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Főtitkári beszámoló 
A tavalyi Kaposvári Vándorgyűlésünk óta eltelt egy évi egyesületi mun

kánkat ismertetve engedjék meg, hogy elsőként a Műszaki és Természettudo
mányi Egyesületek Szövetségének 1960. dec. 9. és 10-én megtartott V. Közgyű
léséről emlékezzem meg, amely egyben seregszemléje volt a MTESZ-ben tömö
rült 25 tagegyesületnek is. 

Tizenkét éves fennállása óta a MTESZ és a benne tömörült egyesületek 
szocialista építő munkánk mind jelentősebb tényezőivé váltak. Az 1952-ben 
nyilvántartott 30 000-nyi taglétszám 1960 májusa végére kereken 57 000-re nőtt. 
Különösen figyelemre méltó az ellenforradalom után tapasztalható gyors fejlő
dés. Ez idő alatt több mint 70%-kal növekedett az egyesületi tagok száma és 
sokkal hatékonyabbá vált az egyesületek munkája. A Magyar Szocialista Mun
káspárt fontos, megbecsült helyet biztosít a tudományos egyesületeknek népi 
demokráciánk állami és társadalmi életében. A Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány nagy figyelmet fordít az egyesületek és a Szövetség javaslataira, mind: 
gyakrabban igényli bírálatukat és segítségüket fontos feladatok megoldásában. 

Nem célja mai Vándorgyűlésünknek az V. Közgyűlés határozatainak rész
letes ismertetése, de úgy érzem, hogy egyesületünk csoportjainak küldötteit fel
tétlenül tájékoztatnom kell azokról a legfontosabb feladatokról, amelyek meg
oldására tagságunk erejét összpontosítani kell: 

—• Fokozni kell és megfelelő színvonalra kell emelni az egyesületek poli
tikai, ideológiai nevelőmunkáját, a tudományos és műszaki dolgozók érdek
lődési körének legjobban megfelelő és ahhoz legközelebb álló módon. 

—• További erőfeszítéseket kell tenni, hogy a szakszervezet segítségével a 
helyi vonatkozású társadalmi tudományos tevékenység megerősödjék. 

— Sokkal határozottabb és céltudatosabb módszereket kell találnunk a. 
fiatal műszaki és tudományos szakembereknek az egyesületi munkába való 
bevonására. 

— A tagság figyelmét a műszaki fejlesztésre kell irányítani különös te
kintettel a termelékenység emelésére, a tudományos kutatások tervszerű fe j 
lesztésére, a távlati kutatási terv teljesítésére, a meglevő kapacitások gazda
ságosabb kihasználására, a beruházások gazdasági és műszaki előkészítésének 
megjavítására, a mezőgazdaság korszerű, nagyüzemű gazdálkodásra való át
térésével kapcsolatos kérdések megoldására. 

— Az állami és társadalmi szervekkel együttműködve a tudományos 
propaganda fejlesztésével minél szélesebb körben terjeszteni kell a szakmai 
ismereteket és közre kell működni a munkások közötti műszaki ismeretter
jesztésében. 

—. Lendületet kell adni — a szakmai sajátosságokat f igyelembe véve — 
az oktatási rendszer továbbfejlesztésének és segítséget kell nyújtani a tovább
képzéshez, minden szinten, különös tekintettel a vidéki szakemberekre. 

A Közgyűlés hatalmas anyagából kiragadott legfontosabb irányelvek meg
szabják Egyesületünk munkáját is és világosan értékelhetjük, hogy az elmúlt 
év alatt mit tettünk és mit kell a következő években tennünk. 



A számok tükrében nézve fejlődésünket, megelégedéssel állapíthatjuk meg 
hogy taglétszámunk egyenletesen emelkedő irányzatot mutat. 1960 májusa végén 
4022 tagunk volt, ez a szám ez év ugyanezen időszakára 4253-ra nőtt. Bár külön 
értékeljük csoportjaink társadalmi munkáját, mégis úgy érzem, hogy a taglét
szám és az abban beállott változás egyben tükre csoportjaink aktivitásának is. 
El kell mondanom, hogy különösen a kaposvári, nagyatádi, nagykanizsai, sár
vári, keszthelyi, veszprémi, székesfehérvári, miskolci, sárospataki, debreceni, 
szegedi és kecskeméti csoportjainknál a taglétszám örvendetesen emelkedett. 
A május 31-i állapot szerint a nagykanizsai csoport 199 taggal az első helyre 
emelkedett, második a parádfürdői, a harmadik a miskolci, utána következik a 
kecskeméti és pécsi csoport. 

Ugyanakkor sajnálattal kell megállapítanom, hogy az egri csoportnál 35, a 
szolnokinál 41, a budapestinél pedig 50 fővel csökkent a taglétszám. Még min
dig kevés — mindössze 58 — tagja van a zalaegerszegi csoportunknak. Remél
jük, hogy az ismertetett csökkenés átmeneti jellegű és csoportjaink alapos szer
vező munkával elérik, hogy minden mérnök és erdész tagja legyen majd Egye
sületünknek. 

