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TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 
BUDAPEST, 1990. ÁPRILIS 28. 

Az általános nemzeti megújulás lázas állapotában a nemzedékváltás jegyé
ben tartotta meg ötévenkénti tisztújító közgyűlését az egyesület. Az MTESZ-
székház nagy tárgyalótermében dr. Herpay Imre üdvözölte a megjelent ven
dégeket — köztük Gémesi Józsefet, a MÉM—EFH vezetőjét, dr. Soós Gábort, 
aki a szövetségen kívül az Agrártudományi Egyesületet is képviselte, dr. Sol
tész Istvánt, az OMBKE, Molnár Sándort, az EFE képviselőjét és a meghívott 
egyesületi küldötteket. Az elnök megállapította, hogy az összesen 296-ból 254 
fő máris jelen van, és így a közgyűlés határozatképes, majd a hátrább teljes 
szöveggel közölt megnyitóbeszédet tartotta meg. Ezt követően Gáspár-Hantos 
Géza adta elő főtitkári beszámolóját, majd dr. Anda István terjesztette elő az 
ellenőrzőbizottsági jelentést. A megnyitót követően ezeket is részletesen kö
zöljük. 

Az elhangzottak fölötti vitát dr. Csötönyi József indította el. Emlékeztetett 
az 1986—1990. évekre, a választmány által alkotott középtávú tervre, aminek 
teljesítéséről egyik beszámolóban sem hallott. Nem kapott tájékoztatást töb
bek között arról, miként halad a jövőkutatók klubjának szervezése, hogyan 
halad az erdészeti címtár megújítása, az egyesület 125. évfordulója megünnep
lésének előkészítése, mi van az erdészek címhasználatának, az erdészeti pan-
theon ügyében. Ugyanakkor szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy a „si
kerágazat" egyesülete a tönk szélére jutott. A csillagvölgyi építkezéssel kap
csolatban megjegyezte, hogy a létesítmény az MTESZ budapesti titkárságának 
kezdeményezése volt. 

Boross György — egyesületünk legidősebb tagja — nehéz szívvel tette 
szóvá az elmúlt időszakban elszaporodott, erdészellenes újságcikkeket. Nehez
ményezte, hogy ezek sorra válaszolatlanul maradnak, nem követi az erre hi
vatottak részéről szakszerű felvilágosítás. Nagyobb érzékenységet követelt a 
szak közmegbecsültetése érdekében. Szóvá tette az általa — somogyi útjain — 
tapasztalt erdőnevelési hiányosságokat és az ágazatirányítással való teljes össz
hangot sürgetett. Ezt kívánta a hivatal részéről Gémesi József is, és lényeges 
irányítási feladatnak nyilvánította az erdőnevelésben az utóbbi évek folyamán 
tapasztalható lemaradások behozását. A szabályozórendszer megfelelő átalakí
tását helyezte kilátásba a nyereségérdekeltség káros hatásainak lefékezésére. 
Utalt a most folyó előkészítő munkára és év végére remélhetőleg hatásosabb 
erdőtörvényre ígért javaslatot. Ezzel egyidejűleg, sőt azt előzően, a vadászat 
kérdésének rendezését is szükségesnek ítélte meg. Halász Aladár írásban elő
készített felszólalását felolvasta, hátrább teljes egészében közöljük. Ezt köve
tően rögtönözve, a külföldi utakat illetően azok tapasztalatainak mélyebb elem
zését tartotta szükségesnek — mint ahogyan azt régebben is tették; felújítani 
javasolta azt a gyakorlatot, amiről ő a lap 1980. 12. számának „Egyesületi köz
lemények" rovatában részletesen beszámolt. 



