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Ellenőrző bizottsági jelentés 

Egyesületünk, az MTESZ Alapszabályainak megfelelően, a Szövetség cél
kitűzéseinek szellemében dolgozott az elmúlt évben is. Munkamódszere a Szö
vetség célkitűzéseinek végrehajtásának szolgálatában áll, biztosítja azt, hogy 
az Egyesület működése az Alapszabályokban rögzítettek szerint történjék. 

Az ellenőrző bizottság saját feladatát, éves munkatervét is ezek szellemében 
határozta meg. A mi alapvető célunk is az volt, hogy ellenőrizzük az Alapsza
bály betartását, az egyesületi pénz- és vagyongazdálkodást és segítsük az egye
sületi fegyelem megőrzését. Feladatunk eredményes teljesítése érdekében az 
ellenőrző bizottság munkáját rendszeressé tettük, aktív kapcsolatot alakítot
tunk ki a helyi csoportokkal és az Egyesület központjával is. 

Az ellenőrző bizottság munkájának továbbfejlesztése megkívánta azt, hogy 
az Alapszabály és az MTESZ előírásainak megfelelően az új választási perió
dusra meghatározott középtávú feladatunkat végrehajtsuk. Ez a középtávú 
feladatterv már nemcsak a szorosan vett ún. számvizsgálói feladatokat tartal
mazza, hanem munkánk középpontjába került az egyesületi munka demokratiz
musának továbbfejlesztése, a központi szakosztályok és a helyi csoportok Alap
szabály szerinti működésének folyamatos vizsgálata, az egyesületi tagok etikai 
magatartásának állandó figyelemmel kísérése, a pénz- és vagyongazdálkodás 
társadali szintű folyamatos kontrollálása és alapvetően arra törekedtünk, hogy 
a minden területre kiterjedő folyamatos ellenőrzés a fejlődést segítse. Ezen 
gondolatok szellemében dolgozott az ellenőrző bizottság az elmúlt évben és 
főbb megállapításai a következők: 

Az Egyesület éves munkájának alapját az évenként meghatározásra kerülő 
munkatervek határozzák meg. Az elnökség által kiadott irányelvek érvényre 
jutottak a munkatervekben. Azok a legfontosabb feladatok kerültek így meg
határozásra, melyek az egyesületi munka továbbfejlesztését célozzák és egyben 
előfeltételei is az Alapszabályokban meghatározott célok megvalósításának. A 
helyi csoportok, a központi szakosztályok, szakbizottságok, a választmány és 
az elnökség feladatai egymásra épülten, szervesen kapcsolódnak az éves mun
katervben. Az idei évre meghatározott és közzétett irányelvek megvalósulásáról 
a főtitkári beszámoló részletesen szólt. Az ellenőrző bizottság is úgy ítéli, hogy 
az egyesületi munka sikere jórészt a helyi csoportokban végzett munka akti
vitásától, eredményeitől függött. 

Az 1977. évi munkaprogramunk egyik fő feladatának tekintettük a helyi cso
portok életének vizsgálatát. Ez a munka főtitkárunk felkérésével is egybeesett, 
és így hat helyi csoportban végeztünk részletes ellenőrzést. A helyszíni vizs
gálatok és megbeszélések eredményeként elmondható, hogy a helyi csoportok 
munkája az elmúlt évben is tovább fejlődött. Az ellenőrzésünk alapvető célja 
annak megállapítása volt, hogy a helyi csoportok alapszabályok szerinti mű
ködése miként biztosított, munkájuk mennyiben szolgálja az Alapszabályok
ban meghirdetett célok elérését. A megtartott vizsgálatokról röviden a követ
kezők mondhatók. 

A helyi csoportok vezetősége mindenütt kibővült a szociálpolitikai, az ifjú
sági, a propagandafelelős munkájával és ugyanakkor jól funkcionál az össze
kötők rendszere is. Az erdészeti összekötők rendszerével sikerült az Egyesület 
valamennyi tagjával élő kapcsolatot kialakítani. Ez a rendszer már megfelelően 
működik, és ott, ahol még nincs kellően kiépítve, szorgalmazni kell azt. Ugyan
csak bővíteni kell az agrárszektor és a természetvédelmi felelősök beállítását is. 



Az elnökségi összekötők viszont még nem állnak feladatuk magaslatán, aktív 
és élő kapcsolatot kell kialakítaniuk a helyi csoportokkal, számítanak munká
jukra és minden helyi csoportban várják is a rendezvényeiken való részvéte
lüket. 

