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Az Országos Erdészeti Egyesület 
1977. évi közgyűlése és a 

VI. Fagazdasági Műszaki Nap 
Az egyesületi közgyűlésnek és a műszaki seregszemlének immár hagyomá

nyossá váló együttes megrendezése rendkívül szerencsés módon valóban ün
neppé teszi szakmánk évente visszatérő, hatalmas megmozdulását. A két ren
dezvény kölcsönösein ad egymásnak látogatottságot, értékes szakmai élményt. 
Megrendezése az első időben baráti gesztus, ma már egyre inkább komoly meg
tiszteltetés, színvonala pedig őszinte csodálatra késztette még az anyagiakkal 
és látnivalókkal bővebben elkényeztetett országokból érkezett vendégeket is. 

Közgyűlésünket és a műszaki napot az idén a magyar erdőgazdálkodás egyik 
legsajátosabb tája — az erdőspuszta és Debrecen városa — fogadta, ahol ma 
a MÉM debreceni Erdőrendezősége és a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daság bizonyul méltó utódjának a kor szavát mindig megértő, a közösség ér
dekeit szolgáló egykori erdészeknek és városatyáknak. 

A közgyűlés 

A közgyűlés elnöksége 

A városnak szinte szimbólumává váló ARANY BIKA Szállónak BARTÓK-
termében mintegy 600 fő résztvevő előtt DR. MADAS ANDRÁS egyesületi el
nök nyitotta meg a közgyűlést az elnökségben helyet foglaló DR. SOÓS GÁ
BOR MÉM államtitkárt, a helyi párt és tanácsi szervek vezetőit, a szakszer
vezet, MTESZ, szakoktatási és különböző erdészeti szervek vezetőit és küldöt
teit, társegyesületek képviselőit, végül is valamennyi résztvevőt üdvözölve. Kü
lön tisztelettel és szeretettel fordult az Egyesület külföldi vendégei felé, akik 



ez alkalommal Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország 
és a Német Szövetségi Köztársaság szaktársadalmát képviselték. 

Az elnöki megnyitó emlékeztetett a tavalyi közgyűlésen elhangzott kérésre, 
amely kezelő szektorra való tekintet nélkül hívta fel az Egyesületbe tömörült 
tagságot az új erdészeti vezetés mögé sorakozásra. Örömmel állapította meg, 
hogy ez valóban megtörtént és közös erőfeszítések történnek az erdészet és 
elsődleges faipar előtt álló feladatok megoldására. Két legaktuálisabb feladat-

• ként említette az új erdőtörvény előkészítésében való felelősségteljes közre
működést, valamint a megváltozott körülmények között új erdőgazdaságpoli
tikai irányelvek kialakításához való — nem kisebb jelentőségű — hozzájáru
lást. Végül a résztvevők figyelmébe ajánlotta az erdőnek társadalmi-gazdasági 
fejlődésünkben elfoglalt szerepét kifejező közgyűlési jelszót: 

Az erdők a társadalomért! 

Rámutatott arra, hogy hazánkban időben felismertük az erdő iránti igény
nek világszerte rohamos módosulását, a funkciók jelentős bővülését. Az elmé
leti kérdések tisztázása mellett megindult gyakorlati munka eddigi ered
ményeit hivatott az adott tájon a közgyűléshez csatlakozó tanulmányi kirán
dulás szemléltetni. 

A megnyitó után KIRÁLY PÁL egyesületi főtitkár tartotta meg szokásos 
beszámolóját, majd DR. ÉBLI GYÖRGY terjesztette elő az ellenőrző bizott
ság jelentését. A közgyűlést vendégül látó táj erdőgazdálkodását TERMANN 
ISTVÁN, a Felsőtiszai EFAG igazgatója ismertette a résztvevőkkel. Mindezt 
követően került sor a legmagasabb szakmai kitüntetések idei kiosztására. 

„BEDÖ ALBERT-díj"-ban részesült ez alkalommal: 

KISS LASZLÖ erdész, a Felsőtiszai EFAG banki erdészetének vezetője; 
JÁHN FERENC erdőmérnök, a Mátrai EFAG igazgatóhelyettese; 
DR. TUSKÓ LÁSZLÓ erdőmérnök, a soproni ROTH GYULA Erdészeti Szak
középiskola igazgatója. 

