
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-



lalatok. az ötéves terv második évére jutó feladatok végrehajtásához és ahol ez 
szükséges, remélhetőleg a múlt évi lemaradás behozásához is. 

Az általános népgazdasági helyzethez viszonyítva az erdőgazdaság és az el
sődleges faipar termelése kedvezően alakult a múlt évben, eredményeink job
bak voltak több fejlett iparágénál és a mezőgazdaság egészénél is. Alapvetően 
éreztették azonban hatásukat az ágazati közgazdasági szabályozók 1976 ele
jére végrehajtott, kedvező irányú módosításai is. 

Az összetett jelzőszámok mögött igen sok naturális munka áll. A fakiter
melés több évi stagnálás után rekordszintet: csaknem hétmillió bruttó köbmé
tert ért el. Az elsődleges fafeldolgozás is a mennyiségi növekedés állandóan emel
kedő tendenciáját mutatta, a feldolgozott alapanyag mennyisége elérte a 3.2 
millió köbmétert. Gyarapodott országunk erdőterülete és élőfakészlete is. 

Király Pál főtitkár beszámol a közgyűlésnek 

A szakma összességében kedvező képet mutató eredményeinek további rész
letezése helyett szükséges szót ejteni közgyűlésünkön is a fejlődésnek azokról 
a kedvezőtlen kísérőjelenségeiről, amelyek tagságunk zömét elég élénken fog
lalkoztatják és amelyeik miatt szakköreinkben az eredmények feletti megelége
dés helyett kétségkívül bizonyos fokú pesszimizmus tapasztalható. Mindenek
előtt a műszaki fejlesztés terén mutatkozó elégedetlenséget kell megemlíteni. 
A gyors gazdasági fejlődés nyomán általánosan jelentkező munkaerőhiány ki
élezte az erdőgazdaság történelmi gyökerű technikai elmaradottságát, felfokoz
ta az igényt a műszaki fejlesztés felgyorsítása iránt. A lélektani feszültséget 
és a hellyel-közzel ebből fakadó pesszimizmust a megoldás vontatottsága okozza 
és ugyanakkor a helyzet különböző megítéléséhez vezet. A vállalati szférában 
dolgozó tagtársaink úgy vélik, hogy az erdőgazdaság nem rendelkezik azzal a 
tőkeerővel, amely az átütő erejű, radikális gyors megoldáshoz szükséges. Az 
ágazaton kívülről jövő segítségben bíznak és mivel ez késik, sokan kisebbren
dűségi érzésbe esnek, a szakma tekintélyének, társadalmi presztízsének hiányát, 
politikai súlytalanságát emlegetik. 

A z irányítási szférában dolgozó kartársaink többsége is úgy véli, hogy az 
erdőgazdaság saját forrásai jelenleg nem elegendőek egy nagyságrendileg ésj 
minőségileg egyaránt ugrásszerű, viszonylag rövid idő alatt végrehajtandó vál-



tozáshoz, az ún. technikaváltáshoz. E mellett azonban részben vállalatainkat 
okolják a fennálló helyzetért, mondván, hogy a fejlesztéshez rendelkezésre álló 
saját és külső forrásokat (fejlesztési alap, állami támogatás, hitelkeret) sem 
merítették ki. .Ehhez járulnak még a fejlesztések műszaki-szervezési előkészí
tése terén elkövetett mulasztások, a piacelőkészítés hiánya és a vállalati maga
tartás egyéb fonákságai. 

Nem áll módomban folytatni ágazatunk eléggé ellentmondásos helyzetének 
további részletezését, ez nem is feladatom. Ügy gondolom, az előadottak is ele
gendők annak érzékeltetésére, hogy napjainkban körülbelül milyen irányú gon
dolatok foglalkoztatják 5800 fős tagságunk zömét, tehát magát az Egyesületet, 
hiszen testületünk a szakmai értelmiség túlnyomó részét magában foglalja. 
Csupán még azt kell megemlítenünk, ha teljessé kívánjuk tenni a pillanatnyi 
összképet: nem titok az erdésztársadalom előtt (mert erről hivatalos tájékoz
tatást is kaptunk), hogy a társadalomirányítás legfelső szintjén az utóbbi évben 
megélénkült az érdeklődés ágazatunk iránt, előtérbe kerültek az erdőgazdaság 
és az elsődleges faipar távlati komplex fejlesztésének kérdései. Ez a tény, ez az 
értesülés reménnyel, bizakodással és várakozással töltötte el egész szakmánkat 
és Egyesületünket is. Ez a bizakodó várakozás jellemzi ma leginkább szakmánk 
légkörét. E helyről is fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy tisztázzuk 
pontosan: mit várunk, miben kérünk segítséget a felsőbb szervektől, a társa
dalomtól?! Várakozásunk a realitásokon és ne illúziókon alapuljon. Tartsuk 
szem előtt, hogy a legfelső szintű politikai testületek elé csupán a valóban leg
fontosabb, a jövőre is kiható, valamint elvi-politikai megítélésre szoruló témák 
kerüljenek. Ne várjuk azt, hogy felső szintű döntés nyújtson orvoslást olyan 
problémákra, amelyeket szakmán, sőt többnyire vállalaton belül magunknak 
kell megoldanunk. 

A munkaerő-ellátás társadalmi segítése 

Az erdészetnek az előzőekben vázolt általános helyzete Egyesületünk munká
ját is alapvetően befolyásolta. Befolyásolta mindenekelőtt abban, hogy telje
sen világossá vált előttünk a már korábban felismert folyamat: a termelés 
első számú és a további fejlődésnek is kulcstényezője — jobban, mint eddig 
bármikor — az ember. Tudtuk ezt eddig is, napjainkban azonban szükséges 
fokozottabban hangsúlyozni. A felszabadulás utáni fejlődés során ugyanis, az 
1950-es években figyelmünk középpontjában a munka tárgya, vagyis az erdő 
állt. Utána, főként a motorfűrész általános elterjedése következtében kialakult 
szakmai-technikai forradalom idején főként a munka eszközére irányult fi
gyelmünk. A műszaki haladással párhuzamosan azonban mindinkább előtérbe 
nyomult a termelő ember műszaki képzettségének, hozzáértésének fontossága, 
a továbbhaladás szempontjából meghatározó szerepe. 