A helyi csoportok a területükön dolgozó erdésztársadalom valamennyi kép
viselőjét jól összefogják. Gyakorlatilag mindenütt számontartanak minden erdő
gazdálkodó szektorban dolgozó szakembert és folyamatosan gondoskodnak a 
helyzetüknek megfelelő vonzó programról is. A helyi csoportok jó kapcsolatot 
alakítottak ki a megye más MTESZ szervezeteivel és az erdésztársadalom meg
felelően képviselteti magát az MTESZ helyi vezetőségeiben is. Az MTESZ te
rületi szervezetei felesleges adminisztrációt nem követelnek, törekvéseikkel 
nem nehezítik a helyi csoportok munkáját. A helyi csoportoS: közül, szakmai 
jellegnek megfelelően jó kapcsolatok alakultak ki a vegyészekkel, az Agrártu
dományi Egyesület helyi csoportjával, a geológusokkal, de szólni kell arról is. 
hogy a FATE helyi csoportjaival a kapcsolatot tovább kell szélesíteni. 

A helyi csoportok tagsága nem azonos elvek szerint került kialakításra. 
Több esetben átfedés tapasztalható, szervezési problémák mutatkoznak, bár 
sehol nem alakult ki olyan erdőgazdasági, vagy erdőrendezési centrikusság, 
amely veszélyeztetné az erdésztársadalom egyetemes érdekét. Mégis megfon
tolandónak tartjuk, hogy a helyi csoportok ne gazdálkodó egységek szerint ke
rüljenek kialakításra, hanem a területi elv jusson egyre inkább érvényre. To
vább kell szorgalmazni az arra érdemes fizikai dolgozók egyesületi munkába 
való bevonását és e téren komolyabb előrelépést ítélünk fontosnak. 

A helyi csoportok vezetősége megfelelő időben és módon foglalkozik az el
nökségi határozatok, az Egyesület éves munkatervében szereplő kiemelt fel
adatok végrehajtásával. Tovább kell javítani az egyesületi munka jó értelem
ben vett propaganda jellegét is. A helyi csoportoknak arra kell törekedni, hogy 
az állami vezetésnek minden kérdésben megfelelő partnerei legyenek úgy, hogy 
az egyesületi munkát maximális demokratizmussal valósítsák meg. Ne kevered
jen az egyesületi és a vállalati munka! 

A helyi csoportok nemzetközi kapcsolatában az MTESZ előírások maximáli
san érvényre jutnak. Általában viszonossági alapon szervezett tapasztalatcserék 
vannak, melyek jól szolgálják az egész Egyesület nemzetközi kapcsolatának 
alakítását, célját. A helyi csoportok pénz- és vagyongazdálkodásában a taka
rékos gazdálkodásra való törekvés jól érvényesül. Szabálytalanságot sehol nem 
tapasztaltunk. 

Az Egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának keretében kell vizsgálnunk azt, 
hogy a rendelkezésre álló források lehetővé teszik-e a célkitűzések végrehajtá
sához szükséges anyagi alapot, a pénzgazdálkodás szem előtt tartotta-e a gazda
ságosságot, a takarékosság, az ésszerűség követelményét, és számba kell ven
nünk azt is, hogy a pénz- és vagyongazdálkodásban milyen tendenciák érvé
nyesülnek. Az évközi vizsgálatok a tételes számszaki ellenőrzésre nem terjednek 
ki, ezt a Szövetség illetékesei végzik. Ebben az évben az MTESZ központ külön 
tételes dokumentációs vizsgálatot is tartott. A vizsgálat az egyesületi pénz- és 
vagyongazdálkodás szabályszerű bonyolítását állapította meg. A költségvetés 
terv-tényszámainak részletes vizsgálatából a revízió azt állapította meg, hogy 
minden területen érvényesül a takarékosság és a szabályszerű elszámolás. A 
külföldi kiküldetések, tanulmányutak előkészítése, elszámolása, az úti jelenté
sek időben és megfelelő tartalmú leadása, általános megelégedést váltott ki. A 
pénzforgalom naprakész operatív nyilvántartása példamutató, külön megbízási 
díjak csak korlátozott mértékben kerülnek kifizetésre. Az álló- és fogyóeszköz 



nyilvántartásunk és a belső ellenőrzésünk rendje is szabályszerűen működik. 
A társadalmi tulajdon védelmében a gondosság érvényre jut. A külső revízió 
eredménye valamennyiünk számára megnyugtató lehet. 