„CLUSIUS emlékérem"-mel tüntették ki: 

DR. CSUKÁSNÉ GYÖRFFY MÁRIA ny. agronómust; 
DR. KONECSNI ISTVÁN mezőgazdasági mérnököt, a MÉM Élelmiszerellen
őrző és Vegyvizsgáló Központjának h. osztályvezetőjót. 
A szakmai kitüntetések után jelentette be az elnök, hogy a kulturális mi

niszter 
JERÓME RENÉ erdőmérnöknek, A Z ERDŐ szerkesztő bizottsága főmunka
társának a népművelés terén kifejtett kiváló munkájáért „A szocialista kul
túráért" kitüntető jelvényt adományozta. 
Az elnökség DR. SALI EMILnek, DR. KÁLDY JÓZSEFnek és DR. MADAS 

ANDRÁSnak a szerkesztőbizottságban 25 éven át kifejtett munkájukért, a ma
gyar erdészeti kultúra kitartó szolgálatáért elismerő oklevelet adott. 

Végül KIRÁLY PÁL főtitkár emlékezett meg DR. MADAS ANDRÁS elnök 
nemrégen betöltött 60. születésnapjáról, tolmácsolta az egyesületi elnökség jó
kívánságait és gratulált a résztvevők lelkes ünneplése közben az ez alkalom
mal kapott „Munka Érdemrend arany fokozata" kormánykitüntetéshez. 

A kitüntetések verte hangulathullám csitulásával DR. SOÓS GÁBOR állam
titkár emelkedett szólásra. A Minisztériumnak és a MEDOSZ központi bizott
ságának a nevében üdvözölte a közgyűlés résztvevőit — külön az áldozatos fe
leségeket, elismert öregeket és az érdemes kitüntetetteket. Köszönetet mon-



dott azért a munkáért, amelyet az Egyesület aktivistái, egész tagsága végzett 
erdőgazdálkodásunk és elsődleges faiparunk fejlesztése érdekében. Ez jelent
kezett a szakma eredményeiben és továbbra is kérte a hathatós társadalmi köz
reműködést. 

Örömének adott hangot afelett, hogy ezen a nagy szakmai találkozón részt 
v ehet, mert az itteni megnyilatkozások mindig értékes tájékoztatást adnak 
az ágazatirányítás számára. Az irányító szervek az erdészet elmúlt évét ered
ményesnek értékelik. A maga részéről azzal a pesszimizmussal, perspektívátlan-
sággal, amit a főtitkári jelentés említett, nem találkozott, de osztotta azt a né
zetet, hogy ez nem is lehetne indokolt. A párt és kormány nagyon határozot
tan körvonalazta a szakma perspektíváját. A kiélesedett energiahelyzetben egyre 
nő a fa iránti kereslet, megnőtt az erdő társadalmi, környezetvédelmi szerepe 
és ez csak fokozza az érdeklődést. De hitet és bizakodást hirdet a közgyűlés
nek jelszava is, amit akár fordítva is lehet értelmezni: a társadalom az erdőért! 
Társadalmunk tisztelettel és szeretettel övezi az erdőt, annak művelőit, szak
embereit. Ennek egyik nagyon is fontos jele, hogy az V. ötéves tervben éppen 
az erdészet kapta a legelőnyösebb szabályozó rendszert. Ha mégis van egyes 
dolgozó társunknál bizonytalanság, annak okát minél gyorsabban fel kell tárni 
és segíteni annak feloldását. 

Biztató az ilyen helyzet, de ki is kell használni, élni is kell vele. A népgazda
ság anyagiakat előlegez, de vár is hasznos munkát — termelést, ökonómiai gon
dolkodást, fejlesztést. Ha nem sietünk önmagunk is fejlesztési lehetőségeket 
teremteni, úgy magunk emésztjük fel a kapott lehetőségeket. Teljesen egyet
értett a főtitkári jelentéssel abban, hogy a központi gazdálkodást irányító szer
vek gyorsabb és egyértelműbb eligazítást kell adjanak a vállalatok felé a mű
szaki fejlesztés, az üzem- és munkaszervezés és más felvetődő kérdések meg
oldására. De az is igaz, hogy ezek felhasználásával csakis a jó vállalatgazdál
kodás tudja megteremteni mind a saját, mind a központi fejlesztési alapot. 

Alapvető fordulatot hoztunk létre az erdőgazdálkodásban. Ezt mutatja az 
erdőterület növekedése, a hatalmas erdősítések, az állományok összetételének 
javulása. Ugyanígy kell most előre lépni a gépesítés, a kemizálás, a munka- és 
üzemszervezés terén. Nagyon kérte, hogy az Egyesület a teljes társadalmi esz
köztárával hasson le egészen a műhelyig, ahol a gépek fogadásának megfelelő 
szellemiséget, alkalmazásuk fejlesztését kell elérni. Megállapította, hogy a szak
emberképzés terén pótlandóink vannak. A Munkaügyi Minisztériummal most 
igyekeznek ezt rendezni. Központi iskolákban azonban továbbra is csak kevés 
lesz képezhető, a többséget magában az üzemben kell felkészíteni és ebben is 
nagy szerep vár az Egyesület helyi csoportjaira. 

