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

30 évvel ezelőtt még soproni egyetemünk is az Agrártudományi Egyetem egyik
kara volt, hanem főként azért, mert egyre inkább gyarapodnak a GATE és
szakmánk, az erdészet között fennálló szellemi és személyi kapcsolatok. Mind
több erdőmérnök jön Gödöllőre azért, hogy a posztgraduális képzés keretében
üzemszervezési ismereteit kiegészítse és szakmérnöki oklevelet szerezzen vagy
pedig azért, hogy az 1978/79-es tanévben megkezdődött vadászati szakmérnök
képzés tananyagát elsajátítva szerezzen itt szakmérnöki oklevelet. Szaporodik
azoknak az erdőmérnököknek a száma is, akik a gödöllői egyetemen nyújtják
be disszertációjukat a műszaki doktori cím elnyerése céljából. A kapcsolatok
azonban az ellenkező irányban is fennállnak: az itt tanuló agrármérnökjelöltek
erdőmérnök előadók segítségével ismerkednek meg az erdőgazdálkodás alap
elveivel, gépesítésének legfontosabb tudnivalóival, sőt a meleg égövi vadgazdál
kodás tudományával is.
Ezeknek az erősödő kapcsolatoknak az alapján tisztelettel és szeretettel kö
szöntjük a fennállásának három évtizedes jubileumát ünneplő Gödöllői
Agrár
tudományi Egyetemet és kívánjuk, hogy amíg magyar mező- és erdőgazdaság
lesz, addig szolgálja az eddigiekhez hasonló sikerrel a magyar
agrárfejlődés
ügyét. Egyúttal melegen megköszönjük az egyetem vezetőségének: dr. Cselőtei
László rektor elvtársnak, dr. Raátz Elemér elvtársnak, az egyetem főtitkárá
nak és munkatársainak, továbbá Gödöllő város párt- és állami vezetőinek, hogy
a feltételek
biztosításával lehetővé tették vándorgyűlésünknek
évszázados
fennállásunk során első ízben Gödöllőn, imponáló, szép környezetben való
megrendezését.
Köszönöm a MÉM felügyeleti főosztályának is, hogy több év után ismét lehe
tővé vált számunkra az erdő- és vadgazdaság munkájába való betekintés, to
vábbá az Erdészeti Tudományos Intézetnek,
hogy a szakmai programba be
kapcsolhattuk gödöllői arborétumának megtekintését.
Végül, de természetesen egyáltalán nem utolsósorban, meleg
köszönetemet
fejezem ki a Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság vezetőségének és kol
lektívájának a vándorgyűlés házigazda szerepének elvállalásáért, azért a lelkes,
rendkívül gondos, fáradságos és önzetlen szervezőmunkáért, amelyet hónapo
kon át kifejtettek annak érdekében, hogy közgyűlésünk résztvevői megismer
hessék ezt a szép erdőgazdasági tájat és szakmai tapasztalatokkal, szép emlékek
kel gazdagodva térhessenek haza.

Sokrétű, mozgalmas egyesületi életünk részleteire, mindennapi tényeire idő
hiányában nem tudok beszámolómban kitérni, de ez talán felesleges is, mert
a tisztelt tagtársak előtt ezek a részletek ismertek, hiszen cselekvő részesei
ennek a munkának. Ehelyett célszerűbbnek
tartom ismertetni az egyesületi
politika alkulását, összefüggésben a politikai közélet fontos eseményeivel,
va
lamint az egyesületen belül észlelt hangulattal és igényekkel. Ennek megfelelő
en, foglalkozni szeretnék
— az M S Z M P X I I . kongresszusának szakmai és egyesületi összefüggéseivel,
— egyesületünk és az ágazati szakszervezet kapcsolatával,
— az új elnökség munkastílusával, munkájának irányelveivel,
— példákat említenék fel központi szakosztályaink és szakbizottságaink mun
kájából,
— kötelességem részletesebben szólni egy nehéz és hálátlan témáról: anyagi
helyzetünkről is,
•— végül nagyon röviden szeretnék megemlékezni bel- és külföldi kapcsolataink
alakulásáról.

A z M S Z M P X I I . kongresszusa és egysületünk

Még tíz hónap sem telt el a múlt évi, októberi vezetőségválasztó közgyű
lésünk óta, de mozgalmas időszak volt ez a magyar közéletben. Csupán emlékeztetésként említem meg, hogy az utóbbi fél évben zajlott le az M S Z M P X I I .
kongresszusa, a tanácsi és országgyűlési választások, a szakszervezeti választá
sok, az új kormány megalakulása (és talán ezen a helyen is megemlíthetjük
az első magyar állampolgár világűrutazását).
A felemlített fontos közéleti eseményeknek az általános politikai jelentősé
gükön felül speciális szakmai vonatkozásuk, kihatásuk is volt. A legnagyobb
jelentőségű
esemény kétségtelenül
országunk vezető politikai erejének, az
MSZMP-nek
a XII. kongresszusa volt. Néhány hónap eltelte után már felmér
hető, hogy a konkrét határozaton túlmenően, a kongresszus jelentősége leg
inkább abban rejlik, hogy rendkívül széles társadalmi felületen indított el egy
gondolkodási folyamatot az ország, a gazdaság jövőjével, a fennálló
problémák
megoldásával kapcsolatban. Ez a gondolkodási folyamat megindult már a kong
resszusi irányelvek vitája idején, amikor talán minden korábbi alkalmat felül
múló számban fejtették ki az emberek a véleményüket a feltárt politikai irány
vonallal kapcsolatban a rendelkezésre álló különböző fórumokon.
Egyesületünk számára is lehetőség nyílt a szervezett
véleménynyilvánításra,
a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségén keresztül. Fel is
használtuk ezt a lehetőséget és szóban is, írásban is kifejtettük
a véleményün
ket. (Írásos javaslatainkat eljuttattuk az M T E S Z vezetőinek, majd a szövet
ség országos elnökségének az irányelveket megvitató ülésen egyesületünk el
nöke, dr. Herpay Imre elvtárs szóban is kifejtette a nézeteinket.) Véleményünk
jellegét természetesen meghatározta az a körülmény, hogy szakágazatunk, az
erdészet hazai és bővített, újratermelhető
nyersanyagforrás
fenntartására
és
kiaknázására hivatott, mégpedig olyan nyersanyag forrására, amely egyúttal
energiahordozó is. A felemlítet jelzők már önmagukban is érzékeltetik az erdő,
a fa megváltozott szerepét, megnövekedett jelentőségét a magyar gazdasági
életben, mégpedig nemcsak a jövő, hanem jórészt már a jelen gazdaságában is.
Éppen ezért javasoltuk, hogy az erdőgazdálkodás és az arra épülő faipar gyor
sított fejlesztése kapjon nagyobb lehetőséget, mert ez elősegíti országunk füg
gőségének lazítását az egyre kiszámíthatatlanabb importpiacoktól, fokozza az
ellátási biztonságot és devizamegtakarítást, illetve a nélkülözhetetlen importot
részben ellensúlyozó fatermékexportot tesz lehetővé.
A kongresszus határozatait olvasva, örömmel állapíthattuk meg, hogy fel
fogásunk teljesen egybevág a párt gazdaságpolitikájának alapelveivel és a ha
tározatokban a mi nézeteink, javaslataink is tükröződnek.
Jóleső érzéssel hallgattuk a Központi Bizottság beszámolója során a szak
mánkról szóló pozitív megállapítást, ami szerint az erdőgazdaságok a beszá
molási időszakban, fokozott mértékben elégítették ki a lakosság és a feldolgozó
ipar igényeit. Megítélésünk szerint az a tény is szemlélteti az erdő, a fa meg
növekedett szerepét, hogy (legjobb tudomásunk szerint első alkalommal a párt
kongresszusok történetében) az erdő a kongresszus határozataiban is szerepel.
A gazdasági építőmunka feladatairól szóló fejezet ugyanis kimondja, hogy
„biztosítani kell a termelőalapok — mindenekelőtt a termőföld, az erdők —
védelmét, ésszerű felhasználását... ". Ez a határozat bizonyára folyománya,
betetőzése annak az évek óta folyó munkának, amelyet a legfelsőbb párt- és
állami szervek az erdőgazdaság fejlesztése, a hazai favagyon sokoldalú hasz
nosítása érdekében kifejtettek.
Talán az sem tulajdonítható véletlennek, hogy a kongresszus napjaiban a te-

