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A z Országo s Erdészet i
Egyesület közgyűlése
Gödöllő, 1980 . augusztu s 8 - 9.
„Szakmánk egysége a jövő záloga"

Egyesületünk történetének gondokkal és bizakodással teli szakaszában került
sor a hagyományos, évi közgyűlésre. Legmagasabb szintű egyesületi fórumunk
kétnapos eseménysorozata egyúttal az erdészek ünnepe is volt, amikor az
eredmények és a problémák megtárgyalása módot nyújtott a baráti találkozóra,
a szakmai, emberi kapcsolatok fejlesztésére. Mindez a szakmai egység szolgála
tában, a közgyűlés jelmondatának szellemében zajlott le, 1980. augusztus 8-án
és 9-én, Gödöllőn, a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság rendezésében.
Augusztus 8-án, 8 óra 50-kor, vadászkürt hangja jelezte az ez évi közgyűlés
kezdetét az ország minden részéről ide érkezett, több száz egyesületi tag és
vendég számára, akik az Agrártudományi Egyetem aulája előtti téren helyez
kedtek el. Miközben a Himnuszt játszotta a zenekar, sortűz kísérte a zászló
felvonást. A verőfényes augusztusi reggelen ünnepi és hagyományosan erdész
módon nyitotta meg Riedl Gyula erdőmérnök a közgyűlést és a X I I I . országos
fakitermelő versenyt illetően átadta a szót dr. Szász Tibor, ERTI tud. fő
osztályvezetőnek, aki köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és a versenyzőket.
Méltatta a versenyek 20 éves eredménysorozatát. A versenyek megrendezését
1960-ban az ERTI javasolta, s 1966-tól már nemzetközi versenyekre is sor
került. Ezekről eddig 2 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmet hoztak haza a ma
gyarok. A z elmúlt években a Borsodi, a Balaton-felvidéki és a Pilisi Erdő- és
Fafeldolgozó Gazdaság rendezte meg a fakitermelők országos versenyét, míg
a jelenleginek a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság volt a rendezője.
A megnyitó után a verseny résztvevői és szervezői az előző napon már beindított
versenyek színhelyére vonultak, munkájuk folytatására, a csodálatosan szép
és jól berendezett galgamácsai Csuzi-rétre. A közgyűlésre az egyetem aulájában
került sor, s dr. Herpay Imrének, az OEE elnökének üdvözlő szavaival és meg
nyitójával kezdődött. A z elnökségben a Pest megyei, a gödöllői párt-, tanácsi
és egyetemi vezetőkkel együtt foglalt helyet Tömpe István, az M S Z M P K B
tagja, a Magyar Rádió és Televízió elnöke, az erdészet egykori vezetője, dr.
Soós Gábor államtitkár, dr. Rácz Antal MÉM-főosztályvezető, dr. Bondor Antal
MÉM EFH-főosztályvezető, Mícsuch László a MEDOSZ titkára, dr. Jéky László
az MTESZ főtitkárhelyettese és a házigazda, Tollner György igazgató. Egyesüle
tünk vezetőségét az elnökségben dr. Herpay Imre elnök, Király Pál főtitkár és
dr. Ébli György, az ellenőrző bizottság elnöke képviselte. Külön köszöntötte az

elnök a külföldi társegyesületek (szovjet, csehszlovák, lengyel, jugoszláv, oszt
rák, nyugatnémet) képviselőit.
A z elnöki megnyitót: „Gondolatok az OEE-közgyűlés előtt" címmel, lapunk
ban közöljük. Célszerű kiemelni ebből azt, hogy egyesületünk az erdőgazdál
kodás és a faipar fejlesztésének az elősegítését fő feladatának tekinti, amellyel
kapcsolatosan az erdésztársadalom véleményét foglalkoztató kérdésekben min
dig állást foglalt és javaslatait eljuttatta az irányító szerveknek. A z elnöki meg
nyitó most a fatermesztést jelölte meg olyan témaként, amely foglalkoztatja,
illetve nyugtalanítja az erdésztársadalmat.
