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Rovatvezető: Király Pál 

Az erdőhasználati szakosztály az oktatási és közművelődési bizottság elnökével 
kiegészülve, „Fahasználati munkarendszerek egységesítése és a fahasználati ter
minológia aktualizálása" témakörben ülést tartott. Felkért előadó dr. Bartucz Ferenc 
vezérigazgató-helyettes, a szakosztály titkára és Tóth István volt. 

Az előadások és hozzászólások igen kitűnően vázolták fel és egészítették ki a 
programban jelzett anyagot. Hozzászóltak: Murányi János, Krámer Antal, dr. Herpay 
Imre, Borovits Ferenc, dr. Rumpf János. 

* 

A fatechnológiai szakosztály ülését a Délalföldi EFAG-nál, Szegeden tartotta. 
Az ülésen megvitatták Vida László igazgatóhelyettes előadásában a hazai furnér
gyártás helyzetét, fejlesztésének lehetőségeit. A hozzászólók (Gönczöl Imre, Gajottó 
Szilvia, Zágoni István, Szabadhegyi Győző, Göltl Mihály, Bedő Tibor, Vári József, 
Dámosy Zoltán) lényegileg kiegészítették, illetőleg bővítették a témát. 

Az ülés, amelyet Bedő Tibor szakosztályelnök vezetett, úgy határozott, hogy a 
hazai furnérgyártás problematikájának (alapanyag-ellátás, szabvány, bel- és kül
piaci helyzet) ismertetésére, a gondok lehetőség szerinti megoldását célzó javaslatok 
felvetésével, az OEE elnöksége felé ajánlást készít. Az ülés üzemlátogatással zárult. 

* 

Az erdészettörténeti szakosztály ülését Budapesten tartotta. Ezen Rédei Károly 
a nagykőrösi erdők' történetéről, dr. Járási Lőrinc pedig az 1922—23-as gazdasági 
válságnak, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék erdőgazdaságára gyakorolt hatásá
ról tartott előadást. 

A szakosztály üdvözölte S. dr. Magyar Esztert, az M T A Agrártörténeti Kutató
csoport munkatársát, a szakosztály tagját abból az alkalomból, hogy Magyarorszá
gon először szerzett „történettudományok kandidátusa" fokozatot erdészettörténeti 
témakörből. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budakeszi csoport a budakeszi és a 
bajnai erdészet területére az erdő- és 
vadgazdaság erdészetvezetői, erdőműve
lési műszaki vezetői és erdőművelő er
dészei részére tapasztalatcserét és szak
mai bemutatót szervezett. A résztvevők 
az erdősítési, erdőfelújítási munkákkal 
ismerkedtek meg, majd értékelték a lá
tottakat. A bajnai erdészetnél külön is
merkedtek a természetes felújítás szak
mai előfeltételeinek megteremtésével és 
az elért eredményekkel. 

A rendezvény keretében Bartha Pál 
osztályvezető ismertette az erdőművelés 
helyzetét és feladatait a gazdaságnál. 

A budapesti MN-csoport az MN Erdő-
Vad- és Mezőgazdaság lovasberényi er
dészete területére szakmai bemutatót 
szervezett. Az erdészet a Fejér megyei 
Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás
sal karöltve 1981 tavaszán végzett, mint
egy 40 vegyszerrel és kombinációkkal 
gyomirtási kísérletet csemetekerti és er
dősítési parcellákon, meghatározott cél
feladatok előírásai szerint. A kísérleti 
munkák kivitelezése háti gépes és. heli
kopteres permetezéssel történt. A bemu
tatót Nagy Sándor műszaki vezető ve
zette. Az eredmények értékelésénél dr. 
Kádár Aurél (MÉM) felhívta a figyelmet 
az immár harmadik éve tartó, gyümöl
csöző kapcsolat további fenntartására a 
gazdasággal. 



A kecskeméti csoport háromnapos ta
nulmányúton vett részt az OEE keszt
helyi csoportjánál és a Balatonfelvidéki 
E F A G körzetében. 

