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A hazánkban lezajló, mindenki által ismert, a politikai és a gazdasági rend
szert alapjaiban módosító változások természetesen kihatottak ágazatunkra, 
egyesületünkre is. A minden területen központosított állami irányítási rend
szer, mely az egyesületek felett is igen szigorú ellenőrzést és irányítást gyako
rolt, fokozatosan gyöngült, majd leomlott. A társadalmi szervek, egyesületek 
visszanyerték függetlenségüket és most önállóan, az állam befolyásától mente
sen alakíthatják ki véleményüket, szólhatnak bele a politikai és gazdasági 
kérdésekbe. 

A gazdasági életben a változások csak lassan vagy alig következtek be. Az 
összeomlás határára került népgazdaság teljes erejével igyekezett fenntartani 
magát és minden eszközzel, köztük a személyi érdekeltséggel, a vállalati pro
fitok növekedését szorgalmazta, elhanyagolva a fenntartás és a bővített újra
termelés kívánalmait. Soha nem látott pénzügyi eredményeket és export
árbevételeket értek el a vállalataink, de az erdőfenntartási munkák háttérbe 
szorultak. Nemcsak a bővített újratermelés, de az egyeszerű újratermelés is 
veszélybe került. Így alakultak ki a profitérdekelt állami vezetés és a már ál
lami irányítást letudó egyesületek között azok az ellentétek, amelyek jelle
mezték az utóbbi évek egyesületi életét. Ebben a 

feszült légkörben kellett az egyesületnek szót emelni a felelőtlenül túl
hajszolt profitérdekeltség ellen, az állami erdők elherdálása ellen az 
erdő, a jövő társadalma érdekében. 

E nem várt és súlyos feladatot a szakmai közvélemény, a tagságunk több
ségének és a társadalom széles rétegének egyetértésével végeztük. 

Vezető szervek munkája 

Közgyűléseinket évente, szakmai konferenciákkal és bemutatókkal egybe
kötve tartottuk meg Szolnokon, Balatonszéplakon, Debrecenben, illetve Szom
bathelyen. A közgyűléseken az elnöki megnyitó után — az egyesületi alap
szabályoknak megfelelően — a főtitkár adott részletes beszámolót az éves 
tevékenységről, az ellenőrzőbizottság elnöke tett jelentést az alapszabályok 
betaratásáról, a pénz- és vagyongazdálkodásról. A közgyűlések adtak alkal
mat az egyesületi kitüntetések átadására. A szakmai konferenciák mottói vol
tak, időrendi sorrendben: „Minőségi gazdálkodásért"; „Erdő, víz, természet
védelem"; „Több erdőt a jövőért'"; „A hatékony erdőgazdálkodás alapja a kor
szerű faipar". A közgyűléseken általában 400—500 tagtársunk vett részt. Szá
muk az utolsó évben a részvételi költségek erőteljes növekedése miatt erő
sen csökkent, pedig a közgyűlés az egyetlen alkalom az egyesületi élet ismer
tetésére, meghatározott sszakmai kérdések megvitatása és bemutatása mellett 
az erdészszakemberek nagy létszámú találkozójára, s ezt tagságunk igényli. 

A választmány általában kétszer ülésezett évente. Az ülések témája igen 
változatos volt. Folyamatosan tárgyalta az egyesület munkáját, helyzetét. Ki
alakította az 1986—1990. évek egyesületi munkájának az irányelveit, megtár
gyalta a szakmai érdekképviselet feladatait. Több ízben meghallgatta és meg
vitatta az MTESZ megújulásával kapcsolatos tervezeteket, elképzeléseket. Rész
letesen megvitatta az új alapszabály-tervezetet. Megemlékezett nevezetes évfor-



dulókról. Megtárgyalta az előrehozott vezetőségválasztásra tett javaslatot és 
az indokolásban felvetett egyesületi egység, a vezetőség alkalmasságának kér
dését. A választmány évente meghallgatta a MÉM—EFH vezető személyeinek 
beszámolóját az erdőgazdálkodás helyzetéről, időszerű kérdéseiről. Ezt évről 
évre élénk vita, egyre határozottabb kritikai észrevételek követték. A választ
mány határozatai alapján bizottságok alakultak és állásfoglalásokat, javasla
tokat dolgoztak ki. A választmányi üléseken a választmányi tagok 70—80%-a 
vett részt, aktivitásuk megfelelő volt, észrevételeik, javaslataik, határozataik 
döntően hozzájárultak az egyesület eredményes munkájához. 