A főtitkári jelentést Király Pál terjesztette elő, amelynek a szövegét szintén
közöljük. Kiemelte, hogy az OEE, történetének 114 é v e alatt, először tartja
közgyűlését az erdészeti múlttal rendelkező Gödöllőn. Szólt az Agrártudományi
Egyetem és az erdészek, vadászok kapcsolatairól. Kiemelt szerepe volt a be
számolóban az egyesület elmúlt évi munkájának és anyagi helyzetének. Ehhez
kérte a vállalatok támogatását és a tagdíj felemelését.
Dr. Ébli György az ellenőrző bizottság jelentését terjesztette a közgyűlés elé.
Eszerint egyesületünk 1979-ben az érvényes alapszabályok szerint működött.
Kevesebb és tartalmasabb volt a rendezvények száma. Fegyelmi vétség nem
fordult elő, a pénzgazdálkodás megfelelt az előírásoknak.
A z ellenőrző bizottság jelentését a közgyűlés hagyományosan kiemelkedő
proprampontja követte: az 1980. évi Bedö Alberí-díjak átadása. A z OEE elnök
ségének döntése alapján dr. Madas András erdőmérnök, ny. miniszterhelyettes,
az OEE 23 éven át volt elnöke, Simon Károly erdész és Zádor Oszkár erdő
mérnök, erdészetvezető, részesült egyesületünk legmagasabb kitüntetésében.
Ciusius-emlékérmet kapott dr. Urai Pál, „Szocialista kultúráért" kitüntetést
Tóth István, akiket a résztvevők melegen ünnepeltek. A kitüntetések ünnepé
lyes pillanatai után az elnök ismertette a közgyűlési határozat tervezetét, majd
szünetet rendelt el. A szünet után a hozzászólásokra került sor, amelyekből
részleteket ismertetünk.
Elsőként Tömpe István kért szót. Köszöntötte nagy múltú egyesületünket,
amely mindig betöltötte hivatását. A múltban összefogta a különböző területe
ken dolgozó erdészeket, a jelenben támogatja az új Erdészeti és Faipari Hiva
talt, és a jövő feladata lesz a V I . ötéves terv teljesítésének az elősegítése. A
másfél é v e megalakult E F H jól indult, bár sok tennivalója van még az ágazat
egészének áttekintése érdekében. A z 1980. I. félévi erdészeti-faipari termelés
nek jelentősek az eredményei. A 200 ezer m -es
fakitermelés-növelés igen
számottevő többletet hozott. Utalt arra is, hogy ezen túlmenően is jelentős
megtakarítás van, ami évi 1 millió m -es, további fakitermelés-növelést jelent
het. Saját tapasztalatai szerint 2—3 év kell az erdészeti központ teljes kiala
kulásához, amelynek a vezetői részére előlegezett bizalomra van szükség. Je
lenleg két fő feladat áll az erdészet előtt. A z egyik a V I . ötéves terv jó elő
készítése, a másik a túlérett faállományok, a tartalékok kitermelése, a tűzifa
termelés emelése. A z erdősítés-fásítás terén nem tudja elfogadni elegendő ered
ménynek azt, ami az utóbbi időszakban történt. N e m szabad elfeledkezni a
faipar céltudatos fejlesztéséről, amely arányban van a rendelkezésre álló fával.
Adjon az erdészet egyre többet hazánk felvirágoztatására, amelyhez sok sikert
és jó egészséget kívánt az ágazat dolgozóinak.
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Rakonczay Zoltán, az O K T H általános elnökhelyettese hozzászólásából a kö
vetkezőket idézzük: „Felszólalásomat szeretem felhasználni arra is, hogy rö
viden megemlítsem az erdészet és a természetvédelem viszonyát. Azt hiszem,
ebben a körben csak a vendégek kedvéért kell azt hangsúlyozni, hogy a kere
ken 100 esztendős, intézményes természetvédelem és az ugyancsak 100 eszten-

dős államerdészeti szervezet, megalapításától kezdve, 80 éven keresztül a föld
művelésügyi tárca keretén belül, azonos szervezetet alkotott. A természetvéde
lem szervezete 1961-ben vált ki a földművelésügyi tárcából, illetve az állam
erdészetből. Addig tehát semmiféle nézeteltérésről, konfliktusról eleve nem
is beszélhettünk. Most mi ugyanazt érezzük, hogy az erdészet és a természet
védelem között legalább oly mértékű az egymásra utaltság, mint az erdőgaz
daság és a mezőgazdaság között. Mivel a természetvédelmi területek több mint
fele erdő, az erdészettel való együttműködés nélkül a természetvédelem meg
is buktatható. Mi jelenleg sem a környezetvédelmet sem a természetvédelmet
nem tudjuk elképzelni az erdészekkel való, legteljesebb együttműködés nélkül!