A keszthelyi erdészetnél megtekintették 
a várvölgyi öntözéses, intenzív módszerű 
csemetekertet. Balatongyörök, határában 
az igen szép, 40 év körüli vöröstölgy
állományt. A monostorapáti erdészet 
körzetében a sáskai erdőben aprítékter-
melést, erdőgazdasági útépítést. Talján
dörögd határában tölgyes-cseres ál lo
mány gyérítését tanulmányozták. A har
madik napon a zalagyömrői csemeteker
tet, a dabronci kerületben a hosszúfás 
fakitermelés és L K T traktoros közelítés 
megtekintése volt a program. A tanul
mányút során alkalmuk volt a résztve
vőknek Keszthely—Sümeg—Nagyvázsony 
térségének nevezetességeivel megismer
kedni. 

A tanulmányút szervezésében és lebo
nyolításában nagy segítséget nyújtott Fá
bián Béla helyi csoporttitkár, Czebei Sán
dor igazgató, Csepregi János igazgató
helyettes, Horváth Tibor, Bajner Imre, 
Viharos Zsolt, Németh István erdészetve
zetők, Mesterházi József, Horváth Ferenc. 
Varga Lajos tagtársak. 

* 
A nagykanizsai csoport összejöveteleit 

az egyesületi kiemelt feladatok megtár
gyalása jegyében rendezte meg. Vitadél
utánokat szervezett, amelyek keretében 
Imre Ferencné előadásában megbeszélték 
„A VI. ötéves terv szociálpolitikai irány-
elvei"-t, dr. Bán István előadásában „A 
vadgazdálkodás távlati irányelveit", Füh-
rer Ernő előadásában „A termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodás helyzetét". Mind
három vitaanyagból előterjesztés készült 
az OEE elnöksége részére. 

A csoport tanulmányutat szervezett a 
Mecseki E F A G területére, ahol a pécs-
váradi és a karászi erdészeteknél az ap-
rítéktermelést és a kötélpályás közelítést 
tekintették meg. 

A szentpéterföldi erdészetnél különbö
ző mértékben megbontott bükk felújító
vágásokat tanulmányozták a résztvevők, 
dr. Páll Miklós osztályvezető vezetésével 
A széles körű vita során részletesen meg
tárgyalták a felújítóvágásokban alkalma
zandó technológiákat. 

A termelőszövetkezeti elnökök és er
dészeti ágazatvezetők részére rendezett 
tapasztalatcserén bemutatásra került a 
Nagykanizsa északi erdészeténél egy kor
szerű fakitermelés, a nagykanizsai fa
feldolgozó üzem, a bajcsai nagyüzemi cse
metekert és a lenti fafeldolgozó üzem. 
A bemutatón azok a termelőszövetkezeti 
szakemberek vettek részt, akikkel együtt
működési szerződése van a ZEFAG-nak. 

A szegedi csoport a hagyományos, 
évenként ismétlődő belföldi tanulmány
útját az idén a soproni Tanulmányi Er 
dőgazdaság területén bonyolította le, 
négynapos időtartammal, 40 fő részvé
telével. A tanulmányút előkészítője, szer
vezője Nagy Lajos volt. A program a 
vendéglátókkal — egyetem, erdőgazda
ság — előzetesen egyeztetett szakmai és 
kulturális tartalommal bonyolódott. 

A szakmai program keretében az első 
nap az egyetem botanikus kertjét tekin
tették meg, a kert vezetőjének szakszerű 
kalauzolásával. A második napon a 
hegyvidéki erdészet területére tettek ki
rándulást az erdészet vezetőjének kísé
retében. Bemutatásra került egy növe-
dékfokozó gyérítés LKT traktoros köze
lítéssel, felsőrakodói tárolással. Szép pél
dáit látták a rontott erdők szakszerű át
alakításának. Sok szó esett a sopron kör
nyéki erdőkkel szembeni társadalmi igény 
és a rentábilis erdőgazdálkodás össze
hangolásának nehézségeiről. Obermayer 
György igazgató ismertette az erdőgaz
daság feladatait, működését, az oktatás
ban betöltött szerepét. Délután a fafel
dolgozó üzem megtekintésére került sor. 
A következő nap a tómalmi csemeteker
tet látogatták meg az erdőgazdaság fő
mérnökének, az erdészet vezetőjének és 
a csemetekert kezelőjének szakmai ma
gyarázatával. 

