
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 



meg, hogy röviden felidézzem az egyes években végzett főbb munkákat és a rög
zített megállapításokat: 

1986 

— Az elnökség és a választmányi tagok részvétele alacsony az összejöveteleken. 
— A rendezvények látogatottsága általában alacsony. 
—Az aktivitás a többletmunkák (pénzkérdéssel kapcsolatos) miatt csökkent. 
— Az MTESZ vizsgálta a pénzügyi tevékenységet és azt megfelelőnek találta. 
— A tagdíjfizetési morált javítani kell, fel kell emelni a tagdíjat. 
— A tagdíj nem fedezi AZ ERDŐ megjelenését, még felemelése esetén sem. 

1987 

— Vizsgáltuk az OEE kapcsolatait: ekkor a MÉM—EFH-val való kapcsolat még 
jónak minősült, a külföldi kapcsolatok intenzívek, de az útijelentések 50%-ban 
hiányoznak, a kiküldöttek kiválasztásának nyilvánosságát sürgettük. 

— A kapcsolattartás folyamatosságát és dokumentáltságát általában javítandó
nak tartottuk. 

— Megállapítottuk, hogy a tagdíjfizetési morált sikerült helyreállítani. 
— Beindultak a vállalkozások, takarékosság érződött a gazdálkodásban, de a ren

dezvényekből a tervezettnél kevesebb a bevétel, sürgettük a deviza jogi tagvál
lalatok felé való eladását piaci feltételekkel, felhívtuk a figyelmet a bel- és 
külföldi kiküldetési költségek növekedésére, a működési szabályzat véglege
sítését javasoltuk. 

1988 

— Felerősödtek a szakmai viták. 
— Javasoltuk az alapszabályok átdolgozását, sürgettük az elnökség-ügyvezetőség 

szerepének tisztázását. 
— Vizsgáltuk a szakmai turizmust. 
— A vállalkozások lendülete csökkent. 
— Rögzítettük, hogy az alapszabály szerint a bizottság nem a gazdálkodás fele

lőse, csak ellenőrzője. 
— Gazdasági bizottság felállítását javasoltuk. 
— A tagdíjfizetési morál jó. 
— A Z ERDŐ ne a tagdíj fejében járjon, előkészítésére külön bizottság felállítá

sát javasoltuk. 
— Jeleztük, hogy csak a szakmai turizmus bevétele tartja egyensúlyban a gazda

sági mérleget — ezért ez nagyon labilis. 
— Általában aggasztónak láttuk a gazdasági helyzetet, további takarékosságot 

sürgettünk. 

— Lemondott a bizottság addigi elnöke, dr. Ébli György. 

1989 
— Nőttek a szakmán belül a jövedelemkülönbségek és ez növeli a viták számát 

és hevességét. 
— A romló gazdasági helyzet egyre erősebb nyomást gyakorol az erőforrások 

kihasználására és ez növeli az erdő veszélyeztetettségét egyúttal az érte ér
zett aggodalmat. 

— A tulajdonviszonyok változtatásának lehetősége és szükségessége növeld a bel
ső vitákat. 
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— A viták eilenére megnyugtatóan erős az egyesület összetartó ereje. 
— Törekedni kell arra, hogy az egyesületi állásfoglalások alapos előkészítéssel, 

pontosan megfogalmazva szülessenek. 
— Növelni kell a helyi csoportok szerepét. 
— Szorgalmazni kell a területi szerveződést. 
— A veszteség elkerülhetetlen, sürgős intézkedésre van szükség. 

1990 

Részt vettünk: 

— az új alapszabályok előkészítésében, 
— az MTESZ átalakulásával kapcsolatos munkákban — ennek keretében az 

MTESZ vagyonának egyesületekre való lebontása bizottsági munkájában, ami 
még folyamatban van. 

— Közreműködtünk a könyvtár áthelyezésében, a könyvtárat támogató alapít
vány létrehozásában. 

— Sürgettük az anyagi helyzet rendezését, erre külön bizottság felállítását. 

ÖSSZEFOGLALVA 

A beszámolási időszak alatt pénzügyileg stabil egyesületből támogatott egyesületté 
váltunk egy olyan időszakban, amikor a támogatásokra már egyre kevésbé lehet 
számítani. Fegyelmi ügyet nem kellett lefolytatni. Egy névtelen bejelentést kap
tunk, amit névtelensége és alaptalansága miatt nem vizsgáltunk. A választási sza
bályok az előző alapszabályokban nem voltak egyértelműek — az új alapszabá
lyokban ezek egyértelműsítésre kerültek. Az egyesület vállalt feladatát a jelentős 
külső és belső viták ellenére, jól teljesítette. 

Valamennyi leköszönő ellenőrző bizottsági tag nevében megköszönöm az eddigi 
bizalmat és a munkák végzéséhez nyújtott segítséget. Kitűnő választási előkészüle
tek után fogunk itt mi is most egy új vezetőséget választani. Engedjék meg, hogy 
néhány gondolatot az új vezetőségnek még figyelmébe ajánljak. 

Törekedjenek arra, hogy az egyesület minden szervének határozottabbak, egy
értelműbbek és pontosabban rögzítettek legyenek az állásfoglalásai, azok ismertté 
váljanak, hogy a teljesítést utólag egyértelműen ellenőrizni lehessen. Több figyel
met fordítsanak a helyi csoportok munkájának vizsgálatára, támogatására, a helyi 
kezdeményezések elterjesztésére. Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban az 
egyesületi élet még jobb és eredményesebb lesz, ha az új vezetőségnek sikerül a 
középfokú végzettségű tagjainkra nagyobb figyelmet fordítani. 

Az eredményekhez és valamennyiünk jó közérzetéhez az is elengedhetetlen, hogy 
mi, tagok, az olykor kemény vitákban mindig megadjuk egymásnak azt a meg
becsülést és bizalmat, hogy a vitapartner is tisztességes célokért vitázik, akkor 
is, ha véleménye teljesen ellentétes a miénkkel. 

Dr. Tompa Károly: Az Erdélyi Diákotthon története és a hallgatók 
élete, 1940—1946. és ennek melléklete, amelyben Nagy A. 14 oldalon 
a Székely Himnusz problematikáját és kottáját közli, megjelent az 
EFE Selmeci Társasága (9400 Sopron, Ady E. u. 5.) kiadásában és 
50,— Ft-os áron itt rendelhető meg. 