Egyesületünk vezető szervei úgy ítélték meg, hogy a fejlődésnek ebben a 
szakaszában nyílt lehetőség az Egyesület jellegének megfelelő módon a ter
melés közvetlen frontján dolgozó szaktársainkat leginkább foglalkoztató prob
léma: a munkaerőhelyzet megoldásának elősegítésére. Amint azt más alkalom
mal már nem egyszer kifejtettem, az Egyesület előtt a kérdéstől tudatosan távol 
tartotta magát mondván, hogy ha az állami apparátus is alig-alig képes meg
birkózni a nehéz helyzettel, akkor még kevésbé remélhető ez egy társadalmi 
szervtől. Ez az álláspont helyénvalónak tűnt mindaddig, amíg a munkaerőellá
tás elsősorban, sőt csaknem kizárólag bérezési, juttatási problémát jelentett. 
Napjainkban azonban, a technikaváltás előkészítő szakaszában a felnőttkorú 
képzés jelentőségének vitathatatlansága mellett elsősorban arról van szó, hogy 



tudjuk-e biztosítani szakmunkásképző iskoláink benépesítését és az iskolákban 
tudjuk-e biztosítani a korszerű, nem is a jelen, hanem a holnap igényeinek 
megfelelő műszaki képzés költséges feltételeit? Iskolastruktúránk miatt az erdei 
szakmunkásképzés az erdészképzéssel szorosan összefügg. 

A munkásellátás problémája a képzés oldaláról való megközelítésben már 
elsőrangú egyesületi üggyé vált. Elnökségünk az oktatási bizottság munkája 
alapján és az érintett intézmények képviselőinek bevonásával alaposan feltárta 
szakmunkásképzésünk egész problematikáját. Ebből a terjedelmes feltárásból 
csupán a legismertebb (mert legsúlyosabb) tényeket említem meg. 

1. Ifjúsági szakmunkásképző bázisainknak az ország területén való elosztása 
aránytalan, a déli országhatár mellé összpontosított, a közvélemény előtt ke
vésbé ismert. 

2. A tanulók lakókörzeti elhelyezése korszerűtlen, zsúfolt, az életkörülmé
nyek aligha vonzók az érdeklődők számára. 

3. Az iskolák technikai felszerelése hiányos, a motorfűrésztől eltekintve mo
dernebb speciális erdészeti gép alig szerepel gépparkjukban. A legnagyobb baj 
azonban az, hogy az ún. iskolareform egyik következményeként tanácsi irá
nyítás alatt állnak, az országos hatáskörű képzésre hivatott iskolák sorsa helyi 
érdekek kombinációinak függvénye. Fenntartásuk, még inkább költséges fej
lesztésük tulajdonképpen senkinek nem érdeke. Márpedig az oktatási beru
házások elégtelensége hosszú távon megbosszulja magát a fejlődés visszaesé
sében. Létezésük, jelenlegi színvonaluk az ott dolgozó pedagógusok hősies 
helytállásának köszönhető. Az elnökségi határozat nyomán a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztériumhoz intézett átiratunknak tulajdonítható, hogy 
a középrigóci szakmunkásképző iskola megszüntetésétől —• legalábbis egy időre 
— az illetékesek eltekintettek. 

Nem részletezhetem tovább ezt a témát csupán azzal zárhatom le ismer
tetését, hogy mélyére hatolva önerőből megoldhatatlannak tűnő ellentmondá
sokra, problémákra találunk. Megítélésünk szerint az erdei munkáskérdésnek 
feltétlenül azon a listán kell szerepelnie, amelyhez a társadalom segítségét 
várjuk. 

Egyesületünk még annyit tett az elmúlt év során az ügy előbbre vitele ér
dekében, hogy oktatási bizottságunk javaslata nyomán kezdeményezte a MÉM 
irányában egy propagandafilmnek a gyártását, a szakma és az erdei munkás
élet bemutatása, a szakmunkásképzés ismertetése céljából, a szakmunkás is
kolák benépesítésének elősegítésére. Ugyanakkor megkereséssel fordultunk az 
állami erdőgazdaságokhoz és szakvállalatainkhoz a gyártáshoz szükséges induló 
tőke összegyűjtése érdekében. Megkeresésünk az esetek többségében kedvező 
fogadtatásra talált, amiért az illető vállalatoknak e helyről is köszönetünket 
fejezzük ki. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a MÉM Szakoktatási Fel
ügyelőségének is a szép színes film elkészíttetéséért, amiben egyébként szintén 
közvetlenül közreműködtünk szakanyagírással és szaktanácsadással. Most már 
erdőgazdaságainkon, erdészeteinken a sor, hogy a film minél több helyen, mi
nél több alkalommal történő levetítésével kamatoztassák a befektetett tőkét 
szakmunkásképzésünk javára. Ügy vélem, hogy ezzel a szakfilmgyártással 
klasszikusan értelmezett szakmai érdekvédelmi funkcióját gyakorolja az Egye
sület. 

A munkáskérdéssel kapcsolatban meg kell még azt is jegyeznem, hogy tag
ságunk körében lassan, de biztosan gyarapodik az erdőgazdasági szakmunkások 
száma. Ez a szám az összlétszámhoz viszonyítva egyelőre még nem nagy, de 
feltétlenül arra figyelmeztet bennünket, hogy az idevágó párthatározat és 



MTESZ közgyűlési határozat szellemében, a szakterületileg illetékes Mezőgaz
dasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével is összhangban távlati 
akcióprogramunk keretében ki kell dolgoznunk egyesületi munkáspolitikánk 
elveit és konkrét feladatait, különös tekintettel a műszaki értelmiség és a mun
kásság szoros kölcsönhatására és a közművelődési feladatokra. 

Szociálpolitikai munka a tagság körében 

Egyesületi politikánknak mindig egyik szilárd alapelve volt, hogy a terme
lés első számú tényezője a dolgozó ember, aki nemcsak minden új érték forrása, 
hanem magának a termelésnek is végső célja. Mindig vallottuk, hogy egyesületi 
munkánk középpontjában végső soron az egyesületi tagnak, a szövetségben a 
közösség erejét, támaszát kereső embernek kell állnia. Meggyőződésünk ugyan
is, hogy az emberek rokonszenve, támogatása nélkül a legszebb, legnagyobb 
szabású terv is csupán szándék marad. Ebből az elvből kiindulva, de a hangu
lati megnyilvánulások által is ösztönözve folytattuk azt az intenzív szociálpoli
tikai munkát, amelyet 1973-ban szociálpolitikai bizottságunk létrehozásával 
elkezdtünk. Amint arról korábbi alkalmak során már jelentést tettem, eddig 
a termelőszövetkezeti erdőgazdaságban, az erdőrendezés és a kutatás területén 
dolgozó erdészeti szakemberek és a nyugdíjasok körében végeztek egyesületi 
szerveink a szociális helyzet feltárására irányuló részletes, kérdőíves felméré
seket. Ebben az évben fiatal erdőmérnökök lelkes kis csoportja az állami erdő
rendezőségek területén dolgozó fiatalok körében végzett kérdőíves felmérést. 
A példás gyorsasággal végzett feldolgozás eredményét PÉTI MIKLÓS erdőmér
nök kolléga a júniusban Siklóson erdőrendezési szakosztályunk által szervezett 
második Országos Erdőrendezési Napokon tárta a szakma nyilvánossága elé. 
Érdekes és a továbbiak szempontjából még figyelemre méltó összegezése ennek 
a felmérésnek, hogy a szakmánk e részterületén dolgozó fiataljaink anyagilag 
megfelelően dotáltnak, de a munkahelyi előmenetel szempontjából többségük
ben kilátástalan helyzetben levőnek ítéli magát. 