A kulturális program keretében meg
látogatták az egyetem új könyvtárát, a 
brennbergbányai bányászmúzeumot, Sop
ron város műemlékeit , a fertőrákosi kő
fejtőt, majd Nagycenk és Fertőd neve
zetességeit. A fertőrákosi baráti összejö
vetelen megjelent dr. Herpay Imre, 
egyesületünk elnöke is. 

A tanulmányút állandó kísérője Szalay 
István% a Tanulmányi Erdőgazdaság sze
mélyzeti vezetője volt, aki pótolhatatlan 
segítőtársnak bizonyult a tanulmányút 
előkészítésében, lebonyolításában. 

* 

A veszprémi MÉM- és MN-csoport kö
zös rendezvény keretében vitatta meg „A 
vadgazdálkodás távlati irányelvei" cí
mű, kiemelt egyesületi munkaprogramot. 
A vitaindító előadást dr. Tóth Sándor 
főosztályvezető tartotta. Az alapos, sok
oldalú előadás egész vadgazdálkodásunk 
helyzetét elemezte az elmúlt 10 évre 
visszamenően, majd az új irányelveket 
indokolta. Hosszan fejtegette az erdő
gazdálkodás és vadgazdálkodás kapcsola
tát, a kihasználatlan lehetőségeket, az 
elkövetett hibákat é s a jövő tennivalóit 
az irányelvek megvalósíthatósága érde
kében. 



A bevezető előadást dr. Kőhalmi Ta
más egészítette ki a vadkárok (erdei és 
mezőgazdasági) kérdéskörével és ennek 
kapcsán szólt a készülő vadkárbecslési 
útmutatóról. Foglalkozott a kárfajtákkal, 
a becslés módjaival és nehézségeivel, a 
kártérítés rendezetlenségével. 

Az előadásokat hozzászólások követték, 
melyek zömmel a vadgazdálkodás olda
láról hangzottak el és az irányelvek 
megvalósítását szorgalmazták. 

A vitát Berdál László, az MN veszpré
mi erdőgazdaság főmérnöke foglalta ösz-
sze. 

A veszprémi MÉM-csoport „A termelő
szövetkezeti erdőgazdálkodás és az ott 
dolgozó szakemberek helyzete, a gazdál
kodás fejlesztésének lehetőségei" címen 
rendezvényt szervezett a mencshelyi „Ba
laton-felvidék" Mgtsz-nél. Tömör tájé
koztató hangzott el a tsz-gazdálkodásról, 
az elmúlt öt év fejlődéséről, a VI. öt
éves terv célkitűzéseiről. A tájékoztatót 
a tsz elnöke, Nemes Frigyes tartotta. A 
tsz egészét bemutató tájékoztatást az er
dőgazdálkodás é s elsődleges faipar is
mertetése követte. A következő évek fel
adatai között súlypontos helyet kapott 
a nemesvámosi társaság munkájába való 
beilleszkedés. Az ismertetést Németh 
György, a tsz erdésze tartotta. 

A következő témák már kifejezetten a 
kiemelt egyesületi feladathoz, illetve an
nak megvitatásához kapcsolódtak. A 
Veszprém megyében működő négy er
dőgazdálkodási társaság közül három be
számolt az elmúlt évi munkákról, ered
ményekről és természetesen a problé
mákról, terveikről is. A beszámolókat a 
társaságvezetők, Posgay Attila, Péti Mik
lós, Steffler Miklós tartották. Ezt követő
en Báder István, a szentgáli „Hunyadi" 
Mgtsz erdésze ismertette az „Erdőgaz
dálkodás fejlesztésének lehetőségei a tár
sulásokban" című szakdolgozatát és az 
abban leírt javaslatokat. Ez szolgált be
vezetőül a társadalmi vitához, melyet 
Szikra Dezső titkár vezetett. Az élénk 
eszmecseréhez számos hozzászólással 
csatlakoztak. A vita eredményességét szol
gálta, hogy a jelenlevők zöme közvetlen 
kapcsolatban van a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodással. 