levízió fő műsoridőben filmet sugárzott az erdőről és az erdei munkáról, amely
ben munkánkról, feladatainkról és problémáinkról szakértő tájékoztatást adott
a tv-nézők milliói számára dr. Bondor Antal erdőmérnök kartársunk, a M É M
Erdészeti és Faipari Hivatala erdészeti főosztályának vezetője.
További kedvező tényként könyvelhetjük el szakmánk szempontjából azt is,
hogy a kongresszuson — ugyancsak legjobb tudomásunk szerint első ízben
a magyar pártkongresszusok történetében — az erdészetben dolgozó erdészeti
szakember léphetett az szónoki emelvényre, dr. Schmidt Ernő erdőmérnök
kartársunk, a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát vezérigazgatója
személyében. A z t a tényt, hogy Schmidt elvtárs a kongresszuson közvetlenül
elmondhatta a fagazdaságban rejlő gondokat és lehetőségeket, annál is inkább
értékelnünk kell, mert tudjuk, hogy a felszólalásra jelentkezőknek csaknem
kétharmada nem juthatott ehhez a lehetőséghez, idő hiányában.
Amint már említettem, a kongresszus egyik legnagyobb jelentőségét abban
látjuk, hogy deklaratív jelleg helyett mélyre ható gondolkodási folyamatot in
dított el a társadalomban, és ez a folyamat, mind szélesebb hullámokat vetve
(helytelen, de divatos kifejezéssel élve), „begyűrűzött" egyesületünkbe is. Elnök
ségi munkabizottságot
alakítottunk
azzal a céllal, hogy dolgozza fel egyesületi
szempontból a kongresszus anyagát és vonjon le következtetéseket abból az
egyesületi politika alakítására, az egyesületre háruló feladatok meghatározásá
ra vonatkozólag. A munkabizottság vezetésére az elnökség egyik, politikai ta
pasztalatokban gazdag tagját, dr. Kecskés Sándor elvtársat, soproni egyete
münk rektorát kértük fel. A bizottság által összeállított tanulmányt azután
az elnökség megvitatta. A vita, érdekes módon, ugyanahhoz az eredményhez
vezetett, mint az M T E S Z országos elnökségének ugyanazon a napon, ugyan
ebben a témában tartott ülése. A z bizonyosodott be ugyanis, hogy a kongreszszus anyaga bizony jóval nagyobb falat ahhoz, mint hogy az első nekifutásra
meg lehessen emészteni. Csak példaként említem meg a nehézségek közül, hogy
a kongresszusi határozatok és az egyesületi munka között nemcsak a gazdasági,
hanem a társadalmi élet vonatkozásában
is számos összefüggés
felfedezhető,
különös tekintettel arra, hogy az egyesület lényegében e g y nagyobb szocialista
közösséghez, az MTESZ-hez tartozó, hatósági engedéllyel működő, értelmiségi
magántársaság. Márpedig a X I I . kongresszus dokumentumai a korábbi kong
resszusokénál lényegesen bővebben foglalkozott a növekvő létszámú, egyre
nagyobb társadalmi súllyal rendelkező értelmiség helyzetével, gazdasági-tár
sadalmi szerepével, feladataival.
A kongresszusi küldöttek számára kiadott, előzetes jelentés „ A társadalmi
fejlődés főbb adatai" című fejezetében külön alcímben tett említést az MTESZről és tagegyesületeiről, számszerűen is dokumentálva a X I . kongresszus óta
végzett munkánkat. A Központi Bizottság beszámolója az értelmiségről szólva
megállapította, hogy a párt nagyra értékeli az értelmiség munkáját, és az a
tudományos-technikai haladással szoros összefüggésben, fokozódik. A határo
zat azonban azt is leszögezte, hogy ez a tudományos-technikai haladás, gazda
ságunk korszerűsítése, egyre nagyobb követelményeket támaszt a műszaki és a
természettudományos értelmiséggel szemben. A z előttünk álló feladatok meg
oldása szükségessé teszi, hogy szellemi erőforrásainkat, a szaktudást, a felké
szültséget minden területen jobban, gazdaságosabban és szervezettebben hasz
nosítsuk, s fokozottan biztosítsuk az értelmiség részvételét a közéletben.
Talán úgy tűnhet, hogy némileg részletesebben foglalkoztam az M S Z M P X I I .
kongresszusa és az egyesületi munka közötti összefüggésekkel, mint amit egy
közgyűlési beszámoló indokolna. Részben azonban, amint említettem, ez volt
az elmúlt fél é v legnagyobb jelentőségű és csak ötévenként ismétlődő politi-

kai-közéleti eseménye. Részben pedig bizonyára várhatók a végrehajtásra irá
nyuló megfelelő intézkedések is, amelyek egyesületünket is érinteni fogják.
Célszerű tehát egyesületünk legjelentősebb fórumát, a közgyűlést is felhasz
nálni arra, hogy munkánkat a kongresszusi határozatok megvalósításának
irányába tereljük, mert ez egyúttal biztosíték arra is, hogy így valóban a tár
sadalmilag igényelt és hasznos, fő irányban dolgozzunk.
Erdészek az országgyűlésben, a közéletben

A pártkongresszus után legnagyobb politikai-közéleti jelentőséggel bíró ta
nácsi és országgyűlési választások szakmai szempontból is figyelmet
érdemlő
eredménnyel
zárultak. A korábbi kettővel szemben, most már három erdő
mérnök foglalhat helyet képviselőként
az országgyűlés soraiban; dr. Schmidt
Ernő, a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát vezérigazgatója, Várhelyi
József, a Zalai E F A G igazgatója és Weibl Elemér, a Balaton-felvidéki E F A G
ugodi erdészetének vezetője személyében. Nyilvánvaló, hogy személyes kvali
tásukon, politikai agilitásukon túlmenően, a fagazdaság súlyának a működési
körzetükben való megnövekedése is hátteret adott a magas közéleti
funkcióra
történt megválasztásukhoz.
Schmidt elvtárs ezen túlmenően tagja lett az or
szággyűlés mezőgazdasági bizottságának is, Várhelyi elvtárs, egyesületünk el
nökségének tagja pedig az országgyűlés mentelmi és összeférhetetlenségi bi
zottságának.
A választások következménye volt többek között az is, hogy júniusban új
kormány alakult, és e z szakmánk szempontjából is figyelmet érdemlő változást
hozott, mert dr. Romány Pál után Váncsa Jenő vette át a mezőgazdasági és
élelmezésügyi tárca vezetését. Romány elvtárs július 7-én, hozzám
intézett
levelében, szoros együttműködésnek és eredményesnek minősítette az 1975.
július 4. óta fennálló munkakapcsolatunkat, megköszönte azt és további sike
reket, új eredményeket kívánt. Válaszomban mindezt megköszöntem, rámutat
va, hogy valóban mozgalmas, feladatokban és problémákban gazdag ötéves
időszak áll mögöttünk, amely próbára tette a fagazdaságban dolgozók képes
ségeit és jellemét egyaránt. Egyúttal kértem Romány elvtárs további támogatá
sát egyesületünk (azon belül kecskeméti helyi csoportunk) számára.
Egyesületünk és a M E D O S Z kapcsolata

