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634.0.967 

DR. DOBJ FERENC 

EREDMÉNYEINK ÉS FELADATAINK 

Szakszervezetünk X X V . kongresszusa elismeréssel szólt az erdő- és fagazda
sági ágazat eredményeiről, a nehéz körülmények között dolgozók munkájá
ról. Határozatában célul tűzte ki az erdő- és fagazdaságban dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek javítását. Szakszervezetünk vezetése mindenkor ebből 
kiindulva értékeli az ágazat tevékenységét, a dolgozók élet- és munkakörül
ményeinek alakulását. 

Az elmúlt év alapvető feladatainak teljesítése — a kedvezőtlen piaci hatá
sok ellenére — az ágazat fejlődését, erősödését igazolják és egyúttal alapot 
adnak az 1982. évi feladatok elvégzéséhez. 

Az elmúlt időszakban érezhetően növekedett az erdő- és fagazdaságokban 
a szakszervezeti munka jelentősége, befolyása. A jogok és kötelességek egy
sége, összhangja világosabban fogalmazódott meg és érvényesült az elmúlt 
év demokratikus fórumain. Különösen azokon a fórumokon, ahol az ötnapos 
munkahétre való átállás feltételeit és programját vitatták meg, fogadták el. 

Rendkívüli feladatok 

Az 1982. évi terv célkitűzései jelentős követelményeket támasztanak az 
erdő- és fagazdasági vállalatokkal szemben. A tervek teljesítése, a lakossági 
ellátás — építőipari faanyag és tűzifa biztosítása — mellett rendkívüli fel
adat lesz a rövidebb munkaidő alatt végzendő, fegyelmezett munka megszer
vezése és az ismert körülmények miatt a munkaerő megtartása. 

Bízunk abban, hogy jelentős segítséget adott ehhez a munkához az az in
tézkedés, amely az erdőgazdasági fizikai dolgozók egyszeri bérnövelésére vo
natkozik. Úgy gondoljuk, széles körben ismert — ezt szakszervezetünk X X V . 
kongresszusa is megerősítette —, hogy az erdőgazdaságokban foglalkoztatott 
dolgozók részére indokolt a központi bérpolitikai intézkedés. Különösen indo
koltnak tartjuk a nehéz és sokszor rendkívüli körülmények között foglalkoz
tatott, alacsony keresetű fizikai dolgozók és a termelést közvetlenül irányítók 
bérhelyzetének javítását. 

Ez az intézkedés valóban politikai intézkedés lesz, az ágazat elismerése; 
gondjainak és problémáinak megoldásához segítségnyújtás. 

A bérek és kereseteknek a termeléssel arányos és egyénileg differenciált 
növelését, a mindenkori népgazdasági életszínvonal-politikai célkitűzésekhez 
való igazítását elengedhetetlennek tartjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk az 
erdő- és fagazdaságok ez irányú, saját erőből történő erőfeszítéseit és azokat 
mindenkor támogatjuk. 



A kereseti lehetőségekről 

Intézkedések történtek a magasabb vezető állású dolgozók alapbérének ren
dezésére. Egyetértettünk az átlagosnál magasabb béremeléssel, de ugyanakkor 
azt várjuk, hogy a gazdasági vezetők a maximális erőfeszítést tegyék meg 
a lehetőségek teljes skáláján (bértartalék-kedvezmény, preferencia), használ
ják ki az általuk vezetett kollektíva keresetének növelésére. 

Mindezen kérdések megvitatására, de a többi, megoldásra váró feladat 
megbeszélésére is, jó alkalmat nyújtanak majd a soron következő bizalmi 
testületi tanácskozások. A megvitatásra kerülő kérdések (kollektívszerződés
módosítás, vezetőimunka-értékelés, bér-, részesedési arányok meghatározása 
stb.) mind lehetőséget nyújtanak a tanácskozások tartalmi színvonalának ja
vítására, a dolgozók tulajdonosi pozíciójának erősítésére. Véleményünk, hogy 
a jó vezető folyamatosan és rendszeresen igényli a dolgozókollektíva véle
ményét, a gondokat megosztja velük. Szakszervezeti szerveinknek ezen a te
rületen kell az eddiginél még nagyobb felvilágosító-, nevelő-, kezdeményező
munkát végezni. 

A soron következő bizalmi testületi ülések határoznak majd a kollektív 
szerződések módosításáról. Különösen fontos, hogy az ötnapos munkahétre való 
áttérés — melynek kidolgozására oly nagy figyelmet fordítottak — meg
felelő részletes szabályozással kerüljön be a kollektív szerződésekbe. 