Az elnökség évente általában háromszor ülésezett és igen változatos, leg
gyakrabban az egyesületi munkát érintő kérdésekről tárgyalt. Kidolgozta és 
meghatározta az egyesület ötéves munkatervét. Megtárgyalta az egyesület 
szervezeti kérdéseit. A jelenlegi szervezetet néhány észrevétellel alkalmasnak 
találta az egyesületi munka végzésére. Az egyesület és a tagság anyagi hely
zetének javítása érdekében kidolgozta az egyesületi vállalkozási munkák rend
szerét, de ebben a lehetséges megbízók közömbössége miatt sajnos igen gyen
ge eredményt értünk el. Értékelte több helyi csoport és szakosztály munkáját, 
külön is az egyesületi munkát a termelőszövetkezetekben. Évente adományoz
ta az egyesületi kitüntetéseket. A szakmát érintő kérdések körében megtár
gyalta és értékelte az ágazat helyzetét, vizsgálta az MSZMP gazdaságpolitikai 
bizottsága és az Állami Tervbizottság ágazatunkkal kapcsolatos állásfoglalá
sainak teljesülését, megvitatta és elfogadta az ad hoc bizottság által kidolgo
zott ,, Erdészetpolitikai alapelvek"-et. Ünnepi üléseken emlékezett meg az OEE 
alapításának 120. évfordulójáról, a 100 éves egyesületi székházról, Bedő Al
bertről és adott át a közgyűlés által adományozott „tiszteletbeli tagsági dísz
okleveleket". 

Az elnökség munkáját igen gyakran akadályozta a határozatképetlenség. A 
régi szemlélettel kialakított, protokolláris és rétegszemléletű elnökség több 
tagja egyáltalán nem vett részt az elnökség munkájában, egy ülésen sem vett 
részt. Többen voltak, akik az öt év alatt csak öt-hatszor jelentek meg. Rész
vételük 50% alatt volt. Még többen voltak azok, akik az ülés folyamán egyéb 
fontos munkájukra hivatkozva az ülést elhagyták, így az határozatképtelenné 
vált. Voltak olyan tagjaink is, akik bár ott voltak az üléseken, de a munká
ban nem vettek részt, véleményük, javaslatuk vagy nem volt, vagy nem mond
ták el. Ez a magatartás tette szükségessé az új alapszabályban a protokolláris 
elnökség megszüntetését és egy kis létszámú, operatív „ügyvezető elnökség" 
létrehozását. 

Titkári értekezletet minden év októberében tartottunk, ahol a helyi csopor
tok és szakosztályok titkáraival az éves tevékenység értékelése és a következő 
évi feladatok kialakítása mellett többek között az egyesületi munka irányel
veit, szervezeti kérdéseit, az ágazat helyzetét, a népi ellenőrzés jelentését, az 
erdészetpolitikai alapelveket, az új alapszabály-tervezetet és a választások új 
rendszerét vitattuk meg. A helyi csoporttitkárok értekezletét minden esetben 
vidéken, más-más helyi csoportnál tartottuk, így megismerkedhettünk a helyi 
csoport, a szervezésében közreműködő gazdaság vagy intézmény munkájával. 

Ad hoc bizottságokat szerveztünk a vezető szervek (közgyűlés, választmány, 
elnökség) egyes határozatainak végrehajtására. Az „erdészetpolitikai bizott
ság" megvitatta és észrevételezte a MÉM—EFH által készített „Erdészeti po
litika megújulása" c. előterjesztést és több fórumon egyeztetve, kialakította az 
„Erdészeti politikánk megújításának alapelvei" című egyesületi állásfoglalást. 



