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Az Országos 
Erdészeti Egyesület 

vezetőségválasztó 
küldöttközgyűlése 

Évi vándorgyűlésének keretében, Keszthelyen tartotta az Egyesület négy 
évenként esedékes vezetőségválasztó közgyűlését. Augusztus 24-én, a koradélu
táni órákban gyűlt össze a helyi csoportok részéről megbízott összesen 190 küldött 
és mintegy 210 főnyi érdeklődő a városnak jó ízléssel feldíszített kultúrtermében, 
az emelvényen helyet foglaló lelépő elnökség előtt. 

Elsőnek Boér Ferenc, a keszthelyi egyesületi csoport elnöke a vendéglátó 
Erdőgazdaság igazgatója köszöntötte a résztvevőket és vendégeket, majd részle
tesen ismertette a Keszthelyi Erdőgazdaság helyzetét, munkáját. Szavai nyomán 
változatos feladatokra jól felkészült és egyre eredményesebben működő erdőgaz
daság képe alakult ki. Az eddigi munkából a résztvevők a vándorgyűlés tanul
mányútja során később szemléletes ízelítőt kaptak, de élénk érdeklődéssel fogad
ták a jövő elképzelések, tervek, gondolatok felvázolását is. Ezeket a csoportelnök 
a következőkben tárta fel: 

— Erdőgazdaságunk dolgozóinak eddigi tapasztalata, az irányító, műszaki 
szervezés fejlettsége, a műszaki fejlesztés színvonala, a kidolgozott középtávú ter
vek és programok alapot és módot adnak a további feladatok még eredményesebb 
megoldásához. 

— fgy például a nagyterületű cseresek és rontott erdők ütemszerű átalakítása 
érdekében az elkészített részletes tervek alapján — ahol a terepviszonyok azt le
hetővé teszik — gépi tuskózást és mélyforgatás után gépi erdősítést és gépi ápolást 
kívánunk végezni. Ez a felújítási módszer jelentős mértékben csökkenti a mun
kaerőszükségletet, a ráfordításokat és az átfutási időt, ugyanakkor gyorsítja és nö
veli az erdőtőke akkumulációját. 

— A Keszthelyi Állami Erdőgazdaság kezelésében van a Balaton egész északi 
partjának területe. Ez a táj domborzati, geológiai adottságaival, szubmediterrán 
klímának megfelelő erdeivel, tájilag, erdészetileg hazánk egyik legszebb, legválto
zatosabb részét foglalja magában. Ezek az adottságok erdőgazdaságunk feladatává 
teszik, hogy ezen erdők felújításának, átalakításának jól átgondolt terveit úgy 
valósítsuk meg — amint azt a jogelőd Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság is 
programozta —, hogy a Balaton északi partját esztétikailag, egészségvédelmileg, 
üdülési és idegenforgalmi szempontból is az ország egyik legszebb tájává alakítja. 



—• A Balatonfelvidéki Állami Erdőgazdaság által megkezdett munkát kíván
juk folytatni a Balaton északi partján elterülő kopár területeken végzendő erdő
telepítések és fásítások vonatkozásában is. A Balaton északi partján az elmúlt év
század rossz gazdálkodása következtében sok dolomitos, mészköves kopár alakult 
ki, amelyek az erdőgazdaság kezelésébe kerültek. Ezen területek telepítésével eze
ket a területeket hasznosításba vonjuk és a táj erdősültségét, esztétikai szépségét 
tovább emeljük. Itt gondolunk a Veszprém—Várpalota közötti területek telepíté
sének továbbfolytatására, Liter, Királyszentistván, Vörösberény, Balatonalmádi, 
Alsóőrs, Lovas, Palóznak, Balatonfüred, Tihany, Aszófő, Akaii, Dörgicse, Balaton
udvari, Szentantalfa, Zánka stb. községhatárokban betelepítendő területekre. 

— Oj megoldásokat kell keresnünk a Balaton északi partja viszonyainak meg
felelőbb fásítások megvalósítására. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk 
az Erdőrendezőség Balatonfüredi Fásító-Tervező Csoportjával. Közös együttmű
ködéssel, a rendelkezésre álló fásítási tervek alapján szorgalmaznunk kell, hogy 
mielőbb olyan fásítási övezet jöjjön létre, amely a táj üdülési, táborozási, idegen
forgalmi jellegének is megfelel. 

— Főhatóságunk erdőgazdaságunkat jelölte ki a gyorsannövő fenyő-félékkel 
történő erdőfelújításra, mintegy 2800 ha területtel. Ezen feladat végrehajtását 
Zalaerdőd térségében kezdtük meg. A gyorsannövő fenyőfélékkel történő erdőfel
újítást korszerű agrotechnikával, szerves- és műtrágyázással, szelektált erdősítési 
anyaggal valósítjuk meg. 

— Ezen erdőfelújítások az ERTI közreműködésével folynak. Az üzemi kísér
letet 1966. évben kezdtük el és 10 év alatt 600 ha-on végezzük el az erdőfelújítást. 

— Erdőgazdaságunk 1964. évben a kőbánya leállítása után kezdett hozzá a 
Badacsony-hegy erdeinek rekonstrukciójához, a bányászattal és legeltetéssel érin
tett területek újraerdősítéséhez. A munka első eredményei biztatók és máris je
lentős mértékben megváltoztatták a Badacsony-hegy arculatát. Ezen munkát a 
sikeres befejezésig folytatjuk. 

— Erdőgazdaságunk területén több természetvédelmi terület fekszik. Ezeken 
a területeken az OTVH megbízásából a leadott költségvetések alapján végezzük az 
előirányzott munkákat. 

— A Kis-Balatonhoz csatlakozik a fenékpusztai vízrendezett, tőzeges lápterü
let. Itt mintegy 800 ha összefüggő területet bocsátottak az erdőgazdaság rendel
kezésére, nyártelepítés céljára. Eddig 380 ha területen létesítettünk már nyárerdőt, 
olasz- és francianyárral, fehérfűz és éger elegyítésével. E nehéz körülmények kö
zötti erdőtelepítések fafaját, technológiáját kidolgoztuk és reményünk van az ed
digi biztató eredmények alapján, hogy a hátralékos 420 ha terület telepítését 1972-
re befejezzük. 

— A nagyarányú erdőfeltárás ma már lehetővé teszi a rakodók koncentrálá
sát. A kidolgozott harmadik 5 éves tervünkben — amennyiben azt a terepviszo
nyok és az erdőfelújítás érdekei megengedik — fahasználatunkat a lehetséges 
mértékig koncentráljuk. A koncentráció eredményezi a termelőeszközök jobb ki
használását, a magasabb színvonalú szervezettséget és szakmai munkát. A munka
erő kímélését, a termelőmunkában való jobb hozzáállást biztosítja — a termelé
kenység növekedésével — az ilyen szervezetben könnyebben és kisebb költséggel 
megoldható munkásszállítás. 

— Ebben a formában jobb a választékolás, könnyebb az igényelt termék ter
melésére való átállás, az értékre történő termelés és gyorsabb a készletek átfutása. 

— Ezt a megkezdett gyakorlatot kívánjuk fejleszteni a gépesítés korszerűsí
tésével. 



— Fagyártmánytermelésünk volumenét a választékok bővítésével a piac igé
nyeinek megfelelően növelni kívánjuk. Ennek érdekében gondoskodunk a műszaki 
fejlesztéssel egyidejűleg a rendelkezésre álló kapacitás gazdaságosabb kihasználá
sáról. 

— És engedje meg végül a Közgyűlés Tisztelt hallgatósága, hogy nyilatkozzam 
arra vonatkozóan, mit várunk a gazdaságirányítás új rendszere mellett, a nagyobb 
önállóság alapján az erdőgazdálkodásban. 

— A szocialista bővített újratermelés hatékonyabb megvalósítását és ennek 
mérőszámainak kimunkálását. 

— Bár eddigi munkánk során is arra törekedtünk, hogy munkáinkban na
gyobb növedékű és értékesebb fahozamot adó erdőket létesítsünk és neveljünk fel, 
ezen törekvésünknek értékbeni eredménye mindezideig ismeretlen. Folyik tehát 
szocialista bővített újratermelés, de az alapérték és változásának számbavétele el
marad, az újratermelés mértéke, eredménye szinte ismeretlen. 

— Mivel nem közömbös, hogy az erdőgazdaságok alapvető erdőértéke miként 
alakul, fontos és sürgős lépésnek tartom az élőfaállomány számbavételét és érté
kelését, annak változásainak megállapítását. Az értékváltozást le lehet mérni a 
fafaj-összetétel változásán, a növedék emelkedésén. Be kell vezetni az erdőérték 
számítást és folyamatos nyilvántartását, ami nem hagyhatja figyelmen kívül az 
erdő eszmei értékeit sem, mint pl. a talajvédelmet, vízgazdálkodás szabályozását, 
egészségvédelmet, esztétikai hatást stb. és ennek eredményeként anyagi érdekelt
ségben kell részesíteni azokat az erdőgazdaságokat, amelyek az erdőtőke akkumu
lációja során többet adnak a népgazdaságnak. Ez a módszer a bővített újraterme
lésnek meghatározója lehetne. 

