
Dr. Herpay Imre elnöki zárszavában megállapította, hogy a szakosztály szé
les körű és lelkiismeretes munkát végzett. A beszámoló részletes és alapos. Ez 
azonban a kérdést nem zárja le. Kisebb bizottságokban tovább kell vele fog
lalkozni, a részleteket mélyebben kidolgozni. A közgyűlés résztvevőinek aktivi
tását megnyugtatónak ismerte el, a szakmai érdeklődés eleven és ennek továb
bi megőrzését kérte mindenkitől. 

A z ülésen elhangzott fontosabb megnyilatkozásokat a továbbiakban részle
tesen közöljük. 

Dr. Herpay Imre: Elnöki megnyitó 

Ebben az évben közgyűlésünket a szokottnál szerényebb keretek között tart
juk meg. Erre indított bennünket a mindannyiunkra kötelező takarékosság és 
az idővel való jobb gazdálkodás követelménye. Szükségünk is volt olyan köz
gyűlésre, ahol biztosítani tudjuk a vélemények kifejtéséhez szükséges időt. 
megvan a vita lehetősége. Nagyobb rendezvényeken bármilyen okból bekö
vetkező időzavarnak rendszerint a vitára fordítható idő esik áldozatul. így tör
tént ez a múlt évi győri vándorgyűlésünkön is. 

Ágazatunkat és így egyesületünk tagságát is foglalkoztató kérdéseket há
rom pontban foglalhatjuk össze: Közgyűlésünk napirendjének sorrendjét kö
vetve először említem az egyesület működésének problémáit, aztán az erdő
gazdálkodás hosszú és rövidtávú célkitűzéseinek ellentmondásait, vagyis a fa-
termesztés kérdéseit és az innovációt. 

A z egyesület működésének problémái egyrészt a tagság viselkedésében je
lentkeznek, másrészt anyagi természetűek. A viselkedési, magatartásbeli prob
lémáink — úgy érzem —, nem súlyosabbak más egyesületeknél megfigyelhető 
hasonló jelenségeknél. A z élet tempója felgyorsult, a szabad időt gyakran jö 
vedelem-kiegészítésre fordítják és egyre kevesebb idő jut az olyan összejö
vetelekre, amelyeken közös gondjainkról szót válthatnánk és formálódhatna 
a közös vélemény. Pedig talán soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy az 
MTESZ-ben tömörült egyesületek ezen céljai megvalósuljanak, mint most. 

Nagy területen, szétszórva dolgozó tagságunk összehozása a' legszerényebb 
rendezvény esetén is több időt igényel, mint bármely más egyesületnél. Ezért 
évek óta ajánljuk helyi csoportjainknak, hogy kisebb körzetekből összehívott 
tagoknak szervezzenek rendezvényeket, mert ez igényli a legkevesebb időt és 
a legkevesebb költséget. Ha ezeken az összejöveteleken valamelyik szakosztá
lyunk kiküldöttje is részt vesz, akkor talán el tudjuk érni azt, hogy a közpon
ti viták mondanivalója a legtávolabbi munkahelyekre is eljut, minimális idő-
és költségráfordítással. Egyesületünk a maga sajátos módszereivel igyekszik 
megteremteni, illetve fellendíteni a klubéletet is, amely a jó munkahelyi lég
kör kialakításában játszhat fontos szerepet. 

Évek óta foglalkoztatják közvéleményünket a fatermesztés körül jelentke
ző problémák. Ezért rendeztünk ebből a témakörből ún. pódiumvitát, és ezért 
hívtunk életre egy elnökségi munkabizottságot a problémák pontosabb szám-



bavételére. A bizottság jelentését Varga Béla tagtársunk fogja előterjeszteni. 
Kérem a T. Közgyűlést, hogy határozottan foglaljon állást és a vita adjon 
iránymutatást az elnökségnek a szükségesnek tartott teendőkre. Szükségesnek 
tartom, hogy egyértelműen zárjuk le a vitát, mielőtt a szakmai közérzet rom
lásának forrásává válik. Szükséges a vita határozott lezárása azért is, hogy a 
nyilvánosság előtt, élőszóban vagy írásban elhangzó, illetve megjelenő vádakra 
megfelelő választ tudjunk adni, mert hovatovább ágazatunk jó híréről van 
szó. 

Bármennyire fontosak, életbevágóak és össztársadalmi érdeket érintenek a 
fatermesztés kérdései, nem feledkezhetünk el arról, hogy mit vár tőlünk a nép
gazdaság a jelenlegi nehéz helyzetben. Ezért tűztük napirendre az innováció 
kérdését, lehetőségeink felkutatását az erdőgazdálkodás területén. Tulajdon
képpen arról van szó, hogy egyszerre kell megfelelnünk a társadalom rövid- és 
hosszútávú célkitűzéseinek. Ezek az egymásnak gyakran ellentmondó célkitű
zések különösen súlyos problémát jelentenek az erdőgazdálkodásban. Napja
ink közgazdasági irodalma azonban bizonyítja, hogy a népgazdaság egészét 
érintő súlyos kérdésről van szó. 

Amikor a rendkívül gyorsan változó és eddig nem ismert követelmények
nek kell megfelelnünk, akkor különös jelentősége van az egyesület által nyúj
tott fórumoknak, ahol a szakmai közvélemény alakítása és a szakemberek 
mozgósítása gyorsan és rugalmasan megtörténhet. A párt és kormány részé
ről ágazatunk bizalmat és megfelelő támogatást is kapott, ennek továbbiakban 
is meg kell felelnünk. 

Remélem, hogy a T. Közgyűlés alkotó módon fog hozzájárulni egyesületi 
célkitűzéseink eléréséhez, erdőgazdálkodásunk fejlesztéséhez. Ezen gondolatok 
jegyében az Országos Erdészeti Egyesület 1982. évi közgyűlését megnyitom. 

Király Pál: Főtitkári beszámoló 

Közismert tény tagtársaink előtt, hogy a világgazdaság elhúzódó recessziója 
a magyar népgazdaságban és azon belül az erdőgazdaságban is súlyosan érez
teti hatását. A korábbi keresleti piac kínálati piaccá változott, nehezen megy 
a fa- és fatermékek nagyobb részének értékesítése és ez visszahat a termelés
re, a termelőerők kihasználására, a fagazdasági vállalatok és szövetkezetek 
eredményére. Ebben a helyzetben valamennyi erdőgazdálkodó kemény erő
feszítéssel dolgozott az év folyamán feladatainak végrehajtásán: az export 
fokozásán, az import helyettesítésén, a népgazdaság fizetőképességének meg
őrzésén, saját prosperitása biztosításán. 

Egyesületünk, mint eddigi fennállásának 116 esztendeje alatt mindig, úgy 
ebben az évben is fő céljának tekintette a magyar erdőgazdaság fejlődésének 
előmozdítását. Sajátos társadalmi módszereinkkel és eszközeinkkel igyekez
tünk kivenni a részünket a vállalatok, szövetkezetek, intézmények feladatai
nak megoldásából és támogatni szakágazatunk vezetőségét felelősségteljes 


