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ELNÖKI MEGNYITÓ
GONDOLATOK A Z OEE-KÖZGYŰLÉS ELŐTT

Az OEE közgyűliése a X I I . Pártkongresszus évében, nem sokkal az erdőgaz
dálkodásról hozott G P B - , Á T B - és kormányhatározatok, valamint az Erdészeti
és Faipari Hivatal felállítása után ült össze. Olyan időpontban, amikor figyel
münket a V I . ötéves terv előkészítése köti le. Ezek a körülmények meg is hatá
rozzák azokat a kiemelt, legfontosabb kérdéseket, amelyekkel a közgyűlés részt
vevőinek — akik az erdésztársadalom minden rétegét képviselik — foglal
koznia kell.
Egyesületünk megalakulása (1866) óta fő feladatának tekinti az erdőgazdál
kodás és ma már a faipar fejlesztésének elősegítését, ezért az erdésztársadalom
közvéleményét foglalkoztató kérdésekben mindig is állást foglalt és javasla
tait eljuttatta az irányító szerveknek. Ezt most is meg kell tennünk a X I I . kong
resszus iránymutatása alapján, a V I . ötéves terv sikere érdekében és az össz
társadalmi érdekekről nem elfeledkezve.
Először is örömmel kell megállapítanunk, hogy az erdőgazdálkodás jelen
tősége az utóbbi években világszerte, így nálunk is, jelentősen növekedett. A
fának, mint újratermelhető nyersanyagnak és energiahordozónak az értéke
ugrásszerűen megnőtt. Olyan árrobbanásnak vagyunk tanúi, amely csak az
olajárakhoz hasonlítható. Egyre jobban rákényszerül a világ az erdő pénzben
nehezen kifejezhető hasznának figyelembevételére, az ember természeti élet
környezetének védelmében.
A felszabadulás óta erdőterületünket olyan mértékben növeltük, amellyel
világviszonylatban is elöl vagyunk. Ha az ország erdőterületéhez viszonyítjuk
a rendszeres erdőgazdálkodás kezdete óta végzett erdőtelepítéseket és mester
séges felújításokat, akkor nálunk és Nagy-Britanniában ez a mutatószám 71,9%.
Magyarország ezt egy világbirodalom gazdasági háttere nélkül teljesítette.
Ennek következtében — valamint a belterjesebb erdőgazdálkodás eredménye
ként — élőfakészletünk megnőtt, sok a fiatal állományunk, amelyek nagy
növedéket adnak. Ezek a változások lehetőséget adtak fakitermelésünk növelé
sére is, ez ebben az évben eléri a 7,4 millió m -t. Minderre a jól végzett mun
ka tudatával tekinthetünk vissza és elismerés illeti azt a nemzedéket, amely
véghez vitte.
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Közismert, hogy az elmúlt évtizedekben az erdőgazdálkodás problémái soka
sodtak. Bár technikai fejlődésünk számottevő volt, mégis elmaradt a rendelke
zésre álló munkaerőhöz és a követelményekhez viszonyítva. Különösen így
van ez a mezőgazdálkodással való összehasonlításban. A kivezető utat az 1978.
évi határozatok mutatták meg. Létrejött az Erdészeti és Faipari Hivatal.
A hivatal másfél éves működése során ösztönözte a fakitermelés növelését,
az üzemtervi lehetőségek kihasználását,, szorgalmazta a kooperációt, társulások
alakulását, áttekintette a csemetetermelés és -ellátás helyzetét, megvitatta a gép
es alkatr.'íszellátást, a hazai kitermelés lehetőségei és az importforrások alap
ján javaslatokat dolgozott ki a minél zökkenőmentesebb faellátásra. kidolgozta
a V I . ötéves tervkoncepció variánsait, valamint az új jövedelem-, ár- és bér
szabályozási rendszert, kezdeményezte a kutatási feladatok és középtávú cél
kitűzések jobb összehangolását, a kutatási eredmények jobb és gyorsabb hasz
nosítását. Munkája a fagazdasági tanács és munkabizottságai révén széles tár-

sadalmi háttérre támaszkodott. Tudjuk, hogy vannak még megoldásra váró
kérdéseink, de másfél év alatt mindez elismerésre méltó teljesítmény.