Másik nagyarányú szociálpolitikai akciónkról minden egyes egyesületi ta
gunknak értesülnie kellett, mert az ezzel kapcsolatos kérdőívet a tagdíj fejé
ben nyújtott szaklapunk áprilisi számával megkapta. (Sajnálatos és önmagában 
is elgondolkodtató tény, hogy ennek ellenére a kérdőívekből a hasonló esetek
nél jóval kisebb arányban érkezett vissza kitöltött ív Egyesületünkhöz. Mégis 
elegendő azonban ahhoz, hogy feldolgozásuk nyomán néhány fontos, a szakmát 
foglalkoztató hangulati tényezőről vélekedés helyett számszerű képet is kap
hassunk.) Ez a kérdőíves kutatás elsősorban azt szándékozik felszínre hozni, 
hogy milyennek minősítik szaktársaink a munkahelyüket, hogyan érzik ott ma
gukat, milyenek a munkafeltételek és az ún. munkahelyi légkör. A szakma 
általános helyzetével kapcsolatban is választ kértünk néhány kérdésre. Ügy 
gondoljuk, hogy a feldolgozás eredményeit több irányban is fel lehetne majd 
használni olyan fórumokon, ahol ágazatunk perspektivikus kérdéseivel foglal
koznak. 

Ennek a nagyarányú akciónknak a lebonyolításával kapcsolatban a szociál
politikai bizottság tagjai mellett köszönetet mondok az Állami Erdőrendezősé
gek Műszaki Irodájának az előkészítés során nyújtott szaktanácsadásért és a 
gépi adatfeldolgozás díjmentes elvállalásáért, az Erdőgazdasági és Faipari Ter
vező és Szervező Irodának a gyors technikai közreműködésért, a FAGOK-nak 
pedig az anyagi támogatásáért. 

Szociálpolitikai munkánk területéről még az erdészeti címhasználat bevezeté
sére irányuló javaslatunk kidolgozását és egyesületi vitáját említem meg. A té-



mát az életnek az a valósága vetette fel, hogy szakmánkban is több a veze
tésre alkalmas, jó képességű, rátermett ember, mint amennyi vezető pozíció 
a társadalmi-gazdasági piramisban nyitva áll. Nyilvánvaló, hogy a hivatali elő
menetelnek objektív akadályai vannak sokak számára, mégis ez a tény tár
sadalmi feszültségekhez vezetett. Szociálpolitikai bizottságunk ezért gyűjtött 
véleményeket és javaslatot dolgozott ki az erdészeti műszaki dolgozók beosztás
tól független erkölcsi elismerésére, az erdészeti címhasználat bevezetésére (ami
nek egyébként szakmánkban régi hagyományai vannak). A javaslat első meg
vitatásban életképesnek bizonyult, azonban még további csiszolásra van szük
ség ahhoz, hogy a jelenlegi társadalmi közfelfogásnak is megfelelhessen. 

Erdőgazdaságpolitikai törekvéseink 

Egyesületi tevékenységünknek másik nagy és hagyományos munkaterülete, 
amelyről jelentést kell tennem: az erdőgazdasági politika. Mielőtt azonban en
nek részletezésére rátérnék, rá kell mutatnom egy fontos politikai eseményre, 
amely jelentős segítséget ad ilyen irányú munkánkhoz. A közelmúltban ugyan
is felső szintű párthatározat született az MTESZ munkájának továbbfejlesz
téséről. A határozat egyrészről felkéri az állami irányító szerveket, a gazda
sági vezetőket, hogy támasszanak nagyobb igényeket a műszaki-tudományos 
egyesületekkel szemben. Másrészről arra hívja fel az egyesületeket, hogy mun
kájukkal kapcsolódjanak szorosabban az időszerű politikai, gazdasági és tudo
mányos feladatok megoldásához. A párthatározat szellemében fogalmazta meg 
azután az MTESZ XII. közgyűlése áprilisban saját határozatait. 

Ennek á jelentős „politikai hátszélnek" a birtokában tudott Egyesületünk 
azokkal a gazdaságpolitikai jellegű témákkal foglalkozni, melyeket a továb
biakban megemlítek. 

Időrendi sorban az utolsó, de fontosságát tekintve az első helyen kell meg
említeni egyesületi közreműködésünket annak a javaslatnak a kidolgozásában, 
amely felső szintű pártszervek részére készül a MÉM-ben az erdőgazdaság és 
az elsődleges faipar távlati komplex fejlesztési lehetőségeiről és feladatairól. 
Ez a munka jelenleg még folyamatban van. Bekapcsolódásunkra DR. SOÓS 
GÁBOR MÉM államtitkár elvtárs részéről a Fagazdasági Tanács ülésén elhang
zott felhívás adott lehetőséget. A rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel 
nagyon széles körű akciót már nem tudunk kibontakoztatni, hanem az elnökség 
és a választmány tagjaitól, a szakosztályok és helyi csoportok vezetőségétől 
kértünk javaslatokat arra nézve, hogy mit tartalmazzon a társadalmi előter
jesztés. Nézeteinket ezekben a napokban egyeztetjük a Faipari Tudományos 
Egyesület vezetőivel azért, hogy egységes álláspontot képviselve, összehangolt 
javaslatot terjeszthessünk az illetékes szervekhez. 