Elismeréssel kell szólni az erdő- és fagazdaságok szakszervezeti vezetésé
nek az ötnapos munkahétre való áttéréssel kapcsolatos munkájáról. Igen 
alapos, példamutató, felmérő-, mozgósítómunkát végeztek, s valóban érdem
ben, részleteiben vitatták meg a dolgozóikkal a javaslatokat, az áttérési prog
ramtervezeteket. További feladat, hogy e programoknak az élethez igazodó 
megvalósítására törekedjenek. 

Nem lépünk vissza! 

Az életszínvonal-politika fontos területének tartjuk az élet- és munkakörül
mények javítását. Továbbra is irányadó az a meghatározás, hogy a szociálpoli
tikában nem lehet visszalépés. A gazdálkodás körülményeihez kell igazítani 
a szociális terveket és összhangba kell hozni azt a szükségletekkel és lehető
ségekkel. Megvan a reális lehetősége annak is, hogy a szociálpolitikával ösz-
szefüggő költségeket — a naturális mutatók növelése érdekében — a szinten 
tartás veszélyeztetése nélkül csökkentsék. (Értve ez alatt az étkeztetés szál
lítási költségeinek, a munkásszállítás szállítási költségeinek racionális fel
használását.) Különösen nagy fontosságot tulajdonítunk ezen a területen a jó 
szervezőmunkának. 

A lakáshelyzet javítása társadalompolitikai feladat. Az elmúlt évben kiala
kult lakásépítkezési támogatásban — mely igen kedvező irányban fejlődött — 
további erőfeszítéseket kell tenni. 

Az üzemegészségügyi helyzet elmozdult a holtpontról. Vannak ugyan még 
számottevő gondok, így az üzemorvosi és egészségügyi középkáderhiány, mégis 
azt mondhatjuk, hogy e téren szakszervezetünk és az üzemek is többet tettek 
az elmúlt két évben, mint az azt megelőző tervciklusban. Tovább kell fejlesz
teni a foglalkozási ártalmak miatt megbetegedett dolgozók gyógyítását. A 
megelőzést különösen fontosnak tartjuk e területen. Ennek részét jelenti 
a gyógyüdültetési lehetőségek biztosítása. 



Az üdülés az ágazatban a SZOT-beutalók felhasználásával és a helyenként 
szűkös vállalati üdültetésekkel realizálódott. Indokolt, hogy továbbra is napi
renden tartsuk a szervezett összefogást az üdülők fejlesztése terén. 

A munkásvédelemről, a baleseti helyzet alakulásáról szólva, egyet kell 
érteni azzal a véleménnyel, hogy a munkások életének és testi épségének vé
delméért, a balesetek csökkentéséért az elmúlt évben sem tettek kevesebbet 
a gazdaságok vezetői, mint a megelőző években. Mégis ellentmondásosnak 
tűnik a három napon túl gyógyuló balesetek 23%-os növekedése és a 17 
halálos baleset. 

A vezetők továbbképzése, oktatása keretén belül is egyre nagyobb hang
súlyt kap a munkavédelem. Megítélésünk szerint a fő hangsúlyt a közép
szintű és a termelést közvetlenül irányító vezetőkre és a dolgozókra kell 
helyezni. Igen fontos a balesetek okainak keresése, felderítése. Egyre nagyobb 
hangsúlyt kell kapni a prevenciónak, a megelőzésnek. 

A munkahelyi fegyelmezetlenség, a technológiai utasítások megszegése, fi
gyelmetlenség a legtöbb halálos balesetnél megtalálható. A nevelő-, felvilágosí
tómunka, a szemléltető oktatás továbbra sem nélkülözhető. 

Nem csak a szakszervezet feladata 

A szakszervezeti munka más területére áttérve, azt mondhatjuk, hogy a 
kulturális és a művelődési munka egyaránt állami és szakszervezeti feladat. 
Mindenkor egyetértünk a szakmai képzés, a továbbképzés, különösen a mun
kástovábbképzés fejlesztésére irányuló állami kezdeményezésekkel. 

Hasznosnak tekinthető, hogy rendszeres a vezetők szakmai továbbképzése. 
Ügy gondoljuk, hogy különösen lényeges egy ilyen értelmű továbbképzésen, 
ha a szakszervezet vezetése akár az általános szakszervezeti munkára vonat
kozóan, akár a sajátos területeket érintő kérdésekben, kifejti véleményét és 
szót vált a vezetőkkel, örömmel nyugtázzuk azt, hogy számos erdőgazdaságnál 
működik a vállalati művelődési bizottság és ugyancsak a vállalatnál vagy 
valamelyik üzemegységnél működik az erdőgazdasági dolgozók klubja. Ezek
nek a kluboknak a működése hasznos. A lehetőségekhez, adottságokhoz képest 
minél nagyobb számban be kell vonni az erdészeti műszaki értelmiséget e 
klubok munkájába. Elő kell segíteni létrehozásukat, rendszeres, aktív mű
ködésüket. 

