tért a mezőgazdasági és erdészeti mun
kák összehangolásának nehézségeire. 

A tájékoztató után a résztvevők a 
Danszky-íéle csemeteültető gépsor mun
káját tanulmányozták és megvitatták a 
géppel végezhető munka különböző le
hetőségeit és korlátait. A délutáni prog
ramban a termelőszövetkezeti erdőgaz
dálkodást, valamint az erdész-szakembe
rek helyzetét értékelték kötetlen esz
mecsere formájában Steffler Miklós vi
tavezetésével. 

A mátrafüredi csoport a pétervásárai 
„Gárdonyi" Mg. Termelőszövetkezetnél 
tapasztalatcserét rendezett. A tapaszta
latcsere Fadgyas Kálmán, a helyi cso
port elnöke, az egri Üzemtervezési Iroda 
vezetője megnyitó előadásával kezdő
dött. Ismertette az összejövetel célját és 
a Heves megyei termelőszövetkezetek 
fakitermelési lehetőségeit. Murányi Ró
bert MÉSZÖV főmunkatárs és Pálfy Ti
hamér tsz főágazatvezető előadása után 
élénk vita kezdődött. A hozzászólók 
érintették a társulással járó problémá
kat, egyben javaslatokat tettek a meg
oldásokra. Kiss Gábori az OEE termelő
szövetkezeti szakosztályának vezetője 
összefoglalta a Heves megyei termelő
szövetkezetek feladatait. A vita után 
helyszíni bemutatót tartott a fafeldolgo
zó ágazat vezetője a tsz fafeldolgozó 
üzemében. A nagy érdeklődést mutatta, 
hogy kívülállók — nem erdészeti szak
emberek — is nagy számban megjelen
tek a rendezvényen és hozzászóltak a vi
tához is. A tapasztalatcsere baráti han
gulatú, kötetlen beszélgetéssel ért véget. 

A csoport munkatervének megfelelő
en társadalmi segítséget nyújtott a „Va
dászat a művészetben" c. kiállításhoz, 
amelyet Gyöngyösön a Mátra Művelő
dési Központban rendeztek. Jakkel Mi
hály tagtársunk három nagyobb fafara
gással vett részt a kiállításon. Műveit a 
Vadászati Világkiállításra is elvitték 
Bulgáriába. A kiállítás szervezésében és 
lebonyolításában kiemelkedő munkát 
végzett Pálos László é s Jakkel Mihály. 

A pécsi csoport vitadélután keretében 
tárgyalta meg Dévényi Ágoston előadá
sában a „Vadgazdálkodás irányelvei" c. 
egyesületi kiemelt feladatot. A vitáról 
készített megállapításokat, javaslatokat a 
csoport eljuttatta az egyesület központ
jába. 

A szakszervezettel közös szervezésben 
a csoport tagjai tanulmányúton vettek 
részt, amelynek útvonala Pécs—Barcs— 
Zalaegerszeg—Jeli Arborétum—Sümeg— 
Kesztheluy—Nagyatád—Barcs—Pécs volt. 

A szombathelyi csoport a szombathe
lyi Felügyeleti Osztály szocialista bri
gádjának közreműködésével tanulmány
utat szervezett Jugoszláviába a Vas me
gye termelőszövetkezeteiben dolgozó er
dész szakemberek részére. 

A háromnapos tanulmányút során e lő
ször megtekintették a Maribor-i Erdő
gazdaság központi rakodóján működő 
svéd osztályozó gépsort, majd hosszú 
hegyi túrán tanulmányozták a Radlja-i 
erdészeti üzem területén folyó sikeres 
természetes erdőfelújításokat, többek kö
zött a „fenyő örök erdő"-t, ami nagysze
rűen reprezentálta a természetszerű er
dőgazdálkodást. A tanulmányút máso
dik napján magashegységi program volt 
a Logarska-dolinán, ahol a rendkívül 
szép természeti adottságok felejthetetlen 
élményt nyújtottak a csoport valameny-
nyi tagjának. Űtban hazafelé a Varasdi 
Erdőgazdaság vendégeként megtekintet
ték a Zelen dvor kísérleti területet. 