Mint már említettem, a nagy felelősségérzetet és körültekintést kívánó elő
terjesztés számos kérdést vet fel, mindenekelőtt azt, hogy vajon a tudományos 
előrelátás igazolja-e az erdő és a fa társadalmi jövőjéről vallott felfogásunkat 
15—20 esztendőre előre? A szakma pillanatnyi problémái nem befolyásolják-e 
a kelleténél mélyebben a távlatok meghatározásához kikért nézeteinket? 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az állami apparátusban dolgozó kollégáink 
nagy lendülettel és felkészüléssel munkálkodtak a szakma helyzetének feltá
rásán, a javaslatok kidolgozásán. Ennek során komoly szellemi mozgalom bon
takozott ki alapvető feltételek elvi alátámasztása céljából is. Tisztelt vendégein
ket, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megye párt- és állami vezetőit is kér
jük: amikor arra alkalmuk nyílik, pártolják, támogassák az államirányítás leg-



Pihenő az erdőspusztai parkerdőben 

felső fórumain ágazatunkat, amelynek közgyűlésünk térségében, a két megye 
gazdasági életében az országos átlagot meghaladó szerepe van. Amit ma első
sorban kérnek az erdészek az ország vezetőitől, az az egész fagazdaság gazdaság
politikai-társadalmi szerepének reális perspektivikus megítélése, az egységes, 
hatékony központi irányítás megteremtése, az erdőben és a fában rejlő sokrétű 
lehetőségek kibontakoztatásához a feltételeknek pénzben, eszközben történő 
megadása a szakma részére. 

Gazdaságpolitikai munkánk másik fontos területe az új magyar Erdőtörvény 
előkészítésének társadalmi úton való támogatása volt. Ez is még folyamatban 
levő, nagyobb részében azonban már elvégzett egyesületi feladat. Mint isme
retes a jelenleg érvényben levő erdőtörvényünket, az 1961. évi VII. törvényt 
politikailag meglehetősen mozgalmas időszakban, a mezőgazdaság tömeges kol
lektivizálásának idején alkották. Az azóta eltelt jó másfél évtized alatt hazánk
ban végbement nagyarányú politikai, gazdasági-társadalmi fejlődés számos vo
natkozásában túlhaladta már a törvény előírásait. A múlt év novemberében 



DR. ROMÁNY PÁL mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a tárca területén 
működő társadalmi szervek vezetőivel rendezett találkozóján azzal a felhívással 
fordult egyesületünkhöz, hogy támogassuk társadalmi oldalról is az új, kor
szerű Erdőtörvény létrehozását. A felhívás nyomán, közös elhatározás alapján 
valamennyi egyesületi szervünk kiemelt munkatervi feladatává tettük 1977-re 
ezt a témát. Nem is eredménytelenül, mert ez az akció is valóságos szellemi 
mozgalmat keltett szaktársaink körében, felkeltette az érdeklődést az elvi és 
távlati kérdések iránt is. Számos figyelmet érdemlő észrevétel, javaslat érke
zett be az Egyesület titkárságára a szakosztályoktól és helyi csoportoktól. Ezt 
még kiegészítettük azzal, hogy néhány szocialista és nem szocialista ország egye
sületi küldötteinek meghívásával augusztus 1-én nemzetközi Erdőtörvény-kon
ferenciát rendeztünk (nem csekély szervező munkával és költséggel) Budapesten, 
a Technika Házában. Ausztriából, Bulgáriából, Csehszlovákiából, Jugoszláviá
ból, Lengyelországból és a Német Szövetségi Köztársaságból érkezett vendégeink, 
DR. SALI EMIL MÉM-főosztályvezető elvtárs bevezető előadása után ismertet
ték hazájuk erdőtörvényét, alkalmazásának tapasztalatait (különös tekintettel 
a problémákra), valamint további terveiket. Ezzel a konferenciával lezártuk a 
tapasztalatszerzés fázisát. Második félévi feladatunk, hogy erre a célra alakított 
munkabizottság az Egyesületben a gyűjtött anyagot feldolgozza és társadalmi 
javaslattá szerkesztve a MÉM-nek megküldje. Szimbolikus esemény lenne, ha 
az új szocialista Erdőtörvényünk az első modern magyar erdőtörvény, az 1879. 
évi X X X I . t. c. centenáriumán, 1979-ben kerülhetne az Országgyűlés elé jóvá
hagyásra. 

Gazdaságpolitikai ténykedésünk harmadik megemlítendő eseménye az ága
zati V. ötéves tervünk egyes részeinek menetközbeni vizsgálata volt, különös 
tekintettel a módosított közgazdasági szabályozó rendszer hatásaira. Ez a munka 
újjászervezett erdészeti gazdaságtani szakosztályunk koordinációjával legfon
tosabb központi ún. termelő szakosztályainkban folyt és folyik továbbra is ket
tős céllal. Egyrészt igyekszünk hozzájárulni a terv teljesítését esetleg akadá
lyozó tényezők feltárásához, másrészt tapasztalatokat gyűjtünk a következő öt
éves terv előkészítésének időszakára. 

Szakmai propaganda az erdészet érdekében 

Központi munkaterületeink közül a szakmai propagandáról szeretnék a to
vábbiakban röviden megemlékezni, mint olyan feladatról, amelynek fokozását 
most már az említett párt-, illetve MTESZ közgyűlési határozat is előírja szá
munkra. 

A legnagyobb szabású akciónk a területen a beszámolási időszakban ismét 
az Erdők Napjának az általános és középiskolás tanuló ifjúság körében történt 
megrendezése volt. Mint az a tagtársak előtt ismeretes, ezt a mozgalmunkat is 
1973-ban indítottuk meg az egykori „madarak és fák napjának" korszerűbb, 
kibővítettebb eszmei tartalommal, de azonos céllal történő felújításaként. Ez 
a cél pedig a plasztikus, még befolyásolható gyermeki lélek „megfertőzése" 
az erdő1, a szabad természet szeretetével, az erdőben rejlő sokoldalú, kedvező 
lélektani és fizikai hatás kiaknázása a szocialista emberformálás, és az erdő 
javára egyaránt. Ügy véljük, hogy akciónk jól beleillik a társadalmi méretűvé 
duzzadt „Az edzett ifjúságért" mozgalom eszmekörébe is. 

Sajnos, elég sok helyi csoportunk ismételt felhívás ellenére a mai napig 
sem jelentette, hogy működési körzetében hány gyermek és pedagógus vett 
részt az idei akcióban. A beérkezett adatokból arra következtethetünk, hogy ez 
a szám kb. 150—160 ezer fő körül mozgott, vagyis a mozgalom eredményes 



fejlődéséről tanúskodik a múlt év nyarához viszonyítva. Ha pedig közvetlen 
tapasztalatainkból indulunk ki, azt láthattuk, hogy a tagtársaink részéről a 
végrehajtás során tanúsított lelkesedés és lendület éppenséggel sokkal többet 
tükröz, mint az e ponton gyatrának bizonyult egyesületi adminisztráció, amiért 
a lebonyolításból részt vállaló minden tagtársnak e helyről mondok köszönetet. 
Ügy vélem, megállapíthatjuk, hogy a szakma propagandája szempontjából fon
tos akciónk terén megtörtént a „frontáttörés", mind a pedagógusok, mint szak
társaink vonalán. Az Erdők Napja mozgalom olyannyira megkezdte önálló éle
tét, hogy talán ha akarnánk, akkor sem tudnánk többé visszafogni. 