Nemcsak tanácsi, országgyűlési választások voltak azonban az elmúlt fél év
során, hanem pártszervezeti és szakszervezeti választások is. A szakszervezeti
választások kapcsán feltétlenül meg kell említenem egyesületi életünk egyik
fontos eseményét: az ágazati szakszervezetünkkel,
a Mezőgazdasági,
Erdészeti
és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével
való együttműködési
megállapodás meg
kötését. Azért is szükséges a megállapodással részletesebben foglalkoznom, mert
annak szövegét nem tettük közzé szaklapunkban, A z Erdő-ben, viszont tag
ságunk legszélesebb tömegét kettős vonatkozásban
is érinti, hiszen csaknem
valamennyi tagunk egyúttal tagja a szakszervezetnek is.
A megállapodás előzményeihez tartozik, hogy a Szakszervezetek Országos
Tanácsa és az M T E S Z még 1973-ban megkötötte egymással az együttműködési
megállapodást és erre ösztönözte az ágazati szakszervezeteket, illetve a tag
egyesületeket is. A SZOT a X I . pártkongresszust követően, a párt új program
nyilatkozata alapján kialakította állásfoglalását az értelmiség körében végzett
szakszervezeti munka fejlesztéséről. Ezt követően nagyon fontos lépés volt
már az ugyanebben a témában hozott MEDOSZ K V határozat 1977 novembe-

rében, amelynek megalapozásához egyesületünk is hozzájárult. Ü g y tűnik azon
ban, hogy a valós igények az elmúlt egy é v során jutottak arra a fokra, hogy
ténylegesen megteremtsék a feltételeit az érdemi megállapodásunknak.
Egyesületünk
elnökségét a szervezettebb együttműködés lehetőségének ke
resésére főként annak érzékelése sarkallta, hogy tagságunk élet- és munka
körülményei, az értelmiségi feladatok növekedése, a munka szellemi tartal
mának fokozódása, egyre több „speciális" érdekvédelmi feladatot vet fel a szak
szervezet irányában és egyúttal differenciáltabb, árnyaltabb munkamódszerek
alkalmazását is megkívánja. Például: a megnövekedett feladatok egyre inkább
felvetik a helyenként túlzsúfolt irodákban a szellemi munka feltételeinek felül
vizsgálatát, az eredményes munkavégzés normáinak kialakítását és betartását.
Terepen dolgozó szaktársaink esetében még mindig elég sok helyen nem meg
oldott a munkások meleg étkeztetésével együtt a munkahelyi vezető erdész,
technikus vagy a gyakorta kiszálló erdészeti műszaki vezető étkeztetése sem.
A már elért eredmények ellenére, még mindig lenne bőven tennivaló (külö
nösen középhegységi viszonyok között) a terepen dolgozó szaktársaink közle
kedésének könnyítése, hírösszeköttetésének fejlesztése terén. Több erdészklub
ra, könyvtárra, folyóirattárra, prospektustárra, audiovizuális felszerelésű ok
tatóteremre, nyelvtanulási lehetőségre, a kulturálódás, az önképzés és szakmai
továbbképzés egyéb feltételeire lenne szükség vidéken. A falu nagyarányú fej
lődésének ellenére is, még mindig komoly probléma az ott élő értelmiségi
családok számára a feleség megfelelő elhelyezkedése, a gyermekek továbbtanít
tatása vagy az általános iskola által biztosított feltételeken túlmenően, esetleges
további igények kielégítése a gyermekek nevelésében (zene, nyelv, művészetek
tanulása, sport stb.), mindezek inkább értelmiségi igények még ma, de a példa
előnyösen fokozhatná az egész falu kulturális fejlődését is. A m i az árnyaltabb
szakszervezeti munkamódszerek
alkalmazásának szükségességét illeti, utalhatok
Virizlay Gyula elvtársnak, a SZOT titkárának, a MEDOSZ K V már említett,
1977 novemberi ülésén elhangzott felszólalására, amelyben a szakszervezeti
munkára jellemző tömegszerűséggel szemben az értelmiség esetében az egyéni
megközelítés szükségességét és eredményességét hangsúlyozta.
A szakszervezet az együttműködést főleg azért igényli egyesületünkkel, mert
segítséget vár egyesületünktől is az ágazati műszaki értelmiség körében vég
zendő szakszervezeti munkához, továbbá azért mert a fizikai munka szellemi
tartalmának gyors növekedése megkívánja az erdei munkások gyorsabb al
kalmazkodását is az ilyen irányban változó feltételekhez és ehhez szükség van
a termelésben dolgozó mérnökök, technikusok segítő közreműködésére.
Végső soron az együttműködésünk
közös célja és objektív alapja az erdészet
és elsődleges faipar előtt álló, megnövekedett
feladatok végrehajtására
való
közös törekvés, amire a pártkongresszusi határozat is felhívja a tömegszeryezeteket és tömegmozgalmakat. Ez volt az alapja azoknak a személyes meg
beszéléseknek is, amelyeket a megállapodás megkötése kapcsán egyesületünk
vezetői dr. Dobi Ferenc elvtárssal és munkatársaival folytattak. A végrehajtás
első gyors megnyilvánulása volt, hogy a MEDOSZ vezetői a szakszervezeti bi
zalmiak és helyetteseik áprilisban történt megválasztásával kapcsolatban máris
igényelték és sürgették, hogy szakembereink a korábbinál lényegesen nagyobb
számban vállaljanak tisztséget, intenzívebb munkát a szakszervezetben. Ebből
a célból Micsuch László elvtárs, a MEDOSZ titkára, vezércikket is írt az „Erdő
gazdaság és Faipar"-ban, amit egyesületünk részéről a helyi csoportjaink ve
zetőségéhez intézett azonos felhívást tartalmazó körlevelemmel
támasztottam
alá. A SZOT határozata szerint a választási munka december 15-ig záródik
a szakszerveeztekben, tehát majd a második félév során tudunk képet alkotni

arról, hogy az együttműködés jegyében tett első lépésünk milyen eredmények
hez vezetett.
Ugyancsak már a megkötött megállapodás alapján vehettem részt főtitkári
minőségemben a MEDOSZ központi vezetőségének azon a fontos ülésén már
ciusban, amelyen az erdőgazdálkodás és az erdőben dolgozók helyzetét tár
gyalta meg, és amelynek során nézeteinket ki is fejthettem. Rendszeres meg
hívottja vagyok a MEDOSZ erdészeti szakosztályának is. Mindenesetre abban
mind a MEDOSZ, mind egyesületünk vezetői egyetértettek, hogy a megálla
podásban célul kitűzőitek valóra váltásának szempontjából a hangsúly a vál
lalatok, intézmények
szintjén működő helyi szerveink
munkáján,
kölcsönös
jó szándékán van, és erre ezen az úton is felhívom tisztelt tagtársaink figyel
mét. Ü g y tűnik, hogy a megállapodás szövege mellé célszerű lesz még rendel
kezésre bocsátanunk egy közös végrehajtási útmutatót, amely konkrét példák
kal megvilágítja az érdemi együttműködés lehetőségeit.
Az új elnökség munkájának irányelvei

Bár egyesületünknek sajátos céljai és olyan ténykedései is vannak, amelyek
kel az állami szervek nem, vagy csak kevésbé foglalkoznak (pl. az erdészet tár
sadalmi kérdései, a szakmai értelmiség helyzetének, közérzetének vizsgálata,
szakmai érdekvédelme stb.), mégis munkánk középpontjában — mint 114 év
alatt mindig — a magyar erdőgazdaság fejlődésének előmozdítása, a termelési
feladatok végrehajtásának segítése áll. Ez kis társaságunk létezésének célja és
értelme, természetesen az egyesületi munka sajátos eszközeivel. Ez a sajátos
ság egy értelmiségi közösség esetében a munka szellemi töltését, az anyagi
erők alapján a kultúra megteremtését, gyarapítását és közvetítését jelenti.
Az erdőgazdaság és elsődleges faipar helyzetét tekintve megállapíthatjuk,
hogy az ágazati irányítás múlt évi sikeres kialakítása bizakodó légkört terem
tett a szakmában. A z elmúlt hónapok ezt a légkört stabilizálták. Ehhez hozzá
járult az a tény, hogy ágazatunk ismét sikerrel teljesítette éves tervét (amit
nem mondhat el magáról minden népgazdasági ág, sőt a tárcán belül sem
minden szakágazat), s hozzájárultak azok a presztízstényezők is, amelyeket
bevezetőben ezen a helyen is feltétlenül szükségesnek tartottam megemlíteni.
A szakmának ebben a stabilizálódott légkörében fogott hozzá az egyesület
múlt év októberében megválasztott új elnöksége és vezetősége az egyesületi
politika új irányvonalának
meghatározásához.
Alapvetően új célokat és fel
adatokat kitalálni persze nem kellett, hiszen az egyesületi stratégia hosszabb
távú irányát a változatlanul érvényben levő dokumentumok meghatározzák.
Ezek: az MTESZ és tagegyesületei munkájának továbbfejlesztéséről 1977-ben
hozott MSZMP KB titkársági határozat, az ennek nyomán készített és 1985-ig
szóló cselekvési programunk
és természetesen alapszabályaink,
az egyesület
alaptörvénye. Ezen belül azonban lehetett és kellett is dönteni a jelenlegi hely
zetnek megfelelő taktika kérdésében. Tekintettel arra, hogy a termelés vonalán
sem kellett alapvető koncepcionális kérdésekkel foglalkozni, mert a M É M új
Erdészeti és Faipari Hivatala, valamint az erdőgazdálkodás fejlesztéséről és a
hazai faanyag komplex hasznosításáról 1978-ban hozott, hosszú távú állami
tervbizottsági határozat ezeket a témákat lerendezte, az új elnökség úgy dön
tött, hogy egy ideig fokozottabban fordul az egyesület belső élete felé.
Főleg két körülmény késztetett erre bennünket. Egyrészt az, hogy a tagság
részéről a helyi csoportok vezetőségén keresztül már bíráló megjegyzések ér
keztek a vezetőséghez arról, hogy túlságosan belemerülünk az állami munkába
és ezért elhanyagolunk kifejezetten egyesületi feladatokat. Sőt helyenként már

