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Az ötéves népgazdasági tervciklushoz igazított első vezetőségválasztó köz
gyűlését az egyesület az OEE egri helyi csoportja és a Mátrai EFAG rendezé
sében tar tot ta meg. A 267 küldött és csaknem kétszer annyi érdeklődő ven
dég előtt az elnöki emelvényen az egyesületi elnökség mellett helyet foglalt 
többek között Tömpe Itván az MSZMP KB tagja, dr. Ábrahám Kálmán ál lam
titkár, az OKTH elnöke, dr. Királyi Ernő a MÉM—EFH vezetője, dr. Antal 
András a TIT országos t i tkára, Magyarszéki Béla a TESZ országos intéző bi
zottságának vezetője, a megyei és városi pár t - és tanácsi szervek vezetői, t á r s 
egyesületeink küldöttei, dr. Jéky László, az MTESZ főtitkárhelyettese. 

Harsonaszó csitította le a zsibongó gyülekezetet, majd dr. Herpay Imre elnök 
röviden a következőkkel nyitotta meg a vezetőségválasztó közgyűlést: 
— Ez évi vándorgyűlésünk több szempontból is nevezetes időpontra esik: 

1985-öt a FAO az Erdők Évévé nyilvánítot ta; ebben az évben volt a IX. Er
dészeti Világkongresszus; a VII. ötéves te rv készítése döntő szakaszába ér
kezett; végül, de nem utolsósorban új vezetőséget választ az egyesület. 

— 1985-nek Erdők Évévé nyilvánítása az erdők gazdasági jelentőségére, nél
külözhetetlen, semmi mással nem pótolható szerepére kívánta felhívni a 
figyelmet. A trópusi erdők kiir tásával a Föld oxigénellátása kerül veszély
be, az európai erdők pusztulása pedig már közvetlen közelünkbe ért. Ezek
nek, az egész emberiséget veszélyeztető folyamatoknak a megállítása és 
visszaszorítása is az egész emberiség közös ügye és csak nemzetközi ösz-
szefogással valósítható meg. 

— A IX. Erdészeti Világkongresszus az erdőgazdálkodás problémáinak meg
oldását, fejlesztésének útjait a társadalom egységén belül kereste. Ezt hang
súlyozta jelszava: „Erdészeti erőforrások a társadalom integrált fejlesztésé
ben". Munkájának eredményét a mexikói Kiál tvány és a Következtetések 
c. dokumentumok tar ta lmazzák. Ezeknek kiértékelését mielőbb el kell vé
geznünk. Ügy gondolom, sokoldalúan hasznos volna, ha kötetlen kerekasz
tal-megbeszélésre h ívnánk meg a közép-európai erdészeti egyesületek kép
viselőit, azokat, akikkel már régóta jó és hasznos kapcsolatban vagyunk. 
Nemcsak a megbeszélés összehívásával, hanem mondanivalónkkal is kez
deményező szerepet vál lalhatnánk. 

— Gondjaink valószínűleg mind felmerültek, vagy fel fognak merülni a VII. 
ötéves te rv készítése során. Erdőgazdálkodásunk megoldandó kérdéseit jól 
feltárta és összefoglalta az MTA—MÉM Erdészeti Bizottság által rendezett 
tavaszi tudományos ülésszak. Számos intő jel olyan intézkedéseket sürget, 
amelyek nem fogják növelni az erdőgazdálkodás nyereségességét. A fele
lősségtudat azonban ar ra kötelez bennünket , hogy a társadalom ránk bízott 
vagyonát ne herdál juk el, biztosítsuk az erdőgazdálkodás tar tamosságát , 
sőt a bővített újratermelést , egyidejűleg keressük a kieső nyereség ellenté
telezésének módját. 

— Az egyesület munká jának eredményességét a vezető funkcionáriusok, az 
elnökség és a választmány elősegítheti, de végső soron a helyi csoportok 
t i tkárain múlik. Az újraválasztás során t i tkára ink fele kicserélődött, át
lagkoruk 40 év körül van. Ahogy hal lgat tam megnyilatkozásaikat az első 
t i tkári értekezleten úgy éreztem, hogy akarják is, és képesek is lesznek az 



Az elnöki megnyitó 

egyesületet megújítani. Remélem, hogy az Erdők Évének vándorgyűlése 
olyan korszak kezdete lesz, amelyben régi és jó hagyományaink, sikeres 
módszereink megőrzése mellett , egyesületi életünk megújításával eredmé
nyesen j á ru lha tunk hozzá erdőgazdálkodásunk gondjainak megoldásához. 

Ezt követően felkérte Király Pál főti tkárt , hogy a vezetőség beszámolóját, 
dr. Ébli Györgyöt, az ellenőrző bizottság elnökét pedig, hogy jelentését ter
jessze a közgyűlés elé. 

A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA AZ EGYESÜLET HELYZETÉRŐL 
ÉS A LEGUTÓBBI VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS ÓTA 

VÉGZETT MUNKÁRÓL 

Egyesületünk életében az elmúlt évek folyamán is úgy tükröződtek az egész 
szakma, a magyar erdészet életének fejleményei, mint az alapí tásunk óta el
tel t (egy év híján) 120 esztendő alat t mindenkor . 

A legutóbbi vezetőségválasztó közgyűlés éve — 1979 — a reménység éve 
volt a szakmában. Er re a reménységre, úgy tűnt , minden okunk megvolt ak
koriban. Kezünkben volt már az 5029/1978. számú GPB—ÁTB együttes ha
tározat az erdőgazdálkodás fejlesztéséről és a hazai fanyersanyag komplex 
hasznosításáról, amit a Kormány is megerősített , s így mintegy az erdészet fej
lesztésére i rányuló kormányprogramnak tekinthet tük. Ennek alapján 1979-
ben megkezdte működését a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala (aminek kez
deményezésében egyesületünknek alapvető szerepe volt), és ez a körülmény 