A továbbiakban a résztvevők Németh 
György vezetésével helyszíni bejáráson 
ismerkedtek meg a mostoha termőhelyi 
körülmények között végzett eredményes 
erdőfelújítási munkákkal. 

A rendezvény résztvevői nagyon hasz
nosnak és eredményesnek ítélték a jól 
szervezett, dús programú tapasztalatcse
rét. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadást 
tartott: 

BALASSAGYARMATON és 
SZOLNOKON 

Szendrei Ernő „A vadgazdálkodás táv
lati irányelvei" címmel. 

* 

Üj tagfelvétel 

Berényiné Krecsmayer Edit technikus, 
Budakeszi; Fülöp Görgy oki. agrár
mérnök, Budapest; Kolonics Gábor er-
désztechikus, Buják; Nagy László fa
kitermelő, Gödöllő; Kovácsik István er
désztechnikus, Isaszeg; Csillag Ferenc 
erdésztechnikus, Pécs; Újhelyi László er
dőmérnök, Pécs; Gere Attila erdésztech
nikus, Villány; dr. Varga János okleveles 
könyvvizsgáló, Mohács; Zámbó János er
dőmérnök, Mázaszászvár; Végh László 
erdésztechnikus, Pécs-Árpádtető; Csor
dás Nándor erdésztechnikus, Bakóca; Tö
rök Tibor erdésztechnikus, Kövágószől-
lős; Matyók József erdésztechnikus, La-
kócsa; Bedecs György földrendezési üzem
mérnök, Pécs; Tóth Károly erdésztech
nikus, Felsőszentmárton; Solymosi István 
erdésztechnikus, Tótújfalu; Kovács Pál 
erdésztechnikus, Siklós. 

Személyi hírek 

A népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
eredményes munkájuk elismeréseként, dr. 
Bertóti Istvánnak, a Magyar Vadászok 
Országos Szövetsége nyugdíjas fővadász-
mesterének; dr. Magyar János akadé
mikusnak, az Erdészeti és Faipari Egye
tem egyetemi tanárának, a MUNKA ÉR
DEMREND arany fokozata; 

Dr. Kovács Bélának, az Erdészeti és 
Faipari Egyetem kari igazgatójának a 
M U N K A ÉRDEMREND ezüst fokozata; 
Gosztonyi Gézának, a Somogyi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság nyugdíjas vadász
mesterének a MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata kitüntetést adományozta. 

Az Elnöki Tanács, eredményes mun
kája elismeréseként, nyugállományba vo
nulása alkalmából, dr. Szőnyi Lászlónak, 
a mezőgazdasági tudományok kandidátu
sának, a MÉM Erdőrendezési Szolgálat 
osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEM
REND ezüst; eredményes munkája elis
meréseként, 60. születésnapja alkalmából 
dr. Járó Zoltánnak, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet főigazgató-helyettesének 
a M U N K A ÉRDEMREND ezüst fokozata 
kitüntetést adományozta. . 



A népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársa
ság kormánya által Fidlóczy Józsefnek. 
a MÉM Állami Erdőrendezőségek Műsza
ki Irodája munkatársának adományozott 
„ISSARA ÉRDEMREND" II. fokozata ki
tüntetés viselését engedélyezte. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter a KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitün
tetést adományozta eredményes, jó mun
kája elismeréseként Tanaszi György igaz
gató, a Budapesti Erdőfelügyelőség dol
gozója részére. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, az egyetemi tanács választása 
alapján, rektorhelyettesi tisztségében dr. 
Igmándy Zoltán tanszékvezető egyetemi 
tanárt, dr. Rónay Ferenc tanszékvezető 
egyetemi tanárt, 1981. július 1. napjának 
hatályával, három évre megerősítette. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter dr. Herpay Imre tanszékvezető 
egyetemi tanárt, a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar, dr. 
Kovács Illés tanszékvezető egyetemi ta
nárt, az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar dékáni teendőinek 
ellátásával, 1981. július 1. napjának ha
tályával, három évi időtartamra megbíz
ta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter — a művelődési miniszterrel 
egyetértésben — dr. Németh Gyula fő
iskolai docenst, a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem székesfehérvári Föld
mérési és Földrendezési Főiskolai Kai-
kari igazgatói teendőinek ellátásával. 
1981. július 1. napjának hatályával, há
rom évi időtartamra megbízta; a minisz
ter illetékes helyettese dr. Németh Gyu
la főiskolai docenst, az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem székesfehérvári Földmé
rési és Földrendezési Főiskolai Kar ál
lományába főiskolai tanárnak 1981. jú
lius 1. napjának hatályával kinevezte. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter, dr. Kecskés Sándor tanszékveze