állami feladatokat próbálunk magunkra vállalni, túlbecsülve erőinket és hely
telenül megítélve a társadalmi munka lehetőségeit, határait. A tagság egyre
inkább igényelte, hogy a vezetőség a termelési feladatokkal való foglalkozás
mellett törődjön többet azok végrehajtójával, az emberrel, az „egyszerű" egye
sületi taggal!
A másik elgondolkodtató, és taktikai elhatározásunkat befolyásoló körülmény
pedig az volt, hogy az utóbbi időben a kellő törődés hiányában helyenként
fel
lazult a belső szervezeti fegyelem. Hiába születtek jó elgondolások és határo
zatok', a helyi csoportoknak megküldött felhívások már csak gyenge hatásfok
kal érvényesültek.
A változatlanul jól dolgozó helyi csoportjaink többsége
mellett már nem elhanyagolható nagyságrendűvé nőtt a krónikusan gyen
gébben dolgozó csoportok száma.
A 34 helyi csoport élete mellett több figyelmet kíván a központi szakosztályok
és szakbizottságok munkája is, amelyek száma 14 (a Mikológiái és Faanyag
védelmi Társaságunk keretében működő három önálló szakosztályt is beleszá
mítva). Ezek az egységeink az egyesület legfontosabb önálló szellemi alkotó
műhelyei.
A z elnökségi munkának a jelenlegi választási ciklusra, vagyis 1983-ig szóló
irányelveit az új elnökség első ülésén, 1979. november 28-án meghatározta
és tömören megfogalmazva, szaklapunkban is közzétettük. Ebből világosan
kiderül jelenlegi egyesületi politikánk kettős vonala:
— beiső életünkben, a szervezeti élet vonalán fő célunk az üzemi, helyi cso
portok munkájának erősítése, az elnökség és a helyi csoportok közötti kap
csolat szorosabbra fűzése,
— kifelé irányuló munkánk gerincét az erdőgazdálkodás fejlesztéséről és a
hazai fa nyersanyag komplex hasznosításáról hozott állami határozat vég
rehajtásának társadalmi elősegítése jelenti, ami egyben az MTESZ elnök
sége által kiemelten kezelt koordinációs feladat is számunkra.
A z idei munkatervünket már ennek a politikának a jegyében, ezeknek a
feladatoknak a végrehajtására irányulóan állítottuk össze.
Szorosabb kapcsolat a helyi csoportokkal, a tagsággal

Elhatároztuk és programba is iktattuk, hogy valahányszor az elnökségi ülés
napirendje időkeret szempontjából azt lehetővé teszi, oeiktatjuk egy-egy he
lyi csoport és egy-egy szakosztály vagy szakbizottság vezetőségének tájékozta
tóját, meghallgatjuk és megvitatjuk a szóban forgó egyesületi egység munkáját,
terveit, problémáit, az egyesület egészéről és vezetéséről alkotott véleményét.
Ügy gondoljuk, hogy a tagság közvetlen vezetőivel folytatott, rendszeres pár
beszéd közelebb visz bennünket a tagság igényeinek megfelelőbb, korszerűbb
programok kialakításához. A szakosztályok vezetőivel folytatott megbeszélések
pedig alkalmat adnak az elnökség számára ahhoz, hogy a szakosztály, szak
bizottság munkája mellett egyúttal áttekintse az erdészetnek azt a szakterüle
tét is, amelyhez az egyesületi egység társadalmi munkája kapcsolódik. Ez le
hetővé teszi az elnökség számára, hogy az erdőgazdálkodás helyzetéről, fel
adatairól és problémáiról részleteiben is tájékozott legyen.
Annak érdekében, hogy a tájékoztatók során a kitűzött cél elérése biztosított
legyen és egységes rendszer érvényesüljön, egy elnökségi munkabizottság, dr.
Kovács Jenő tagtársunk vezetésével irányelveket is rendelkezésre bocsátott
a helyi csoportoknak a tájékoztató összeállításához, a szakosztályok számá
ra pedig egy másik elnökségi bizottság Gáspár-Hantos Géza tagtárs irányítá
sával.

Ezeket a megbeszéléseket természetesen arra is fel kívánjuk használni, hogy
tájékozódjunk afelől: a kibocsátott központi felhívások, javaslatok milyen f o 
gadtatásban részesültek, milyen hatásfokkal valósultak meg az egyes egyesületi
egységek területén.
A z első félév során a két veszprémi helyi csoportunk és szociálpolitikai bi
zottságunk tájékoztatójának meghallgatására nyílt lehetőségünk. Ezek is bi
zonyították, hogy nemcsak érdemes és hasznos, hanem feltétlenül szükséges is
a célul tűzött és megkezdett párbeszéd. Határozott megfogalmazásban felszín
re került például az az ellentmondás, ami szerint az emberek az egyesületi élet
keretében nemcsak a termelési gondokkal, munkahelyi feladatokkal, hanem
valami mással is szeretnének foglalkozni, a közismert napi témáktól eltérő,
érdekesebb dolgokról szeretnének hallani. Holott az egyesületi munka fő célja
és értelme az erdőgazdaság előtt álló termelési feladatok megoldásának tár
sadalmi elősegítése, ezt a fő célt rögzítik alapszabályaink is, a munkánkat
terelő párt- és MTESZ-határozatok is. Egy nagy szakmai közösség önkéntességi
alapon történő összetartását nehéz is másképpen elképzelni, mint hogy ne a
minden tagot többé-kevésbé egyformán érintő, közös feladatokat állítsuk a kö
zösségi élet középpontjába. Mégis figyelemre méltó ez a kritika, mert ha tény
leg kialakul egy unalmas párhuzamosság
a vállalati munka és az egyesületi
munka között, ez azt jelenti, hogy a társadalmi szerv feleslegessé teszi magát
az emberek számára. Munkánk vitelére, az ellentmondás enyhítésére talán azt
a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy olyan témákat kell napirendre tűzni
a helyi csoportoknál, amelyek nem tartoznak közvetlenül a vállalat tevékeny
ségi körébe, de a szakmai tartalom közvetve mégis előbbre viszi a vállalati
feladatok megoldását is.
A z elnökség és a tagság közötti kapcsolat szorosabbá tételét kívántuk azzal
is erősíteni, hogy újjászerveztük az elnökségi összekötők rendszerét, vagyis
jelenleg minden egyesületi egységnél van vagy e g y onnan választott, vagy
egy oda delegált elnökségi tag, akinek kötelessége a folyamatos,
kétirányú
kapcsolattartás az egység és az elnökség között. A z összekötők névsorát a
megbízatási hely feltüntetésével együtt, szaklapunk januári számában közzé
tettük. Erről a helyről is kérem tagtársainkat, hogy ha valamilyen javaslatuk,
észrevételük v a g y problémájuk van az egyesületi munkával kapcsolatosan,
akkor keressék meg azzal bizalommal elnökségi összekötőjüket.
A szervezeti élet rendezésére irányuló törekvéseinkhez tartozott, hogy igye
keztünk az országos választmánynak, ennek a történelmileg kialakult, különös
vezetőszervi testületnek a korszerű szerepét meghatározni a jelen és a jövő
egyesületi életében. Erre vonatkozóan szintén e g y elnökségi
munkabizottság
dolgozott ki egy alapozótanulmányt Fila József elvtárs vezetésével. A z áprilisi
választmányi ülés vitája során kiderült, hogy nagyon is időszerű és szerencsés
volt ennek a kérdésnek a felvetése, mert megfelelő irányítás, érdemi program
esetén a választmány nagyon fontos szerepet tölthet be a szakmai
közvélemény
feltárásában, a tagság informálásában,
a szakmai érdekképviselet
megvalósí
tásában, a termelési hierarchián belüli távolságok áthidalásában, a szakma
egységének erősítésében, az alkotó demokratizmus légkörének fejlesztésében.
Többen is úgy fejezték ki ezt, hogy a választmány legyen a szakma szíve, élő
lelkiismeret, az egyesület parlamentje, amely mindig megszólal, ha az szükséges
és mindig lelkiismereti indokból és mindig nyíltan elmondja a véleményét, ha
valamivel nem tud egyetérteni, igaza tudatában.