Ezzel ellentétes jogszabályok, rendelkezések, határozatok, írások — tudtom
mal — még eddig nem is láttak napvilágot; ennek ellenére kisebb-nagyobb
nézeteltérésekről hol innen, hol onnan értesülünk. A környezet- és természet
védelem irányítóinak mély meggyőződése, hogy ezek csak félreértésekből vagy
egyes emberek túlkapásaiból származhatnak. A természetvédelmi előírások
ugyanis 99%-ban egybeesnek az erdészek törekvéseivel.
Mit korlátozunk mi az erdőterületeken?
A művelési ág megváltoztatását, tehát az erdők irtását, a parcellázást, az
építést, a külszíni bányaművelést és a szemétlerakást. Gondolom, ezek nem
gyengítik, hanem erősítik az erdészet pozícióit. Ezenkívül az erdőterület maxi
mum 2%-án korlátozzuk a vegyszerezést és — amint azt már említettem —
mi is jobban szeretjük a vastag erdőt, mint a vékonyat.
Ha tehát itt-ott nézeteltérések vannak, az nem az erdészet és a természet
védelem között van, hanem a természetvédelem és azon szervek között, amelyek
az erdészetre olyan szabályozókat hoznak, amelyek a fenti törekvésekkel el
lentétes magatartásra késztetik az erdőgazdát. Itt tehát nekünk közösen kell
fellépnünk az ilyen szabályozók megalkotóival szemben. Közöttünk csak olyan
nézeteltérések lehetnek, mint amilyen az erdészeten belül is fellelhető az erdő
művelők és erdőhasználók, az erdészek és vadászok, az erdőfelügyelők, erdő
rendezők és üzemi erdőgazdák között.
És, ha már szónál vagyok, az egyesület közgyűlésén, mint fórumon keresztül,
szeretnék egy kéréssel Soós Gábor államtitkár elvtárshoz, az erdészeti ágazat
legfőbb irányítójához fordulni. A z utóbbi időben több olyan megbeszélésen
vettem részt, amikor a földvédelmi törvény módosításáról, az új vadászati és
erdőgazdálkodási jogszabályokról vagy az új földértékelési rendszer bevezetésé
ről tárgyaltunk. Ezeken a megbeszéléseken hol felelős, hogy kevésbé felelős
emberek megnyilvánulásaiból arra lehetett következtetni, mintha valami fásí
tásellenes magatartás lenne kialakulóban. Ezzel kapcsolatban az a vélemé
nyem, hogy számos olyan facsoport, fasor, erdősáv és erdőfolt létesült az elmúlt
évtizedekben, amely kisebb-nagyobb mértékben akadályozza a repülőgépes
növényvédelmet, a nagy gépek mozgását és a .mezőgazdaság szempontjából
optimális táblanagyság kialakítását. Ha ezzel az erdészkollégák nem értenének
egyet, véleményem szerint mindenképpen a mezőgazdásznak van igaza. Mégis
azt javaslom, hogy mielőtt nagyobb mértékben likvidálnánk az elmúlt évti
zedekben létrehozott, itt-ott valóban meggondolatlanul telepített fásításokat,
ezt az akciót alaposan gondoljuk át. Helyesebb lenne addig az erdőn kívüli
fásításokra szánt hiteleket olyan területeken felhasználni, amelyek már most
sem vitatottak. Ilyenek a roncsolt területek, a szeméttelepek környezete, a
kubikgödrök, a felhagyott külszíni fejtések, a bányahányók, a felhagyott vas
utak és közutak nyomvonala stb. Mivel ezeknek a területeknek a fásítása jóval
költségesebb, de jóval indokoltabb, egy ideig kisebb területeken folyna ugyan
a munka, de eltüntetnénk az országot legjobban csúfító sebeket.