A jól sikerült tanulmányúton a cso
portot Nemesszeghy László, a Muravidé
ki Erdészeti Egyesület e lnöke messze
menő segítségével Czebe Zoltán erdőfel
ügyelő vezette. 

A tatabányai csoport részére a V E -
F A G központjában és az oroszlányi er
dészet területén Zágoni István ERFA-
T E R V igazgatóhelyettes tartott magas 
színvonalú előadást, diavetítéssel illuszt
rálva Franciaország fagazdaságáról. A 
nagy érdeklődéssel kísért előadáson fi
gyelemre méltó tájékoztatót kaptak a 
fejlett műszaki technológiák szellemes 



alkalmazásáról. A hangulatos előadást és 
a hallgatóság figyelmét még fokozta a 
diavetítés, az erdőgazdasági gépek, a gé
pekhez csatlakozó okos adapterek bemu
tatása. Ezt követően az oroszlányi erdé
szet területén megtekintették a Timber -
jack 1700 típ. döntő-rakásoló gép növe-
dékfokozó gyérítésben végzett munkáját. 

A hallottakról és látottakról a Majki 
Parkerdő hangulatos környezetében tar
tották meg a kiértékelést Henzer Antal 
igazgatóhelyettes főmérnök, egyesületi 
helyi csoport titkár vezetésével. 

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

BUDAPESTEN 

dr. Wetter János—dr. Konecsni István 
„Szárított ehető gombafajok kémiai ösz-
szetétele." 

K E S Z T H E L Y E N és 
SOPRONBAN 

Ott János „A tartamos erdőgazdálkodás 
problémái a gazdaságirányítás rendsze
rében." 

MISKOLCON 

Boncz Tibor „A VI. ötéves terv fahasz
nálati tervezésének eredményei és ta
pasztalatai." 
Ubitz Gyula „A megye fatermesztésé-
nek helyzete és fejlesztési lehetőségei." 
Desseffy Imre „A magyar bútoripar és 
az elsődleges fafeldolgozás helyzete és 
feladatai a VI. ötéves tervben." 
dr. Speer Norbert „A termelőszövetkeze
ti erdőgazdálkodás lehetőségei, kapcso
lata az erdőgazdaságokkal és az erdé
szetekkel." 
dr. Gomolla György „Gomba a konyhán." 
Félixné, Lévai Judit „A gombák táplál
kozásbiológiai jelentősége." 
dr. Bartucz Ferenc „Az erdőgazdaság 
környezetvédelmi feladatai." 

SOPRONBAN 

dr. Ghimessy László „Az erdei vadkárok 
értékelése a biztosítás szemszögéből." 
dr. Kőhalmi Tamás „Erdei vadkárok." 

SÜMEGEN 

dr. Mátrai Gábor „Erdő- és vadgazdál
kodás összehangolása." 
Török József „A vadgazdálkodás távla
ti irányelvei." 

SZEGEDEN 

Tokodi Mihály „A kerületvezető és mű
vezető kulcsszerepe a munkaszervezés
ben." 
dr. Gál János „Az erdészeti meloráció 
feladatai." 
Szil István „A DEFAG VI. ötéves ter
vének előirányzata." 

VÁRPALOTÁN 

dr. Szász Tibor „A vágásszervezés kor
szerű módszerei." 
Horváth Géza „Rövidfás fahasználati 
munkarendszer a pápai erdészetnél." 
Farkas Jáno:. „Hosszúfás fahasználati 
munkarendszer az ugodi erdészetnél." 
Török András „Aprítéktermelés techno
lógiája a devecseri tapasztalatok alap
ján" címmel. 

Kitüntetés 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitünte
tést adományozta a Magyar Vadászok 
Országos Szövetsége megalakulásának 
100. évfordulója alkalmából, eredményes 
jó munkájuk elismeréseként id. Danszky 
Istvánnak, a mendei erdészet nyugdíja
sának; dr. Nagy Gyulának, a gyöngyösi 
Mátra Múzeum nyugdíjas igazgatójá
nak; eredményes jó munkájuk elisme
réseként Molnár Sándor főelőadó, a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium; Prucsi Nándor vadászati műszaki 
vezető, a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság dolgozója részére. 