A nem említett csoportjaink százon felüli taglétszáma évek óta lényegében 
állandó. 

A társadalmi munka alapját és tervszerűségét biztosító munkatervek terü
letén is lényeges javulás mutatkozik. Mindössze két csoportunk, a budapesti és 
a székesfehérvári nem küldött be hozzánk munkatervet. Az összeállított mun
katervek az elmúlt évekhez viszonyítva sokkal tartalmasabbak is. Több bennük 
a konkrét határidőre történő vállalás és kevesebb az általános, a megfoghatat
lan célkitűzés. 

A hozzánk beérkező tájékoztatások számából azonban arra kell következ
tetnünk, hogy a vállalt feladatok megvalósítása csak részben történik meg. Az 
elmúlt egy év alatt 139 szakmai továbbképző előadásról, tapasztalatcseréről 
számoltak be. A bejelentések szerint csoportjaink tehát egy év alatt átlagosan 
az 5 előadást, tapasztalatcserét sem érték el. Ügy gondoljuk, hogy havonként 
1—1 előadás, vitadélután, tapasztalatcsere megrendezése nem elérhetetlen vál
lalás. 

Legtöbb társadalmi munkáról adott számot sorrendben a kaposvári, nyír
egyházi, esztergomi, veszprémi, szegedi, pécsi, miskolci, tatabányai és kecske
méti csoportunk. Engedjék meg, hogy itt mondjak köszönetet eredményes mun
kájukért. A beküldött jelentésekből és esetenként a helyszíni megbeszélésekből 
megállapíthatóan csoportjaink többsége, mondhatnánk kétharmada nem moz
gósítja kellően tagságát, nem érzi át a társadalmi munka alkotó erejét. Itt kap
csolódnom kell mindjárt Szövetségünk közgyűlésén elhangzott határozatokhoz: 
,,az állami és társadalmi szervekkel együttműködve terjesszék csoportjaink 
minél szélesebb körben a szakmai ismereteket". 

Az erdőgazdálkodás fejlesztése terén •—• bár az elmúlt években számottevő 
eredményeket értünk el — az ország erdeit igazán szerető erdészeti szakemberek 
tudják legjobban, hogy még nagyon sok a tennivalónk. A z erdészeti munka 
rendkívül sokoldalú és talán azért nem is mondhatjuk el egyik feladatkörről 
sem azt, hogy már mindent alaposan ismerünk és megtettünk mindent az ered
ményesebb munka érdekében. A helyi vagy idegen előadók bevonásával szerve-



zett továbbképző előadások, tapasztalatcserék igen eredményeseknek bizonyul
tak. Éljenek csoportjaink azzal a támogatással, amelyet egyesületünk és az 
erdőgazdaságok vezetősége nyújt ezen a téren. Bátran vonják be a fiatal erdé
szeti szakembereket az egyesületi csoport szervező munkájába. A fiatalok pedig 
ne vonakodjanak a társadalmi munkából is feladatokat vállalni. Ne tekintsék 
úgy, hogy ez csak a tapasztaltabbak dolga. Jöjjenek rá a társadalmi munka 
ízére, alkossanak szebbet, jobbat, többet akkor is, ha nem áll mögöttük anyagi 
ösztönzőerő. Bővüljön azoknak a köre, akik társadalmi munkában is fáradoz
nak erdőgazdálkodásunk fejlesztésén. A társadalmi munkában lemaradt cso
portjaink zárkózzanak fel a már felsorolt legjobbak közé. 

Központunk munkájáról a következőkben tájékoztatom a tisztelt Vándor
gyűlést: 

Egyesületünk központjában örvendetesen gyarapodott a bizottságok, szak
osztályok száma és ezzel bővült a társadalmi munka területe is. A z elmúlt Ván
dorgyűlésünk óta járult hozzá elnökségünk a Filmbizottság, az Erdei Vasutak 
Szakosztálya, és az Erdőrendezési Szakosztály szervezéséhez. Különösen a két 
új szakosztályunk igen aktív és rendszeresen tart vitaüléseket. Reméljük, hogy 
a kezdeti lendület tartós marad. 

Az Erdő szerkesztőbizottságának munkája legismertebb tagjaink előtt, hi
szen lapunkat rendszeresen megkapják, olvassák. Mint ismeretes, április 1-től 
sikerült elérnünk a lap terjedelmének bővítését. Az Erdő tartalmi elismerését 
mutatja az is, hogy a bővítéssel együtt járó tagdíjemelést megértve a példány
szám nem csökkent, hanem emelkedett. 

Szervezési Bizottságunk tagjai vállalták, hogy patronálják csoportjaink tár
sadalmi munkáját, eredményes közreműködésüket a taglétszámnál ismertetett 
növekedés mutatja. 

Oktatási Bizottságunk megvitatta az oktatási rendszer továbbfejlesztésé
vel kapcsolatosan erdőgazdálkodásunk területét érintő kérdéseket és ennek meg
oldására javaslatot készített. 

Külügyi Bizottságunk ez évben a román, a bolgár és a lengyel tagegyesü
letekkel vette fel a kapcsolatot kölcsönös tanulmányutak megszervezése céljá
ból. 