Az „erdőtörvény-bizottság" többször részt vett az erdő- és vadászati törvény
módosítások, törvényjavaslatok véleményezésében, javaslatokat készített a ter
vezetek módosítására. Jelentős volt a szerepe az 1961. évi erdőtörvény gyors 
és átgondolatlan módosításának megakadályozásában. Több kisebb bizottság 
foglalkozott az MTESZ megújulásával, egyesületi kapcsolatok kérdéseivel, köz
tük az MTESZ céljával, tevékenységével, alapszabályával, szervezésével, gaz
dálkodásával. Az „alapszabály-bizottság" értékelte az 1971. évi alapszabályt, 
figyelembe véve a korábbi egyesületi alapszabályokat, az egyesülési törvényt, 
a megváltozott poltikai-társadalmi helyzetet figyelembe véve alakította ki azt 
az új alapszabály-tervezetet, melyet a választmány egyetértésével a mai köz
gyűlésünkön terjesztenek elő jóváhagyásra. Az új alapszabály főbb elképze
léseit figyelembe véve dolgozta ki a „választási bizottság" a helyi csoportok, 
szakosztályok és a mai vezetőségválasztás rendjét, irányította és irányítja a 
választásokat. Az „egyesület és Az Erdő anyagi helyzetét vizsgáló bizottság" 
ma terjeszti elő javaslatát egyesületünk és szaklapunk pénzügyeinek stabili
zálására. 

Nagyrendezvényeink közül három olyat lehet megemlíteni, melyek egyesü
letünk központi szervezésében, illetve közreműködésével, nemzetközi módon 
valósultak meg. Az „Erdők a változó világban" háromnapos rendezvény volt 
a legkiemelkedőbb, amelyen a szép számú hazai előadó és résztvevő mellett 
kilenc ország 16 szakembere vett részt, illetve tartott előadást. A konferencia 
tanulmányutakkal zárult. A Biológiai Társasággal az „Erdőpusztulás biológiá
ja", az Agrártudományi Egyesülettel „Erdőgazdálkodás — racionális földhasz
nálat" c. témákban rendeztünk sikeres közös konferenciát és tanulmányuta
kat külföldi résztvevőkkel. A hazai nagyrendezvények sorát a Papír- és Nyom
daipari Műszaki Egyesülettel közösen rendezett, a „Hazai favagyon nagyobb 
méretű papíripari hasznosítása" konferencia nyitotta meg. 

Egyesületi életünk megújulásának egyik emlékezetes eseménye volt az az 
ankét, ahol az erdőgazdálkodás területén a bővített újratermelés és jövedel
mezőség ellentmondásait vitattuk meg. A bátor hang, határozott kritikájú fel
szólalások felébresztették tagságunkat a megszokott, csendes egyetértésből és 
rámutattak az egyes helyeken, egyes erdőgazdaságokban különösen az erdő
felújítás terén tapasztalható hiányosságokra. Ezt a rendezvényt követte a nyílt 
vitanap a KNEB vizsgálati anyagáról és több választmányi, elnökségi és szak
osztályi ülés, mely az erdőgazdaság helyzetével, időszerű problémáival fog
lalkozott. Kedves, de nagyon hasznos, komoly kérdéseket felvető volt az „Er
désznők első országos találkozója". A szép számmal összegyűlt tagtársaink 
megbeszélték a kettős hivatásból adódó, nem könnyen kezelhető kérdéseket, 
de nem mentek el szó nélkül a szakmánkat érintő legfontosabb kérdések mel
lett sem. Egyesületünk minden esetben képviselte tagságunkat az országos 
fásítási ankétokon és az országos termelőszövetkezeti napokon. 

A központi bizottságok, szakmai szakosztályok és a helyi csoportok mun
kájáról folyamatosan adtunk tájékoztatást az egyesületi közleményekben, il
letve az írásos beszámoló melléklete tartalmazza. 