Összegezve: mielőtt felszámolnánk például a közel 200 esztendős Mezőhegyesi Állami Gazdaság 26 aranykoronás földjén levő erdősávokat, vegyünk egy
mély lélegzetet."
Sághy István, ny. erdőmérnök, az OEE budapesti helyi csoportja nevében
köszöntötte a közgyűlést. Hozzászólásából idézzük a következőket: „ A közgyű
lés programját kézhez véve, elsőnek a jelmondat ragadta meg a figyelmemet.
Ügy gondolom, nem én voltam és vagyok az egyetlen, akinek ez a jelmondat
sokmindenre felhívta a figyelmét és elgondolkodott ennek j e l e n t ő s é g é n . . .
Nemegyszer tapasztaltuk a múltban, hogy bármilyen gazdasági nehézségek
jelentkeztek az idők folyamán a különböző rendszerekben, az első út mindig
az erdő felé vezetett, hogy megkíséreljék a tulajdonosok megtépázott anyagi
helyzetét a fakitermelés fokozásával vagy a kilövendő vad értékesítésével ren
dezni. Szerencsére azonban nem mindig ez volt a jellemző, mert akadtak azért
bátor, a szakmához hű és az erdőért áldozatot vállaló erdészek, akik védelmére
keltek az erdőnek és összefogtak, egységbe tömörültek a szakmai érdekek
védelme, szakmánk egysége érdekében.
Most, amikor jelen közgyűlésünk jelmondatát elemezzük és azt szívünkbe
véssük, engedjék meg, hogy ennek jelentősége mellett ne menjek el szótlanul.
A z idők folyamán talán egyetlen ágazatot sem szerveztek annyiszor, mint az
erdőgazdálkodást. Bizonyításul csak az utolsó 30 é v erdőgazdasági szervezéseit
említem példának, amit Rakonczay Zoltán cikkével igazolok, amely Az Erdő
legutóbbi számában jelent meg. Ennek során voltak nagyon sikeres, de voltak
kevésbé sikeres szervezéseink. Szeretném kihangsúlyozni, hogy szakmánk e g y 
ségének továbbfejlődése nemcsak a gazdálkodás megszilárdítását hozza magá
val, hanem hatással lesz az egyesületi élet továbbfejlesztésére is, és fokozni
fogja az erdészeknek az egyesülethez való ragaszkodását is. A szakma egységé
nek továbbfejlesztése érdekében helyi csoportunk közreműködésével létrejött
a budapesti erdészklub, melynek létrehozásában hathatós segítséget nyújtott
egyesületünk elnöksége és a M É M Erdőrendezési Szolgálat. Személy szerint
is e helyen köszönjük meg dr. Varadi Géza és dr. Csontos Gyula elvtársnak
ez irányban tanúsított megértő és hathatós támogatását. Ez az újonnan létre
jött erdészklub várja egyesületünk tagjait a helyi csoport rendezvényeire,
baráti beszélgetésekre, találkozókra fiatal és idősebb kollégákat egyaránt. Re
méljük, a klub betölti hivatását.
A jövő nemzedék, a fiatalok nevelése és a szakma iránti érdeklődés felkeltése
céljából, a budapesti helyi csoport vállalta a nagykovácsi Hevesi Akos Nevelő
otthon társadalmi és szakmai patronálását. Nagy sikere volt a májusban meg
rendezett „Madarak és fák napjának", melyre a nevelőotthon csodálatosan szép
parkjában került sor. A budapesti helyi osoport, a H N F Budapesti Bizottságá
val karöltve, erdészeti szaktanácsadói munkacsoportot alakított, melynek fel
adata fővárosunk kerületeiben folyó és a H N F által szervezett fásítások szak
mai irányítása, segítése. Több budapesti tagtársunk eredményesen vesz részt
ebben a munkában. Egyesületünk lapjának, Az Erdő-nek szerkesztésével kap
csolatban, nagy sikerű ankétot szerveztünk helyi csoportunk olvasótáborában,
ahol számos értékes javaslat és megállapítás hangzott el a jövőt illetőleg.