Kérjük Soós Gábor államtitkár elvtársat — aki eddig is megértette gond
jainkat —. hogy továbbítsa kérésünket a párt és a minisztérium vezetőinek:
különleges problémáinkat megértve, az erdőgazdálkodás pénzben ki nem fejez
hető hasznát és sokoldalú jelentőségét is értékelve, támogassák
ágazatunkat
közös céljaink elérésében.
Egyesületünk az erdészet irányításának minden szintjén az eddigiekben be
vált formákban és módokon sokféleképpen tud segítséget nyújtani. 1978-ban
az M S Z M P KB-nak az MTESZ-ről hozott határozata után minden egyesület,
így a mienk is, elkészítette cselekvési programját. Ennek alapvető megváltoz
tatására nincs szükség, csak súlypontozni és konkretizálni kell feladatainkat a
X I I . kongresszus iránymutatása és a V I . ötéves terv célkitűzései szerint.
Egyesületünkben a legfontosabb munka a helyi csoportokban, szakosztályok
ban és a központi bizottságokban folyik. A z elnökség ezt a munkát ösztönöz
heti, terelheti, összegezheti, de semmivel sem helyettesítheti. A z erdészek
hagyományos szakmaszeretete, a közügyért érzett felelőssége, mindig is ele
gendő hajtóerőt biztosított az egyesület jó működéséhez. Ha mindenki a maga
feladatánál keresi az egyébként jól bevált módszereink javításának, munkánk
jobb hatékonyságának lehetőségeit, akkor az egyesület továbbra is úgy fog
működni, ahogy tagjaink és a társadalom elvárja.
Külön is szeretném kiemelni, hogy egyesületünk fogja össze a különböző
erdőgazdálkodást folytató szerveknél dolgozó szakembereket. A közös tapasz
talatcseréknek, vitáknak, megbeszéléseknek eddig is több konkrét eredménye
volt és jelentőségük csak növekedni fog. Közgyűlésünk jelmondata is erre
hívja fel a figyelmet. Faellátásunk biztosításában egyre nagyobb jelentősége
lesz a szövetkezeti szektornak, ahol a felszabadulás óta a legnagyobb erdőtele
pítésekre került sor, jórészt gyorsan növő fafajokkal. Ezért létrehoztuk a szö
vetkezeti szakosztályt. Feladata többek között az is, hogy megyei társulások
alakulását elősegítse és keresse azokat a módokat, amelyekkel a fa hasznosítá
sa a népgazdasági céloknak megfelelően történik.
Nagyon fontosnak tartjuk a MEDOSZ-szal kötött együttműködési szerző
dést. Segíteni fog bennünket érdekvédelmi funkciónk ellátásában, szoros kap
csolatot jelent az értelmiség és a munkásosztály között, és jó hatása lehet a
termelés irányításának és végrehajtásának minden szintjén. Örülünk, hogy
a szerződés előkészítése és most már végrehajtása során annak részéről is nagy
megértést és együttműködési készséget tapasztaltunk. Reméljük, hogy együtt
működésünk számukra is hasznos lesz.
Közgyűlésünket összekötöttük a X I I I . országos fakitermelő versennyel, ezzel
is jelképezve, hogy munkások, technikusok és mérnökök együtt munkálkodnak
ágazatunk eredményessége érdekében.
Egyesületünk egyik feladata, hogy fórumot biztosítson és hangot adjon
a közvéleménynek, ezért joggal várja el az erdésztársadalom, hogy — bár
a teljesség igénye nélkül — szóljak azokról a kérdésekről is, amelyek foglal
koztatnak, nyugtalanítanak bennünket.