Az egyesület helyzete 

Az egyesület mai helyzetének megértéséhez és értékeléséhez nélkülözhetet
len a visszaemlékezés azokra az eseményekre, amelyek meghatározóan be
folyásolták mai helyzetünk kialakulását. Már az 1985. évi választási irány
elvek között szerepelt a fokozatos önállósodási kívánalom, az állami irányítás 



befolyásának gyengítése az egyesületi munka területén. E kívánalom csak 
a központi vezetésben érvényesült. A helyi csoportok vezetési struktúrája vál
tozatlan maradt. Ahol vállalati, intézményi székhelyen működött a helyi cso
port, ott általában a vállalat, intézmény első számú vezetője lett a helyi cso
port elnöke, holott mindenütt lett volna olyan személy, aki korábbi kiemel
kedő egyesületi és szakmai munkájáért ezt a megtiszteltetést kiérdemelte 
volna. Természetesen így a helyi csoport munkáját és a központi vezetőséghez 
való viszonyát is az első számú vezető magatartása, illetve szubjektív kapcso
lata határozta meg. Az erdőgazdálkodásról kialakított egyesületi célok és a 
vállalati célok egyre jobban eltávolodtak egymástól, így 

egyes esetekben és helyeken ellentét alakult ki a vállalati vezetés és az 
egyesületi vezetőség között. 

Mivel a vállalati vezetők az állami vezetők elvárásai szerint irányították 
gazdaságaikat, az ellentét kiterjedt az állami vezetőkre is. Ezek az ellentétek, 
az eltérő szemléletek és érdekeltségek, a vállalati célok mindenek elé helye
zése sokszor kemény, de mindig a korrektség határain belül maradó vitákat 
eredményeztek, melyek néha közelítették az álláspontokat, néha fennmarad
tak az ellenvélemények. E vitáknak volt következménye az úgynevezett „szol
noki levél". A szolnoki helyi csoport elnöke és titkára a csoport nevében fel
szólította a választmány tagjait, hogy előrehozott választásokkal mentsék meg 
az egyesület egységét és a szakma jó hírnevét. Eltekintve attól, hogy ez a 
kezdeményezés nem felelt meg az alapszabályok előírásainak — bizalmatlan
sági indítványnak tekintettük — és rendkívüli testületi üléseken vitattuk meg 
a levélben felvetetteket. A helyi csoport titkárai és a szakosztályvezetők 88%-
ban, a választmányi tagok 95%-ban elutasították az indítványt, és bizalmat 
szavaztak a vezetőségnek. Ez ügyhöz még csak két megjegyzés. 

Az egyesületi egységet az alapszabályban leírt célok megvalósítása ér
dekében meg kell kívánni, de a módszerek megválasztásában már nem 
olyan szükséges az egység, a végrehajtásban meg nélkülözhetetlen a 
kritika. Az erdésztársadalom szakmai megbecsülését — mivel az erdő 
nemzeti kincs, annak fenntartása össztársadalmi érdek — én elsősorban 
a társadalomtól várom, és nem hiszek a társadalom megbecsülésében és 
támogatásában, ha nehézségeinket elhallgatjuk, hibáinkat takargatjuk. 

Még röviden az erdőtörvény módosítása körül kialakult helyzetről. Itt is 
kijelentem, hogy egyesületünk vezetősége, ugyanúgy, mint a tagság zöme, nem 
kapott előzetes tájékoztatást a törvénymódosításról. A z a tájékoztatás, áruit 
a hivatal képviselője az erdőtörvény-bizottságnak adott, csak általánosságo
kat tartalmazott, csak arra utalt, hogy a törvényt módosítani kell, új törvény 
kell, de hogy a módosító javaslat már a kormány előtt van, erről nem tájé
koztatta a bizottságot. Elképzelhetetlen, hogy ha erről tudomást szerzünk, 
egyetlen bizottsági tag sem kívánta volna megismerni a módosítási előter
jesztést. Ezt nem kértük a hivatalitól, mert nem tudtunk róla. Egyébként a 
tagság és a társadalom jelentős része elismerőleg nyilatkozott a törvénymódo
sítás visszavonásáról, mely megakadályozta az állami erdők tulajdonának bi
zonytalan jövőjét, csoportérdekek érvényesülését. 