Amint említettem, a belső szervezeti élet rendezése és korszerűsítése mellett
másik kiemelt feladatunknak tartjuk az erdőgazdaság fejlesztéséről és a hazai
favagyon komplex hasznosításáról hozott és a kormány által is megerősített
tervbizottsági határozat valóra váltásának társadalmi elősegítését, ezzel kap
csolatban , , A fa komplex hasznosítása" című, MTESZ-koordinációs téma gon
dozását. Erre kötelez bennünket a múlt évi közgyűlés határozata is.
Ezen a vonalon azonban több komoly probléma is adódott. Először (amikor
a közgyűlésnek is megtettük a javaslatot) arra gondoltunk, hogy a fejlesztési
határozat propagandistájának a szerepét vállaljuk és egy országos előadás-so
rozat keretében gondoskodunk arról, hogy a határozatban foglaltak az erdei
munkahelyeken dolgozó tagtársaink előtt is, sőt a jobb szakmunkások előtt is
ismertté váljanak. Amikor azonban a végrehajtáshoz akartunk fogni, kiderült,
hogy a határozatnak, szolgálati jellegénél fogva, még publikálható változata sem
készíthető, nemhogy az eredeti szöveg szétvihető lenne a hivatalok páncélszek
rényeiből. Ezért a tervezett propaganda-hadjárat tervét fel kellett adnunk,
„ A fa komplex hasznosítása" című témával pedig úgy jártunk, hogy egyrészt
maga a tervbizottsági határozat, másrészt az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság azonos címmel készített gondos tanulmánya, s nem utolsósorban a ta
valy létrejött Erdészeti és Faipari Hivatal rendszeres munkája sok szelet ki
fogott társadalmi vitorlánkból (aminek persze egyébként csak örülhetünk). Így
meglehetős gondban vagyunk ezt a feladatunkat illetően, de az elnökség a már
cius 28-i ülésen úgy döntött, hogy a nehézségek ellenére se ejtsük el a témát,
hanem értékeljük át a feladatot és egyrészt a helyi csoportokon keresztül
a területi tervezéssel hozzuk kapcsolatba, másrészt az MTESZ-en belül az érin
tett társegyesületeket keressük meg és rajtuk keresztül egyeztessük erdészeti
elképzeléseinket más szakmákkal. A téma gondozására elsősorban hivatott fatechnológiai szakosztályunk küszködik is az elnökségi határozat nyomán a fel
adattal, és az eredeti program helyett meghatározta azokat a kérdéscsoportokat,
amelyek társadalmi értékelésére, véleményezésére lehetőséget lát. A feladattal
érintett szakosztályaink tartottak egy közös tanácskozást is, de ismétlem, ebben
a témában csak lassan és sok problémával küzdve tudunk előrehaladni.
Központi szakosztályaink, szakbizottságaink és helyi csoportjaink munkájá
ról szaklapunk „Egyesületi közlemények" rovatában hónapról hónapra részle
tesen beszámolunk. Ezért szakosztályaink tevékenységét csak néhány kiragadott
példával érzékeltetem. A z oktatási és közművelődési bizottság soproni és egri
ülésén átfogó véleményt alkotott szakoktatásunk helyzetéről és problémáiról.
Ez az összefoglalás képezte az alapját annak az állásfoglalásnak is, amelyet az
elnökség megküldött az Erdészeti és Faipari Hivatal személyzeti és oktatási
osztályának a szakoktatás középtávú koncepciójával kapcsolatban. A bizottság
tanulmányt készített a szakma közművelődési helyzetéről. A szociálpolitikai bi
zottság szervezetté tette kapcsolatait az állami szociálpolitikai apparátussal
a munka összehangoltabbá, eredményesebbé tétele érdekében és cikksorozatot
indított az „Erdőgazdaság és Faipar" c. lapban „Az erdészet társadalmi kér
dései" címmel. Érdekes e sorozat második része, amely a szakmai etika kérdé
seit feszegeti. A z erdészeti gazdaságtani szakosztály a V I . ötéves terv szabá
lyozórendszerének talán a „legvázósabb" részét: az erdőművelésre gyakorolt
várható hatását vitatta meg, valamint az ágazati önköltségszámítási rend prob
lémáit, az új szabályozókkal összefüggésben. A gépesítési szakosztály (az
egyik legrendszeresebben dolgozó szakosztályunk) szintén igen problematikus
és időszerű témát tűzött napirendjére: a nagy gépek üzemeltetésének hazai

erdőgazdasági tapasztalatait. Ez a szakosztály általában terepen, a gyakor
latban szervezi tapasztalatcseréit. A z elmúlt félév egyetlen, országos jellegű
ankétját az „Erdők a közjóért" szakosztályunk rendezte Budapesten, mégpedig
kissé szokatlan és elhanyagolt témakörben: az erdészeti melioráció
témájában,
de nagy sikerrel és ráadásul ez a rendezvény bevételt is hozott egyesületünk
nek, ami ugyancsak ránk fér. A z erdőfeltárási
szakosztály az egységes és
országos erdészeti útnyilvántartás lehetőségét, valamint az erdészeti áttervezési
útmutató tervezetét vitatta meg.
Időszerű, sőt a szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató problémakörhöz
csatlakozó kérdésben hívta össze a kereskedelmi
szakosztályunk az érintett
társszakosztályokat tanácskozásra, amelyen a fatermék-forgalmazás új szabá
lyozórendszerének világgazdasági indítékait vitatták meg. Nehéz, de fontos
és viszonylag új témával birkózott a rendszerszervezési
szakosztályunk is, ami
kor programjába vette az „Erdészeti és Faipari Vállalatirányítási Rendszer (rö
viden: az E R F A V I R ) koncepciójának társadalmi megtárgyalását. A z erdészet
történeti szakosztály pedig úgy döntött, hogy kiveszi a részét az agrár-, illetve
esetünkben az erdészettörténeti
emlékek miniszteri rendelettel előírt, ám osak
vontatottan haladó számbavételéből és meg is szervezte a munkát, amely f o 
lyamatban van. A z erdőhasználati szakosztály, amely több más szakosztály
munkáját is segítette közreműködésével, a vegyipari felhasználásra készülő faapríték termelésének és felhasználásának módját tanulmányozta. Erdőrendezési
szakosztályunk — dicséretes módon együttműködve egy másik MTESZ-egyesülettel, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesülettel — térképészeti és földértékelési
problémákat tárgyalt meg. A z erdei vasutak szakosztályát a kisvasutak re
konstrukciós kérdései foglalkoztatták. A z erdővédelmi szakosztály
összefogja
a gyakorlatban dolgozó erdővédelmi szakmérnököket
és nagy sikerű, kétnapos
erdővédelmi tapasztalatcserét szervezett a Mátrában.
A megemlített példákból is látható, hogy szakosztályaink, szakbizottságaink
munkája a szakma életének szinte teljes spektrumát átfogja, a történelmi múlt
tól kezdve, a termelési ágakon át, a korszerű üzemszervezésig. A rendezvények
száma azonban szerényebbnek tűnhet a korábbi évekhez viszonyítva. N e fe
ledjük azonban, hogy a minisztérium levélben is felhívott bennünket az em
berek idejével való gondos gazdálkodásra, a kevesebb számú, de koordináltabb, alaposabban szervezett egyesületi rendezvények tartására. A szakosztá
lyok általában negyedévenként egy összejövetelt terveztek, de még a csökkent
rendezvényszám mellett is erőteljes munka folyt központi egységeinkben.
Belső életünket jellemzi néhány számadat is. Taglétszámunk
1980. július 31én 5574 fő volt. Valamivel több, mint a múlt évi közgyűlésünk idején, lénye
gében állandó jellegű. A múlt évben összes rendezvényünk
száma (konferencia,
előadás, tapasztalatcsere, tanulmányút stb.) 856 volt, ezen az összes résztvevők
száma pedig 24 400 fő. 1980 első félévében az összes rendezvény száma 141 volt,
5432 résztvevővel. Országos jellegű konferenciát nem is igen terveztünk és az
első félévben nem is volt más, csak a már említett meliorációs ankét. Ami
aggodalomra ad okot, az a szakelőadások igen alacsony száma (48 előadás volt,
nem egészen 2000 résztvevővel).
A rendezvények számának csökkenésébe kétségtelenül belejátszik a tudatos
takarékossági intézkedések mellett az előkészítés és bonyolítás ebben az évben
bevezetett körülményes rendje is. Helyi titkáraink el is mondják, hogy nincs
nagy kedvük a vállalkozásra, amikor a sok előírás komplikálja a rendezvények
pénzügyi előkészítését és mindenféle szabály nehezíti az amúgy is szerény
költségvetési keretük felhasználását.