A szakmai propaganda fokozása érdekében az Erdők Napja bevezetéseként 
az idén is mozgósítottuk a tömegkommunikációs szerveket és közjóléti szakosz
tályunk szervezésében erdei tájékoztatót szerveztünk a sajtó, a rádió és a te
levízió munkatársai számára a Börzsönyben. A szakosztályon túlmenően a szer
vezés munkájában való készséges és eredményes közreműködést ez alkalom
mal is megköszönöm az Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság illetékes 
dolgozóinak, helyi csoportunk, valamint a MÉM Erdészeti és Faipari Főosz
tályának. 

Sajtóról lévén szó, e ponton célszerű megemlítenünk legfontosabb propagan
da-eszközünket, az 1862-ben alapított, 1873 óta egyesületünk tulajdonában levő, 
112. évfolyamában járó szaklapunkat: A Z ERDÖ-t is. A szaklap nemcsak a leg
fontosabb összekötő kapocs az Egyesületen belül, hanem egyúttal a szakmai 
ismeretterjesztésnek is a legfőbb eszköze az egész szakmán belül. Azért kell 
ezt hangsúlyozni, mert bár egyre halkuló hangerővel, de még mindig elhang
zanak megjegyzések a lap színvonalával kapcsolatban. Egyesek gyakorlatiatlan-
nak, a tagság zömét alkotó erdészek szempontjából túlságosan magas színvo
nalúnak, elvontnak tartják és hiányolják a lap hasábjairól a sajátos hangú, 
pezsgő, szókimondó vitákat is. 

Az észrevételekkel kapcsolatban emlékeztetnem kell a beszámolóm elején 
mondottakra: további fejlődésünk egyik belső kulcsa a szakemberek felkészült
sége, műszaki hozzáértése. Ez nemcsak szakmunkásainkra, hanem legalább eny-
nyire erdészeinkre is vonatkozik. Szakmunkásaink találkozóin, országos ver
senyeken és egyéb alkalmakkor bizony nem egy bíráló megjegyzést hallunk a 
közvetlen munkahelyi művezetés színvonalára vonatkozóan. Egyik egyesületi 
rendezvényünkön elhangzott felszólalás pedig éppenséggel legalább 50%-ra be
csülte azoknak a művezető erdészeknek a számát, akik jelenleg alkalmatlanok 
a korszerű technika fogadására, a különböző döntő-közelítő gépek, processzo
rok, harveszterek, slepperek, forwarderek és egyéb korszerű, drága gépek szak
értő, gazdaságos üzemeltetésére. Nem kívánok ebben a tekintetben állást fog
lalni, az azonban kétségtelen, hogy a jelenlegi fejlődés mindannyiunktól lénye
gesen nagyobb szellemi erőfeszítést, az önképzés különböző lehetőségeinek — 
közöttük a szaksajtónak — alaposabb felhasználását kívánja meg. Ezért hatá
rozott úgy a közelmúltban a lap szerkesztő bizottsága, hogy a lap színvonalát 
degradálni nem szabad. A szerkesztők a korábbi kritikai megjegyzések nyomán 
egyébként komoly és eredményes erőfeszítéseket tettek a gyakorlati írógárda 
kiszélesítésére és a lap cikk-összetétele bárki által ellenőrizhető módon meg
változott az üzemi gyakorlatot közelebbről érdeklő témák javára. Ami pedig 
a pezsgő viták hiányát illeti, csak azt tudom mondani, hogy a tagság lapja 
olyan, amilyennek maga a tagság formálja. 

A lappal kapcsolatban őszinte köszönetet mondok a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium vezetőinek, valamint Tájékoztatási Főosztályának azért 
az erkölcsi és igen jelentős anyagi támogatásért, amelyet a lap fenntartásához 



az elmúlt év során is nyújtott és ami nélkül a zömében kis keresetű olvasó
tábornak ugyancsak komoly gondot okozna a lap finanszírozása. 

Szakmai propagandamunkánkról szóló jelentésemben említem meg — bár 
az Alapszabályaink szerinti megfogalmazásban inkább ..a szakmai kultúránk 
ápolása" címszó alá tartozna —, hogy egyesületünk emléktáblát állíitott DR. 
KISS FERENC erdömérnöknek, az egyik legjelesebb magyar erdészeti szak
embernek halála 25. évfordulója alkalmából szülőfalujában, a Győr-Sopron 
megyei Szilsárkányban. KISS FERENC neve jól ismert mindnyájunk előtt: 
az erdőben, fában szegény Alföld fásításának egyik legeredményesebb úttörője 
volt, aki több ezer hektár új erdőt produkáló munkáját tudományos igénnyel, 
magas színvonalon végezte és az egyetemes erdészeti tudományt is jelentősen 
gazdagította. Az emléktáblával az országban levő, nem túlságosan nagy számú 
szakmai emlékhelyek számát gyarapította tovább egyesületünk. 

A termelés és fejlesztés támogatása, szakmai továbbképzés 

Belső munkánk, mindennapi életünk legkiterjedtebb területe a termelés és 
a fejlesztés támogatását szolgáló ismeretterjesztés, szakmai továbbképzés. Mégis 
úgy érzem, erről kell talán a legkevesebbet szólnom közgyűlésünkön. Nemcsak 
azért, mert a tagság közvetlenül leginkább ennek a munkának a részese és így 
megfelelő közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik életünknek erről az oldalá
ról. Hanem azért, mert a minden tagnak megküldött szaklapunk „Egyesületi 
közlemények" című rovatában hónapról hónapra részletesen közöljük, hogy 
mi történt ezen a téren a központi szakosztályokban és a helyi csoportoknál. 
Ezzel — úgy vélem — eleget teszünk az egyesületekről szóló törvényben és 
Alapszabályainkban előírt tájékoztatási kötelezettségünknek. A nagyobb mé
retű, jelentősebb rendezvények anyagát rendszerint külön cikkben részleteseb
ben is ismertetjük. 