Az egyesületi munkák ismeretében a fent leírt események alakították ki 
egyesületünk jelenlegi helyzetét, megítélését. Úgy érzem, 



egyesületünk és annak vezetése, az elmúlt zavaros és bizonytalan idők
ben helyesen ítélte meg ágazatunk helyzetét, jól politizált az erdők ér
dekében, élvezi a tagság nagy többségének egyetértését és bizalmát. 

Szervezet, tagiétszám 

Szervezetünkben alapvető változások nem történtek. A beszámolási időszak
ban az „ifjúsági bizottság" az erdei sportok felhasználásával bővítette tevé
kenységét, megszűnt a „fatechnológiai szakosztály", megalakult a „tájfejlesztési 
és környezetgazdálkodási szakosztály", a Győr-Sopron megyei termelőszövet
kezeti erdészek megalakították önálló csoportjukat, Mátrafüreden az erdészeti 
szakközépiskola és szakmunkásképző intézet jelenléte, az ifjúsági tagok túl
súlya megváltoztatta a korábbi csoport jellegét, míg a budakeszi és a gödöl
lői csoportok a Budavidéki EVG megszűnésével beolvadtak a pilisi csoportba. 

Megnyugtató, hogy az egyre nehezebb gazdasági helyzetben, a tagdíjak nö
velése ellenére taglétszámunk stabilnak mondható. Az 1990 első negyedévi lét
szám és a tagság összetétele a következő: Budapesten 397, vidéken 5197, ösz-
szesen 5594, ebből 35 éven aluli 1731, nyugdíjas 1100, nő 379. 

MTESZ-kapcsolat 

Az MTESZ az elmúlt évben újrafogalmazta célját, tevékenységét. Az egye
sületek önkéntes szövetsége kíván lenni, képviselve az egyesületek, azok tag
jainak érdekeit, ellátja több szakág területét érintő feladatok koordinálását, 
támogatva a tagegyesületek munkáját. A szövetség tevékenységét elsősorban 
az egyesületi képviseleten felépülő testületekben kívánja végezni, biztosítva 
az egyesületek teljes önállóságát, megszüntetve korábbi „főhatósági" funkcióit. 
Űj alapszabályát, amely a célokat, feladatokat, a szövetség szervezeteit, gaz
dálkodását újrafogalmazza, novemberi közgyűlésén kívánja elfogadtatni. Ja
vaslom, hogy az MTESZ-közgyűlés után, az elfogadott alapszabály ismereté
ben rendkívüli küldöttközgyűlés vitassa meg, hogy a megújult MTESZ meny
nyiben felel meg egyesületünk elvárásainak, működése elősegíti-e céljaink 
megvalósítását, el tudja-e látni érdekvédelmünket és ezek teljesítése arányban 
áll-e tagdíjfizetési kötelezettségünkkel, majd ennek ismeretében hozzon hatá
rozatot további tagságunkról. 

Nemzetközi kapcsolatok 

A z elmúlt időszakban nemzetközi kapcsolataink módosultak. A hazánkba 
látogató szakmai csoportok száma és ezzel devizabevételünk sajnos rohamo
san csökkent. Ebben közrejátszott, hogy a korábbi évek felfokozott érdeklő
dése hazánk iránt csökkent, a már nálunk járt csoportok csak évek múltával 
ismétlik látogatásaikat, és jelentős csoportokat vont el társegyesületek be
kapcsolódása a tanulmányutak szervezésébe. Növelni kell a propagandánkat, 
új, tartalmasabb, a szakmai specialitásokat jobban bemutató kínálattal kell az 
érdeklődést újra felkelteni. 