— Az önállóság és nagyobb felelősség feltételei mellett reméljük elérni az er
dőgazdasági termelés legmegfelelőbb, legfejlődőképesebb és leggazdaságosabb 
szerkezeti és szervezeti formájának kialakulását. Az a véleményünk, hogy a gazda
ságirányítás új rendszere új utakat nyit ezen a területen. És sok — a fejlődést 
gátló — kötöttségtől fog megszabadítani. Ez az új szerkezeti és szervezeti forma 
lehet az erdőgazdasági beruházások gazdaságosságának és hatékonyságának biz
tosítéka is. 

— Szocialista bővített újratermelést nem lehet elképzelni megfelelő, célirá
nyos, a fejlődés törvényeit figyelembe vevő optimális műszaki fejlesztés nélkül. 
Már pedig beruházási alapjaink kötöttek, de jelentős segítséget nyújtana az erdő
gazdaságok számára, ha az erdő-érték akkumulációja során hozott többlet után e 
többlet nagyobb részét a szükséges, visszterhes műszaki fejlesztésre tudnánk fel
használni. És ezáltal az akkumuláció gyorsulását és érték-tömegének növelését is 
szolgálnánk. 

— Előadásomban tartózkodtam a kitüntető jelzők használatától. Ha voltak 
eredményeink, ha bizonyos területeken sikert tudtunk elérni, az dolgozóink jó 
munkáját dicséri és szolgáljon az egész magyar erdészet hasznára. Amikor köszö
netet mondok nekik, nem felejtem el azt a segítséget sem, amit munkánkhoz az 
Országos Erdészeti Egyesülettől, az ERTI-től, az Erdészeti Tervező Irodától, Egye
temünktől, társerdőgazdaságainktól, testvér-vállalatainktól és kereskedelmi part
nereinktől, az ERDÉRT-től, a Lignimpextől, a bányászattól, az építő- és bútor
ipartól stb. kaptunk. Mindezekért köszönet. És köszönet a helyi városi, járási me
gyei párt- és állami szerveknek is, amelyek nemcsak a kötelesség szerinti ellen
őrzések, beszámoltatások keretében foglalkoztak tevékenységünkkel, hanem 
munkánkhoz, problémáink megoldásához mindig a leghathatósabb támogatást 
nyújtották, egy minden ízben szocialista vállalat szocialista fejlődéséhez szüksé
ges segítséget adták. 



Dr. Madas András elnök köszönetet mondott a helyi csoportnak a rendezés 
munkájáért, majd rátért elnöki megnyitójára: 

Tisztelt Közgyűlés! 

— A legutóbbi vezetőségválasztó közgyűlés óta 4 év telt el. Ennek eseményeit 
részletesen a főtitkári beszámoló tartalmazza. Jelen Közgyűlésünk olyan időpont
ban és körülmények között zajlik le, amelyhez több jelentős — az Egyesületet 
érintő — esemény kapcsolódik. Említsük meg bevezetőben, hogy az Egyesület je
len elnöksége — kisebb változásoktól eltekintve — 10 éve áll az Egyesület élén és 
a tagság már három cikluson, három választáson keresztül tisztelt meg bennünket 
bizalmával. Ez a tény bizonyos számvetésre kötelez bennünket. Az elmúlt 10 év 
a magyar erdőgazdálkodás történetében meghatározott, jól elkülöníthető szakaszt 
jelentett, amely az OEF megszűnésével, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium megalakulásával, az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével, az 
erdőgazdaságok, faipari vállalatok önálló gazdálkodásának megvalósulásával zá
rul. A tavalyi — oly emlékezetes — centenáriumi közgyűlésünkön felvetett gon
dolatok jó alapot adnak a múlt eseményeinek, hibáinak számbavételével a jövő 
feladatainak helyes megítélésére. 

* 1 

A küldöttközgyűlés elnöksége 

— Mai Közgyűlésünkön emlékeztetnünk kell arra is, hogy közeledik a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója, azé a forradalomé, amelyik lehe
tővé tette számunkra a régi társadalmi rendszer megdöntését, az új, szocialista 
társadalom építését és ebben a szocialista erdőgazdaság kiépítését. 

•— Az elmúlt évtizedben a magyar erdészek névtelen ezrei szívósan, kitartóan 
és eredményesen dolgoztak a népgazdasági tervek keretében az erdőgazdasági fej
lesztési tervek megvalósításán. Ennek eredményeképpen 10 év alatt 180 000 hek
tárral nőtt az erdőterület, s a fakitermelés 3,3 millió m 3-ről 5,0 millió m 3-re emel
kedett. Ezt a munkát nem kísérte a sajtó és egyéb hírközlő szervek napi és zajos 
érdeklődése, s felsőbb szerveknek sem kellett azzal foglalkozniuk, vajon jól ha
lad-e a munka az erdőgazdaságokban. Éppen ezért estek olyan jól mindannyiunk
nak a Kormány elnökének őszinte és bensőséges elismerő szavai, melyeket a cen
tenárium alkalmával az Egyesület tagságához, a magyar erdészekhez intézett. 



— Egyesületünk igyekezett megfelelni azon feladatoknak, amelyeket haladó 
hagyományai, a társadalmi egyesületek iránt ma általában támasztott igény és 
nem utolsó sorban saját lelkiismeretünk állított elénk. Mennyiben sikerült a fel
adatot teljesítenünk, ennek megállapítása már nem a mi feladatunk, ez a tagság 
joga és kötelessége. Ügy véljük, a mi feladatunk ma elsősorban rámutatni azokra 
a hiányosságokra, amelyeket nagyobb lelkesedéssel, több áldozatvállalással, jobb 
szervezéssel résziben el lehetett volna kerülni. Ügy véljük, a megválasztandó új 
Elnökségnek akkor tesszük a legjobbat, ha elsősorban a megjavítandó területekre 
irányítjuk a figyelmét. 

1. Bár a központi előadók és a Szervező Bizottság tagjai gyakran keresték fel a 
helyi csoportokat, az Elnökség tagjai nem látogatták rendszeresen a vidéki 
szerveinket. Ügy véljük, hogy sok felgyülemlett problémát, megválaszolatlan 
kérdést lehetett volna megoldani, illetve megválaszolni, ha eleget tettünk vol
na vidéki szerveink meghívásának és rendszeresen megbeszéltük volna az 
Egyesület, az erdőgazdálkodás gondjait, problémáit. 

2. Soká késlekedtünk a Budapesti Csoport megalakításával és így hiányzott a 
Központban az a szervező erő, amely a budapesti, legnagyobb létszámú tagsá
got mozgósíthatta volna a tevékeny munkára. Ebből a vidéki munka is na
gyobb lendületet kaphatott volna. így a központi munkánkból a vidéki tag
jaink Az Erdő című lapon kívül nem kaptak annyi segítséget, mint amennyit 
ténylegesen adhattunk volna. 

3. Központi bizottságaink egyike-másika nem működött egyenletesen, s több 
fontos bizottságunk nem adott olyan segítséget a problémák megoldásához, 
mint amennyit joggal elvárhatna a tagság. 

4. Végül az Elnökség és a Választmány nem foglalkozott elég rendszeresen azok
kal a fontosabb erdőgazdasági feladatokkal, amelyek helyes megoldásától 
egész erdőgazdaságunk előbbrevitele függ. 
— Most új korszak küszöbére érkeztünk. Az erdészeket jellemző józan szám

vetés, a feladatok tárgyilagos meghatározása, majd fegyelmezett végrehajtása a 
további eredményes munka, a sikeres előrehaladás feltétele. 

— Vegyük sorba a legfontosabb feladatokat: 
1. Az új gazdaságirányítási rendszerben megszűnik a tervlebontásos rendszeren 

alapuló, centralizált irányítási rendszer. A gazdaságok, vállalatok nem kap
nak felülről tervszámokát, utasításokat, maguknak kell eldönteniük teendői
ket azok között a keretek között, amelyeket a gazdasági szabályozók határol
nak be. 

2. Az erdészet szervezete megváltozott, jelentős területek kerültek más irányító 
hatóság alá, s az állami gazdaságok, de elsősorban a termelőszövetkezetek je
lentős faipari tevékenységet fejlesztenek ki saját faanyaguk feldolgozására. 
Megszűnik az állami erdőgazdaságok monopol jellegű helyzete. 

3. Az eddigi nyomasztó fahiány helyébe bizonyos választékokban és fafajokban 
új gondok, 20 éve nem hallott értékesítési problémák léptek. 

— Az új helyzet új feladatok elé állítja az Erdészeti Egyesületet, a társadalmi 
egyesületek szerepe is megváltozik. Az egyesületek — így a mi egyesületünk is — 
akkor fognak fejlődni, ha megértik, hogy 

— nem elegendő csak a tagság lelkesedésére hivatkozni, hanem segítséget kell 
nyújtani a tagságot érintő kérdések megoldásában; 

— az Egyesület lesz az a vitafórum, ahol a különböző szervekhez tartozó szak
emberek megvitathatják az egész ágazat problémáját és ezzel elősegíthetik 
az egységes ágazati politika, jelen esetben az erdőgazdálkodás fejlesztését; 



— az Egyesület szerepe a társadalmi-gazdasági életben megváltozik és a jövőben 
az eddigieknél jobban válhat egyenrangú partnerré az új gazdaságirányítási 
rendszerben, az erdőgazdálkodás területén működő szervek között; 

— mindezen feladatokat azonban csak aktívabb, mozgékonyabb, a tagság igé
nyeihez jobban alkalmazkodó, folyamatosabb egyesületi tevékenységgel lehet 
elérni. 

