
Dr. Madas András: 

KÖZGYŰLÉSI MEGNYITÓ 
Tisztelt Vándorgyűlés! 
Bevezetőmben egy szerény, de számunkra kedves évfordulóra szeretném fel

hívni a figyelmet: 15 esztendővel ezelőtt határoztuk el, hogy felújítva az OEE 
szép és hasznos hagyományait, ezentúl minden évben megrendezzük az Egye
sület vándorgyűlését. 

Az elmúlt években következetesen törekedtünk arra, hogy a vándorgyűlések 
mindenekelőtt az egyesületi és szakmai problémák megoldásában nyújtsanak 
fokozott segítséget az Egyesület tagjainak, az erdészet dolgozóinak, mert 800 
főnyi erdész közös találkozásán elsősorban ezekkel a kérdésekkel kell foglal
koznunk, ezt az erdészek éves nagy találkozójának komolysága megköveteli. 

Az 1972-es vándorgyűlésünknek két jelentős témája van: az egyikről tegnap 
már szólottunk és ez a korszerű technika, valamint az ezt alkalmazni tudó 
üzemszervezés és -vezetés kiterjedt alkalmazása üzemeinkben. 

Mostani megnyitómban az erdészetet érintő másik jelentős feladatról szeret
nék szólni, ami lényegében az erdészet és a feldolgozóipar gyorsabb fejlődését, 
az erdők többcélú hasznosításának fokozott megvalósítását, ezen keresztül a 
fagazdaság fokozottabb hozzájárulását jelenti a népgazdaság fejlődéséhez, a 
lakosság igényeinek széles körű kielégítéséhez. 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium új miniszterhelyetteseinek 
kinevezése során az Országos Erdészeti Egyesület elnökét érte az a kitüntetés, 
hogy e fontos posztok egyikét elfoglalhassa. Ez a kinevezés a párt, a kormány 
és ezen belül a mezőgazdaság felső vezetése részéről az erdészet, az erdészeti 
dolgozók munkájának, az ágazat fontosságának, népgazdasági jelentőségének 
elismerését jelenti. 

Ez a bizalom azonban kötelezettséget jelent mindnyájunk számára. Ez a meg
bízatás komoly lehetőségeket jelent az erdészet részére, de ezeket a lehetősé
geket csak akkor tudjuk kihasználni, ha az erdészet minden dolgozója erejét 
nem kímélve a közösség, a jövő érdekeit szem előtt tartva egyesíti erejét az 
erdészet gyorsabb fejlődése érdekében. 

Ma még korai lenne kidolgozott programról beszélni, ehhez valamivel hosz-
szabb idő, gondosabb előkészítés szükséges. Néhány alapvető kérdésben azon
ban már most leszögezhetjük az álláspontunkat. 

A legfontosabb, hogy reálisan és tárgyilagosan ítéljük meg helyzetünket, 
lehetőségeinket. Tegyünk félre minden megalapozatlan illúziót, álmodozást, de 
világosan és egyértelműen határozzuk meg a reális fejlődés lehetőségeit. Ehhez 
komoly munkára van szükség. 

Elkészült a népgazdaság távlati tervezési munkáinak keretében a fagazdaság 
távlati terve is. Ezt még illetékes fórumokon meg kell tárgyalnunk és véglege
sítenünk kell. Ezt a munkát a következő hónapokban el kell végeznünk. Ezután 
a hosszútávú terv irányelveit figyelembe véve ki kell dolgoztatnunk az erdő-
és fafeldolgozó, illetve vadgazdaságok számára az üzemi távlati terveket, ame
lyek lényegében az üzemtervek kibővítését jelentik, a fatermelés mellett a 
közelítés-szállítás, feldolgozás távlati tervével. 

Ehhez a munkához össze kell fognunk az ERDŐTERV, az ERTI, FAKI, az Er
dészeti Műszaki és Szervezési Iroda erőit és be kell kapcsolnunk az Egyetem 
tervező kapacitását is. 

Ezzel a munkával párhuzamosan ki kell alakítanunk azt a szabályozó rend
szert, amely a távlati célokat legjobban szolgálja. 



A nagy munkához biztosítani kell az erdészet területén dolgozó intézmények, 
szervek jobb összefogását. Erre folyamatosan intézkedések történnek. Megala
kul a Fagazdasági Tanács, amely az összes, a MÉM fagazdasággal foglalkozó 
részlegei, az OT, PM, kutatóintézetek és üzemek képviselőiből áll és hivatott 
arra, hogy a fagazdaság kérdéseiben miniszter elvtárs tanácsadó szerveként 
működjön, az erdészeti miniszterhelyettes vezetésével a fagazdaságot érintő 
átfogó kérdések kidolgozásával, koordinálásával. Más, hatékony intézkedések 
megtétele folyamatban van az eredményes koordináció, az egységes szemlélet 
kialakítása érdekében. 

A vázolt intézkedések azonban csak a szükséges szervezeti feltételeket bizto
sítják az eredményes munkához. Ezek az eredmények csak akkor hasznosít
hatók, ha az erdészet különböző posztjain álló dolgozók, vezetők egységesen 
felsorakoznak a kitűzött célok elérésére. Ismerve az erdészek szakmaszeretetét, 
fegyelmezettségét, az erdészet eddigi példamutató munkáját, reálisan számí
tunk az erők összefogására a közös cél érdekében. 

Amint képesek voltunk az elmúlt 20 esztendő alatt 400 000 ha új erdőt tele
píteni, úgy képes lesz a fagazdaság a következő években, évtizedekben meg
valósítani az erdők többcélú hasznosítását: 

a lakosság ellátását több, jobb fatermékkel, versenyképes árakon, a vadgaz
dálkodás reális beillesztését, fejlesztését az erdőgazdaság általános fejlődésébe; 

kiterjeszteni az erdők védelmi funkcióit, a szél- és vízerózió elleni védelmet, 
a levegő és víz szennyeződése elleni védelmet az erdőgazdaság eszközeivel; 

az üdülés, turizmus igényeinek fokozottabb kielégítését. 
A célok lelkesítőek minden erdész számára, mert lényegében rajtunk múlik, 

mikor mennyit valósítunk meg belőlük. Minél többet, minél jobban dolgozunk, 
minél egységesebbek leszünk a célok végrehajtásában, annál hamarabb érjük 
el céljainkat, annál gyorsabban nő szakmánk és a benne dolgozók tekintélye, 
társadalmi elismerése. 

Az Országos Erdészeti Egyesületre az eddigieknél nagyobb tennivalók várnak 
a feladatok végrehajtásában; támogassuk Egyesületünket, hogy méltóan telje
síthesse feladatát. 

Dr. Káldy József bemutatja a tűzifahasítót 