A Kelet-Közép-Európában lezajló politikai folyamatok erősen kihatottak a 
FENTO (a volt szocialista országok Természettudományos Egyesületek Szövet
ségének Szövetsége) tevékenységére is. Az 1985—1986-ban még aktívan mű
ködő szervezet konferenciákat, devizamentes cseretanulmányutakat szervezett. 
Ez az aktivitás — annak ellenére, hogy két éve az MTESZ a soros koordiná
tor — fokozatosan csökkent, az elmúlt években csak egy-két cseretanulmány-



útra volt lehetőség. Ez évre szinte megszűnt a FENTO működése, sem ajánlat
kérés, sem ajánlat cseretanulmányútra nem volt. 

Az 1986—1988. évek magas konvertibilis devizabevétele lehetővé tette, hogy 
egyesületünk bővítse nemzetközi kapcsolatait a fejlett tőkés államokkal. A 
már meglevő osztrák, nyugatnémet, finn kapcsolataink mellett eredményes 
kapcsolatfelvétel volt a norvég és a holland erdészeti egyesületekkel, s ezen 
eredmények idén már realizálhatók. 

A konvertibilis devizabevételeinkből visszajuttatott, a korábbi 18%-ról 
50° o-ra növekedett összeg legnagyobb, 80%-ot meghaladó részét válla
latok, intézmények részére értékesítettük, s ezeket különböző tanul
mányutakra, konferenciák, kiállítások látogatására használták fel. 

A fennmaradó összeget egyesületünk a külföldi társegyesületekkel való kap
csolattartásra, közgyűlésükön való részvételre és néhány tagtársunk tanul
mányút) ára fordította. Nyugati kapcsolataink mértéke továbbra is devizabevé
telünk függvénye, a csökkenő lehetőséggel megfontoltan, az egyesületi érde
ket és a szakmai hasznosságot szem előtt tartva kell élni. Az Európai Erdé
szeti Unióhoz való csatlakozásunk mellett, hogy integrálódunk általa Európá
hoz, lehetőséget nyújt eddigi ki nem alakított kapcsolatok (pl. Franciaország) 
létrehozására. 

Anyagi helyzetünk 

Egyesületünk év végi mérlege 1988-ig — ha szerény eredménnyel is, de — 
pozitív előjelű, anyagi helyzetünk kielégítő volt. Az 1989. év sajnos több mint 
egymillió forint veszteséggel zárult. A bekövetkezett veszteség nem érte vá
ratlanul a vezetőséget. Már az 1985. évi vezetőségi beszámoló előrevetítette 
a deficites gazdálkodás képét. A z ezt követő három évet szigorúan takarékos 
gazdálkodással, a rendezvények számának, illetve nyereségük növelésével, si
került egyensúlyban tartani. Az 1989. évet — elsősorban a rendezvények nye
reségének 50%-os visszaesése miatt — hiánnyal zártuk. Ha megnézzük a be
vételeket és kiadásokat feltüntető táblázatot, akkor látjuk, hogy a tagdíjbe
vételek aránylag kiegyenlítettek, míg a rendezvények nyeresége jelentősen, 
közel meghaladva a hiányt csökkent. Itt kizárólag a külföldi szakturizmus ra
dikális, az elmúlt három évhez viszonyítva egymillió Ft-ot meghaladó vissza
esése a meghatározó. A kiadások 550 ezer Ft-os növekedésén belül a munka
bér és járuléka (bruttósítás, társadalombiztosítás) a forgalmi adó, az egyéb 
kiadások és Az Erdő költségnövekedése jelentős. Az 1989. évi veszteséget az 
MTESZ Kölcsönös Támogatási Alapja terhére, kötelezettség nélkül kiegyenlíti. 

Még kedvezőtlenebbnek látszott az 1990. évi költségvetés. A mintegy fél
milliós tervezett bevételcsökkenés mellett mintegy kétmilliós költségnöveke
déssel kell számolnunk. Ez a költségvetés nem tervezett támogatást, de szá
molt a rendezvények bevételének csökkenésével. Ezzel szemben túlságosan nő
nek a bérköltségek, a nyomdai szolgáltatások, a szövetségi tagdíj, a bérletek 
és szolgáltatások, valamint Az Erdő előállítási és postaköltsége. 