Dr. Soós Gábor, mint közgyűléseink visszatérő vendége, megállapíthatta, 
hogy mostanra sok probléma gyűlt össze, de ezek mellett az elmúlt 40 évben 
számos eredményt is könyvelhet el a szak. Kiemelte ezekből azt a kemény 
harcot, amit a földosztás idején vívott az erdészet az erdőknek a földdel együt
tes szétszabdalása ellen. Ennek eredménye a mára kialakult állapot. Meg kell 
becsülni a múltat, kiértékelni a benne elkövetett hibákat, hogy jobb legyen 
a jövő. Az erdő hármas feladatában benne van a profit is, de alapvető a kör
nyezetvédelem! Az erdő hozadékából ezért többet kell visszaadni magának az 
erdőnek, még ha ez a felsőbbséggel való kemény vitákkal is jár. Mint a szö
vetség képviselője, dr. Tóth János főtitkár, üdvözletét tolmácsolta, ugyancsak 
ismertette az átalakulás belső elgondolásait, ezek megvalósítására a novem
beri közgyűlésen kerül majd sor. Az erdőtörvény-javaslattal kapcsolatban szük
ségesnek tartotta, hogy az mielőbb elkészüljön, mert útban van a földtörvény 
is, és ez annak hiányában nem lehet tekintetttel az erdő sajátos követel
ményeire. 

Az idő előrehaladtára való tekintettel, az elnök a beszámolók elfogadására 
kérte a közgyűlést, s ez — tudomásul véve az elhangzott megjegyzéseket — 
látható többséggel meg is történt. Sor kerülhetett a második napirendi pontra, 
az alapszabály módosítására. A módosító javaslatot a főtitkár terjesztette elő, 
az ugyancsak hátrébb közölt, részletes indokolással. A közgyűlés résztvevői 
számos módosító javaslatot tettek szóban, s élénk vita alakult ki. A javasla
tokat az elnök egyenként szavazásra bocsátotta. Két javaslat elutasításra ke
rült, egyet visszavontak és a többit elfogadták. Ennek alapján elkészült a 
végleges módosítás. 

Utolsó intézkedéseként az elnök még elfogadtatta a közgyűléssel az előző
leg írásban a küldöttek rendelkezésére bocsátott jelölőlistát, majd ennek meg
történte után, az 1985-ben választott tisztségviselők felmentését kérte. Az új 
vezetőség megválasztásának irányítására a közgyűlés dr. Váradi Gézát kér
te fel. 

A tisztújító választás 

A megbízott elnök elsőnek is köszönetét fejezte ki a lelépő tisztségviselők
nek a ciklus alatt végzett munkájukért, majd rátért az új alapszabály szerinti, 
háromfordulós szavazási mód ismertetésére. A megadott választási rend elfo
gadása után köszönetet mondott a jelölőbizottság munkájáért és az erről szóló 
jelentés előterjesztését kérte. 

Ifj. Wisnovszky Károly bizottsági elnök részletesen beszámolt a december 
közepétől indult munkájukról, amelynek során helyi vezetőséget, választmányi 
delegáltakat és küldötteket választattak, választmányi, elnökségi jelöléseket 
tettek. A helyi vezetőségek névsorát A Z ERDŐ 4. száma közölte. A létszám
arányosan delegált választmányi tagok (77 fő) és a választott küldöttek (219 
fő) együttesen adják a küldöttközgyűlés szavazati joggal rendelkező részét (296 
fő), meghaladva az egyesületi tagságnak az alapszabályban meghatározott 
5%-át. Az eredmény ellen sem a választási, sem az ellenőrzőbizottsághoz pa
nasz, óvás nem érkezett. Választmányi tagságra összesen 200 javaslat érke
zett, ebből a bizottság 162-t fogadhatott el, s ennek 2/3-át a helyi csoportok 
és szakosztályok már meg is választották, marad 35 fő választásra. A hét el
nökségi tisztségre 100 főn felüli javaslat érkezett, ebből most választásra vár 
48 fő. Hálás köszönetet mondott a bizottsági tagok szorgos tevékenységéért, 
külön is dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkárnak, valóban nélkülözhetetlen se
gítségéért. Végül újból részletesen ismertette a szavazás menetét. 



Még a szavazás előtt szót kért Bolla Sándor. Nagy feltűnést keltő hozzászó
lását írásban is benyújtotta, kívánságára hátrébb szó szerint közöljük. 

