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Az egyesületi elnökségi munka irányelvei 

A z egyesület tagsága fokozott reménnyel tekint a megválasztott vezető szer
vek felé és azt várja tőlük, mindenekelőtt az új elnökségtől, hogy lendítsék fel 
az egyesületi életet, tartsanak szorosabb kapcsolatot az egyesület egész tag
ságával, vegyék sorra az erdészet előtt álló feladatokat, a tagság minél nagyobb 
részének bevonásával vitassák meg a teendőket, foglaljanak állást a fő kérdé
sekben és szervezzék a helyesnek tartott célok megvalósításáért folyó munkát. 

Erősen nyilvánul meg az az igény, hogy az 'egyesületi munka legyen rend
szeresebb, a központi testületek — választmány, elnökség, szakosztályok — 
meghatározott időközökben ülésezzenek és az elhangzottakról érdemben ki
merítően tájékoztassák a tagságot. 

A fagazdaságot érintő kérdések vizsgálatában, a tagság továbbképzésében az 
a kívánság, hogy differenciáltabban foglalkozzunk a tagság különböző nagy ré
tegeivel, hogy mindenki megtalálja a neki szóló mondanivalót mind rendezvé
nyeinken, mind publikációinkban. 

A fokozott igényeknek csak akkor tudunk eleget tenni, ha jó l megszervez
zük az elnökség munkáját és helyesen osztjuk meg a munkát a vezető tisztség
viselők között. 

A z elnökség előtt álló fontos feladatok 

Feladatainkat az alábbiak szerint csoportosítjuk: 
1. Világosan meg kell határoznunk az MTESZ általános irányelveinek és az 

OEE Alapszabályok keretei között az adott időszakra — jelen esetben az el
nökség mandátumának időszakára — az egyesület alapvető és időszerű célki
tűzéseit, tehát azokat a feladatokat, amelyekre az egyesület tevékenységének 
elsősorban kell irányulnia. 

2. Erősítenünk kell a kapcsolatainkat az MTESZ központjával és az érdekelt 
társegyesületekkel (FATE, Papír- és Nyomdaipari TE, MAE, Hidrológiai Tár
saság) annak érdekében, hogy egyre inkább komplex munkákat tudjunk ki
dolgozni, az illetékes állami és társadalmi szervek elé terjeszteni. Ugyancsak 
fontos, hogy a MÉM-mel és MEDOSZ-szal fennálló kapcsolataink tovább erő
södjenek. 

3. A szakosztályok munkáját alapvetően meg kell javítani. A szakosztályok 
munkájának a fő feladatokra való irányítása érdekében az elnökség meghatá
rozza azokat az alapvető kérdéseket, amelyek vizsgálata — a saját szakterületet 
illetően — valamennyi szakosztály feladata. 



A z elnökség tagjai közül összekötőket jelölünk ki azon szakosztályokhoz, 
amelynek vezetője nem tagja az elnökségnek. A z elnökség időnként ülésen 
tárgyalja meg a szakosztályok és bizottságok munkáját. 

4. Tartalmasabbá, aktívabbá kell tenni helyi csoportok életét. A jelenlegi 
formák hasznosítása mellett keressük azokat a további működési kereteket, ame
lyek alkalmasak az egész tagságnak az egyesületi életbe való aktív bevonására. 
Erősítenünk kell a vidéki helyi csoportokkal a kapcsolatainkat. Ennek érdeké
ben rendszeresebbé kel tenni a titkári értekezleteket. A z elnökség egy-egy 
tagját megbízzuk azzal, hogy nyújtson folyamatos segítséget egy-egy vidéki 
helyi csoportnak a munkában. Irányelvként adjuk a szakosztályoknak, hogy 
évente legalább egy rendezvényt a vidéki helyi csoportokkal közösen rendezze
nek; ennek során gondoskodni kell arról, hogy a helyi csoport külső tagjai is 
részt vehessenek a rendezvényeken. 

Megfelelő rétegpolitikát kell kialakítanunk és folytatnunk a főbb rétegek 
felé és gondoskodnunk kell ennek rendszeres viteléről. Itt a mérnökökre, tech
nikusokra, a fiatalságra és nyugdíjasainkra kell elsősorban gondolnunk. 

6. Egyesületünk kiadványát, „ A z Erdőt", fokozottabban állítjuk céljaink és 
feladataink szolgálatába. Erősítjük a lap tömegkapcsolatait, törekszünk a cikk
írók körének bővítésére, a gyakorlati cikkek számának növelésére, a lap színvo
nalának javítására. A z elnökség tagjainak megfelelő munkakapcsolatba kel 
kerülniök a lappal. A szakosztályok vezetői tartoznak gondoskodni arról, hogy 
munkaterületükről minden hónapban megfelelő színvonalú szakcikk a kellő 
időben közlésre rendelkezésre álljon — amennyiben ezt a szerkesztő bizottság 
elnöke igényli. 