Javasoljuk, hogy hasonló ankétot más helyi csoportok is szervezzenek. A szak
mai irányítása, segítése. Több budapesti tagtársunk eredményesen vesz részt
bevonása az egyesületi életbe, párhuzamosan a szakma nyugdíjasainak messze
menő megbecsülésével, tapasztalataik felhasználásával. Helyi csoportunk úgy
határozott, hogy nyugdíjas tagtársaink életét figyelemmel kíséri, elsősorban
az egészségileg megrokkant tagjait otthonukban felkeresi abból a célból, hogy

Dr. Herpay

Imre, dr. Soós Gábor és Tömpe

István az

elnökségben

életkörülményeikről tájékozódjék, ezzel is kifejezésre juttatva megbecsülését
az egyesület régi tagjai iránt.
A z egyesület elmúlt évi munkájával kapcsolatos főtitkári és ellenőrző bizott
sági beszámolók hűen tükrözték az egyesületben folyó munkát, melyet az el
nökség az elmúlt egy é v alatt végzett. Nehéz feladatot teljesítettek, megfeszített
munkát végeztek. Kívánom, hogy legyen további erejük és energiájuk az
egyesületi életben kialakult új módszerek továbbvitelére és fejlesztésére. K í 
vánom, hogy munkájukat siker koronázza annak érdekében, hogy szakmánk
egysége valóban a jövő záloga legyen."
Balázs István erdőmérnök, a Pest megyei tanács és a megyei MTESZ-szervezet nevében üdvözölte a résztvevőket. Elismeréssel szólt a kedvező együtt
működésről.
\
Dr. Jéki László, az M T E S Z főtitkárhelyettesének hozzászólásából a követ
kezőket idézzük: „Megtisztelő feladatom a Műszaki és Természettudományos
Egyesületek Szövetsége országos elnöksége nevében köszönteni a közgyűlést és
önökön keresztül az egyesület valamennyi tagját, a magyar erdésztársadalmat.
A szövetség népes családján belül az OEE tiszteletre méltó helyet foglal el már
azáltal is, hogy a második legrégibb egyesület; értékes hagyományai ma is
elevenen hatnak. A hagyományőrzésről győzött meg a mai közgyűlés is. A z
egyesület 1866-ban elfogadott alapszabálya szerint a feladat: az erdőgazdaság
minden ága előmozdítására közrehatni. Erre szolgálnak a tagok időszakonkénti
gyűlései az ország különféle vidékein, s e gyűléseken lehető gyarapítása azon
állapot ismertetésének, melyben az erdőgazdaság összes ágai Magyarországon
léteznek, és megismertetése azon akadályoknak, melyek azok kifejlesztésének
útjában állnak. Több is történik itt ma ennél, hiszen az előrehaladás útjában
álló akadályok feltárásán túl javaslatok, elképzelések is születnek ezen aka
dályok leküzdésére.
A z OEE a 32 MTESZ-egyesület között sajátos színt képvisel szakterületével.
Témáiból adódóan, nemcsak az ipari-mezőgazdasági-tudományos ágazatokkal
van közvetlen munkakapcsolata; a szakmától távolállók, a laikus közönség szá-

mára is van érzelmi és értelmi mondanivalója — hiszen ki ne szeretné mind
annyiunk féltett kincsét: az erdőt. A z egyesület méltóképpen teljesíti hivatását
akkor, amikor a szakmai-tudományos-népgazdasági szférákon túlmenően, szak
mai továbbképzési, információterjesztési és sok más egyéb feladatán és ren
dezvényén felül arra is akar és tud energiát fordítani, hogy sok-sok ezer kisés nagy diákhoz közelhozza az erdő gazdag világát az „Erdők napja" országos
mozgalom keretében. A z a tény, hogy az Országos Erdészeti Egyesület sajátos
színt képvisel a Szövetségben, egyáltalán nincs ellentétben, sőt teljesen
összhangban van azzal, hogy az egyesület igen eredményesen szolgálja, erő
síti, segíti azokat a törekvéseket, amelyeket az MTESZ a jelen időszak leg
fontosabb, legjellegzetesebb irányaiként jelölt meg az egyesületi munkában.