— Űgy vélem, hogy az a friss lendület, a konzervatívnak tartott erdészek oly 
rugalmas alkalmazkodása az elmúlt 20 évben az újhoz, a fej lődőhöz, ami az erdé
szeket a felszabadulás óta jellemezte, most is átsegített bennünket az új idők kez
deti nehézségein és a mindig megújulni képes 100 éves Egyesületünk a tagság se-
gíségével új formában és új eszközökkel fog a modern kor igényeinek megfelelni. 

Az elnöki megnyitót Fekete Gyula főtitkári beszámolója követte: 
— Az eseményekben rendkívül gazdag jubileumi évünk után — ebben az évben 

szerényebb keretek között — hívtuk össze közgyűlésünket, a helyi csoportok által meg
választott küldötteket, hogy a beszámolók nyomán megvitassák az egyesületi munkát, 
majd megválasszák azt az országos választmányt, elnökséget, számvizsgáló bizottságot 
és fegyelmi bizottságot, amelyéknek feladatuk lesz a következő években az egyesületi 
munkát szervezni, irányítani. 

— Az elmúlt évi jubileumi közgyűlésünkön Egyesületünk elnöke ismertette hogy 
Egyesületünk az alapítása óta eltelt 100 év alatt hogyan segítette elő erdőgazdálkodá
sunk fejlesztését. Engedjék meg, hogy a most leköszönő országos választmány és elnökség 
megválasztása óta eltelt 4 év alatt megoldott feladatok közül a leglényegesebbekről szá
moljak be azért, hogy közgyűlésünk értékelni tudja az 1963-ban megválasztott országos 
választmány, elnökség, a helyi csoportok, valamint a központi bizottságok és szakosz
tályok munkáját. 

— A központi bizottságaink közül ki kell emelni a Műszaki Fejlesztési Bizottságunk 
tevékenységét, amellyel célul tűzte ki az erdőgazdálkodás főbb irányelveinek megvita
tását, valamint ezen cél elérése érdekében a szakosztályok munkájának a műszaki fej
lesztés szempontjából való összefogását. A bizottság ülésein megvitatásra kerültek az 
erdőfeltárás, az erdőrendezés továbbá az erdőművelés fejlesztésének irányelvei, vala
mint a bizottság vezetőjének, dr. Sali Emil elvtársnak, az 1980-ig kitermelhető fatömegre 
vonatkozó tanulmánya, amelyet az ERTI által megrendezett tudományos ülésszak kere
tében e vita eredményeként nagyszámú hallgatóság előtt a Magyar Tudományos Akadé
mián is ismertetett. Ez a bizottság foglalkozott továbbá az ipari jellegű fakitermelés le
hetőségeivel. 

— Az Erdő szerkesztő bizottsága munkája szaklapunkból ismert leginkább tagsá
gunk előtt. Szerkesztő bizottságunk a munkatervében vállalt feladatokat tervszerűen 
megoldotta, negyedéves ülésein kialakított laptervvel biztosította a lap színvonalának 
emelését, illetve megtartását. 

— Ismételten felmerült lapunk színvonalának kérdése. Ezzel a problémával több
ízben foglalkozott Egyesületünk elnöksége, a szerkesztő bizottság és néhány helyi cso
port taggyűlésén magam is résztvettem, ahol ezt a kérdést felvetették. A vita során a 
szakemberek végül is egyetértettek abban, hogy Az Erdő színvonalát nem volna célszerű 
csökkenteni, hiszen néhány elvontabb témájú tanulmányt kivéve a közölt cikkek általá
ban közérthetők a szakemberek számára. Másrészt tartani kell a lap színvonalát azért is, 
mert ez az egyetlen szaklapunk, amely több mint 50 külföldi országba csereképpen rend
szeresen eljut. Megoldásként az kívánkozik, hogy az erdészeti szakemberek elsősorban az 
erdészek és erdésztechnikusok írjanak minél több szakcikket Az Erdő számára. Ezzel 
elérhetnénk, hogy a szaklap olvasótábora tovább bővüljön és közkedveltté váljon azok 
számára, akik talán most nem értenek egyet lapunk színvonalával. 

— Egyesületünk évenként kiadja a Magyar Erdészettudományi Szemlét Az Erdő 
szerkesztőbizottsága szerkesztésében. Ebben a kiadványunkban a legértékesebb erdé
szeti tanulmányokat jelentetjük meg érdeklődési kör szerint orosz, angol és német nyel
ven. Kiadványunkat nemcsak az európai országok, hanem a távoli földrészek egyes 
intézményeihez, szakembereihez is eljuttatjuk és a világ minden tájáról elismerő levele
ket kaptunk. A magyar erdőgazdálkodás fejlődéséről, a szakmai tudományos munka 
eredményeiről így külföldön is széles körben tudomást szereznek. Ez alkalommal mon
dok köszönetet főhatóságunknak és személyszerint Földes László miniszterhelyettes elv
társnak, aki támogatta ennek a Szemlének a kiadását, de ezen túlmenően azért az erköl
csi támogatásért is, amiben Egyesületünket részesíti. 



— Szervezési Bizottságunk tagjai látogatták, felkeresték helyi csoportjainkat, hogy 
élő kapcsolatot létesítsenek a helyi csoportok és Egyesületünk központja között. A kö
vetkező hónapokban különösen nagy feladat hárul majd erre a bizottságra, hogy mun
kája eredményeként Egyesületünk taglétszámát az erdők kezelési viszonyaiban bekövet
kezett változás után is megtarthassuk, illetve a lehetőséghez képest növelhessük. Már 
most ara kérem a közgyűlés minden résztvevőjét, mint a helyi csoportok küldötteit, 
hogy tartsák a kapcsolatot az újjászervezendő Szervezési Bizottságunk tagjaival, vitas
sák meg, hogy hol milyen módon lehetne még eredményesebbé tenni tagságunk társa
dalmi munkáját. 

— Oktatási Bizottságunk résztvett az Egyesület által rendezett tanfolyamok téma
tervének, programjának kidolgozásában. A bizottság számszerű felmérést végzett az er
dészeti szakemberekre vonatkozóan és felmérte a távlatilag is indokolt szakemberigényt. 
Itt számolok be az Egyesületünk által szervezett továbbképző tanfolyamokról. Az Erdé
szeti Gazdaságtani Szakosztályunk „A matematikai módszerek alkalmazása az erdőgaz
dálkodásban" tárgykörben rendezett tanfolyamot, amelyet 16 tagtárs nagy érdeklődéssel 
és szorgalommal hallgatott végig, majd jó eredménnyel végzett el. A Faipari Tudomá
nyos Egyesülettel és az Építőipari Tudományos Egyesülettel karöltve két ízben rendez
tünk féléves faanyagvédelmi szakelőadói tanfolyamot 30—40 hallgató részére. Egyesü
letünk ezzel a faanyagvédelemről szóló kormányrendelet végrehajtásához nyújtott se
gítséget. Mikológiái Szakosztályunk évenként 4—5 tanfolyamot rendez a mikológia kö
rében. 

— Külügyi Bizottságunk munkájával kapcsolatban számolok be Egyesületünk kül
földi kapcsolatairól. Az utóbbi években a baráti országok társegyesületei közül az NDK 
és a bolgár egyesülettel erősödött kölcsönös kapcsolatunk. 

— Képviseltettük magunkat a csehszlovák társegyesület konferenciáján. Rendsze
res jó kapcsolatban vagyunk kölcsönösen a jugoszláv társegyesülettel is. Lehetőséghez 
képest képviseltetjük Egyesületünket a külföldi kongresszusokon, konferenciákon. Egy 
kiküldöttünk dr. Keresztesi Béla alelnökünk személyében részt vett a madridi erdészeti 
világkongresszuson. Az osztrák erdészeti egyesület minden évben meghív bennünket 
vándorgyűlésére. A finn társegyesülettel egyelőre egyoldalú a kapcsolatunk. Már több
ször felkerestek bennünket kisebb-nagyobb finn csoportok tanulmányút keretében. Az 
IBUSZ szervezésében 30 szovjet erdészeti erdőrendező szakember részére szerveztünk 
tanulmányutat, továbbá ugyancsak az IBUSZ keretében 30 amerikai erdészeti szakem
ber programját állítottuk össze. A külföldi szakemberek nagy elismeréssel nyilatkoztak 
erdőgazdálkodásunkról. Ezúton köszönöm meg az erdőgazdaságok igazgatóinak, hogy 
ezeknek a tanulmányutaknak a lebonyolítását elősegítették. 

— Az Erdészeti Gazdaságtani Szakosztályunk kidolgozta a matematikai módszerek 
alkalmazását egyes erdőgazdasági feladatokban: a fahasználat választék tervezésében, 
az erdőművelési adatok gépi feldolgozásában, kidolgozta továbbá a faanyagszállítás 
lineáris programozását. Az erdőfeltárás tervezés irányelveit felülvizsgálta a gazdasá
gossági követelmények alapján. 

