
Beszámoló 
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének 1955. május 23-án tartott üléséről 

Az Egyesület Elnöksége május 23-án ülést tartott, amelyen megjelent Boros 
Gergely elvtárs, a MEDOSZ elnöke is. 

Az ülést Partos Gyula elnök nyitotta meg, majd Kutasy Viktor főtitkár számolt 
be az egyesületnek a legutóbbi elnökségi ülése óta végzett munkájáról. 

A főtitkár beszámolójában megállapította, hogy Tömpe István főigazgató elvtárs
nak a novemberi választmányi ülésen elhangzott beszéde, amelyben vázolta az 
Egyesület szerepét, feladatait, továbbá a hivatalvezetés és az Egyesület együttműkö
désére vonatkozó elhatározásait, nagy figyelmet keltett országszerte vidéki csoport
jainknál. Az elhangzott ígéretek és elképzelések fellelkesítették a vidéki tagságot és 
alapot nyújtottak vidéki csoportjaink társadalmi munkájának kibontakozására. Az 
Egyesület tagsága körében jó hatást váltott ki az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
9/1955. sz. utasítása is, amely a Főigazgatóság, valamint az Országos Erdészeti Egye
sület és a FATE együttműködésének elmélyítését célozza. Ez az utasítás elősegíti a 
vidéki csoportok és vidéki hivatalvezetés szorosabb kapcsolatának kialakítását is. 

Az Egyesület Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes elvtárs kezdeményezésére fog
lalkozott az üzembe kikerült új erdőmérnökök patronálásának problémájával. Az 
Egyesület propagálta <a vidéki csoportjainál a fiatalok patronálását és ennek eredmé
nyeként sok vidéki csoport beszámolt arról, hogy felkarolták a vidéki szakkáderek 
megsegítését. A főtitkár fontos eredményként jelentette be a MEDOSZ-szal kötött 
szocialista szerződést, amely meghatározza a két szervezet célkitűzéseit, feladatait és 
kiküszöböli azokat a félreértéseket, amelyek a két szervezet működésének párhuza
mosságát mutatták. A szocialista szerződés meghatározta a kiegészítő feladatokat és 
a közös megsegítés kérdését. Félévi munkatervet készítettek és ennek alapján érté
kelik ki eredményeiket és közösen jelölik meg a következő tervek főbb irányvona
lait. Megállapította a főtitkár, hogy a MEDOSZ-szal folytatott tárgyalások a lehető 
legjobb egyetértésben folytak le és a legkedvezőbb benyomások alapján írták alá a 
rzoeialista szerződést. Ezt a szerződést az Egyesület megfelelő útmutatással kiküldte a 
vidéki szerveinek. A főtitkár beszámolt arról, hogy az Egyesület Intézőbizottsága elké
szítette az I. félévi munkatervét és munkatervi szempontokat dolgozott ki a vidéki 
csoportok részére is. amelyre 38 csoport küldte be munkatervét. Az Intézőbizottság 
a munkaterveket felülvizsgálta, a helyes kezdeményezéseket felkarolta, a hiányosisá-
gokrn pedig felhívta a figyelmet. Hiányosságként említette meg, hogy nem készített 
munkatervet és nem működik megfelelően néhány csoport. Az egyes erdőgazdaságok 
megszüntetésével kapcsolatos átszervezés a vidéki csoportok munkájában átmeneti 
visszaesést mutatott, de ettől függetlenül megállapítható, hogy az Egyesületnek je
lenleg ós vannak jól működő csoportjai, mint D1. a nagykanizsai, sátoraljaújhelyi, 
soproni, győri, debreceni, pécsi, esztergomi, gödöllői és újabban a miskolci csoport. 

Az Egyesület to.asáaa jelenleg 2700 fő. A hiányosságok ellenére is az Egyesület 
a tagszervezés munkájában a társegyesületek között az élen jár. 

A központi vezetés munkáját bírálva, a főtitkár megállapította, hogy a múlt év 
végén mutatkozó hibák még mindig fennállanak. A vezetés és az irányítás inkább az 
Intézőbizottság munkájára támaszkodik, a közoonti bizottságok segítségét a központi 
veztés ebben az évbfin sem használta ki eléggé. A munkabizottságok közül az Or
szágfásítási Munkabizottság érte el a legszebb eredményeket a „Fák Hete" megszer
vezésével. Jól működött még az Oktatási Bizottság és a Szálalóerdő Munkabizottság. 

A Z ERDŐ propagálásával és terjesztésével jelentős eredményt ért el az Egyesület. 
Erre a célra mozgósította vidéki csoportjait és egyénenként az egyesületi tagságot. 
A Z ERDŐ Szerkesztőbizottsága bizonyult az Egyesület legaktívabb munkaközössé
gének és mu^káia nyomán szaklapunk nívója, továbbá olvasó- és írógárdája jelenté
kenyen emelkedett. 