A helyi csoportok munkájának, pénzgazdálkodásának felemlítésével elérkez
tem egyesületi életünk hallatlanul nehéz és központivá vált gondjához: anyagi
helyzetünk
ismertetéséhez.
Ü g y érzem, hogy nemcsak nem ünneprontás erről
szólni a mindig kissé ünnepélyes hangulatú közgyűlésünkön, hanem elemi kö
telességem a tagságot pénzügyi helyzetünkről
tájékoztatni.
Amint az az ellenőrző bizottságunk elnökének, dr. Ébli György elvtársnak a
jelentéséből részletesen is kiderül, már a múlt évet is- nem is jelentéktelen —
mintegy 100 ezer forintos — hiánnyal zártuk a gondos, takarékos gazdálkodás
ellenére. Ebben az évben azután az egyébként is lehetőségeink végső határán
járó pénzgazdálkodásunkra váratlanul újabb súlyos terhek zuhantak. Május
ban a Lapkiadó Vállalat megküldte a már 115. évfolyamában járó szaklapunk
nak, „Az Erdő"-nek a módosított költségvetését, amely a nyomdaköltségeket
a decemberi költségvetéshez képest pontosan duplájára, 204 ezer forintról 416
ezer forintra emelte. í g y szaklapunk előállítási költsége, 6 ezer forint híján,
egymillió forint! Nem sokkal ezt követően a M É M tájékoztatási főosztálya
közölte velünk, hogy a korábbi évekhez viszonyítva már amúgy is erősen csök
kentett, de még mindig 200 ezer forintot kitevő és 1980-ra kilátásba helyezett
támogatást kénytelen lapunktól megvonni, mivel a rohamos áremelkedés kö
vetkeztében, a MÉM-szaklapok dotációs igénye is messze meghaladja a jelen
leg rendelkezésre álló minisztériumi keretet. Ezek az események a pénzgazdál
kodásban amúgy is fennálló hiánnyal együtt mintegy félmillió forintra emel
ték költségvetési
deficitünket.
Ez az igen súlyos helyzet késztetett bennünket arra, hogy több év után újból
megkeressük
pártoló jogi tagjainkat: a fagazdasági vállalatokat és intézmé
nyeket és kérjük a részükről fizetett jogi tagdíj felemelését. Lehetőséget nyúj
tott erre számunkra is és jogi tagjaink számára is a gazdálkodó szervezetek
MTESZ jogi tagsági díjának újbóli szabályozásáról megjelent, 313/1979. P M .
V I I I . sz. pénzügyminisztériumi közlemény (Pénzügyi Közlöny, 1979. december
10-i száma). Pártoló vállalataink, intézményeink többsége megértően és ked
vezően reagált megkeresésünkre és szerződésileg biztosította a felemelt jogi
tagdíj fizetését (egy-két vállalat pedig még nem adott választ).
Közgyűlésünk
fórumáról is melegen megköszönöm
az
erdőgazdaságoknak,
erdőrendezőségeknek,
faipari, fakereskedelmi
és vegyes vállalatainknak
meg
értő támogatásukat,
ami nélkül működésünket
folytatni képtelenek
lennénk.
Kérem szíves segítségüket a jövőre nézve is!
Sajnálattal és őszintén jelentenem kell azonban a közgyűlésnek azt is, hogy
a jogi tagdíjak felemelése (aminek felső -határt is szab az említett pénzügy
minisztériumi közlemény) távolról sem képes fedezni költségvetési hiányunkat.
A z egyéni tagdíjakból mintegy 630 ezer forint bevételünk származik, ami —
amint a számokból látható — a tagdíj fejében nyújtott szaklapunk előállítási
költségeit is csak kétharmad részében fedezi. Ezért, számítva a tagság eddig
is tanúsított áldozatkész belátására, kénytelenek vagyunk határozati javaslatot
előterjeszteni
az egyéni tagdíj felemelésére. Ennek mértékére nézve előzetes
tájékozódást végeztünk a helyi csoporttitkárainkon keresztül a tagság körében.
A beérkezett vélemények kb. fele-fele arányban megoszlottak A tagság egyik
része hajlandónak mutatkozott a havi 20,— Ft tagdíj fizetésére, másik része
azonban ezt magasnak találta és aggódott az ennek nyomán jelentkező, esetle
ges 15—20%-os létszámlemorzsolódás miatt. Figyelembe véve a felmerült aggá
lyokat is, a vezetőség úgy döntött, hogy csak mérsékeltebb emelési javaslatot
terjeszt a t. közgyűlés elé és a rendes tagdíjat havi 15,— forintra javasolja fel-

emelni, míg a tanulók és nyugdíjasok tagdíját hagynánk a jelenlegi, havi 6,—
Ft szinten.
Rá kell mutatnom arra is, hogy az önköltség csökkentésével sem tudunk a
helyzetre megoldást találni. Működési költségeink a minimális szinten mozog
nak, még a minimálisnál is kisebb létszámmal dolgozunk, jobban összehúzni
már nem tudjuk magunkat. Egyik levélírónk például azt javasolta, hogy a kül
földi kiküldetési költségek csökkentésével csökkentsük önköltségünket. Nos,
erre elmondhatom, hogy külföldi kiküldetésre az M T E S Z által szigorúan meg
határozott és az utolsó forintig szigorúan ellenőrzött keretünk mindössze 30 000
forintnak megfelelő devizakeret, ami szinte csak elenyésző része a 2,2 millió
forintos költségvetésünknek, és csak kis hányada az általunk kitermelt deviza
mennyiségnek is. Éppen ezért, külföldi kapcsolataink is a minimális szinten
mozognak, és a jövőben aligha tudunk eleget tenni a múlt évi közgyűlés azon
határozatának, ami szerint a vezetőségnek gondoskodni kell a nemzetközi kap
csolatok terén elért színvonal fenntartásáról, sőt emeléséről. Reprezentációs,
jutalmazási keretünk is minimális, felhasználása szigorúan ellenőrzött. Tehát
az anyagi helyzetből kivezető útként csak az egyesületi bevételek fokozása
marad. Sajnos, azt is meg kell állapítanunk, hogy csak rendezvényekből meg
élni, úgy, ahogyan azt az M T E S Z új, kísérleti jellegű gazdálkodási rendje fel
tételezi, egyesületünk jellege és szakmai háttere alapján, soha nem tudunk.
Törekszünk és még inkább törekednünk is kell rendezvénybevételre is (pl. kül
földi megrendelők részére csoportos szakmai tanulmányutak szerzése és lebonyo
lítása hazánkban), de az így szerzett pénz aligha vált meg bennünket az anyagi
gondoktól. Létezésünk alapja változatlanul az egyéni és jogi tagdíjbevétel fog
maradni.
A lappal kapcsolatban arra kérem erdőgazdaságaink, vállalataink
vezetőit,
hogy fizetett hirdetések elhelyezésével, a „Vállalataink, intézményeink" cím
mel nyitásra kerülő rovatban, a róluk szóló cikkek honorálásával, szíveskedje
nek céltámogatást nyújtani a lap fenntartásához, hogy az a magyar erdészeti
kultúra ápolásában és az egyesületi életben viselt fontos szerepét továbbra is
betölthesse. Köszönetemet
fejezem ki az Erdészeti Tudományos Intézet f ő 
igazgatójának, Keresztesi Béla akadémikus elvtársnak azért, hogy az egyesület
tel kötött szocialista együttműködési
szerződés keretében biztosítja az intézet
ben a szerkesztési munka feltételeit.
Belföldi kapcsolataink