A Közlemények alapján láthatják a t. tagtársak, hogy az elmúlt évben is 
jóformán se szeri, se száma nem volt az egyesületi előadásoknak, ankétoknak, 
tapasztalatcseréknek, kisebb-nagyobb tanulmányutaknak, szakosztályi és szak
bizottsági összejöveteleknek, mely utóbbiakból sokat vállalathoz kihelyezve a 
helyi csoporttal közösen rendeztek. Nem volt viszont országos méretű konferen
ciánk vagy hasonló más nagyrendezvényünk (a már említett Erdőtörvény-kon
ferencián kívül), igazodva ezzel is a felsőbb direktívákhoz, ami szerint kerül
jük a munkaidőt erősebben terhelő, nagyméretű társadalmi rendezvényeket és 
inkább fokozzuk az üzemi munkát. (Megítélésem szerint viszont már a kívá
natos határ alá jutottunk ebben a tekintetben, mert kis szakma egyesületének 
több demonstrációs megmozdulásra van szüksége.) 

A helyi rendezvények előadóit egy rendelkezésre álló központi lista alapján 
az egyes szakterületek legjobb specialistáiból választják, a központ csak a 
felkéréseket adminisztrálja. A központi szakosztályok is nagy önállóságot él
veznek munkaterveik összeállításában. Meg kell azonban emlékeznem másik 
kiemelt munkatervi feladatunkról, amelyet valamennyi helyi csoportunk kö
telezettségévé tettünk és ez a majorfásítás. Ennek ugyanaz az előzménye, mint 
az Erdőtörvény társadalmi előkészítésének: a társadalmi szervek miniszteri 
találkozóján DR. ROMÁNY PÁL miniszter elvtárs ennek a témának a felkaro
lására is felhívta Egyesületünket. A munka még folyamatban van, de máris 
szép eredményekről tehetek jelentést, mert tagtársaink részéről a kezdeti szabó-
dást lendületes munka váltotta fel. Egyre-másra készülnek egyesületi társadalmi 
munkában a mezőgazdasági nagyüzemek majorjainak fásítási tervei és szak
társaink a tervek megvalósításából, a munka helyszíni szakirányításából is ki-



veszik részüket. (A t. közgyűlés résztvevői itt, Hajdú-Bihar megyében tanul
mányozhatnak igen szépen sikerült majorfásításokat, amelyekről elismerőleg 
nyilatkoztak külföldi szaktársaink is.) 

Kapcsolataink a külvilággal 

Egyesületünk belső munkája mellett a beszámolási időszakban is számos 
bel- és külföldi szervvel álltunk érdemi munkakapcsolatban. Két legfontosabb 
partnerünk változatlanul a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, va
lamint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége volt. Példá
kat rnár mindkét kapcsolatunk köréből említettem. Ezeket a továbbiakban 
azzal egészíthetem ki és foglalhatom össze, hogy a minisztériummal, annak 
vezetőivel, továbbá Erdészeti és Faipari Főosztályával, valamint Tájékoztatási 
Főosztályával a kapcsolatunk igen korrekt, a minisztérium rendszeresen meg
küldi munkaterveit és a szakterületünket érintő egyéb dokumentumokat, meg
hívja Egyesületünk képviselőit fontosabb tanácskozásaira. Külön nagyra érté
keljük azt a tényt, hogy állandó képviselettel részt vehetünk a Fagazdasági 
Tanács munkájában, amelynek tevékenysége az utóbbi félévben, DR. SOÓS 
GÁBOR államtitkár elvtárs vezetése alatt ismét örvendetes módon megélénkült 
és az ágazat alapvető problémáit tűzte napirendre. Ezt a korrekt magatartást 
igyekszünk a magunk részéről viszonozni. A szükséges tájékoztatásokat mi is 
megküldjük a rninisztéirium részére, megfogadjuk és követjük vezetőinek in
tencióit és egyáltalán, amint azt bevezetőmben mondottam, Egyesületünk egész 
tevékenységével a tárca ágazati felelőssége alá tartozó magyar erdőgazdaság 
fejlesztését szolgálja. 

Jó kapcsolatot tartunk fenn az MTESZ-szel is. Részt vettünk a Szövetség 
XII. közgyűlésének a munkájában, melynek során a Szövetség elnökségébe 
Egyesületünk öt tagját választották be, DR. MADAS ANDRÁS elvtárs pedig a 
16 tagú végrehajtó bizottságnak is tagja. A választással kapcsolatban Egyesüle
tünk komolyan vette a vezető testületek fiatalítására vonatkozó irányelveket. 
Ennek tulajdonítható, hogy az MTESZ elnökségének jelenleg a legfiatalabb tagja 
lendületesen dolgozó ifjúsági bizottságunk agilis vezetője PAULIK ISTVÁN 
erdőmérnök kolléga. Az elnökségi üléseken, főtitkári értekezleteken való aktív 
részvételünkkel igyekszünk befolyásolni a Szövetség irányítását, de ezen túl
menően a nemzetközi kapcsolatok központi bizottságában, az ellenőrző bizott
ságban és a gazdasági bizottságban történő működésünkkel is. A Szövetség 
központi lapja, a „Műszaki Élet" rendszeresen érdeklődik szakmánk és Egye
sületünk iránt, kerekasztal-beszélgetéseket rendez vezető állású kartársainkkal 
időszerű kérdésekről és leközli írásainkat. 

A Szövetség irányában legfőbb, mondhatni egyetlen kérésünk az, hogy le
gyen segítségünkre évszázados, értékes szakkönyvtárunk, folyóirattárunk és 
archívumunk megfelelő elhelyezésében. Tartalmában a XVIII. századig vissza
nyúló, ma már pótolhatatlan értékeket tartalmazó könyvgyűjteményünk Egye
sületünk legértékesebb vagyontárgya. A Szabadság térről törtónt kiköltözteté
sünk, tehát 1973 tavasza óta a Budavidéki Erdő- és Vadgazdaságnál van (úgy
mond: „ideiglenesen") elhelyezve. Köszönettel tartozunk az erdőgazdaságnak 
az eddig tanúsított türelemért és megértjük, hogy beruházásai miatt a könyv
tárat az edigi helyéről is át kellett helyeznie. Most már azonban a könyvtár 
olyan helyzetben van, hogy nemcsak a kölcsönzésre és tervszerű fejlesztésére 
nem gondolhatunk, de állagának megőrzéséért sem tud felelősséget vállalni 
egyetlen egyesületi funkcionárius sem, a könyvtárosi feladatkört eddig példás 
alapossággal ellátó RIEDL GYULA műszaki titkár kartársunk sem. A vagyon-



A vekeri majális-házban 

kezelés felelősségére történő hivatkozással kérünk tehát sürgős segítséget a 
Szövetségtől, nem beszélve arról, hogy értelmiségi dolgozók szellemi élete 
szempontjából is szükség lenne a könyvtár működésére. A műszaki fejlesztés 
jelenlegi szakaszában pedig egy prospektus-tár felállítása és üzemeltetése is 
hasznos lenne. Minderre azonban nem is gondolhatunk. 