— Erdőfeltárási Szakosztályunk az erdőfeltárási alapterv készítés továbbfejlesztési 
irányvonalának meghatározására, és ezzel kapcsolatban az erdőfeltárás távlati terve
zése és az erdőrendezés kapcsolatainak vizsgálatára és összehangolására irányította te
vékenységét. 

— Erdőművelési Szakosztályunk a Műszaki Fejlesztési Bizottság részére a hazai 
erdőművelés főbb irányzatairól készített anyagot. A szakosztály szerkesztésében Egye
sületünk kiadta az Erdőművelési, valamint Az erdőtelepítési és fásítási szakkifejezések 
és magyarázatuk c. útmutatót, amit az erdőművelési, erdőtelepítési és fásítási szakem
berek elismeréssel fogadtak. A szakosztály kezdeményezte az erdőgazdaságok terüle
tén található természetes fafajok különlegesen értékes faállományainak, valamint a 
rendkívüli méretű és idős fák összeírását. Ez az összeírás az idős fák tekintetében véle
ményem szerint nem vezetett kellő eredményre. Egyesületünk elnöksége ezt a kezde
ményezést azért karolta fel, mert kipusztulóban vannak azok az idős fáink, amelyeket 
legtöbb esetben már természetvédelmi emlékként tartunk nyilván. A most dolgozó er
dészeti szakembereknek kell tehát gondoskodni arról, hogy utódaink is gyönyörködhes
senek famatuzsálemekben. Azt javasolom ezért, hogy megfelelő körültekintéssel az egye
sületi csoportok tegyenek javaslatot az erdőgazdálkodó szerveknek — mert itt gondo
lunk nemcsak az erdőgazdaságokra, hanem a többi állami szervekre és nem utolsósor
ban a termelőszövetkezetekre is —, hogy a véghasználat során néhány területen, főként 
turistautak mellett, azok közelében hagyjanak lábon olyan egyes fákat, facsoportokat, 
melyek további fenntartásra alkalmasak. Hirdessék ezek a fák az erdészeti szakembe
rek erdőszeretetét és emlékeztessék majd a 200 éves egyesületi évfordulót megért erdé
szeteket, erdőjárókat, turistákat arra, hogy elődeik erre is gondoltak. Tavaly ünnepel
tük Egyesületünk alapításának 100 éves évfordulóját. Ez az évforduló legyen méltó 



arra, hogy tagjaink, csoportjaink ismételten vizsgálják felül eddigi javaslatalkat, és 
szükség szerint egészítsék ki újabb fák és facsoportok kijelölésével. 

— Az Erdőrendezési Szakosztály az erdőrendezés kérdéseivel és az erdőrendezés 
fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásával foglalkozott. Még az erdő kezelési és 
használati viszonyaik rendezése során főként a gyakorlatban felvetődött problémákat 
vitattak meg. A szakosztály programjában előtérbe kerültek a mérési, területmeghatá
rozási kérdések, az erdőrendezés fejlesztése terén pedig időszerűségénél fogva az erdé
szeti forogrammetria kérdései. Megtárgyalták a gépi adatfeldolgozás és az erdészeti ter
mőhely-feltárás bevezetésének lehetőségeit, valamint a legújabb rendszerű grafikus fa-
termési táblák használatának módjait. A szakosztály összeállította és megvitatta az er
dőrendezés fejlesztésére vonatkozó irányelveket és javaslatát felterjesztette főhatósá
gunkhoz. Szakosztályunk elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki azzal, hogy az erdő
rendezési munkakörbe került fiatal erdőmérnököket beszervezte az egyesületbe és szak
osztályokba, akik rendszeres látogatói Egyesületünknek. 

— Erdészettörténeti Szakosztályunk ülésein az e tárgykörben a tagok által össze
állított tanulmányokat vitatták meg rendszeresen. A szakosztály tagjai szerkesztésében 
már két alkalommal jelent meg az Erdészettörténeti Közlemények kiadvány. E téma
körhöz kapcsolódik Király Pálnak az Egyesület 100 éves történetéről összeállított rend
kívül alapos és a tagság állal nagy elismeréssel fogadott tanulmánya. 

— Fásítási Szakosztályunk a fásítási tömegmozgalom kiterjesztése terén fejtett ki 
eredményes tevékenységet, ez főként a Fásítás Hónapjában rendezett ankétok, szakmai 
előadások szervezésében nyilvánult meg. A szakosztály a fásítási tervező csoport komp
lex fásítási terveit folyamatosan megvitatta, javaslatot állított össze az útkísérő fásítá
sok tervezésére, továbbá összeállította a nem erdőgazdasági területekre az erdőtelepítési 
és fásítási munkák technológiáit. Mindkét tervezetet főhatóságunk elfogadta és kiadta. 

— Gépesítési Szakosztályunk munkájának hatékonyabbá tételéhez több szakcsopor
tot szervezett. A szállítási szakcsoport kidolgozta a szállítási munkák racionalizálásának 
lehetőségeire, valamint az erdőgazdasági utak és közúti járművek viszonyára vonatkozó 
tanulmányait. A gépesítési szakcsoport az erdőgazdasági gépek karbantartási rendsze
rét dolgozta ki, egyben közreműködött a karbantartó helyek típusának összeállításában. 

— Az erdőművelési szakcsoport az erdőtelepítési hálózat kialakítására dolgozta ki 
javaslatát, az agrotechnikai követelmények szem előtt tartásával. A szakosztály össze
vont bemutatókon vitatta meg a gépesítés fejlesztésének lehetőségeit és a további tenni
valókat. A kötélpályás anyagmozgatás alkalmazása, valamint a vagonrakó transzportőr 
munkatechnológiája és a traktoros közelítés tárgykörben eredményes tanfolyamokat 
szervezett. 

— Az Erdei Vasutak Szakosztálya az erdei vasutak dieselesítése, továbbá a forga
lomirányítás kérdéseivel foglalkozott. Tanulmányozta és kidolgozta a betonaljak beve
zetésének módszerét az erdei vasutakon, összeállította a pályafenntartási útmutató 
tématervét. A szakosztály elismerésre méltó munkát végez azzal, hogy folyamatosan 
összegyűjti az erdei vasutak történetére vonatkozó anyagot. 

— Erdőhasználati szakosztályunk a munkák korszerűsítésének szem előtt tartásá
val összeállította az új erdőhasználati utasítás tématervét, majd részletesen megvitatta 
az elkészült tervezetet, összeállította a fakitermelési verseny szabályzatát. A szakosztály 
tagjai tevékenyen közreműködtek a hazai versenyzőknek a nemzetközi favágó versenyre 
való felkészítésében. Itt jelentem be, hogy Földes László miniszterhelyettes elvtárs meg
kereste Egyesületünket, hogy a favágó versenyek előkészítésébe, szervezésébe tevéke
nyen kapcsolódjunk be. A javaslatnak szívesen teszünk eleget, ebben az ügyben a MÉ-
DOSZ-szal már felvettük a kapcsolatot, ajánljuk a megválasztandó elnökségnek, hogy a 
MEDOSZ-szal karöltve elsők között foglalkozzon ezzel a kérdéssel. 

— Vadgazdálkodási Szakosztályunkat az elmúlt évben hívtuk életre, első témaként 
hazánk őzállományának problémáival foglalkoztak. 

— Az erdők közjóléti szerepével foglalkozó szakosztályunk ugyancsak az elmúlt év 
végén kezdte meg működését. A szakosztály vezetőjének, dr. Tóth Sándor elvtársnak 
előadását és a tagok korreferátumait a holnapi szakülésen fogjuk hallani. 

— Mikológiái Szakosztályunk az elmúlt évben két országos ankétot, egy helyi anké
tot, egy határozóversenyt, három klubestet, két belföldi tanulmányutat, 41 továbbképző 
és tudományos előadást, 24 beszámoló előadást rendezett. A Szakosztály 6 tanfolyamot 
rendezett, mintegy 150 hallgató részére. 

— Helyi csoportjaink 1966. évbeni tevékenysége az 1965. évihez viszonyítva számot
tevően növekedett. Csupán számszerű adatokból nem volna helyes értékelni csoport
jaink tevékenységét, mert egy-egy nagyobb tapasztalatcsere, tanulmányút tartalma-



sabb lehet, mint pl. több kisebb rendezvény. A számszerű összesített adatokból mégis 
következtetni lehet csoportjaink aktivitására. A hozzánk beérkezett jelentések szerint 
helyi csoportjaink 1965-ben 254 nagy rendezvényt, tanulmányutat, szakmai előadást, 
vitadélutánt és filmvetítést rendeztek 9998 résztvevővel. 1966-ban a rendezvények szá
ma 513-ra, tehát több, mint kétszeresére emelkedett. A résztvevők száma 20 573-ra nö
vekedett. Tehát a rendezvényeknek nemcsak a száma, hanem az aktivitása is nőtt. Ha
sonlóképpen kedvező eredményekről számolhatunk be egyesületi központi szakosztá
lyaink munkáját illetően is. 1965-ben a vezető szervek, szakosztályok, központi bizott
ságok, munkabizottságok 79 ülést tartottak 1248 résztvevővel, 1966-ban ugyanezek a 
szervek 145 alkalommal üléseztek 1964 résztvevővel. 