Egyesületi belső életünk fontosabb eredményei és problémái mellett, sze
retnék még rövid áttekintést adni kapcsolataink alakulásáról is.
Amint az közismert, egyesületünk egy nagy szocialista közösség: a Műszaki
és Természettudományi
Egyesületek Szövetségének
a tagja. Az MTESZ
életé
ben fontos változások mentek végbe az elmúlt hónapokban, új vezetőség került
a. szövetség élére Fock Jenő elnök, dr. Tóth János főtitkár és dr. Jéki László
főtitkárhelyettes
elvtársak személyében. A vezetőségváltás is érzékelteti már,
hogy a pártkongresszus után súlyosbodtak és felgyorsultak az MTESZ-re
háruló
feladatok. Az MTESZ munkája politikusabbá válik és ez nyilván továbbterjed
a tagegyesületekre is. Egyesületünk képviselői révén aktívan részt veszünk a
Szövetség központi és területi szerveinek munkájában, közreműködünk az új
gazdálkodási rendszert kidolgozó bizottság, a nemzetközi kapcsolatok központi
bizottsága, az emigrációs bizottság, a műszaki-gazdasági fejlesztési bizottság
munkájában. Dr. Madas András elvtárs pedig, elnökségünk tagja, az M T E S Z
környezetvédelmi bizottságának az elnöke és tagja a végrehajtó bizottságnak.

A z MTESZ tagegyesületei közül a legszorosabb partnerkötelék változatlanul
a Faipari Tudományos Egyesülethez fűzött bennünket, amellyel együttműköd
tünk a finn műszaki napok szakági előadásainak megtartásában 1979 novembe
rében, decemberben pedig a F A T E fűrész- és lemezipari szakosztálya által
szervezett, „ A fűrészipar helyzete és fejlesztése'' című. országos ankét meg
rendezésében. A többi MTESZ-egyesület közül a Magyar Agrártudományi
Egyesülettel és a Magyar Hidrológiai Társasággal volt érdemi munkakapcso
latunk, a már említett „Erdészeti melioráció"' című, országos ankétunk meg
szervezésének formájában. Erdőrendezési szakosztályunk pedig a Geodéziai ós
Kartográfiai Egyesület székesfehérvári csoportjával szervezett közös ankétot,
erdészeti térképészeti témában.
Érdemi és szívélyes munkakapcsolat áll fenn egy részről egyesületünk, más
részről a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium,
annak Erdészeti ós
Faipari Hivatala, továbbá tájékoztatási főosztálya és felügyeleti főosztálya kö
zött. Az Erdészeti és Faipari Hivatal vezetője, dr. Királyi Ernő elvtárs, gondos
kodott arról, hogy állandó meghívottja legyek a fagazdasági tanács és az igaz
gatótanács üléseinek, és hogy az azok számára készült valamennyi dokumen
tumot kézhez kapjam. Királyi elvtárs az igazgatótanács legutóbbi ülésén is
felhívta az erdőgazdaságok, faipari ós szakvállalatok igazgatóit az ágazat terü
letén működő társadalmi egyesületek és szaklapok fokozottabb támogatására.
A tájékoztatási főosztály rendszeresen megküldi számunkra a minisztérium fél
éves munkatervét és operatív szinten érdeklődik munkánk iránt. A főosztály
lehetőséget nyújtott például arra, hogy önálló programmal, a fagazdaság mű
szaki fejlesztésének
időszerű kérdéseiről rendezett vitadélutánnal szerepelhes
sünk a kapuit néhány nap múlva megnyitó, 62. országos mezőgazdasági ós élel
miszeripar; kiállításon és vásáron. Bízunk abban, hogy a minisztérium anyagi
helyzetének jobbra fordulásával ismét számithatunk majd a lapunk számára
hosszú éveken át élvezett laptámogatásra is. A dr. Rácz Antal elvtárs által
vezetett felügyeleti
főosztállyal fennálló szívélyes munkakapcsolatnak pedig
a legékesebb bizonyítéka, hogy jelenlegi vándorgyűlésünk szakmai programját
a főosztály engedélyével és támogatásával, nagyobb részben a felügyelete alatt
álló Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság ( B U V A D ) területén, az itt dol
gozó kollégák szervezésében bonyolíthatjuk le.
örömmel emlékezhetek meg arról is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
székházában februárban rendezett erdészeti ós faipari tudományos ülésen mind
járt a plenáris ülés keretében, egyesületünk elnöke, Herpay elvtárs előadhatta,
hogy egyesületünk milyen szerepet tölt be a szakmai képzésben, a kutatási
eredmények elterjesztésében, gyakorlati bevezetésében.
A z Erdészeti Tudományos Intézettel fennálló eredményes kapcsolatunknak
a sok kitűnő szakelőadást tartó kutató rendelkezésünkre bocsátása mellett bi
zonyítéka mostani vándorgyűlésünk is, amikor is a szakmai programba iktat
hattuk az intézet nagy múltú kísérleti telepének, a gödöllői arborétumnak a
megtekintését is, tudományos kutatók szakvezetése mellett, amiért a részt
vevők nevében ugyancsak köszönetemet fejezem ki az intézet vezetőinek ós
munkatársainak.
Lehetetlenség ismertetni azokat a sokrétű és érdemi kapcsolatokat, amelye*,
a beszámolási időszakban is fennállottak egyesületünk, valamint az ERTI, az
Erdészeti ós Faipari Egyetem, a Hazafias Népfront egyes szervei, az Országos
Környezet- ós Természetvédelmi Hivatal, az erdőgazdaságok, faipari és fakereskedelmi vállalatok és sok más szerv között. Csupán még a Társadalmi Erdei
Szolgálattal bontakozó kapcsolatunkat említem meg, mivel szakmánknak ez a
rendkívül fontos szerepet betöltő, külső támogató szerve, ebben az évben ünnep-

l't fennállásának
15. évfordulóját.
A június 1-én rendezett jubileumi országos
találkozóján egyesületünk nevében üdvözöltem a TESZ-t és egyúttal megálla
podtunk e g y szeptemberi, közös vezetőségi találkozóban is, amikor is már
részleteiben megvitatjuk a közös munkálkodás lehetőségeit.
N e m z e t k ö z i munkánk