Végül röviden rámutatott az Egyesület előtt álló legfontosabb feladatokra. 
Mindenekelőtt a propaganda terén a nagyközönség felé fordulásra — ez szük
séges a társadalmi megbecsülés kivívásához is. A tagság tapasztalatainak ér
vényesítését kérte a Párt Gazdaságpolitikai Bizottsága elé terjesztendő fejlesz
tési irányelvek kialakításában, valamint a készülő új erdőtörvény előkészíté
sében. Komoly műszaki, gépesítési program kialakítását sürgette már meg
levő, kapható gépekkel, mert apró megrendeléseket nem lehet kielégíteni — 
alaposan meggondolt, kellően megalapozott fejlesztésre van szükség és annak 
az eddigieknél szervezettebb és következetesebb végrehajtására. 

Következő felszólalóként KOVÁCS SÁNDOR, az MTESZ főtitkára köszön
tötte a Szövetség elnöksége nevében az 1976. évben eredményes munkát vég
zett egyesületi tagakat. Továbbra is úgy kérte végezni a munkát, hogy minél 
közelebb kerüljünk a napi problémákhoz és hozzájárulhassunk azok megoldá-



sához. Köszönetet mondott a Minisztériumnak azért, hogy számít az Egyesü
letre, igényli munkáját és ígéretet tett arra, hogy továbbra is igyekszünk az 
igényeknek eleget tenni. 

Az egyesületi közgyűlés nagy nyilvánosságát használta fel DR. KÁLDY JÓ
ZSEF egyetemi tanár, a soproni Egyetem megbízott rektora arra, hogy el
oszlasson néhány — az erdész társadalmat a legutóbbi időben nyugtalanított 
— mendemondát. Mindenekelőtt rámutatott arra, hogy nem felel meg a való
ságnak az a hiedelem, hogy van már elegendő mérnökünk. Világos cáfolat erre 
a végzettek iránt legutóbb megnyilatkozott érdeklődés: egy-egy végzős erdő
mérnöknek három állást kínáltak, a faipariaknak ötöt is. Nehézség mutatkozik 
a beiskolázásban. Amíg az erdőmérnökin két jelentkező is van egy helyre, ad
dig alig van jelentkező a faipari szakra. Segítséget kért minél több fiatalnak 
erre a szakra irányításában. Rámutatott arra, hogy az általános erdőmérnöki 
ismeretanyag már nem elegendő az erősen szakosodó munkahelyek megfelelő 
ellátására. Az egyetem ennek felismerésében számos tanfolyamot indított, ezek 
látogatottsága örvendetes ugyan, mégis, minél több jelentkezőt kér irányítani 
továbbképzésre. Elmondta, hogy az egyetemen legutóbb lezajlott vizsgálat szo
kásos, rutinjellegű párt és felügyeleti ellenőrzés volt, s eredménye nem volt 
elmarasztaló. Az egyetem legnagyobb nehézsége a tanszemélyzet kiöregedése. 
Négy tanár ment a legutóbbi időben nyugdíjba és tizenegy készül nyugalomba 
vonulni. Helyük betöltése most súlyos gond. Ehhez kért az egyesületi tagoktól 
támogatást, segítséget. Felderíteni és pályázatra késztetni az arra alkalmasakat. 

KIRÁLY PÁL 

Főtitkári jelentés 

Tisztelt Közgyűlés! 

Egyesületünknek 111 éves fennállása alatt mindig változatlan, fő célkitűzése 
volt a magyar erdőgazdaság fejlődésének társadalmi támogatása. 

Milyen helyzetben van napjainkban a magyar erdőgazdaság és mit tettünk 
fejlődésének elősegítése érdekében a múlt év májusában Balatonfüreden meg
rendezett közgyűlésünk óta eltelt idő alatt? — erről szeretnék számot adni a 
T. Közgyűlésnek ősi szokásainknak, Alapszabályainknak és a törvényes előírá
soknak megfelelően. 

Az erdőgazdaság helyzete, eredményei és problémái 

A múlt évben is, ebben az évben is a népgazdaság minden szektorában szor
galmasan dolgoztak az V. ötéves terv időarányos feladatainak végrehajtásán. 
Különösen a múlt évben azonban még nyomasztóan nehezedtek ránk a világ
gazdaságban végbement válságjelenségek következményei, amelyek meggyor
sították a belső fejlődésünkkel járó problémák felszínre kerülését is. Mint is
meretes, a múlt évi népgazdasági tervet — hosszú idő után először — összes
ségében nem sikerült teljesíteni. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága már december 1-i ülésén értékelte a helyzetet és megfelelő hatá
rozatokat hozott az idei népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről. 
Ezeknek a több vonatkozásban számszerűleg is megfogalmazott irányelveknek 
az alapján, erőteljes lélektani indítás kíséretében fogtak azután hozzá a vál-


