
Magas színvonalú irányító tevékeny
ségére jellemző, hogy vértesi munkál
kodásának kezdete: 1968 óta az erdő
gazdaság két ízben nyerte el a „Kiváló 
Vállalat'' címet, két ízben a „Szocialista 
Munka Vállalata" címet és kétszer tün
tette ki a Mezőgazdasági és Élelmezés
ügyi Minisztérium Dicsérő Oklevéllel. 
Az elsők között ismerte fel a munka
koncentráció szükségességét, a munka
műveleti gépesítés helyett a folyamatok 
komplex gépesítésének célszerűségét, 
valamint a fafeldolgozás vertikális fej
lesztésének szükségszerűségét. Mindezt 
munkaterületén meg is valósította, a jó 
gazdasági eredmények folyamatos fenn
tartása mellett céltudatosan emelte er
dőgazdaságát egyre magasabb műszaki 
színvonalra. 

Hivatali munkája mellett szolgálatá
nak első évétől, 1933-tól kezdve nagy 
aktivitással vesz részt az erdészet tár
sadalmi mozgalmában, az egyesületi 
munkában. Az Országos Erdészeti Egye
sület Tatabányai Helyi Csoportjának az 

elnöke, a 30 éves tagsági jelvény tulaj
donosa. Csoportján belül szorgalmazza 
a rendezvényeket, azokon személyesen 
is részt vesz, sőt előadói szerepet vál
lal. Kettős funkcióban folyamatosan 
hangolja össze a gazdasági és az egye
sületi munkát. Munkatársaiban nem
csak a beosztottat, hanem a szakmai 
kartársat látja, áthatja a velük való tö
rődés, a szakmai összetartás ápolása. 
Gondosan őrzi a szakma tradícióit, gyűj
ti annak tárgyi emlékeit. 

Társadalmi tevékenységével sokolda
lúan szolgálja az erdészet ügyét. Kü
lönösen a pilisi erdőgazdaságban fejtett 
ki eredményes erőfeszítést annak érde
kében, hogy a természetjáró mozgalom 
az erdő érdekeit is szolgálja. Jelenleg a 
megyei vadásztársaság elnöke. 

Munkássága elismeréseként a Népköz
társaság Elnöki Tanácsa a Munka Ér
demrend ezüst fokozatával tüntette ki 
s négy ízben részesült az Erdészet Ki
váló Dolgozója miniszteri kitüntetés
ben. 

Király Pál: 

AZ ALAPSZABÁLY-TERVEZET INDOKLÁSA 

A társadalmi egyesületek legfontosabb okmánya az Alapszabályok. Az egye
sület ebben teszi közzé megalakulásának és működésének célját, ebben nyil
vánítja ki, hogy kit és milyen feltételek mellett ismer el tagjának. Itt határoz
zák meg, hogy milyen szervezetben működik az egyesület és meghatározzák a 
működés szabályait is, ami törvény a tagokra nézve. Az állam is az Alapszabá
lyok jóváhagyása révén ismeri el hivatalosan az egyesület létét. A jóváhagyás 
egyben állami utasítás is arra nézve, hogy az egyesület az Alapszabályokban 
foglaltak szerint (és csak aszerint) folytathatja működését. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1866-ban történt megalakulása óta több íz
ben tette közzé Alapszabályait, (fgy pl. 1866—67-ben, 1870-ben, 1897-ben, 1903-
ban, 1908-ban, 1913-ban, 1916-ban stb.). Az egyes kiadások tükrözik azokat a 
változásokat, amelyek az Egyesület célkitűzésében bekövetkeztek egy-egy konk
rét történelmi időszak folyamán. 

Egyesületünk jelenleg (1972-ben) érvényben levő, a Belügyminisztérium által 
is jóváhagyott Alapszabályát 1951 februárjában alkotta meg. Az azóta eltelt 
két évtized alatt az Egyesület életében is, a társadalmi környezetben is végbe
ment jelentős változások szükségessé tették az 1951. évi Alapszabályok kor
szerűsítését, módosítását. 