A szavazást vezető elnök tudomásul véve az elhangzottakat, további felszó
lalás, majd pótlólagos jelölés, visszalépés hiányában elindította a szavazat
szedést. Amíg a küldöttek a szavazólapokkal bajlódtak, majd egyenként fel
keresték a hat szavazófülkét, idő és mód volt a lapkiadás és tagdíjemelés meg
vitatására, az ügyben határozathozatalra. Még a lelépett választmány megbí
zásából, Barátossy Gábor terjesztette elő az erről szóló javaslatokat: 

1. Hatalmazza meg a közgyűlés az egyesület elnökét, hogy jár
jon el az Erdőfenntartási Alapnak a szaksajtó támogatására való 
igénybevétele érdekében. 

2. A közgyűlés hatalmazza fel az ügyvezető elnökséget arra, 
hogy pártolótagok bevonásával, az anyagi lehetőségek függvényé
ben, széleskörűen vizsgálja meg az erdészeti szaklapok helyzetét és 
tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket az egyesület 
szaklapjának további fenntartása érdekében. 

Az OEE-tagok tagdíja egységesen 50,— Ft havonta (évi 600,— 
Ft), kivétel a diákok és nyugdíjasok, akik 15,— Ft (évi 180,— Ft) 
tagdíjat fizetnek. 

A javaslatok egymással szorosan összefüggnek, így a kissé fellazult köz
gyűlési rendben, a felszólalások részben egymás szavába vágva, pontosan ke
vésbé követhetően hangzottak el. Ezek között Tóth Péter a szombathelyiektől 
a tagdíj és lapelőfizetésnek az ellenőrzőbizottsági jelentésben foglalt szétvá
lasztásával értett egyet, azzal, hogy a tagdíjemelés a taglétszám csökkenését 
hozná magával. Az egyesületi költségvetés aktívvá tételét az értékesített fa 
minden m 3-e utáni 50 fillérnyi (évente összesen 4 millió forintnyi) támogatás
sal látná megoldhatónak. Bánó László a visegrádi helyi csoporttól A Z ERDŐ 
helyett az ER—FA támogatását látta célszerűnek. Gáspár-Hantos Géza a lap
kiadásnak egyesületi kezelésbe vételével látta áthidalhatónak a kérdést. Dr. 
Vidovszky Ferenc a tagdíj emelésének szakkötelezettségként való elviselésére 
hívott fel. E mellett szólt a sörárakkal, az Unicuméval közbekiáltásszerűen el
hangzott több összehasonlítás is. A vitát lezárva, a megbízott elnök végül is 
szavazásra szólított fel. Az egyesületi lapra vonatkozó javaslatot a közgyűlés 
láthatóan egyhangúlag fogadta el. A tagdíjemelési javaslat leszámolt 254 igen
nel nyert elfogadást. 

Nemsokára lezárult a vezetőségválasztó szavazás is, és a megbízott elnök 
kihirdette az előző számunkban már a gyorsjelentésben közölt eredményt. 
Gratulált az újonnan megválasztottaknak, és sok sikert kívánva adta át székét 
Schmotzer Andrásnak. Schmotzer az emelvényre kérte az új választott tiszt
ségviselőket. A bemutatkozás során az ügy szolgálatában alázatra és szerény
ségre szólított fel. A legfontosabb feladatok között említette a vadkérdés ren
dezésének, az exporthajszolás megállításának vállalását, a jó szabályozórendszer 
kialakítását. Közvetlenebb kapcsolatot ígért a nagyközönséggel, az államveze
tőséggel, a pártokkal. Bollát biztatta, hogy legközelebb jobb lesz a vezetőség
re a választék, alaposabb lesz a megfontolás. Végül köszönetet mondott a bi
zalomért a tagságnak, végzett munkájukért a leköszönteknek és személyileg 
külön Wisnovszky Károlynak, lelkes gondoskodásáért. 

Jéróme René 