7. Gondoskodnunk kell az egyesületi élet rendszerességéről, az alapszabályok
nak megfelelően. A választott testületek, valamint a központi szakosztályok és 
bizottságok megfelelő időközökben történő, rendszeres egybehívására törek
szünk. A z egyesület működéséről rendszeresen tájékoztatnunk kell a tagságot. 

8. Bővülnek az egyesület nemzetközi kapcsolatai. Ezzel kapcsolatos kötele
zettségeinknek különös gonddal, maradéktalanul kell eleget tennünk. 

9. A z erdészet területén dolgozók egységes — a társadalom egyetemes érdekét 
szolgáló — gondolkodásmódjának és cselekvésének erősítése. 

10. Tevékennyé kell tenni a választmányt, serkenteni kell munkáját. A vá
lasztmány tagjainak — mint szakterületük, munkaterületük egyesületi képvise
lőinek — feladatává kell tenni az őket megválasztó tagsági csoportot foglalkoz
tató problémák, tervek, gondolatok összegyűjtését és az egyesület elnökségé
hez vagy választmányához, esetleg a közgyűléshez való továbbítását. 

11. A z elnökség fokozottan kíván támaszkodni a tagság véleményére, javas
lataira. Ezért fel kell dolgozni és a vezetés munkájában hasznosítani a vezető
ségválasztással kapcsolatos (a tagság körében folytatott) véleménykutatás ta
pasztalatait. 

A vezető tisztségviselők közötti munkamegosztás 

Elnök: Az egyesület követendő irányvonalának kialakítása, annak következetes 
keresztülvitele, az OEE általános vezetése és képviselete a felsőbb testü
letekben a főtitkárral együtt. 

Mérnök-alelnök: A z elnök helyettesítése, a felsőfokú iskolai végzettségű szak
emberek helyzete, problémái, ezzel kapcsolatos javaslatok. 

Erdész-alelnök: A z elnök helyettesítése, a közép- és alsófokú végzettségű szak
emberek helyzete, problémái, ezzel kapcsolatos javaslatok. 



Főtitkár: Kapcsolatok tartása és fejlesztése az MTESZ központtal, MÉM-mei, 
MEDOSZ-szal, társegyesületekkel. A szakosztályok, szakbizottságok, elnök
ségi összekötők irányítása. A z ifjúság helyzete, problémái. A z OEE általá
nos vezetése és képviselete a felsőbb testületekben az elnökkel együtt. 

Főtitkárhelyettes: A z OEE rendszeres működéséről való gondoskodás. A vá
lasztmány, elnökség, szakosztályok rendszeres üléseinek előkészítése, a mun
katervek, költségvetések kellő időben való elkészítésének ellenőrzése, a 
pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése. 

A z elnökségi összekötők feladatai 

a) Segítség nyújtása a szakosztályoknak, helyi csoportoknak az éves munka
terv összeállításában. Ennek során érvényt kell szerezniök a kiadott egyesületi 
irányelveknek és költségvetési előirányzatok betartásának. 

b) A munkatervek végrehajtásáról rendszeres helyzetjelentés az egyesület 
főtitkárának. 

c) A szakosztályok, helyi csoportok tagságát foglalkoztató problémák, tervek 
összegyűjtése és eljuttatása az egyesület főtitkárához. 

d) Tájékozódás az elnökségi, választmányi határozatok végrehajtásáról, f o 
lyamatos agitáció a végrehajtás érdekében. 

e) Tájékozódás az illetékes állami, szövetkezeti stb. gazdasági szerv vezető
jénél a helyi csoporttal és az egyesülettel fennálló viszony helyzetéről, problé
máiról. 

f) Az alapszabályok jóváhagyása után előadás tartása az alapszabályokról 
a helyi csoport tagsága körében, különös tekintettel az egyesületi célkitűzé
sekről, a tagság jogairól és kötelezettségeiről szóló fejezetekre. 

g) Részvétel a helyi csoport, szakosztály, bizottság OEE vezetőségi beszámol
tatásán, személyes tapasztalatok alapján észrevételek, kiegészítések megtétele. 

h) Részvétel a helyi csoportnak a megyei (városi) MTESZ szerv által történő 
beszámoltatásán, a csoport támogatása, a főtitkár tájékoztatása a beszámoltatás 
tapasztalatairól. 

i) A szakosztályvezetők, helyi csoporttitkárok beszámoltatása az elnökségi 
összekötő jelenlétében történik. 

j) A z összekötő elsősorban a helyi csoport vezetőivel, valamint választmányi 
tagjával tartja a kapcsolatot, de keresi az érintkezést minél több egyesületi tag
gal is. 

A z OEE Elnöksége 