A beszámolók és a felszólalások már részletesen kitértek a párt X I I . kong
resszusának határozataira, az ebből adódó feladatokra. Csak címszavakban
utalok a műszaki értelmiség megnövekedett feladataira, felelősségére. A z ed
digieknél jobban, szervezettebben kell hasznosítanunk a szaktudást, az értelmi
ség közéleti aktivitását. E téren igen nagy munka hárul az MTESZ-re és
tagegyesületeire. A z elmúlt hónapokban már számos jelét tapasztaltuk annak,
hogy a párt- és állami vezetés fokozottabban kíván támaszkodni az MTESZ-be
tömörült értelmiségre. A feladatok komplex megközelítést igényelnek, ennek
érdekében javítanunk kell az egyesületek munkájának összehangolását.
A z Országos Erdészeti Egyesület mindig is szem előtt tartotta az inter
diszciplináris munka fontosságát, példát mutatott a dolgok sokoldalú szemléleté
re, felismerve, hogy a különböző tudományágak hogyan hatják át egymást, új
meg új ösztönzést adva a fejlődéshez. Legyen szabad ezt is e g y idézettel iga
zolnom. ( A z idézeteket Király Pál főtitkár könyvéből és cikkeiből vettem.)
Arató Gyula, neves erdészeti szakíró írta 1894-ben: » S vajon nincs-e valamenynyi gyakorlati tudományágnak mienkéhez hasonló egyesülete, mely hozzánk
hasonlóan működésbe léphetne? S ha az egyazon célnak mindezek egymásután,
külön-külön megnyerhetők lennének, . . . közeleső gondolatképpen támadna fel
a viribus unitis (egyesült erővel) elve szerint az egyazon célt szolgáló egyesüle
teknek, társulatoknak közös munkára való csoportosulása, ami ismét alap
gondolatát adja meg egy, a létező gazdasági és tudományos egyesületek és tár
sulatok erkölcsi, szellemi és anyagi támogatásával létesítendő közös intézmény
nek, mely aztán már erőteljesen, s a sikernek szemmelláthatólag mutatkozó
jelenségeitől igazoltan fejthetné ki áldásos tevékenységét.^ A szövetség első
rendű feladatának tekinti, hogy az ilyen jellegű munkát, amelynek az OEE
már régóta aktív részese, minden eszközzel támogassa. A z erdészet, az elsőd
leges faipar jelentősége nagymértékben megnövekedett. A z előtte álló felada
tok között számos olyan szerepel, amely megkívánja a más területek szak
embereivel, más egyesületekkel való együttműködést. E területen, az ilyen
szemlélet elterjesztésében még igen nagy tartalékok vannak a népgazdaságban
és az egyesületi munkában egyaránt.
Egyesek szemében kényes és problematikus kérdés az MTESZ és tagegyesü
leteinek viszonya. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi az M T E S Z sokszínűségét
értéknek tekintjük és nem hiányosságnak vagy hibának. Í g y tekinti az MTESZ
választott vezetősége és ezt a szemléletet követeli meg a függetlenített munka
társaktól, vezetőktől és beosztottaktól egyaránt. Más kérdés, hogy ha a nép
gazdasági célok, a munka hatásfokának javítása úgy kívánja — de csak akkor —
némely dolgot célszerű egységesíteni. Vannak olyan célok, feladatok, amikor
az M T E S Z feladatának tekinti és kell, hogy tekintse az egész magyar műszaki
mezőgazdasági-természettudományos értelmiség társadalmi tevékenységének egyirányba való összpontosítását. Néha feszültséget teremt a Szövetség és az egye-

sületek viszonyában az a tény, hogy a Szövetség közvetíti az egyesületekben
a takarékosabb, ésszerűbb gazdálkodás érdekében hozott állami intézkedéseket.