— Hosszúra nyúlna a beszámoló, ha ez alkalommal mind a 30 helyicsoportunk tevé
kenységét értékelnénk, ezért engedjék meg, hogy ez alkalommal köszönetünket és elis
merésünket fejezzük ki helyi csoportjaink titkárainak, vezetőinek, hogy fáradhatatlan 
szervezőmunkájukkal mozgósították tagjainkat és elősegítették azoknak a szakmai kér
déseknek megvitatását, kidolgozását, amelyek nélkülözhetetlenek feladataink megoldá
sához és munkánk előbbreviteléhez. 

— Egyesületünk tevékenysége azonban nemcsak számszerűen kiemelkedő, mert 
azoknak a kérdéseknek megvitatása eredményeként, amelyeket az előzőkben tárgyal
tam ,számos olyan előterjesztés, tanulmány született, amelyet főhatóságunk és az erdő
gazdaságok irányító, illetve gyakorlati munkájuk során érvényesítettek. 

— Bár a budapesti központi egyesületi munka aktivitása is fokozódott az elmúlt 
évekhez képest, emellett évek óta megoldatlan probléma maradt budapesti tagjaink 
szervezett működése. Központi bizottságainknak, szakosztályainknak nem feladatuk, 
hogy valamennyi budapesti tagtársunkat bevonják a társadalmi munkába, hiszen ezek
nek a bizottságoknak és szakosztályoknak csak egy-egy szakterületre terjed ki a felada
tuk. Elnökségünk ezért elhatározta a Budapesti Csoport életrehívását, amelynek veze
tésére Riedl Gyula, a titkári teendők ellátására pedig Szendrei Ernő tagtársat kérte fel. 
A csoport munkáját egyelőre a Budapesten székelő erdészeti szervektől behívott tagok
ból szervezett intézőbizottság végezte. Most közgyűlésünk után kerül majd sor arra, 
hogy a teljes budapesti tagság bevonásával szélesebb alapokra támaszkodva folytassa 
működését. 

— Egyesületünk élve a Szövetségünk által nyújtott lehetőségekkel, szoros együtt
működést tart fenn a társegyesületekkel. 

— Az elmúlt 20 esztendő céltudatos és következtés munkájának az eredményekép
pen örvendetesen megnövekedett erdőterületünk, az élőfakészlet, a növedék és mind
ezek alapján az évente kitermelhető fatömeg. Ez lényegében új helyzetet teremtett, 
amelynek következménye azt jelenti, hogy hazánk a továbbiakban már nem tekinthető 
fában szegény országnak. Ennek következtében mindent el kell tehát követnünk, hogy 
a rendelkezésre álló fatömeg minél gyorsabb ütemben a leggazdaságosabb módon fa-, 
cellulóz- és papíripari termékké legyen feldolgozható. 

—• Annak érdekében, hogy a közvélemény ennek fontosságát felismerje és a konkrét 
javaslatok mielőbb megvalósíthatók legyenek, Egyesületünk szorosan együttműködik a 
Faipari Tudományos Egyesülettel, továbbá a Papír- és Nyomdaipari Tudományos Egye
sülettel és a vázolt feladatok megvalósításának elősegítéséhez állandó koordinációs bi
zottságot szervezett. 

— Ugyancsak jó kapcsolatunk alakult ki a Magyar Agrártudományi Egyesülettel 
korábban a komplex talajvédelem mielőbbi bevezetése és megoldása céljából, majd fo
lyamatosan az erdőtelepítési és fásítási munkák széleskörű propagálása érdekében. 

— Szövetségünkkel, a MTESZ-szel való kapcsolatunk mind a központban, mind a 
helyi csoportoktól kapott tájékoztatás szerint, vidéken is a területi szervekkel a legjobb
nak mondható. Számos esetben kapunk hasznos iránymutatást, javaslatot társadalmi 
munkánkhoz. Kérésünk ez alkalommal is csupán az lenne, hogy az egyre növekvő és szé
lesedő munkák hiánytalan elvégzéséhez segítséget kaphassunk a függetlenített appará
tusunk megerősítéséhez. Célszerű volna továbbá felülvizsgálni, hogy a gazdaságirányí
tás új rendszerében a Szövetség és az egyesület közötti adminisztrációs kapcsolatot mi 
módon lehetne egyszerűsíteni. 

— A Szakszervezettel való kapcsolatunk kimélyítésére mindkét részről történt kez
deményezés. Meg van a készség és lehetőség arra, hogy az alkalmi együttműködéseken 
túl szervezettebben munkálkodjunk azon, hogy az erdészeti szakemberekben rejlő szel
lemi kapacitást, minél nagyobb mértékben tudjuk a társadalmi munka keretében a mű
szaki fejlesztés, és ezzel az erdőgazdálkodás fejlesztésének szolgálatába állítani. 

— Röviden megemlítem, hogy Egyesületünk könyvtára Riedl Gyula tagtárs szer
vező munkája eredményeként évről évre gyarapodik, bővítjük a legújabb hazai és kül
földi szakirodalommal. Tagtársaink rendszeresen igénybe veszik könyvtárunkat, kérjük 
azonban a további érdeklődésüket, hogy könyvtárunk olvasótábora tovább szélesedjen. 



Vidéki tagtársainknak továbbra is készséggel elküldjük az igényelt könyveket, hogy a 
szakirodalmat továbbképzésükhöz felhasználhassák. Megismétlem a korábbi bejelen
tést, ami figyelemre méltó, hogy három világrész 56 államával állunk cserekiadvány 
kapcsolatban, tehát tagtársaink részére a külföldi folyóiratok is rendelkezésre állanak. 

Tisztelt Közgyűlés! 
— A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium életrehívása, az Országos Erdé

szeti Főigazgatóság megszűnése, valamint az állami erdők kezelési viszonyaiban az 
utóbbi hónapokban bekövetkezett változások új feladatok elé állították Egyesületünket 
is. Engedjék meg, hogy a most leköszönő elnökség nevében az eddigi munkák és leszűrt 
tapasztalatok alapján ajánlásként az új elnökség részére néhány gondolatot felvessek. 

— Főhatóságunkban és a vidéken is bekövetkezett és már ismert szervezeti, sze
mélyi változások szükségessé teszik az egyesületi munkáknak még szélesebb alapokra 
való helyezését. Nem volna helyes és nem is engedhető meg, ha az ismertetett számbeli 
és minőségi eredmények csak egy pillanatra is elbizakodottá tennék a tagságot és a ve
zetőséget. Olyan alapos szervezőmunkát kell kifejteni, amelynek keretében biztosítani 
lehet az elért eredmények mellett a társadalmi munka mennyiségi és minőségi foko
zását. 

— Egyesületi munkánkban egyes esetekben talán formálisnak tűnt, hogy bizonyos 
kérdésekkel ugyanazok a szakemberek foglalkoztak hivatali és társadalmi téren. Véle
ményem szerint ilyen esetekkel a jövőben is számolni kell, hiszen akik egyes szakterü
let legalaposabb ismerői, azt a munkát végzik hivatali beosztásuknál fogva és ezekre a 
tagtársakra kell számítani az egyesületi szakosztályokban is. 

— A főhatóságunkban bekövetkezett szervezeti és személyi változások természet
szerűleg magukkal vonják a központi bizottságok és szakosztályok újjászervezését is. 
A megválasztandó elnökség egyik legfontosabb feladata, hogy erre nézve az egyesületi 
munkák kiszélesítését eredményező javaslatokat tegyen és határozatokat hozzon. 

— A központi bizottságok és szakosztályok munkáját tekintve új helyzetet teremt 
az a körülmény, hogy a Budapesten dolgozó szakemberek jelentős része most egy na
gyobb főhatóságon, de nem egy szűkebb ágazat keretében dolgozik. Itt vár Egyesüle
tünkre az a feladat, hogy a különböző területeken dolgozó szakembereket, az egyes szak
osztályok által kidolgozott és az elnökség által is elfogadott, meghatározott feladatok 
megoldására lényegében az erdőgazdálkodás fejlesztése érdekében aktivizálja. Ügy gon
dolom, hogy ez az elgondolás találkozni fog a szakemberek szakmai igényével is és ak
kor kialakul a hatékony társadalmi munka. Egyben az Egyesület állandó és rendszeres 
kapcsolatot létesíthet a szakemberek között, ezzel elmélyíti, fenntartja, és erősíti a szak
mai összetartozás igényét is. A megválasztandó elnökség által javasolt és felkért szak
osztályok, bizottságok vezetőire hárul a feladat, hogy egyes szakterület legalaposabb 
ismerőit megnyerjék a társadalmi munkára. Feltétlenül szükség van arra, hogy az aktív 
társadalmi munkában közreműködő tagtársaink körét szélesítsük. E téren még sok a 
tennivaló, hiszen a 4 és félezernyi tagunknak csupán néhány százaléka végez aktív, szer
vező társadalmi munkát. Tehermentesíteni kell azokat, akiknek többirányú a társadalmi 
elfoglaltságuk és újabb tagtársakat, főként a fiatalokat be kell vonni a társadalmi mun
kába. Vidéki helyi csoportjainktól és az erdészeti szervek vezetőitől kérjük, hogy töret
lenül tegyék magukévá Egyesületünk célkitűzéseit. Munkaterületre való tekintet nélkül 
a szervezésben gondoljanak mindazokra az erdészeti és adminisztratív dolgozókra is, 
akik átérezve az egyesületi munka jelentőségót és népgazdasági hasznát Egyesületünk 
keretében társadalmi munkájukkal segíteni akarják célkitűzéseink megvalósítását. 