Közgazdasági szabályozórendszerünk egy-egy tervidőszak célkitűzéseit veszi
figyelembe. A fa termesztéséhez viszont egy tervidőszak többszöröse, sokszo
rosa szükséges. Ü g y tűnik, hogy ez az ellentmondás a méretes anyagot adó
állományaink apadását eredményezi.
A közvélemény nem vonja kétségbe, hogy a felszabadulás utáni erdőtelepí
tések és a jó erdőnevelés hatására élőfakészletünk állandóan növekszik és
nem termelünk ki többet a növedéknél. Félő azonban, hogy 10, 20 vagy 30 év

múlva a kitermelt fa átlagos átmérője sokkal kisebb lesz, amely körülmény
erdőgazdaságainkat, a mechanikai fafeldolgozást és a népgazdaságot is nehéz
helyzetbe hozhatja. Még akkor is, ha a hulladékszegény technológiára és a
vékonyabb faanyag felhasználására épülő feldolgozóipar a remélt méretekben
kiépül.
—
Kétségtelen, hogy a V I . ötéves terv végrehajtása során előttünk álló fel
adatok mellett ez a kérdés foglalkoztatja leginkább a szakmai közvéleményt,
ezért szükséges, hogy elhamarkodott, megalapozatlan és talán túlságosan szub
jektív állásfoglalások megelőzése érdekében erről részletesebben is szóljak.
Közismert, hogy a fatermési táblák alkalmazásának milyen bizonytalanságai
vannak nemzetközi viszonylatban is. Viszont egész Európában elsők vagyunk
az üzem tervi adatok és mintaterületek adatainak szisztematikus feldolgozásá
ban, amelyet éppen a bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében végzünk. Ez
a feldolgozás azt mutatja, hogy egyes megyéink (tájaink) azonos fafajú, azonos
eredetű, azonos korú és azonos termőhelyi minőségű állományainak a terület
egységre vonatkozó törzsszáma és ennek következtében az átlagos mellmagas
sági átmérője között, igen jelentős különbségek mutatkoznak. Ez a tény egyrészt
arra vall, hogy nálunk a gyérítések foka igen eltérő, másrészt ebből az is kö
vetkezik, hogy a tervezett és meglevő fatömegét nagyon különböző átmérőjű
anyagból termeljük ki. M é g más tényeket is fel lehetne sorolni, amelyek azt
mutatják, hogy az erdőt járó emberek aggodalma, mely szerint lassan elfogynak
méretes állományaink, elméletileg sem megalapozatlan.
Helytelen lenne viszont, ha figyelmünket nem a helyes megoldás keresésére
összpontosítanánk, hanem ehelyett meddő és személyeskedő vitákba merül
nénk, hiszen a jelenlegi ismereteink hiányosságai miatt az érvényes és helyes
nek tartott utasítások betartása esetén is előállhat az a helyzet,. mely az aggo
dalmat ébreszti. Mivel egyre inkább arról bizonyosodunk meg, hogy a nagy
nyereséget szolgáltató értéktermelésnek — egyéb igények kielégítése mellett —•
a jövőben is nagy jelentősége lesz, ezért elegendő, és mindannyiunk számára
megnyugtatónak kell lenni, ha a következő javaslatot terjesztjük e l ő : az üzem
tervek készítésénél megjelelő előírásokkal gondoskodjunk róla, hogy legértéke-

sebb, kemény lombos fafajainkból
egy meghatározott
átmérőnél
vastagabb
anyag kívánatos hányada hosszú távon is biztosítható legyen.