Az Alapszabály átdolgozásának döntő impulzusát az a körülmény adta, hogy 
az MSZMP KB Titkárságának Gazdaságpolitikai Osztálya 1969-ben széles körű 
vizsgálatot és értékelést végzett a MTESZ munkáiéval kancsolatban és ennek 
nyomán határozatokat hozott. A határozatok között többek közt szerepelt a 



MTESZ és ezen belül az egyes tagegyesületek alapszabályainak korszerűsítése 
is. A párthatározat végrehajtásaként intézkedett Egyesületünk elnöksége az 
Alapszabályok átdolgozása iránt és személyemet bízta meg annak végrehajtá
sával. 

Az elkészült tervezetet az elnökség a múlt év őszén megvitatta. Általános volt 
a vélemény, hogy a tervezet túlságosan terjedelmes, részletekbe menő, ami ve
szélyezteti az Alapszabályok időtállóságát. Ezt, valamint az egyes részletmeg
jegyzéseket figyelembe véve dolgoztam át a tervezetet, amely már lényegesen 
tömörebb lett az előzőnél. 

Az Alapszabályok átdolgozása során az említett párthatározat irányelvein 
kívül a következő tényezőket kellett figyelembe venni. 

1. 

Korábban megjelent az 1959. évi IV. törvény, a Magyar Népköztársaság 
Polgári Törvénykönyve, amely 5. és 6. fejezetében intézkedik a társadalmi 
szervezetekről és az egyesületekről is. 

Alapvető továbbá a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1970. évi 35. sz. tör
vényerejű rendelete az egyesületekről. 

Az idézett jogszabályok meghatározó jelentőségűek az egyesületi Alapszabály 
megalkotása szempontjából, hiszen a társadalmi egyesületek megalakításának 
és működésének engedélyezése a mindenkori államhatalom szuverén joga. Az 
Egyesület tehát csak a reá vonatkozó állami szabályozásnak megfelelően foly
tathatja működését, az Alapszabályokba foglaltak az állami rendelkezésekkel 
ellentétesek nem lehetnek, sőt mindenben ki kell elégíteniük a törvényben elő
írtakat. 

2. 
Az OEE a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének 

megalakulása — 1949 — óta tagegyesülete. A tagsági viszonyból az Egyesületre 
háruló jogokat és kötelezettségeket, a MTESZ Alapszabályában foglaltakat és 
egyéb körülményeket tehát az Egyesület saját Alapszabályainak összeállításánál 
figyelembe kellett venni. 

3. 
Az elmúlt két évtized során fejlődött és kiforrottabb, határozottabb arcu

latot nyert az Egyesület szervezeti felépítése, kialakultak az egyesületi igaz
gatás módszerei. Ezt a kialakult gyakorlatot és néhány egyéb körülményt, mint 
tárgyilagos valóságot tudomásul kellett venni és az Alapszabályokban egyesü
leti törvény rangjára emelni. 

4. 
Végül, de nem utolsósorban figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy az 

Egyesület már fennállásának 106. évébe lépett. Ilyen tiszteletreméltó korral 
társadalmi egyesületeink közül csak az 1848-ban megalakult Magyarhoni Föld
tani Társulat dicsekedhet Magyarországon, de világviszonylatban is az Egye
sület egyike a legrégibb erdészeti egyesületeknek. A tekintélyes és gazdag tör
téneti múlt, elődeink tiszteletre méltó munkássága kötelezettséget is jelentett 
a mai kor számára, hogy az új Alapszabály felelevenítse és tovább adja az el
következő nemzedékek számára mindazt, ami a hagyományokból életképesnek 
és alkalmazhatónak minősíthető napjainkban is. 

Az átdolgozott Alapszabályok a felsorolt fő szempontok figyelembevételével 
készültek. 