Az ellenőrző bizottság az éves költségvetés előkészítésében részt vesz, és 
ugyanakkor minden esetben megvizsgálja azt is, hogy az elnökség és a Szövet
ség által jóváhagyott költségvetés szerint hogyan gazdálkodtunk, hogyan ala
kultak az elmúlt évi bevételek és kiadások. Az Egyesület 1976. évi költségve
tését az előző évi tényszámok és az 1976. évre tervezett rendezvények figyelem
bevételével állította össze. Az évi költségvetést 1913 eFt bevétellel állítottuk 
össze. A bevételi előirányzatot 13,4%-kal túlteljesítettük, a tényleges bevételünk 
2172 eFt volt. Kiadásokra az előirányzott 1854 eFt-tal szemben 1737 eFt-ot 
használtunk fel, tehát a megtakarítás 117 eFt volt. 

A bevételek részletes számbavételéről megállapítható, hogy az összbevétel 
28,8%-a származik az egyéni tagdíjakból, a tagdíjak felemelése érezteti hatá
sát. Az egyesületi élet komoly anyagi alapját továbbiakban is a jogi tagdíjak 
adják. E téren, elsősorban a szövetkezetek felé, további szervező munkára van 
szükség, és a jogi tagdíjak mértékének felülvizsgálatára is sort kell keríteni. 
Az egyesületi tagdíjfizetési morál jó, az egyéni és jogi tagdíjak a tervezett 
mértékben és időben befolytak. 

Az egyes kiadási rovatok részletesebb teljesítéséről az alábbiak mondhatók el: 
Az „összetett működési költségek" csoportjában előirányzott 1050 eFt helyett 

1010 eFt-ot használtunk fel. A teljesítés 96,2%-os, kedvező. A csoporton belül 
megemlíthető, hogy a rendezvényekre fordított kiadások a tervezettnél is ala
csonyabban alakultak. Ebben a csoportban kell elszámolni a működési költségek 
zömét, így érthető, hogy itt számolják el a kiadások 58,2%-át. Az előző években 
ez az arány 63—67% között szóródott. A helyi csoportok támogatására 397 eFt-ot 
fordítottunk, ami az előző évhez viszonyítva 12 eFt-tal emelkedett. A konfe
renciák, kongresszusok önköltségességére törekedtünk és ez érződik abban is, 
hogy az e téren előirányzott költségek nem realizálódtak, a rendezvények be
vételei fedezték a felmerült költségeket. Erre kell a továbbiakban is törekedni. 

A „személyi jellegű működési költségek" csoportjában az előirányzott 517 
eFt-tal szemben 391 eFt-ot használtunk fel. A teljesítés 75,4%-os, Az ebben a 
csoportban elszámolt költségeknél is érződött a takarékos gazdálkodás. Jelen
tősen csökkent a külföldi kiküldetési költségek abszolút száma és aránya. A 
reprezentáció mértéke és aránya elenyésző. E téren szabálytalan elszámolás 
nem történt. A csoportba tartozó többi költségnemnél az előző évi tény, illetve 
a tervezett szinten alakultak a költségek. 

Az „egyéb működési költségek" között az összes kiadás 19,3%-át számoltuk 
el. A kiadások ugyan 17,1%-kal emelkedtek (287 eFt előirányzattal szemben 
336 eFt), de ezek olyan egyesületen kívüli okokból következtek be, mint a 
nyomda-, a papír-írószer-, nyomtatványköltség-emelkedés stb. 

összefoglalóként elmondható, hogy a tervezettnél magasabb bevételt alacso
nyabb kiadással realizáltuk. A pénzmaradvány így az előző évi 147 eFt-ról 435 
eFt-ra emelkedett és ez az 1977. évi pénzgazdálkodásunk biztos alapját jelenti. 
Megállapítható, hogy költségvetésünk a MÉM, az erdő- és fagazdaságok és 
nem utolsósorban a tagok anyagi hozzájárulása folytán biztosította az Egye
sület tervszerű munkájához feltétlenül szükséges anyagi eszközöket. Ezért ez
úton is köszönetet mondunk. 

Röviden szólni kell az egyesületi fegyelemről is: az elmúlt évben fegyelmi 
ügy nem került a bizottság elé. 