Ez az az anyag, amelynek világpiaci ára a legmagasabbra szökött és ezek azok
a választékok, amelyeknél a magas árak stabilitása a legbiztosabbnak tekint
hető. Ü g y érzem, kijelenthetem: közülünk senki sem akarja az erdőgazdál
kodás jövedelmezőségét vagy a V I . ötéves terv teljesítését veszélyeztetni, de a
társadalom hosszú távú érdekeit nem áldozhatjuk fel. A társadalom hosszú
távú érdekeinek sérelme nélkül kell megkeresnünk annak a módját, hogy a
népgazdaság jelenlegi igényeit is kielégítsük, pl., hogy milyen mozgósítható
fatömegből tudjuk kielégíteni a tűzifaigényt. A tűzifával kapcsolatban talán
nem felesleges megemlítenem, hogy amíg erdőgazdaságaink csak a régi árak
alapján számított árbevétellel számolhatnak, addig a tűzifatermelés veszteséges
lesz, és ez a veszteség éppen azt a nyereséget terheli, amelyet fogyó vastag
állományaink szolgáltatnak. Vezetőink ismerik ezt az összetett problémát. R e 
méljük, hogy a folyamatban levő vizsgálat is közelebb visz bennünket a nem
könnyű megoldáshoz.
A z egyre csökkenő munkaerő és az a körülmény, hogy ifjúságunk hova
tovább csak magasan gépesített munkát hajlandó végezni, szükségessé teszi
olyan szabályozórendszer bevezetését, amely lehetőséget ad a gyorsabb gépe
sítésre. Csak az ésszerű takarékosságnak van értelme, erre sok lehetőségünk
van. Ha a hatékonyságot fokozó, a minőséget növelő munkánkhoz nem tudjuk
megteremteni a feltétlenül szükséges anyagi feltételeket, akkor célkitűzéseink
elérhetetlenekké válnak, az eredmény szerényebb lesz a célkitűzésnél.
Feszültséget okoz, hogy a rövid távú szabályozórendszer következtében a
fatermesztéssel foglalkozó, jövőnk biztosítása érdekében munkálkodó kollé
gáink nem kapnak elég megbecsülést, mert munkájuk pillanatnyi termelési
értéke kicsi és az elérhető nyereség kevés.
Nagyobb figyelmet kell fordítani a munkahelyi légkörre. Ezen a téren egye
sületünk is sok segítséget nyújthat. Talán ide tartozik az, hogy különösen
fiatal dolgozóink lakással való ellátásának szintjét az 1970 előtti szintre kel
lene emelni.
Itt természetesen csak néhány kérdést emelhettem ki, ezeket is csak vázla
tosan. Minden korszaknak megvan a maga problémája, amelynek megoldá
sán fáradozunk.
A z OEE-ben is takarékoskodni, az egyesületi munka hatékonyságát növelni
kell. Fontos feladataink vannak, amelyek jelentősen segítik a V I . ötéves terv
teljesítését. Ilyenek pl. a tapasztalatcserék, az új kutatási módszerek elterjesz
tése, viták a munka javításáról, feladatok végrehajtásáról stb. Itt i.s érvényes,
hogy csak az ésszerű takarékosságnak van értelme. Ha nem tudjuk biztosítani
a működésünkhöz a fokozott takarékosság figyelembevételével minimálisan
szükséges anyagi feltételeket, akkor ágazatunk nem fogja megkapni mindazt,
amivel hozzájárultunk erdőgazdálkodásunk fejlődéséhez, amelyekről közgyűlé
seinken beszámoltunk.
A z M S Z M P Központi Bizottság beszámolója leszögezte, hogy az értelmiség
szerepe a tudományos-technikai haladásban fokozódik, és hogy ,,az előttünk
álló feladatok megoldása szükségessé teszi, hogy szellemi erőforrásainkat, a
szaktudást, a felkészültséget minden területen jobban, gazdaságosabban és
szervezettebben hasznosítsuk, s fokozottabban igényeljük és hasznosítsuk az
értelmiség részvételét a közéletben". Tagságunk is átérzi ezeknek a megálla
pításoknak a jelentőségét és az ebből ránk háruló felelősséget. Ü g y értelmez
zük ezeket, hogy a műszaki értelmiség munkáját a társadalom ismét fontos
ságának megfelelően fogja értékelni.