Filmbizottságunk keskenyfilm bemutatót rendezett annak érdekében, hogy 
feltárja, milyen lehetőségek vannak ennek kiterjesztésére az erdőgazdasági p ro
paganda területén. 

Erdőfeltárási Szakosztályunk ülésein az erdei útépítések helyzetét és annak 
fejlesztési irányelveit vitatták meg a második ötéves tervidőszakra vonatkozóan, 
foglalkoztak továbbá a rakodás gépesítésével és a szállítás szervezésével. 

A Fásítási Szakosztály társadalmi úton segítette a Fásítás Hónapja sikeres 
megszervezését. A z Agrártudományi Egyesülettel együtt munkatervet dolgozott 
ki arra nézve, hogy a két társadalmi egyesület egymás munkáját kiegészítve 
mi módon segíthetné társadalmi úton a termelőszövetkezetek megerősítését. A 
Szakosztály javaslatot készített a fásítási felelősök részére összeállítandó útmu
tató tematikájára. 

Erdőművelési Szakosztályunk a helyi csoportoknál élősegítette a kijelölt 
nyár minta- és ellenőrző-területeken folyó külső felvételi és belső értékelő mun-



kát. Javaslatot állított össze a telepítésre legjobban bevált nyáranyag minősé
gére, méretére és annak előállítására. 

A Gépesítési Szakosztály az új erdőgazdasági gépek termelékenység- és ön
költségvizsgálati módszereinek megvitatásával foglalkozott, továbbá értékelte a 
fakitermelési munkák gépesítését az ERTI pusztavacsi és ugodi kísérletei alap
ján. 

Az Erdei Vasutak Szakosztálya az erdei vasutak önköltségcsökkentésének 
lehetőségeit vizsgálta meg, különös tekintettel a parallel történő teherautó-szál
lításra. A Szakosztály tagjai tanulmányozták továbbá az erdei vasútakra vonat
kozó külföldi szakirodalmat és az üléseken ezt ismertették. 

Az Erdőrendezési Szakosztály a fotogrammetria elméleti alapjait, fej lődé
sét és jelenleg is alkalmazott eljárásait ismertette több ülésén. 

Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztály az erdőgazdálkodás termelékeny
sége mérésének problémáival foglalkozott. 

Számvizsgáló Bizottságunk felülvizsgálta Egyesületünk 1960. évi számadá
sait és pénzgazdálkodását abból a szempontból, hogy az mennyiben felelt meg 
a szigorú takarékosság követelményeinek. Az Egyesület bevétele egyéni és jogi 
tagdíjakból a tervezettnél több volt. A kiadásokat vizsgálva megállapította a 
Bizottság, hogy a költségvetés minden költségneménél — a fenntartási kiadások 
kivételével —• abszolút megtakarítás mutatkozik és a MTESZ Központi Titkár
sága által megkívánt és ennek megfelelően Egyesületünk által megtervezett 
dologi-, személyi-, jutalmazási- és fenntartási kiadások aránya a teljesítésnél 
csak kisebb eltéréseket tartalmaz. Ezek a kisebb eltérések nem voltak kifogásol
hatók. 

A Számvizsgáló Bizottság — jelentését összegezve — megállapította, hogy 
Egyesületünk 1960. évi gazdálkodása megfelelt a követelményeknek, gazdálko
dásában érvényesült a szigorú takarékosság elve. A Számvizsgáló Bizottság a 
felmerült kiadásokat az aktivitás szempontjából is vizsgálta atekintetben, hogy 
az előző évekkel szemben az összes kiadásokból egy egyesületi tagra vetítve 
mennyi kiadás esik. A megállapítás ebben is kedvező, mert a számok az aktivi
tás fejlődésére mutatnak. Végül megállapította a Bizottság, hogy az Egyesület 
a személyi juttatások és kifizetések terén is érvényesítette a takarékossági szem
pontokat és az erkölcsi követelményeket. Nem történt olyan kifizetés vagy jut
tatás, amely mögött ne lett volna a társadalmi tevékenységet jóval meghaladó 
munka. 

Amint az elvtársak Az Erdőből is értesültek, könyvtárunk rendezése befe
jeződött és tagjaink rendelkezésére áll. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy könyv
tárunk iránt máris van érdeklődés és a közölt könyvtári napokon tagjaink is
mételten felkeresik Egyesületünket, hogy a régi és az új erdészeti irodalom ta
nulmányozásával bővítsék ismereteiket. Jelenleg könyvtárosunk a katalógus 
összeállításán dolgozik. Reméljük, hogy a katalógust még ebben az évben el 
tudjuk juttatni tagjainkhoz. Ez a katalógus tartalmazza majd könyvtárunk j e 
lenlegi állományát az 1960. december 31-i állapotnak megfelelően. Azt tervez
zük, hogy az évenkénti gyarapodásról pótfüzetet adunk ki és ezt is eljuttatjuk 
valamennyi tagunk részére. 

Kérem a tisztelt Vándorgyűlést, fogadja el a beszámolót és csoportjaink 
javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék továbbra is az elnökség munkáját. 