— Nem célunk a mindenáron való taglétszámnövelés, de úgy érezzük, hogy a tag
létszám még növelhető. Ebben a kérdésben az új Szervezési Bizottságunkra megtisztelő 
feladatok várnak. Gondolunk itt elsősorban a MN keretébe került tagtársainkra. A ter
melőszövetkezetek is egyre több erdészeti szakembert alkalmaznak. Kérjük ezért — és 
engedjék meg, hogy erre számíthassunk is —, hogy az erdőgazdaságok területén kívüli 
dolgozók tartsák meg egyesületi tagságukat. A helyi csoportok megfelelő szervezésével 
— amire nézve az új elnökség nyilván konkrét javaslatot, iránymutatást ad majd — 
javasoljuk megoldani, hogy ezek a szakemberek megtalálják helyüket Egyesületünkben 
és érdeklődési körüknek leginkább megfelelő szakterületen munkálkodhassanak társa
dalmi téren is. 

— Egyesületi munkánk legfőbb célkitűzésének kell lennie, hogy az új gazdasági 
mechanizmus irányelveinek minél hatékonyabb érvényesítését társadalmi munkánkkal 
elősegítsük. Elnökségünk foglalkozott azokkal a feladatokkal, amelyek az új gazdasági 
mechanizmus kidolgozásával és bevezetésével összefüggésben az Egyesületre hárulnak 
és megállapította, hogy az új gazdasági mechanizmus megvalósítása új, megnövekedett 
lehetőségeket jelent az Egyesület számára is. Elnökségünk fontos feladatának tekintette 
már eddig is, hogy a gazdasági mechanizmus egyes kérdéseinek kidolgozásában köz-



ponti bizottságaink, szakosztályaink részt vegyenek, a már meglevő javaslatokról véle
ményt mondjanak és javaslatot készítsenek mindazon kérdésekben, amelyekben ilyenek 
még nem készültek. A következőkben még mélyebben kell elemezni az Egyesületben 
kialakított szakmai állásfoglalást és javaslatok érvényre juttatásával a hatékonysággal 
kapcsolatos kérdéseket, különös tekintettel az irányító szervek, intézmények és vállala
tok között a jövőben kifejlődő újszerű kapcsolatokra. 

— Az Egyesületnek fokozottabb mértékben kell az erdészeti szakterület informá
ciós bázisává válnia, ilyen vonatkozásban is változatos módszerek (pl. klubszerű formák 
kiszélesítése) alkalmazására van szükség. 

— Az elnökség fontos feladatának tekintette és ezt ajánlja a megválasztandó új 
elnökségnek is, hogy tevékeny kezdeményező részt vállaljon a távlati célkitűzések, kon
cepciók kidolgozásában. Az új gazdasági irányítási rendszer bevezetésének és sikeres 
megvalósításának fontos feltétele az, hogy a legfontosabb ágazatokban megfelelő táv
lati koncepciókkal rendelkezzünk. Ennek a munkának természetesen differenciáltan 
folynia kell mind a központban, mind a helyi csoportokban, hogy a tagság legszélesebb 
rétegét megismertessük a feladatokkal, de egyben a tagság véleményt nyilvánítva tevé
kenyen közre is működjék ebben a nagy és újszerű munkában. Ezeknek az igényeknek 
megfelelően fejleszteni kell és sokrétűbbé kell tenni az egyesületi munkát. 

— A gazdasági irányítás új rendszere érvényesítéséhez Egyesületünkben is keresni 
kell az új formákat és módszereket. Társadalmi munkánkba is több rugalmasságot kell 
vinni és gyorsan kell alkalmazni a megváltozott igényekhez. Keresni kell az újat, ami 
leginkább foglalkoztatja a szakembereket és amivel segíteni tudjuk, mind a főhatósá
gunk, mind gazdálkodó szerveink munkáját. 

— Tisztelt Közgyűlés! 
— Néhány hét választ el bennünket a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 

éves évfordulójától. Ez az 50 év előtti forradalom alapja annak a roppant változásnak, 
ami felszabadulásunk után társadalmi és gazdasági viszonyainkban végbement. Enélkül 
nem érhettük volna el azokat a szép és nagy eredményeket, ami erdőgazdálkodásunk 
minden területén tapasztalható. A 330 ezer ha új erdő és fásítás, az élőfa készletünk 
ugrásszerű növekedése, a Szovjetunió által nyújtott alapok lerakásán túl nem választ
ható el a kapott tudományos ismeretektől és gyakorlati tapasztalatoktól. A megválasz
tandó új elnökség és választmány éljen továbbra is ezekkel a lehetőségekkel és társa
dalmi munkájában érvényesítse, hasznosítsa a szovjet erdészeti tudományos eredmé
nyeket és a gyakorlati erdőgazdálkodás által nyújtott segítséget. 

Végül Imreh János tett jelentést a Számvizsgáló Bizottság nevében: 
— A Számvizsgáló Bizottság három szempontból vizsgálta az Országos Erdészeti 

Egyesület tevékenységét. Megvizsgálta először is abból a szempontból, hogy az Egyesü
let az elmúlt évben az Elnökség és Szövetség Központi Titkársága által jóváhagyott 
költségvetés szerint gazdálkodott-e? Megvizsgálta másodszor azt, hogy hogyan alakul
tak az Egyesület költségei a legutóbbi vezetőségválasztó közgyűlés óta eltelt három év 
alatt és végül összehasonlítást végzett a Szövetség 26 tagegyesülete és az Országos Erdé
szeti Egyesület 1966. évi gazdálkodása között. 

— Nem terjedt ki a vizsgálat számszaki ellenőrzésre, mert azt a Szövetség Gazda
sági Osztálya végzi. Ellenőrizte azonban, hogy az Egyesület gazdálkodása megfelelt-e a 
szigorú takarékossági és erkölcsi követelményeknek és ellenőrizte, hogy a költségek 
olyan tevékenységgel kapcsolatban merültek-e fel, melyek a műszaki és tudományos 
haladás társadalom-mozgalom keretében történő előmozdítását szolgálják. 

.— A vizsgálat eredményeiről, illetve a tett megállapításokról a Közgyűlést a kö
vetkezőkben tájékoztatjuk: 

— Az Egyesület 1966. évi költségvetése a jubileumi közgyűlés szem előtt tartásával 
készült. Az ünnepélyes alkalomból ugyanis elkerülhetetlenné vált az, hogy az Egyesü
let elnöksége egyes költségtényezőknél, mint például a kiküldetéseknél, az alkalmi mun
kadíjaknál, továbbá a külföldi küldöttek vendéglátásánál, az előző éveknél mérsékel
tebben magasabb költséget tervezzen. A költségvetést azonban még így is a mértéktar
tás jellemezte. 

— A költségvetés teljesítésénél megállapítottuk, hogy az Egyesület a bevételi elő
irányzatot 88, a kiadásit 87%-ra teljesítette. Mindkét fejezetnél a 12, ill. 13 százalékos 
lemaradást döntően az okozta, hogy a jubileumi közgyűlés résztvevőinek egy része a ter
vezettől eltérően, a közös étkeztetésben nem vett részt, s így ez a bruttóan, tehát átfu-
tóan tervezett tétel — mintegy 120 ezer forint — sem bevételként, sem kiadásként nem 
jelentkezett. 

— Ennek megfelelően az Egyesület 1168/mFt-os bevételi előirányzatával szemben 
a tényleges bevétel 1024/mFt volt. A kiadásokra előírt ugyancsak 1168/mFt-tal szemben 
viszont az Egyesület csak 1012/mFt-ot használt fel. 



— A Bevételi előirányzat teljesítésénél ki kell emelni az „Egyéni tagdíj" 100%-os és 
a „Jogi tagdíj" 143%-os teljesítését. Említésre méltó, hogy az „Egyéni tagdíj" fizetésének 
nálunk alkalmazott formáját, nevezetesen azt, hogy a tagdíj Az Erdő című folyóirat elő
fizetési díjával össze van kapcsolva, a Szövetség a többi egyesületinek is mint helyes és 
követendő módszert ajánlja. 

A „Jogi tagdíj" fizetésének lényeges túlteljesítését az erdőgazdaságok és szakválla
latok pontos fizetésén túlmenően az idézte elő, hogy az Elnökség a tagdíjat az elmúlt 
évben a 302/1966. PM. II. sz. közleménye alapján havi 600,— Ft-ra emelte fel. Felemelé
sét az tette indokolttá, hogy megnövekedtek az Egyesület feladatai és ezzel együtt kö
telezettségei is. Meg kell mondani, hogy ez a felemelt tagdíj is a legalacsonyabb tagdíj
kategóriába tartozik és valószínűnek tartjuk, hogy a jövőben még az erdőgazdaságok 
pontos fizetése mellett sem fogja fedezni az Egyesület kiadásait. 

Az Egyesület pénzmaradványa az előbb említettek miatt az 1965. december 31-i 128 
ezer forinttal szemben 1966. december 31-re 12 ezer forintra csökkent. 