A Magyar Szovjet Barátsági Hónap keretében két nagyobb központi előadást 
tartott az Egyesület. Koltay György a nyárfakérdésről, Pártos Gyula elnök a magyar 
erdészet 10 évéről. A jólsikerült előadások megszervezéséhez a MEDOSZ jelentős se
gítséget nyújtott. Az Egyesület irányítása alapján a Magyar Szovjet Barátsági Hónap 
keretében a vidéki csoportok nagy többségében is tartottak előadást, amelyek 



a magyar erdészet 10 éve helyi eredményeiről számoltak be ós a jövő tennivalóit vi 
tatták meg. 

A jövőben legsúlypontosabb feladatként a főtitkár a központi bizottságok felül
vizsgálását, életrekeltését, új erőkkel való felfrissítését, aktivizálását jelölte meg. 
Hangsúlyozta a fiatalok bekapcsolását a bizottságokba. Kiemelte a vidéki csoportok 
beszámoltatásának fontosságát, mivel ez a módszer igen eredményes volt a csoportok 
munkájának megvitatására, ezért javasolja, hogy a beszámoltatást rendszeresítsék. 
A z Egyesület jó munkájához feltétlenül szükséges, hogy a szűkebb elnökség a jövő
ben jobban támaszkodjék a központi- és munkabizottságokra. 

Végül beszámolt arról, hogy a MTESZ a rokonszakmájú egyesületek együttmű
ködése céljából életre hívta a Rokonszakmájú Egyesületek Rendszeres Tanácskozá
sát. A z Egyesület a Micsurin Agrártudományi Egyesülettel és a Magyar Biológiai 
Egyesülettel van közös tanácskozásban. 

A főtitkári jelentést számos hozzászólás és élénk vita követte, amelyből kiemel
kedett Boros Gergely elvtárs, a MEDOSZ elnökének hozzászólása, ö r ö m m e l üdvö
zölte az Egyesület elnökségét abból az alkalomból, hogy először vett részt az ülésen 
és hasznos szempontokat adott az Egyesület és a MEDOSZ együttes jövőbeni mun
kájához. Megállapította, hogy a MEDOSZ és az Egyesület közötti együttműködés in
kább csak technikai volt és nem nyugodott szélesebb alapokon. Hangsúlyozta a szo
ros együttműködés fontosságát, majd kijelentette, hogy a MEDOSZ-nak komoly 
igénye van az Egyesülettől mind gyakorlati, mind tudományos vonatkozásban. Külö
nösen kiemelte a közös szakmai oktatás fontosságát a központban és a vidéki cso
portoknál, amelyek megszervezéséhez felajánlotta a MEDOSZ messzemenő támo
gatását. 

Keresztesi Béla főigazgatóhelyettes elvtárs helyeselte a fiatalok bevonását az 
Egyesület munkájába. Rámutatott arra, hogy az Egyesület hathatósan tudná támo
gatni a Főigazgatóság munkáját, ha a vidéki csoportok segítenék az erdészeket a 
már elkészült szakmai utasítások megtanításában. Javasolta, hogy a vidéki csopor
tok foglalkozzanak a fatakarékosság és a fásítások ápolása, védelme kérdésével is. 
Felvetette továbbá a mezőgazdasági kiállítással kapcsolatban egy széleskörű fásítási 
ankét tartását. 

Nyékes István MTESZ központi titkár az Egyesület munkájának szervezettebbé 
tétele és megjavításához szakosztályok szervezését javasolta. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy október 27-én lesz Micsurin születésének 100 éves évfordulója, amely 
alkalommal a Micsurin Agrártudományi Egyesülettel az Egyesület közösen rendez
hetne ünnepségeket. 

Sali Emil elvtárs bejelentette, hogy a Főigazgatóság az Egyesülettel való közös 
együttműködésre vonatkozó utasítás szellemében már két intézkedést is tett: az 
Egyesület főtitkárát kinevezte az Erdőgazdasági Tanács tagjává, továbbá felkérte az 
Egyesületet, hogy az 1956—57. évi erdészeti könyvkiadás tervének összeállításához 
adjon támogatást. Javasolta, hogy az Egyesület nyújtson segítséget a Vidéki csopor
tok útján a MEDOSZ-szal együtt a termelőszövetkezeti mozgalom elősegítésére v o 
natkozó minisztertanácsi határozat végrehajtásához. 

Madas András elvtárs beszámolt arról, hogy a szakemberek által már annyira 
várt erdészeti zsebkönyv szerkesztési munkája tervszerint halad előre. A könyv ter
jedelme 250 oldal körül lesz és remény van arra, hogy 3000 példányban még október 
hó folyamán megjelenik. 

A z Elnökség a hozzászólások és javaslatok után megvitatta a II. félévi munka
tervi szempontokat. Majd úgy határozott, hogy az Intézőbizottság a jövőben a négy 
központi bizottság vezetőjét és a főtitkárt foglalja magába. Ezután az Elnökség egy
hangú helyesléssel fogadta Boros Gergely elvtársnak az Egyesület Elnökségébe való 
beválasztását. Szepesi András főtitkárhelyettes lemondása folytán megüresedett 
tisztségre Fekete Gyula, a Rokonszakmájú Egyesületek Rendszeres Tanácskozásába 
Lady Géza és a Propagandabizottság megüresedett elnöki tisztségének betöltésére 
Pásztor László elvtárs jelölését elfogadta. 

Fekete Gyula 