A Szövetségen belül a legszorosabb munkakapcsolat a Faipari Tudományos 
Egyesülethez fűz bennünket (és a munkán túlmenően szívélyes személyi, kol
legiális kapcsolatok is). Kölcsönösen részt veszünk egymás elnökségi ülésein, 
közgyűlésein, a fontosabb kérdésekben egyeztetjük álláspontunkat és mindkét 
részről arra törekszünk, hogy társadalmi oldalról is alátámasszuk, erősítsük 
azokat az objektíve egymásba kapcsolódó folyamatokat, amelyek a termelés 
vonalán végbemennek. Munkakapcsolatban álltunk még a Közlekedéstudomá
nyi Egyesülettel, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel. Szívélyes sze
mélyi kapcsolatokat tartottunk fenn a tárca területén működő társegyesületek
kel: a Magyar Agrártudományi Egyesülettel, a Magyar Élelmezésipari Tudo-



mányos Egyesülettel, a tárcán kívül pedig az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesülettel. 

Állami szervek közül másik legszorosabb partnerünk az Állami Fagazdasági 
Vállalatok Országos Központja. A FAGOK részéről a MÉM-hez hasonló messze
menő információs és esetenkénti anyagi-technikai támogatást élvezünk, meg
hívást kapunk az igazgatótanács üléseire, megkapjuk a dokumentumokat és a 
segítés sok más formáját. Legnagyobb közös vállalkozásunk a közgyűlés és a 
fagazdasági műszaki nap évek óta történő együttes megrendezése (a mai al
kalommal azonos módon). Ennek az összefogásnak az előnyeit a t. közgyűlés 
előtt kell legkevésbé részleteznem. 

A társadalmi szervek közül fejlődtek kapcsolataink a Mezőgazdasági, Erdé
szeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetével is. Szociálpolitikai ténykedésünk
kel jól kiegészíthetjük a MEDOSZ-nak az erdészeti értelmiség körében kifejtett 
rétegpolitikáját. Ugyanakkor erős, megbízható partner támogatását élvezhet
jük a szakszervezetben saját törekvéseinkhez. Vezetői szintű megbeszéléseken 
egyeztetjük álláspontunkat a szakmát érintő — főként gazdaság- és szociál
politikai — fő kérdésekről és megállapodunk a soron következő kölcsönös tenni
valókban. 

Ugyancsak lényeges előrehaladás történt az elmúlt év során az Országos 
Természetvédelmi Hivatallal fennálló viszonyunkban. Közös vezetői értekezle
ten vitattuk meg, hogy a két egymáshoz szorosan közel álló szakterület köl
csönösen miben segítheti egymás munkáját. Megítélésem szerint a természet
védelem minden erdészember szívéhez közel álló, kedves téma. A szakmai to
vábbképzés azonban az erdészeti természet- és környezetvédelmi feladatok nö
vekedése, bonyolultabbá válása miatt ezen a téren is kívánatos. Ezért a tavasz-
szal részletes útmutatót adtunk ki helyi csoportjaink számára az egyesületi 
természetvédelmi feladatokkal kapcsolatban. (Szaklapunk márciusi száma rész
letesen foglalkozott az egész témakörrel.) E helyről is felhívom tisztelt tagtár
saim figyelmét az erdészeti természetvédelem egyesületi munkájába minél na
gyobb számban történő, öntevékeny bekapcsolódásra. Inspirálhat bennünket 
erre vándorgyűlésünk érdekes, szép természeti környezete, a Hortobágyi Nem
zeti Park is, melynek vezetősége már több alkalommal is kollegiális előzékeny
séggel segítette munkánkat, amiért itt, a helyszínen mondunk ismételten kö
szönetet. 

Az említetteken kívül számos más állami és társadalmi szervvel álltunk még 
érdemi munkakapcsolatban központilag, vagy szakosztályainkon, bizottságain
kon keresztül (Erdészeti és Faipari Egyetem, ERTI, az MTA Erdészeti Bizott
sága, OMFB, a Magyar Néphadsereg Erdőgazdasága, Magyar Úttörők Szövet
sége, Hazafias Népfront, TIT stb.). Kérem az érdekelteket és a t. közgyűlést, 
hogy a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt tekintsenek el a rendkívül szerte
ágazó, sokrétű kapcsolatok felsorolásától és részletezésétől. 

Nemzetközi kapcsolataink 

Ehelyett még egyesületi életünknek egy rendkívül munkaigényes és kényes, 
nagy körültekintést igénylő munkaterületéről: nemzetközi kapcsolataink ala
kulásáról kell számot adnom. Bevezetőként ki kell emelnem, hogy nemzetközi 
munkánkat országunk közismert, deviza-tartalékok szempontjából sem könnyű 
gazdasági helyzetében, meglehetősen komolyan vett és az MTESZ-re nézve is 
kötelező érvényű takarékossági intézkedések közepette kellett folytatnunk. En
nek ellenére jelenthetem, hogy nemcsak a korábbi szintet sikerült e téren tar
tanunk, de fejlődést is sikerült elérnünk. Köszönetet mondok közvetlen mun-



katársaimnak (FEKETE GYULA elvtársnak és LOVAS LAJOSNÉ elvtársnő
nek) szorgos munkájukért, továbbá az MTESZ vezetőinek és Nemzetközi Kap
csolatok Főosztályának segítőkész, megértő, rugalmas magatartásukért. Köszö
netet mondok azoknak az erdőgazdaságoknak, faipari vállalatoknak, kutató
intézeti állomásoknak, természetvédelmi és idegenforgalmi szerveknek, amelyek 
a külföldi szakemberek részére szervezett szakmai programok lebonyolításában 
készségesen részt vettek, valamint az ÉRDÉRT Vállalatnak és a LIGNIMPEX 
Külkereskedelmi Vállalatnak az utazásainkhoz nyújtott támogatásáért. 