Amennyiben az MTESZ állami támogatást juttat a lapkiadáshoz, az 
egyéni és a jogi tagdíjak növelésével bizonyos takarékossági intézkedé
sekkel — az apparátus létszámcsökkentése, szolgáltatások, esetleges 
MTESZ-tagdíj csökkentése — n:ellett, a tervezett veszteség minimális
ra csökkenthető illetve felszámolható. 



Szaklapunk helyzetével, mivel 1990. évi kiadásaink 44%-a Az Erdő költsége, 
az egyesület anyagi helyzetének értékelésénél feltétlenül foglalkozni kell. Ko
rábban is, és ebben az időszakban is, gyakran éri kritika tartalmát és meg
jelenését. Való, hogy tartva a volt Erdészeti Lapok színvonalát, és reprezen
tálva a magyar erdészet tudományos és gyakorlati eredményeit, nem lehet 
olvasmányos lapja a középfokú végzettségű tagtársainknak. E kettős felada
tot egy lapban megvalósítani szinte lehetetlen. A külső megjelenés inkább 
anyagi kérdés, lehetne jobb papíron, jobb nyomdatechnikával előállítani, de 
lényegesen drágábban. Legutóbbi választmányi ülésünk bizottságot alakított 
egyesületünk és szaklapunk anyagi helyzetének összehangolására. Magam ré
széről a végleges megoldást abban látnám, ha az Erdőfenntartási Alap marad
ványaiból elkülönítenénk és alapszerűen kezelnénk egy akkora összeget, amely
nek a kamata fedezné egy évente kétszer megjelenő tudományos közlemény 
kiadását és támogatná az egyesületi szaklap — az „Erdészeti Lapok" — ha
vonkénti megjelenését. Az Erdészeti Lapok szerkesztési elveit a szerkesztőbi
zottság javaslatára a választmány alakítaná ki. Biztos vagyok abban, hogy a 
bizottság megtalálja a legkedvezőbb és tartós megoldást mindkét kérdésben. 

Könyvtárunk több évtizedes hányódás. raktári tárolás után, végre méltó 
elhelyezést kapott a MÉM—EFH anyagi támogatásával a Pilisi Állami Park
erdőgazdaság kialakította Budapest, Csillagvölgyi úton álló, műemlék jellegű 
villa felújításával, mint „Erdészeti Információs Központ"-ban. Az egyesület 
eredeti bútorai, könyvtára, archívuma és emléktárgyai itt nyertek elhelyezést. 
Az épületben berendezett tanácsterem egyesületi rendezvényekre is alkalmas, 
arra igénybe vehető. 

Köszönet illeti mindazokat, akik közreműködtek könyvtárunk elhelye
zésében. Bár az elhelyezés és környezete méltó egyesületünkhöz és meg
oldja könyvtárunk elhelyezését, mégsem mondunk le volt székházunk 
tulajdonának visszaszerzéséről! 

Még hosszan lehetne ismertetni az elmúlt időszak munkáját, értékelni mun
kánk eredményeit, részletesebben elemezni egyesületünk helyzetét, az ezt meg
határozó belső és külső okokat, de időnk véges, a múltba tekintés helyett a 
jövő feladataira kell a figyelmet fordítani. 

A jövő feladatai 

Hazánk történelmével egyezően, új korszak nyílik egyesületünk életében is. 

Egyesületünknek vissza kell nyernie korábbi helyét szakmánkban, tár
sadalmunkban. Ki kell harcolnia korábbi tekintélyét, befolyását, meg
becsülését. 