Országon belüli kapcsolataink fenntartása és erősítése mellett gondot for
dítottunk külföldi kapcsolataink
ápolására is. Olyan szakma számára, mint a
miénk, amelynek technikai infrastruktúrája, gépgyártása zömében külföldön
található és export-import forgalma is jelentős, különösen fontos a külföldi
kapcsolatok fenntartása.
A kölcsönös megállapodások alapján természetesen elsősorban a szocialista
országok társegyesületeivel
ápoltuk kapcsolatainkat. Küldötteink részt vettek
a szovjet, lengyel, csehszlovák és a bolgár társegyesület rendezvényein, mi pedig
mostani közgyűlésünkre hívtuk meg ugyanezeknek a képviselőit (meghívtuk
az N D K egyesületét is, de ők nem tudnak az idén részt venni).
Kiemelkedő
esemény volt a szocialista erdészeti és faipari
műszaki-tudomá
nyos egyesületek elnökeinek és főtitkárainak
találkozója, amelyet június 16—19.
között Csehszlovákiában, Plzenben rendeztek meg (s amelyen a Faipari Tudo
mányos Egyesület két kiküldöttje mellett dr. Herpay Imre elvtárs és én vettem
részt). A találkozó, mint minden hasonló korábbi alkalom, érezhetően közelebb
hozta egymáshoz emberileg is a felelős vezetőket, ugyanakkor természetesen
jó alkalmat adott egymás terveinek, problémáinak közvetlen és részletesebb
megismerésére is.
A plzeni találkozóra szóló meghívást megköszönte, de nem tudott azon részt
venni Jugoszlávia szövetségi szintű erdészeti és faipari egyesülete. Ezen a szin
ten nekünk sincsenek kapcsolataink, viszont változatlanul szívélyes és érdemi
a kapcsolatunk az egyesületünknél mindössze kilenc é v v e l „fiatalabb" Szlovén
Erdészeti Egyesülettel, melynek küldötteit szintén örömmel üdvözölhetjük köz
gyűlésünkön.
A román egyesületek — a korábbi találkozókhoz hasonlóan — nem adtak
választ a meghívásra.
A szocialista országok mellett ugyancsak változatlanul szívélyes és eredmé
nyes a kapcsolatunk Ausztria részéről a burgenlandi és a steiermarki
erdészeti
egyesülettel
és kölcsönösen eleget tettünk az ott is szakmai programmal ki
egészített közgyűlésre szóló meghívásnak. Itt kell megemlítenem, hogy immár
hetedik alkalommal került megrendezésre a „Pannónia" elnevezésű, jugoszláv
—osztrák—magyar, határ menti erdész hármas találkozó ez alkalommal Magyar
országon, Vas megye térségében. A m i n t ismeretes, a szlovén kezdeményezés
re útjára indított találkozósorozat célja az, hogy a három országhatár talál
kozópontja környékén, közel azonos természeti viszonyok között dolgozó és
ezért sok hasonló termelési problémával küzdő szlovén, magyar és osztrák erdé
szek kölcsönösen tanuljanak egymástól. Ezért évenként, de minden évben má
sik országban összejön a három kislétszámú küldöttség és demonstrációtól, protokolltól mentesen lebonyolít e g y érdemi tapasztalatcserét. A z idei, Vas megyei
találkozóról öntetszelgés nélkül megállapíthatjuk, hogy jól szervezett, sikeres
rendezvény volt, és ezért erről a helyről is ismételt köszönetet
mondok a
Nyugat-magyarországi
Fagazdasági Kombinát és a MÉM Szombathelyi
Erdőfelügyelősége
vezetőinek, s természetesen
a szombathelyi
helyi
csoportunkban
dolgozó kartársainknak,
akik a meleg, baráti hangulatú, szakmai tartalomban
gazdag találkozót lebonyolították.

A tőkés országok közül még a Német Szövetségi Köztársaság erdészeti
egyesületeivel tartunk fenn kapcsolatot. Mégpedig a hesseni tartományban
működő, Nord-West Deutscher Forstvereinnel és az össz-szövetségi erdészeti
egyesülettel, a Deutscher Forstvereinnel. Mindkét egyesület küldöttét közgyű
lésünkön üdvözölhetjük.
A z említett központi kapcsolatokon túlmenően számottevőek azok a kap
csolatok is, amelyeket a helyi csoportok bonyolítanak le az MTESZ területi
szervezeteinek közreműködésével. Különösen a határ mentén, a szomszédos
államok erdészeti szerveivel lebonyolított, kölcsönös tapasztalatcserék érde
melnek figyelmet, a közvetlen szakmai hasznon túlmenően azért is, mert ezen
az úton olyan kapcsolatok felvételére is nyílt lehetőség, amelyek kiépítése
központilag vontatottabban halad (pl. román, szerb-horvát, illetve vajdasági,
szlovák erdőgazdaságokkal). Mivel azonban a külkapcsolatok
lebonyolítá
sára rendelkezésre álló pénzkeretet az egyesület központi költségvetésében egy
tételben hagyják jóvá (és amint már említettem, ugyancsak takarékos mér
tékben), kénytelenek leszünk a helyi szerveinknél folyó nemzetközi munkát
az éves munkaterven és helyi csoportjaink költségvetésén keresztül, fokozot
tabb központi irányítás alá vonni. S mivel a nemzetközi munka az egyesületi
élet egyik legbonyolultabb, mondhatnám úgy is, hogy kényes részét jelenti,
célszerűnek látjuk a bonyolítás rendjére vonatkozó szabályokat ügyrendbe
foglalva, szervezeteink részére mielőbb kiadni. Ez a bonyolult, kényes feladat
igen nagy munkát ró a központi apparátusra is, amelynek alapos elvégzéséért
erről a helyről is köszönetet mondok, különösen Fekete Gyula főtitkárhelyet
tesnek és Lovas Lajosné egyesületi titkárnak.

Megújulásra és egységre van szükségünk

Összefoglalásként
megállapíthatjuk, hogy egyesületünk
helyzetét a vissza
fogottabb munkaütem mellett lassú átalakulás jellemzi, ami a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodásra és a belső megújulásra irányul. A körülményekhez
való alkalmazkodás
munkamódszereinkben való súlypontelto
lódást jelent a nagy, reprezentatív, országos jellegű rendezvényektől a ke
vésbé látványos, ám annál fontosabb helyi, üzemi munka irányításába. A belső
megújulás pedig a tagsággal folytatott párbeszéden alapul és szelektívebb
témakiválasztást, valamint a helyi erők fokozottabb működtetését igényli.
A munka súlypontjának az üzemi munka irányába való eltolódása azzal
a veszéllyel járhat, hogy az egyesület cselekvési egysége szétesik, és helyébe
a száz irányba szétforgácsolódó helyi csoportmunka tarkasága lép. Ha azonban
az elnökség és a helyi csoportok közötti párbeszéd tényleg érdemi és rend
szeres, ha az elnökség a tagság valós igényeit tükröző, helyes célokat tud ki
tűzni valmennyi csoport elé és az egyesületi belső fegyelem is szilárdul, akkor
ez a veszély elkerülhető. Ennek lehetősége adott, hiszen az országos problémák
a helyi problémákból épülnek fel és megoldásuk is jórészt helyi munkával v é 
gezhető el. Ha tehát egy-egy helyi csoportunk a társadalmi munka sajátos esz
közeivel pl. az állami erdőgazdaság és a termelőszövetkezetek egymáshoz kö
zelítésén fáradozik vagy felkarolja a termelőszövetkezetekben dolgozó erdé
szeti szakemberek szakmai továbbképzésének ügyét, ha megvizsgálja, értékeli
és közreadja egy-egy, külföldről származó, új nagy gép üzemeltetésének ta
pasztalatait, ha a tagság kifejti véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen
problémák nehezítik működési területén a következő ötéves tervidőszakban
a fakitermelés növelését, ha a csoport öntevékenyen és a helyi lehetőségek
maximális kihasználásáért propagandát fejt ki az erdészet érdekében, ha min-

den iskolában megszervezi a tavaszi „Erdők napja" kirándulást a tanulóifjúság
számára stb. — akkor országos gondok megoldásához nyújt segítséget. Mind
ez azonban a helyi erők nagyobb arányú mozgósítását kívánja meg és nagy
felelősséget ró helyi csoportjaink vezetőségére.
A szakma helyzete ma is bonyolult, az ágazati vezetés és irányítás múlt
évben végrehajtott rendezése nyilván nem oldotta meg automatikusan a prob
lémákat, ehhez m é g hosszabb időre van szükség. Ezért nem is lett volna helyes,
ha közgyűlésünkön — korábbi szokásomtól eltérően — az erdészet helyzeté

nek elemzésébe bocsátkozom. Helyesebb most arra koncentrálni az erőnket,
hogy reális, jól megalapozott, ágazatunk fejlődését előrelendítő ötéves tervek
készüljenek központi és vállalati szinten egyaránt. Ez a következő közgyűlésig
rendelkezésünkre álló hónapok legfontosabb egyesületi feladata. Ennek meg
oldásához kell megtalálnunk a tagság széles tömege számára is vonzó társa
dalmi munkamódszereket. Emellett természetesen ki-ki még megkeresheti a
számára kedves „hobbitémához" is a közösségünkben nyugvó lehetőségeket.

Annyi bizonyos, hogy a hagyományos erdészösszefogásra napjainkban még
éppen úgy szükség van mint a korábbi években ahhoz, hogy problémáinkon
és az időnként jelentkező külső támadásokon, sőt hellyel-közzel a szakmán belül
is megmutatkozó, szűk látókörű
önzésen a közösség erejével úrrá legyünk.
Sajnálatos példák támasztják alá ezt az igényt. Ezért tartsunk össze, támogas

suk, segítsük egymást erdészbarátsággal, és őrizzük meg szívünkben gödöllői
vándorgyűlésünk eszméjét, jelmondatát:
Szakmánk egysége a j ö v ő záloga.

A vándorgyűlés

résztvevői

az ERTI

gödöllői

arborétumában