Központi kapcsolatainkat az eddigi volumenben sikerült fenntartanunk a 
csehszlovák, bolgár, jugoszláv (közelebbről: szlovén), a lengyel, valamint a bur
genlandi erdészeti egyesülettel. Csak részben sikerült a kapcsolatok erősítése a 
demokratikus német ós a szovjet egyesülettel. Sikerült viszont korrekt és ered
ményes kapcsolatot kiépíteni az elmúlt év során a stejermarki erdészegyesü
lettel, továbbá a Német Szövetségi Köztársaság erdészeti egyesületeinek szö
vetségével, a Deutsches Forstverein-nel. Az említett egyesületekkel kölcsönö
sen kis létszámú delegációkat cseréltünk közgyűlések, konferenciák alkalmá
ból, illetve a szlovén és a nyugatnémet erdész egyesület nagy létszámú, autó
busz-tételű csoportja számára sikeres szakmai tanulmányutat szerveztünk ha
zánkban. 

Áprilisban a Somogyi és a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság területén, 
az említett erdőgazdaságok, a területi erdőrendezőség és helyi csoportjaink szer
vezésében (most már másodízben) lebonyolítottuk a Pannónia '77 elnevezésű 
jugoszláv—osztrák—magyar, évente megrendezésre kerülő határmenti erdész
találkozót, viszonozva ezzel a múlt évi jugoszláviai találkozón történt részvé
telünket. Még a múlt év szeptemberében rendezték meg a Német Demokratikus 
Köztársaságban az európai szocialista országok erdészeti-faipari egyesületeinek 
kétévenként esedékes baráti találkozóját, amelyen az ellenőrző bizottságunk 
vezetőjével és egy elnökségi tagunkkal képviseltettük egyesületünket. 

A központi bonyolítása nemzetközi kapcsolatok mellett gyarapodtak helyi 
csoportjaink külső kapcsolatai is, mégpedig az MTESZ területi szervezetei által 
kézben tartott, fegyelmezett rendben. Ezeknek a részletezésére azonban nem 
téibetek ki. 

Összefoglalóan értékelve nemzetközi kapcsolatainkat, ezek jól szolgálják nem
csak a népek közötti barátság és a kartársi összetartozás érzetét, hanem köz
vetlenül a magyar erdőgazdaság és faipar fejlesztésének az ügyét is, mert szak
mánk kétségtelenül rászorul a nemzetközi tapasztalatok átvételére, szaktársaink 
látókörének bővítésére. 

Szervezetünk, további terveink 

Végül munkánk szervezeti kereteiről és a közvetlenül előttünk álló fonto
sabb feladatokról teszek jelentést. 

Egyesületünk taglétszáma Í977. június 30-i állapot szerint 5839 fő volt, ál
landóan növekvő irányzattal. 166 taggal több, mint amennyiről múlt évi köz
gyűlésünkön számot adtam. A létszámból 5185 fő (vagyis 89%) a vidéki és 654 
fő (11%) a budapesti lakos. A tagság változatlanul 35 helyi csoportba szervezve 
folytatja az egyesületi életet, mégpedig a szakma több szektorú voltára tekin
tettel az egyetemességre, az ágazat egységére, összefogására törekedve. Az Er
dészeti Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaságunkon belüli alegységeket is fi
gyelembe véve 26 központi szakosztályunk és szakbizottságunk működik, ezen 
belül pedig számos különféle albizottságunk és munkacsoportunk. Egy-két szak
osztályunk és helyi csoportunk vezetőségét az elmúlt év során újjászerveztük. 



Meg kell mondani őszintén, hogy ezek mögött a szükségszerű intézkedések mö
gött több rejlik annál a közismert ténynél, hogy egy-egy agilis vezető szemé
lyisége meghatározó az egyesületi egységek élete, munkájának színvonala szem
pontjából. A vezető állásba kerülő, vagy más módon ún. „befutott" emberek 
körében csökken az érdeklődés a társadalmi munka iránt, részben a hivatali 
és egyéb irányú követelmények fokozódása, részben pedig anyagi ós presztízs
szempontok következtében. (Érezhető a nagyobb tekintélyű, anyagilag is erős 
állami intézmények vonzereje.) Szerencsére aktívan dolgozó ifjúsági bizottsá
gunk azt bizonyítja, hogy az utánpótlás soraiban jócskán vannak szakmaszerető, 
lelkes, közéleti érzékenységgel rendelkező, bátor, jó fellépésű fiatalok, akik al
kalmasak a „staféta-bot" átvételére. 

További terveink, feladataink közül megemlítem, hogy az MTESZ XII. köz
gyűlési határozata nyomán cselekvési programot kell kidolgoznunk az V. ötéves 
tervidőszak hátralevő idejére és a VI. ötéves terv időszakára (vagyis 1985-ig) 
munkánk fő irányaira, a felső szintű határozatok megvalósítására vonatkozóan. 
A középtávú társadalmi munkaterv-készítés újszerű feladat számunkra is, mely
nek végrehajtására az elnökség tagjaiból három munkabizottságot: gazdaság
politikai, tudománypolitikai és közművelődési munkabizottságot hoztunk létre 
DR. SALI EMIL, DR. KERESZTESI BÉLA, illetve FILA JÓZSEF elvtárs ve
zetésével. Az MTESZ munkájának továbbfejlesztéséről szóló párthatározat 
ugyanis a politikának elsősorban ezen a három szakterületén szorgalmazza a 
műszaki-tudományos értelmiség fokozottabb, tervszerűbb aktivitását, közremű
ködését. A bizottságok munkája alapján az elnökségnek jóvá kell hagynia és 
szeptember közepéig az MTESZ-hez kell terjesztenie az akcióprogramot. Sürgő
sen el kell készítenünk az erdőgazdaság távlati komplex fejlesztésével, vala
mint az új Erdőtörvénnyel kapcsolatos javaslatunkat is. Szükséges lenne a má
sodik félévben lebonyolítanunk propaganda-akciónkat az erdőgazdaság perspek
tivikus népgazdasági jelentőségének ismertetése érdekében, szakmán belül és 
kívül. Folytatnunk kell a majorfásítások társadalmi támogatását. Szükséges 
lenne néhány új szakosztály felállítására is. Munka tehát van bőven. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik egyesületünk életében az 

elmúlt év során valamilyen formában részt vettek: tagtársainknak, tisztség
viselőinknek, a felettes és az együttműködő szerveknek, nem utolsósorban az 
Egyesületet anyagilag is támogató, pártoló tagoknak, vállalatoknak, intézmé
nyeknek és termelőszövetkezeteknek. Ennek a nagy társadalmi összefogásnak 
a főbb eredményeiről tehettem meg ezt a jelentést, melynek kérem a t. köz
gyűléstől az elfogadását. 