Az erdészeket mindig — és ma is — a fokozott szakmaszeretet, az erdőhöz
való szoros kötődés, a nagy erkölcsi felelősségtudat és elkötelezettség jelle
mezte. A z erdőgazdálkodás tartamosságát, a társadalom rövid és hosszú távú
érdekeit csak ilyen emberek tudják szolgálni. Közgyűlésünk határozatainak
a társadalmi egyesületek lehetőségeinek kihasználásával az erdőgazálkodás fej
lesztését kell elősegíteni a X I I . kongresszus szellemében, a V I . ötéves terv
sikeréért.
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FŐTITKÁRI JELENTÉS
Mielőtt a vezetőség nevében az egyesület helyzetéről és a vezető szerveknek
(elnökség, választmány) a múlt évi közgyűlés óta végzett munkájáról szóló
jelentésemet a közgyűlés elé terjeszteném, engedjék meg, hogy néhány szót
szóljak idei vándogyülésünk színhelyéről: Gödöllőről.
Vándorgyűlésünk helyszíne: Gödöllő

Egyesületünket 1866-ban alapították, így jelenleg már fennállásának 114.
esztendejében jár. Ez alatt az idő alatt az egykori, ún. történelmi és a mai
Magyarország számos, erdészetileg jelentősebb városában rendeztünk már ván
dorgyűlést — Kassától Szegedig és Soprontól Sepsiszentgyörgyig —, de Gö
döllőn még soha. Utoljára 1862-ben volt itt hasonló rendezvény, de azt még
egyesületünk elődje, az első magyarországi erdészeti egyesület, az 1851—1866
között működő Ungarischer Forstverein rendezte. Vándorgyűléseink évszázados
sorozatából Gödöllő nevének hiánya azért is különös jelenség, mert a város
1863 óta, az ún. koronauradalom létrehozása óta, a Földművelésügyi Minisz
térium irányítása alatt álló, erős államerdészeti központ volt. Csupán utalok
arra, hogy akkoriban még egységes irányítású magyar erdészet nem is léte
zett, mert az erdők ügyeit három-négy minisztérium is irányította és az egy
séges irányítás feltételeit csak az 1879. évi erdőtörvény teremtette meg. A z első
világháború utáni negyedszázadban pedig különösen megnőtt Gödöllőnek, mint
államerdészeti központnak a szerepe, hiszen az állami erdők területe az éppen
60 esztendeje aláírt trianoni békeszerződés következtében, a korábbi 1 180 433
hektárról 48 320 hektárra, az összes erdők 4,1%-ára zsugorodott és állami
erdőigazgatóság (eltekintve a honvédelmi tárca irányítása alá tartozó erdőktől)
csak Gödöllőn, Miskolcon ós Debrecenben működött. Gödöllőn élénk szakmai
társadalmi élet folyt mindig és számos neves szakemberünk teljesített itt szol
gálatot, pályafutásának valamely szakaszában.
Gödöllő a felszabadulás után dinamikusan fejlődött. Igen jelentős az ipari
fejlődés, mégis Gödöllő, mint fejlődő agrárcentrum, közismert az ország és
a külföld előtt. Hírnevének, arculatának meghatározója vándorgyűlésünk szín
helye: a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, annak tangazdasága és mindazok
az agrárintézmények, amelyek a városban és környékén működnek. Nem vé
letlen, hogy egyesületünk
vezetősége idei vándorgyűlésünknek
ezt a helyszínt
választotta, mert rendezvényünkkel
mi is hozzá kívánunk járulni egy kerek
számú évforduló méltó megünnepléséhez:
ugyanis kereken 30 éve annak, hogy
1950 szeptemberében
megkezdődtek
az előadások a Gödöllői
Agrártudományi
Egyetemen. A z eseményről való megemlékezés nemcsak azért indokolt, mert