Ehhez most megvannak a feltételek. Az elmúlt 40 év után állami vezetés, 
MTESZ és párt jóváhagyásával összeállított jelölőlista nélkül, valóban szaba
don, demokratikusan választhatja meg vezetőségét tagságunk. Az új vezető
ségnek a tagság egyetértésével hatékonyan közre kell működnie egy új, az 
eljövendő társadalmi és gazdasági viszonyoknak megfelelő erdészeti politika 
kialakításában. Állást kell foglalnia az erdők tulajdon- és kezelési viszonyában, 

el kell érni, hogy a profitéhes nagyüzemek (lehet ez Rt. is) helyett az 
erdő fenntartását és fejlesztését jobban szolgáló erdőgondnokságok ke
zeljék. 



Olyan szakmai és gazdasági feltételeket kell kiharcolnia, amely az erdő a 
társadalom többcélú igényeinek maradéktalan kielégítését biztosítja. Az egye
sületi élet eddigi gyakorlatát is változtatni kell. Csökkenteni kell az irányí
tás centrális módszereit, nagyobb önállóságot, önrendelkezést kell egységeink
nek biztosítani. A tagság alakítsa ki és határozza meg az egyesület arcula
tát, illetve a feladatok vállalását és elvégzését. Olyan rendszert és szervezetet 
kell kialakítani, melyben az egyéni tag, a helyi csoport, szakosztály azonosul
ni tud a kitűzött cél megvalósításában. A pártoló tagok igényeljék az egyesület 
tevékenységét, azzal működjenek együtt, segítsék, de nem függőségi viszony
ban, hanem a kölcsönös bizalommal és az egyenjogúság tiszteletben tartásával. 

Egyesületünknek mindenekelőtt az erdőgazdálkodás érdekeit, szakmánk 
és szakembereink társadalmi elismertetését kell képviselnie, függetlenül 
az eltérő pártérdekektől. 

Az ország gazdasági felemelkedésével párhuzamosan meg kell teremteni 
az egyesület anyagi függetlenségét. Az egyesületnek, az egyesületi tagságnak 
olyan anyagi lehetőségekkel kell rendelkeznie, hogy ne kerüljön függő vi
szonyba pártoló tagjától, az egyesületi tag pedig ne szoruljon egyesületi te
vékenységében munkáltatójának anyagi hozzájárulására. 

Remélem és bízom abban, hogy szakmánk felemelkedéséhez, egyesületünk 
megújulásához meglesznek a társadalmi-gazdasági feltételek, s ezzel a tagság, 
vezetőség élni fog és megvalósítja az egyesület új alapszabályaiban meghatá
rozott célokat. 

Végezetül megköszönöm tagtársaimnak támogatását főtitkári munkám
ban, 

kiemelten azoknak, akik a különböző bizottságokban aktívan közreműködtek 
az egyesületi állásfoglalások, javaslatok kidolgozásában. 

Kívánom, hogy az új vezetőség sikeresen és eredményesen tevékenyked
jen céljai megvalósításában. 

DR. ANDA ISTVÁN: 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 

Az elnöki és főtitkári beszámolóból megismerhette a közgyűlés az egyesületet kö
rülvevő környezet változását, az egyesületeink viszonyát ezekhez és a gazdálkodás 
tényezőit, eredményeit és gondjait. Ezekből és saját tapasztalatokból is tudják, hogy 
nehéz, esetenként viharos, de eredményes időszakot mondhatunk magunk mögött. 
Nehezet, mert kemény vitáink voltak egymással és a környezettel, eredményeset, 
mert ezek a viták nem zilálták szét az egyesületet, hanem erősítették a tenni-
akarást és növelték szakmai erejét. 

A bizottság munkáját az egész időszak alatt az alapszabályokban rögzítettek ha
tározták meg. Vizsgálta: az alapszabályok előírásainak betartását, a közgyűlések, 
a választmány és az elnökség határozatainak végrehajtását, az egyesületi gazdál
kodást. Munkáját minden évben munkaterv alapján végezte, általában 3—4 ülést 
tartott. A szűken vett egyesületi munkán kívül rendszeresen részt vett az MTESZ 
ellenőrző bizottságának és a gazdasági bizottságának tevékenységében. Engedjék 