Néhány példa itt a közgyűlésen is elhangzott. E takarékossági intézkedésekhez
nekünk is tartanunk kell magunkat, sőt továbbmenve, egyet is kell értenünk
velük, hiszen azt szolgálják, hogy az egyesületi megmozdulások az anyagi és
eszmei ráfordításokhoz képest a legjobban szolgálják azt a célt, amit magunk
elé tűztünk. A z egyesületek és a szövetség viszonya tömören összefoglalható:
az MTESZ az egyesületekért
van és nem megfordítva. Annyira kívánunk ön
állóságot adni és decentralizálni, amennyire csak lehetséges — a munka kára
nélkül— és csak annyira centralizálni, amennyi közös munkánk eredményes
sége érdekében feltétlenül szükséges.
A z Országos Erdészeti Egyesület mindig is élvezte tagjai és az egész erdész
társadalom bizalmát, ragaszkodását. M e g vagyok győződve arról, hogy ezzel
az egyesület vezetősége a jövőben is jól fog gazdálkodni, és akkor az egyesület
társadalmi súlya is tovább fog növekedni."
Micsuch László, a MEDOSZ titkára üdvözölte ezután a közgyűlést és köszön
te meg az elmúlt évi gazdasági és szakszervezeti munkát. Nagy jelentőséget
tulajdonít a MEDOSZ és az OEE közötti együttműködésnek, amelynek ered
ménye az elmúlt évek politikai-gazdasági határozataiban is megnyilvánult. A z
OEE-vándorgyűlések politikai szerepét fokozza az, hogy lehetőséget és fórumot
teremtenek az erdőgazdaság és dolgozóinak a fokozott társadalmi elismeréséhez
és megismertetésére. A MEDOSZ egyre nagyobb figyelmet kíván fordítani
az erdészet műszaki és irányító dolgozóinak a helyzetére.
Dr. Dessewffy Imre, a F A T E elnökségi tagjaként köszöntötte a társegyesület
nevében a közgyűlést. Elismeréssel szólt a F A T E és az OEE vezetői között
kialakult kedvező együttműködésről. Kiemelte a fa komplex hasznosításával
kapcsolatos, közös feladatot.
Dr. Soós Gábor MÉM-államtitkár, a minisztérium és vezetői nevében üdvö
zölte a közgyűlést és az OEE tagságát. Megköszönte azt a segítséget, amelyet
az OEE nyújtott az erdészeti feladatok jobb megoldásához. Megmutatkozott ez
az V . ötéves terv teljesítésében, a G P B részére készült anyag tervezetének az
előkészítésében. Intenzív irányban kell az erdészetet és a faipart továbbfejlesz
teni. A z V . ötéves tervben mintegy 45 ezer ha-ral nőtt az erdőterület. A mező
gazdaság felmérte az erdősíthető területeket. Ismét fel kell karolni a legelő- és
gyepfásítás ügyét, ésszerűen kell az erdősávokat telepíteni, hogy megfeleljenek
a nagyüzemi mezőgazdálkodás követelményeinek. Javult az erdősítések fafaj
összetétele, a nemesített szaporítóanyag részaránya. Nőtt a gyorsan növő fa
fajok szerepe, ugyanakkor változatlan az igény a lassannövő, értékes fafajok
felkarolására. Központi téma ismét a tűzifa termelés. Emelkedett a korszerű
erdőművelés és fahasználat aránya, a műszaki fejlesztés hosszú ideig elmaradt.
Együttes, átfogó fejlesztésre van szükség. Ennek érdekében növelni kell a szak
mai felkészültséget, a szellemi kapacitás jobb hasznosítását. Gondoskodni kell
a lehetséges 1 millió m -es évi plusz fakitermelésről, amely az átlagosnál gyen
gébb faállományokban, kellően fel nem tárt erdőterületeken jelentkezik. A z
erdőfelújítás helyzete nem kielégítő. Egységes gondoskodás kell a végrehajtás
ban a többszektorúság ellenére is. A létrejött társulásokat kellő tartalommal
kell megtölteni. Egyetértett a közgyűlés jelmondatával és határozati javaslatá
val. Ezek teljesítése szolgáljon mindnyájunk örömére és hasznára.
A hozzászólások után a közgyűlés egyhangúlag a következő határozatot sza
vazta meg:
l.A helyi csoportok nyújtsanak segítséget a vállalati tervek elkészítéséhez és
végrehajtásához.
Kezdeményezzék,
hogy a vállalatok vezetői egyesületi tag3

gyűlésen — még a kialakítás időszakában — ismertessék a vállalat
tervét.