— A Kiadási előirányzat egyes rovatainak teljesítése általában a tervezett szinten 
alakult és megfelelt a Szövetség Központi Titkárságától megkívánt és az Egyesület ál
tal megtervezett dologi-, személyi-jutalmak és fenntartási kiadások arányainak. 

Jelentős — 80%-os — túllépés mutatkozik a „Vidéki csoportok támogatásánál". A 
túllépés a vidéki csoportok aktivitásának fokozódásával függ össze, ezért indokoltnak 
tartjuk. Ez a tendenciájában helyesen alakuló költség ma már az Egyesület egyik leg
nagyobb kiadási tétele. 

— A „Személyi jellegű működési költségek" közül 40°,{>-os túllépés mutatkozik az 
„Alkalmi munkadíjaknál" és 50%-os a „Reprezentációnál", összegszerűen egyik tétel
nél sem jelentős ez a túllépés. Reprezentációnál a 10 ezer forinttal szemben 15 ezer fo
rint, az „Alkalmi munkadíjaknál" pedig 20 ezer forinttal szemben 28 ezer forint a ki
adás. A túllépések a jubileumi közgyűléssel kapcsolatosak és ezért azokat indokoltnak 
tartjuk. 

— A személyi jellegű működési költségeknél a költségvetésben előirányzott 160 ezer 
forinttal szemben a tényleges kiadás 131 ezer forint volt. 

— Ebben a költségcsoportban tehát az előbb említett két túllépés ellenére is jelen
tős — 18%-os — megtakarítás mutatkozott, ami ellensúlyozta az „Egyéb működési költ
ségekénél jelentkező 39 ezer forintos többletkiadást. 

— A költségcsoportban a „Nyomtatványok és folyóiratok" címen megtervezett költ
ségeket 23 ezer, a „Posta-telefonköltségek"-et pedig 18 ezer forinttal lépte túl az Egye
sület. A túllépés mindkét költségtényezőnél a jubileumi közgyűléssel kapcsolatos, ezért 
indokoltnak tartjuk. 

— Az elmondottakat összegezve, megállapíthatjuk, hogy az Egyesület 1966. évi költ
ségvetése a jubileumi közgyűlés költségigényessége ellenére is a takarékossági elv szem 
előtt tartásával készült, hogy arányaiban ez a költségvetés nem tért el a korábbi évek
ben kialakult és helyes arányoktól és hogy ezt a költségvetést az Egyesület 1966. évi gaz
dálkodása során a bevételi előirányzatnál 1%-os többletbevétellel, a kiadási előirány
zatnál pedig 1%-os költségmegtakarítással teljesítette. 

— Tisztelt Közgyűlés! 
— Bevezetőben említettem, a Számvizsgáló Bizottság külön vizsgálta azt, hogy az 

elmúlt évek folyamán hogyan alakultak az Egyesület költségei és hogy e költségek ará
nyaiban nem volt-e lényeges eltérés. 

— Megállapításaink rendkívül érdekesek és egyben megnyugtatóak. Ha nem vesz-
szük figyelembe a jubileumi közgyűlés indokolt többletköltségét, továbbá a bevétellel 
100%-ig ellensúlyozott tanfolyami költségeket és az Erdő című folyóiratunknál mutat
kozó és az Egyesület által nem befolyásolható, főleg terjesztési költségtöbbletet, akkor az 
Egyesület múlt évi összes kiadása 140 ezer forinttal volt magasabb az 1964. évinél. Ebből 
az összegből egyedül a vidéki csoportok támogatása 80 ezer forintot képvisel. A második 
60 ezer forintos többlet az előbbiekben tárgyalt és a jubileumi közgyűlés miatt jelent
kező postai, nyomtatvány és utazási többletköltségekből adódik. 

— A globális számokon túlmenően ugyancsak megnyugtató képet kapunk, ha a 
kiadások egyes főbb csoportjainak alakulását nézzük. A „Rendezvények" című költség
csoport kiadásai — mely csoportba a kongresszusok, tanfolyamok, tanulmányutak, kiál
lítások, saját kiadványok és a vidéki csoportok támogatása tartozik — 1964. évben az 
összes kiadásoknak 76%-át képezték. 

1965-ben és 1966-ban ez az arány 77%-ra módosult. Három év alatt az eltérés tehát 
mindössze 1%-ot tett ki. 



— A „Személyi jellegű működési költségek" csoportjába a reprezentáció, a kül
földi vendéglátás, a kiküldetések, az alkalmi munkadíjak, pályadíjak és jutalmazások 
tartoznak. Ez a költségcsoport 1964. évben az összes kiadások 16%-át képviselte. 1965-
ben ez az arány 17%-ra emelkedett, az elmúlt évben azonban 13%-ra süllyedt. 

— Az „Egyéb működési költségek" csoportjában elszámolt költségek 1964-ben 8%-ot 
tettek ki. 1965-ben ez az arány 6%-ra csökkent, 1966-ban viszont 10%-ra emelkedett. 
Ebben a csoportban számoljuk el a nyomtatványok, posta, telefon, javítás, pótlás és kar
bantartási kiadásokat. 

— Az említett költségcsoportok alakulását elemezve az állapítható meg, hogy az 
Egyesület gazdálkodásában helyes tendencia érvényesült. 

— A dologi jellegű működési költségek lényegében szinten tartása mellett, a sze
mélyi jellegű költségek lehetőség szerinti csökkentése kifejezi az Egyesületben folyó 
munka társadalmi jellegét és ez az irányzat megegyezik a Szövetség Központi Titkár
sága és az Egyesület Elnökségének irányelveivel. 

— Tisztelt Közgyűlés! 
— Az Egyesület tevékenységéről teljes képet csak akkor kapunk, ha az előbbiek

ben tárgyalt, az elmúlt évi költségvetés teljesítésének, valamint a költségek több éves 
alakulásának vizsgálata mellett, összehasonlítást végzünk a Szövetséghez tartozó tag
egyesületek összes kiadása és az Erdészeti Egyesület kiadásai között. 

— Ha a bruttó kiadásokat nézzük, mely kiadásokba a rendezvények és saját kiad
ványok kiadásai is, tehát a megtérülő átfutó kiadások is szerepelnek, úgy az egy egye
sületi tagra eső kiadás a Szövetség átlagában 252,— Ft, az Erdészeti Egyesületnél viszont 
225,— Ft. Emellett a globál számok mellett, melyek lényegében a költségvetés végösz-
szegének helyességét támasztják alá, megvizsgáltuk az egyes költségcsoportok adatait is. 

— A Szövetség tagegyesületeinél a dologi jellegű működési költségek 79%-át te
szik ki. Az Erdészeti Egyesületben ez az arány 87%. Az Egyesületben tehát személyi jel
legű működési költségekre az összes költségeknek csak 13%-át fordítják az országos 
21%-kal szemben. 

— Ebben a költségcsoportban minden tétel — a reprezentációtól a társadalmi mun
kát meghaladó tevékenységig — alacsonyabb százalékú az országos átlagnál. 

— Ezzel szemben viszont örvendetes, hogy a vidéki csoportok támogatásánál az or
szágos 8,5%-os átlaggal szemben az egyesületi arány 13%. 

— Tisztelt Küldött-közgyűlés! 
— A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület 1966. évi kiadásait az aktivitás szem

pontjából is vizsgálat tárgyává tette. Azt vizsgálta, hogy az 1959. évi szintre hozott össz
kiadásokról egy egyesületi tagra vetítve mennyi kiadás esik. 

Megállapítottuk, hogy az 1958. évi 64,— Ft és az 1959. évi 53 Ft-tal szemben 1966-ban 
az egy főre eső kiadás 58,— Ft volt. Ezt az 1959. évihez viszonyított 5 Ft-os emelkedést, 
ami összegszerűleg 21 ezer forintot tesz ki, úgy véljük, hogy a jubileumi közgyűlés költ
ségtöbblete, valamint egyes szolgáltatási díjak időközbeni rendezése miatt nem lehet 
kifogás tárgyává tenni. 

— Az aktivitásra azonban a legjellemzőbb az a mutatószám, amit az egyéni tagdíj
nak az összes bevételhez viszonyított aránya mutat. Míg a Szövetség felügyelete alá 
tartozó valamennyi egyesület összes bevételének csak 9,7%-a az egyéni tagdíj, addig az 
Erdészeti Egyesület egyéni tagdíjból eredő bevétele 26%. Végül, de nem utolsósorban be 
kell számolni arról, hogy az Egyesület az elmúlt 3 év alatt a könyvtár pótlására és fej
lesztésére 19 ezer forintot fordított. A könyvtár 1966. december 31-i állománya 168 ezer 
forint értékben 10 240 kötet. 

összegezve a fentieket a Számvizsgáló Bizottság vizsgálatai alapján megállapította, 
hogy az Egyesület múlt évi és az azt megelőző évek gazdálkodása megfelelt az iránta 
támasztott követelményeknek. 

— Tisztelt Küldöttközgyűlés 
— 1968. január 1-én életbelép a gazdálkodás új rendszere, ez feltehetően az Egye

sület gazdálkodásában is éreztetni fogja hatását. Gondolok itt elsősorban az Egyesület 
megnövekvő feladatára és az ezzel jelentkező kötelezettségekre, de közelebbről az 1968. 
évben bekövetkező árváltozásokra, melyek közvetlenül befolyásolni fogják az Egyesület 
kiadásait. 