Űj tagok 

P Á P Á N 

dr. Tompa Károly „A szaporítóanyag
termelés jelenlegi helyzete és további 
fejlesztési lehetőségei." 

PÉCSETT 

Csanádi Béla „A vállalati VI. ötéves 
terv készítésének egyesületi támogatása." 

Kása Erika erdőmérnök, Méra; Tóth 
Zoltán higiénikus, Miskolc; Szőke Lajos 
anyagbeszerző, Gyula; Czakó József va
dász-technikus, Bükkszentlászló; Czeglé-
di Lajosné, Takács Valéria bérelszámoló, 
Nemes Zsuzsanna pénztáros, Lillafüred; 
Nyíri Gáborné< Tátraszéplaki Judit ké
pesített könyvelő, Bükkszentkereszt; 
Podhorszky István erdőmérnök, Miskolc; 
Tóth András géplakatos, Pálháza; Ludá-
nyi Zoltán erdésztechnikus, Salgótarján. 



Halálozás 

Életének 49. esztendejében, hosszan 
tartó betegségben, 1981. április 3-án, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Kálóczy 
István kitüntetéses okleveles erdőmér
nök, nyugalmazott egyetemi adjunktus. 

Kalocsán született, oklevelét 1954-ben 
szerezte. Ezt követően a bánhorváti er
dészet műszaki vezetője, a bányabükki 
erdészet helyettes vezetője, a ládi farak
tár üzemvezetője volt, és egy évig szol
gált a Keletbükki Állami Erdőgazdaság 
központjában. Az EFE fahasználatiam 
tanszékére 1960. április 20-án került ta
nársegédnek, majd adjunktus, 1970. év 
ben történt rokkantsági nyugdíjazásáig. 

A Marx Károly Közgazdaságtudomá
nyi Egyetem Ipari Karán 1963-ban ab
szolvált, 1964-ben fejezte be tanulmá
nyait a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemen. Tanulmányait kitűnő ered
ménnyel végezte. 

„Munkafiziológia és munkapszicholó
gia a fakitermelésben" c. téma kutatásá
val foglalkozott. Az eredmények publi

kálásáért az Egészségügyi Minisztérium 
pályázatán első díjat kapott. Munkája 
elismeréséül „Kiváló dolgozó" kitüntetés
ben részesült. 

Az EFE saját halottjaként temette el 
Sopronban. 

Wagner Lajos nyugalmazott főmérnök 
75 éves korában Egerben elhunyt. 

BANDICS ISTVÁN erdőmérnök, az 
Országos Erdészeti Egyesület gyulai he
lyi csoportjának elnöke 51 éves korában 
tragikus körülmények között elhunyt. 
Halála mély megdöbbenést keltett, mert 
szakemberként és emberként is tisztel
tük, becsültük. 

Az 1950-es évek második felében kap
csolódott be az országfásítás, az erdősí
tés nagy feladataiba. Alföldön született, 
fátlan vidéken é s ez a körülmény ha
tott reá akkor, amikor szakmai működé
sének első részében mint erdőművelő dol
gozott az államerdészet Békés megyei 
szerveinél. Több ezer hektár új erdő lét
rehozásánál fejtette ki szaktudását. 1970-
től kezdődően a Délalföldi Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaság osztályvezetőjeként, 
majd ezt követően erdészetvehetőként 
működött. 1974. évtől fogva az erdőgaz
daság gyulai és sarkad—remetei ipari 
objektumainál volt vezető, a műszaki és 
fafeldolgozó erdészet irányítását végezte. 
Jó szervezőkészsége ezen üzemrészek lét
rehozásában é s beüzemelésében egyaránt 
megnyilvánult. Futotta erejéből arra is, 
hogy társadalmi munkásként szolgálja 
környezetét. Az egyesületnek munkába
állásától fogva tagja volt, és mint jó tár
sadalmi munkást a gyulai helyi csoport 
legutóbb elnökének választotta. Sport
szerető, társaságot kedvelő emberként a 
Gyulai Vadásztársaság elnökeként is m ű 
ködött. Életének, illetve alkotó erejének 
teljében vitte é l a halál. Pályatársai, 
munkatársai, környezete megőrzi emlé
két. 
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