Tagságunk gazdag tapasztalatainak
felhasználásával
a vita járuljon hozzá
ahhoz, hogy reális, kivitelezhető, a VI. ötéves terv célkitűzéseit minél jobban
megvalósító tervek szülessenek.
2. A helyi csoportok foglalkozzanak
a fa energetikai hasznosításának
eddig
• nem alkalmazott lehetőségeivel és keressék azokat a megoldásokat,
amelyek
egyidejűleg a hulladékot is csökkentik.
3. A helyi csoportok vegyék számba és mérjék fel a MEDOSZ-szal való együtt
működési megállapodásokból
adódó feladataikat,
váljanak a szakszervezet
szakmai tanácsadó szervévé a VI. ötéves terv elkészítése és megvalósítása
kapcsán, segítsék a helyi szociálpolitika alakítását és általában fokozzák az
OEE—MEDOSZ
üzemi szintű
együttműködését.
4. A helyi csoportok keressék és teremtsék meg az alkalmakat tagjaink emberi
kapcsolatokat erősítő, kötetlen
találkozóira.
5. A helyi csoportok foglalkozzanak a pályakezdő
fiatalokkal.
6. A helyi csoportok vonják be munkájukba
a nyugdíjas szakembereket
és tö
rődjenek
körülményeikkel.
7. Az egyesületi személyi tagdíj 1981. január 1-i hatállyal havi 15,— Ft. A nyug
díjasok és a tanulók tagdíja változatlan.
Ezután került sor az MTESZ tisztújító közgyűlésén az OEE-t képviselő 14
tagtársunk megválasztására. A választás eredményeként, az elnöki javaslatnak
megfelelően, a tisztújító közgyűlésen egyesületünket a következők képviselik:
dr. Herpay Imre elnök és Király Pál főtitkár (hivatalból), Ádám Ferenc erdész,
dr. Bartucz Ferenc a B E F A G vezérigazgató-helyettese, Csötönyi József M É M
—EFH-főelőadó, az OEE budapesti helyi csoport titkára, dr. Ebli György igaz
gató, az ellenőrző bizottság elnöke, dr. Királyi Ernő- a M É M — E F H vezetője,
Koncz Antal erdész, dr. Madas András ny. miniszterhelyettes, az elnökség
tagja, Nagy Péter erdész, dr. Sólymos Rezső ERTI-főosztályvezető, az elnökség
tagja, a szerkesztő bizottság elnöke, Tollner György a Budavidéki Á E V G igaz
gatója, dr. Váradi Géza a M É M — E F H helyettes vezetője, alelnök, Vida László,
a D E F A G igazgatóhelyettese, a helyi csoport elnöke.
Végül az elnök megköszönte a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság
vezetőinek és dolgozóinak, helyi csoportjának a közgyűlés szervezésében és le
bonyolításában kifejtett munkáját és a délelőtti programot befejezettnek nyil
vánította.
A z ebéd után színes szakmai program várta a résztvevőket: a gödöllői ar
borétum megtekintése, lövészverseny a gödöllő—incsői lőtéren, kotorékverseny.
Elismeréssel kell megemlékezni arról is, hogy a délelőtt folyamán a rendezők
külön programot állítottak össze a vendégek (hozzátartozók) részére. Egy órás
sétarepülésre is volt lehetőség a M A L É V TU—154-es különgépével. Este közös
vacsorán és összejövetelen szövődött tovább az erdészbarátság. A hangulatot
emelte a tombola és Hofi Géza vidám műsora.
Augusztus 9-én a program a következők szerint folytatódott: a vácrátóti
arborétum megtekintése, látogatás az incsői fafeldolgozó üzemben, az országos
fakitermelő verseny eredményének kihirdetése. Ezeken kívül ökörsütés, vásár,
szórakoztató műsor járult még hozzá ahhoz, hogy a résztvevők joggal és elis
meréssel állapíthatták m e g : kitűnően szervezett kétnapos rendezvény volt az
1980. évi OEE-közgyűlés, a hozzá kapcsolódó szakmai program és verseny.
Farkas J.—dr. Sólymos
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