— Ennek a körülménynek a figyelembevételével és az elmúlt évi gazdálkodás ta
pasztalatai alapján a Számvizsgáló Bizottság javasolja, hogy az Egyesület most meg
választandó új Elnöksége vizsgálja felül az Egyesület bevételi forrásait és ha szükséges 



kérje az erdőgazdaságoktól és szakvállalatoktól a jogi tagdíj mérsékelt emelését. Kérje 
továbbá azt, hogy az erdőgazdaságok és szakvállalatok az új gazdasági mechanizmusban 
is az eddigiek szerint részesítsék az Egyesületet támogatásukban. 

— Tisztelt Küldött-közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság nevében kérem a beszá
moló-jelentés elfogadását és kérem, hogy a beszámoló-jelentés alapján az Egyesület Vá
lasztmányának, Elnökségének és a Számvizsgáló Bizottságnak az elmúlt időszakra vo
natkozó gazdálkodására a felmentést megadni szíveskedjék." 

A beszámolókat és jelentéseket a Közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette. Ez 
után került sor az 1967. évi „Bedő Albert"díjak kiosztására. Az ünnepélyes aktus 
ez alkalommal kibővült: az elnök „Clusius-emlékérem" alapítását jelentette be. 

C A R O L U S C L U S I U S , az 1600 körül Magyarországon élt, németalföldi 
származású kiváló botanikus tudós volt az, aki a világon az első mikológiái tárgyú 
könyvet kiadta. Nevéhez fűződik több kerti- és erdei növényünk meghonosítása. 
A Clusius-Codex-nek nevezett hatalmas műben hazánk gombaflóráját dolgozta 
fel, a kalaposgomba fajokat színes festményeken bemutatva ismertette és rendsze
rezte. A magyar növényneveket Stirpium nomenclatur pannonicus c. művében 
közölte; ezek között sok olyan növénynév található, amelyet ma is ugyanúgy hasz
nálunk. Clusius munkássága révén abban az időben Magyarország volt a Föld 
makromikológiailag legismertebb területe. 

Az ő születésének 440. évfordulója alkalmából tartott ülésen az Országos Er
dészeti Egyesület —- a Mikológiái Szakosztály javaslatára — a Magyarországon élt 
első mikológus-kutató emlékére Clusius Emlékérmet alapított. Ebben az évben 
az Egyesület Elnöksége a Mikológiái Szakosztály vezetőségének előterjesztésére 
hat olyan mikológust tüntetett ki, aki tevékenységével a magyar mikológia fejlő
dését tudományos, gyakorlati, illetve gazdasági téren jelentős mértékben elősegí
tette : 

Dr. Bánhegyi József egyetemi tanár, 

Dr. Bohus Gábor biológus kandidátus, 

Dr. Igmándy Zoltán egyetemi docens, 

Dr. Kalmár Zoltán biológus kandidátus, 

Szemere László kutató mikológus, 

Schuster Viktor a mikológiái szakosztály titkára. 

A díjak, emlékérmek kiosztása után a közgyűlés egyhangúlag megadta a fel
mentést a lelépő vezetőségnek és a közgyűlés vezetését mint korelnök dr. Hol-
dampf Gyula vette át. Első ténykedésként köszönetet szavaztatott a volt elnökség
nek és választmánynak a ciklus alatt végzett jó munkájáért. Ezt követően intézke
dett a választás lebonyolítására. Felkérésére Andor József, mint a mandátumvizs
gáló bizottság elnöke bejelenti, hogy a küldöttek 96%-a jelen van, s így a köz
gyűlés határozatképes. A szavazás lebonyolítása után Kasza Ferenc, a szavazat
szedő bizottság elnöke bejelenti, hogy a Marton Tibor elnöklete alatt működött 
jelölőbizottság által összeállított jelöltlista a szükséges szavazattöbletet változat
lanul elnyerte. Ennek alapján dr. Holdampf Gyula határozatikig kimondja, hogy 
a küldöttközgyűlés a hivatalos listán szereplőket az országos választmány, az el
nökség, a számvizsgáló bizottság, illetve fegyelmi bizottság tagjává választotta a 
következő időszakra. 



A Z 1967—71. I D Ő S Z A K R A M E G V Á L A S Z T O T T E L N Ö K S É G 
Andor József főmérnök, Nagykanizsa; Bakkay László tud. főmunkatárs, Budapest; 

Beck Antal előadó, Pécs; Csőri János főoszt. vez., Budapest; Fekete Gyula főoszt. vez. 
h., Budapest; Fila József igazgató, Gödöllő, Földes László miniszter h., Budapest, Ha-
lupa Lajosné tud. munkatárs, Sárvár; Kassa Ferenc igazgató, Pécs; Káráll János fő
mérnök, Győr; dr. Keresztesi Béla igazgató, Budapest; Király Pál erdőgazd. fel., Vác; 
Kocsárdi Károly erd. vez., Gödöllő; dr. Madas András főoszt. vez., Budapest; Marton 
Tibor igazgató, Szolnok; Nyirádi Lajos igazgató, Budapest; dr. Pankotai Gábor rektor, 
Sopron; dr. Paris János tud. főműnk., Budapest; Rakonczay Zoltán főoszt. vez., Buda
pest; Riedl Gyula főmérnök, Budapest; dr. Sali Emil Erd. Hiv. vez., Budapest; Schmal 
Ferenc főoszt vez., Budapest; Schneider Jenő ny. igazgató, Zalaegerszeg; Szabó Béla 
erd. vez., Debrecen; Tálas Mihály előadó, Balassagyarmat; dr. Tóth Sándor főoszt. vez., 
Budapest; Vida László főmérnök, Szeged; dr. Somkúti Elemér igazgató, Budapest. 

A z újonnan megválasztott elnökség közvetlenül a közgyűlést követően meg
tartotta első ülését és azon az Egyesület tisztégviselőit a következőkben válasz
totta meg: 

dr. Madas András elnök 
dr. Keresztesi Béla 
Kocsárdi Károly alelnökök 
Fekete Gyula főtitkár 

O R S Z Á G O S V Á L A S Z T M Á N Y 
Tóth Imre műv. csop. vez., Baja; Barabás Ferenc erd. vezető, Baja; Deák István 

csop. vez., Tamási; Kasza Ferenc igazgató, Pécs; Beck Antal előadó, Pécs; Zelnik István 
igazgató, Zamárdá; Németh Vilmos igazgató, Kaposvár; Szabó József szak. irány. cs. 
vez., Kaposvár; Schneider Jenő nyug. igazgató, Zalaegerszeg; Jancsó Gábor főmérnök, 
Zalaegerszeg; Andor József főmérnök, Nagykanizsa; Keresztes György erdőgazd. fel
ügy., Szombathely; Bognár Antal igazgató, Sopron; Halupa Lajosné tud. munkatárs. 
Sárvár; Káráll János főmérnök, Győr: Erdősi Dezső szakir. csop. vez., Pápa; Gáspár 
Hantos Géza csoportvezető, Keszthely; Széli Ede műv. csop. vez., Tatabánya; Végvári 
Jenő igazgató, Esztergom; Édes István főmérnök, Székesfehérvár; Fila József igazgató, 
Gödöllő; Kocsárdi Károly erd. vez., Gödöllő; Király Pál erdőgazd. felügyelő Vác; Kollár 
József tanácsi erd. és vad. felügy., Salgótarján; Tálas Mihály előadó, Balassagyarmat; 
Fenyvesi János műsz. vez., Mátrafüred; Jáhn Ferenc műsz. csop. vez., Eger; Soós Károly 
erdőgazd. felügy., Miskolc; Szőllősi József előadó, Miskolc; Koronky István erd. vez., 
Sárospatak; Patkós Antal műv. csop. vez., Nyíregyháza; Szabó Béla erd. vez., Debrecen: 
Komlósi Sándor igazgató, Gyula; Vida László főmérnök, Szeged; dr. Csontos Gyula igaz
gató, Kecskemét; Sipos Sándor erdőgazd. felügy., Kecskemét; Marton Tibor igazgató, 
Szolnok; dr. Pankotai Gábor rektor, Sopron; dr. Ma jer Antal tszkv. egy. tanár, Sopron; 
dr. Tuskó László igazgató, Sopron; Goór József ügyv. igazgató, Veszprém; Speer Nor
bert vezérigazgató, Budapest; dr. Keresztesi Béla igazgató, Budapest; dr. Somkúti Ele
mér igazgató, Budapest; dr. Paris János tud. főmunkatárs, Budapest; Nyirádi Lajos igaz
gató, Budapest; Riedl Gyula főmérnök, Budapest; dr. Madas András főoszt vez., Buda
pest; Földes László miniszterhelyettes, Budapest; Sali Emil Erd. Hiv. vez., Budapest; 
Schmal Ferenc főoszt. vez., Budapest; dr. Tóth Sándor főoszt. vez., Budapest; Rakonczay 
Zoltán főoszt. vez., Budapest; Halász Aladár osztályvez., Budapest; Fekete Gyula főoszt. 
vez. h., Budapest; dr. Balassa Gyula ny. min. helyettes, Budapest; Szűcs Ferenc ny. fő
oszt. vez., Budapest; Bakkay László tud. főmunkatárs, Budapest; Hibbey Albert főmér
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