Nem jó tapasztalat viszont az, hogy több helyen a gazdasági vezetők a 
művelődési bizottság munkájának támogatását, az eszmei-politikai irányítás
ban való részvételt leszűkítik. Szakszervezeti feladatnak és elegendőnek tart
ják, ha az anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátják. 

A kulturális munkát hivatott segíteni a vállalati szociális és jóléti keret. 
Néhány negatív tapasztalat arra utal, hogy a jóléti és kulturális alap tény
legesen kulturális célra szánt összege, mértéke több gazdaságban mérséklő
dik. Tekintettel arra, hogy ennek az összegnek a tervezése, felhasználása, fel
osztása szakszervezeti döntési hatáskörbe tartozik, még fokozottabban indo
kolt, hogy a gazdasági vezetők véleményüket határozottabban kifejtsék, illet
ve az indokolatlan csökkentéseket megakadályozzák. 

Tennivalóink 

Összességében úgy ítéljük meg, hogy az erdőgazdaságokban a szakszerveze
ti munka és a kapcsolattartás jó alapokon nyugszik. A megnövekedett fel-



adatok megkövetelik a további kölcsönös együttműködést. Legyen igényesebb 
egymás iránt a gazdasági és szakszervezeti vezetés. A minden áron megbéké
lésre való törekvés nem helyes út, és nem a kölcsönös megbecsülést, az 
őszinte együttműködést segíti elő. 

Véleményünk, hogy a vezetés egymás közötti, valamint a szakszervezettel 
való együttműködése, a kölcsönös tiszteletadás, egymás jogainak és köteles
ségeinek ismerete és tiszteletben tartása, ezek gyakorlásának elősegítése alap
vető és meghatározó egy vállalat életében. Ezeknek az együttműködési ismér
veknek a figyelmen kívül hagyása, megsértése kihat a vállalat egész tevékeny
ségére, az egész kollektíva hangulatára, a munkahelyi közérzetre. 

Napirenden az OEE és a MEDOSZ közötti együttműködés 
Két éve, 1980 februárjában került sor az OEE és a MEDOSZ közötti 

együttműködési megállapodás aláírására. Mi történt azóta, hogyan sikerült 
realizálni a megállapodásban rögzítetteket — erről tanácskozott nyíregyházi 
kihelyezett ülésén az OEE elnöksége, melyen részt vett Varga György, a 
MEDOSZ-kv titkára is. 

Mint ahogyan Varga György és Király Pál is megállapította vitaindítójában, 
vezetői és vezető testületi szinten csaknem kifogástalannak minősíthető a 
kapcsolat. Ezt szolgálja az a gyakorlat, hogy a különböző szintű vezetők részt 
vesznek egymás ülésein, rendezvényein, kölcsönösen tájékoztatják egymást 
a mindkét felet érintő kérdésekről, munkaterveiket egyeztetik. Szorosan 
együttműködik a két szerv számos — az erdőgazdálkodással és az ágazatban 
dolgozó értelmiségiekkel, munkásokkal kapcsolatos — előterjesztés, állásfog
lalás, javaslat kidolgozásában (pályakezdő szakemberek helyzete, szociális 
kérdések, a szakmai képzés, továbbképzés feladatai stb.). 

Elismeréssel állapította meg az elnökség, hogy az 1980-as szakszervezeti 
választások előkészítésében az OEE helyi csoportjai és tagjai aktívan működ
tek közre és sokan vállaltak különféle szakszervezeti funkciót is. Ugyancsak 
pozitív változás tapasztalható az OEE tagjai részéről a munkások szakmai 
képzésének és továbbképzésének segítése terén. 

A fejlődőben levő klubmozgalom segíti az együttműködést testületi szinten. 
Az ott élő szakember-értelmiségiek és munkások — sajátos gondjainak és 
igényeinek ismeretében szervezik programjaikat. 

Az eredmények mellett a résztvevők szóltak a gondokról, hiányosságokról 
is. A megállapodás helyi (vállalati) végrehajtásában, az együttműködés haté
konyabbá tételében van még tennivaló. Nem mindenütt fordítottak kellő 
gondot a megállapodás megismerésére, az abból adódó sajátos helyi tenni
valókra. Ez egyaránt vonatkozik néhány helyi csoportra és szakszervezeti 
bizottságra is. 

Többen felhívták a figyelmet az erdőfelügyelőségeknél, a termelőszövetke
zetekben dolgozó erdészszakemberek érdekvédelmének helyzetére, sajátos gond
jaiknak esetenkénti figyelmen kívül hagyására. Az egységes ágazati szem-