tő egyetemi tanárnak az Erdészeti és Fa
ipari Egyetem 1981. június 30-ig adott 
rektori; dr. Káldy József egyetemi ta
nár, dr. Kubinszky Mihály egyetemi ta
nár, dr. Somkúti Elemér egyetemi ta
nár, rektorhelyetteseknek, 1981. június 
30-ig adott rektorhelyettesi megbízás le
jártával, elismerését és köszönetét feje
zi ki. 

A miniszter illetékes helyettese dr. Bél-
dy Ferenc egyetemi docensnek, az Er
dészeti és Faipari Egyetem Faipari Mér
nöki Karán 1981. június 30-ig szóló dé
káni megbízás lejártával, elismerését és 
köszönetét fejezi ki. 

HALÁLOZÁS 
Boda Mihály oki. erdőmérnök, az MN 

Erdő-, Vad- és Mezőgazdaság bujáki er
dészetének vezetője, 38 éves korában el
hunyt. 1966-ban szerzett erdőmérnöki ok
levelet. Mint kezdő erdőmérnök a Me
zőföldi Áll. Erdőgazdaságnál helyezke
dett el, egy év múlva került az MN gaz
daságához, kezdetben a központban volt 
műszaki előadó, majd az uzsai erdészet
ben látott el műszaki vezetői munkakört. 
1977. december 1. óta vezette a bujáki 
erdészetet. Kimagasló munkája elismeré
seként, Kiváló Dolgozó, Erdészet Kiváló 
Dolgozója, Haza Szolgálatáért bronz és 
ezüst fokozatú kitüntetéseket kapta me; 
rövid, de eredményes pályafutása során. 
Földi maradványait a gazdaság saját ha
lottjaként kísérte utolsó útjára szülőfa
luja — Üllő község — temetőjében. 

Recska Félix ERFATERV-főosztályve
zető, augusztus 17-én, váratlanul elhunyt. 
Számviteli főiskolát végzett, 1953-ban a 
Tolna megyei Áll. Erdőgazdaságban kezd
te szakmai működését. Később az OEF-
nél, majd az ERDÖTERV-nél, összesen 
28 évet töltött különböző munkakörök
ben. Az ERFATERV saját halottjaként 
temette a rákoskeresztúri új köztemető
ben. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA: E lnök : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudományok 
(erdészet) doktora, Budapest; f ő m u n k a t á r s : Jéröme 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 
Tamás i ; Erdős László, Budapest; dr. Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest' 
Hajak Gyula, Budapest; dr. Herpay Imre, a mezőgazdasági tudományok (erdészet) kandidátusa' 
Sopron; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) k a n d i d á t u s a ; dr. Káldy Jó
zsef, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kand idá tusa . Sopron; úr. Kecskés Sándor a 
műszaki t udományok doktora, Sopron; Keszthelyi István, Budapest; Király Pál, Budapest-
dr. Királyi Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusa , Budapest; úr. Kiss Rezső, Buda
pest; Lakatos Zoltán, K a p o s v á r : Murányi János, Budapest: Rodek Márton, Nagykanizsa- Rác-
Antal, Budapest; Soós Károly, Kecskemét ; Stádel Károly, G y ő r ; dr. Szentkúti Ferenc, Pécs -
dr. szepesi Laszlo, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szikra Dezső 
Veszprém; Tóth István, Vác ; dr. Tóth Sándor, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k (erdészet) kandi

dá tusa , Budapest; Varga Béla, Eger; Vida László, Szeged. 




