
külön az északnémetek nevében is. Az üdvözléseket köszönve a vendégek 
között üdvözölte az elnök Nemesszeghy, Ladislav-t, aki, mint a Szlovén 
Erdészeti Egyesület elnöke, gyakori vendégünk és szorgos ápolója a jugoszláv 
és magya r erdészek közötti bará t ságnak . 

A felszólalások során Jérőme René emlékeztetet t az 1982. évi közgyűlésen 
te t t javasla tára , amelyben az egyesület régi székházának emléktáblával való 
ellátását kezdeményezte. Az elnök ezt akkor magáévá tet te , de a meg
valósításhoz az elmúlt két év látszólag kevésnek bizonyult. Ujabb j avas 
la tára az elnök a kérdést szavazásra bocsátotta. Az egyhangú jóváhagyás az 
emléktábla létesítését közgyűlési ha tá roza t tá emelte. Ugyancsak egyhangú
lag fogadta el a közgyűlés, az elhangzott beszámolókat, jelentéseket . 

A közgyűlés előadásai 

DR. HERPAY IMRE ELNÖKI MEGNYITÓJA: 

„Régi adósságát törleszti az OEE, amikor Kecskeméten rendezi vándorgyűlé 
sét. Az adósság régi, mer t 50 éve nem volt Kecskeméten vándorgyűlés , aztán 
az elmúlt évben volt 60 éve, hogy megszületet t az alföldi erdők telepítéséről 
és a fásításokról szóló törvény. Azoknak a haladó gondolkodású erdészek
nek az álma, akik az 1923. évi tö rvényt létrehozták, igazán csak most való
sult meg. Az ország erdőterüle tének növelése azonban nagy mére tekben csak 
a felszabadulás u tán tör tént meg. Különösen szép eredmények születtek eb
ben a megyében, és ez a ha rmadik legnyomósabb oka annak, hogy az évi 
vándorgyűlésünkre itt jö t tünk össze. 

I t t j ö t tünk össze, hogy visszatekintsünk az elvégzett m u n k á r a és nagy 
tisztelettel haj tsuk meg fejünket azok előtt, akik az új erdőket és a fásítá
sokat lé t rehozták. A gazdaságpoli t ikát kialakító és i rányí tó pá r t - és ko rmány
szervektől kezdve, a tudomány és okta tás hozzájárulásán át, egészen a cse
meté t ül tető munkásig , mindenki k ive t te részét a tör ténelminek nevezhető 
nagy feladatból. Nekik köszönhető, hogy amikor a fásításokról min t ország
építésről beszélünk, akkor több évtizedes konkré t t ényekre hivatkozva t á r 
ha t juk tevékenységünket és célki tűzésünket népünk, a t á r sada lom egésze 
elé. 

Egyesületünk megalakulásától kezdve elsőrendű, fő fe ladatának tek in te t te 
az erdőgazdálkodás fejlődésének elősegítését. Kezdeményezéseivel és j avas 
lataival ezt a célt szolgálta. Természetes kötelességünk tehát , hogy az ered
ményeket számba vevő visszapillantással egyidőben előre is tekin tsünk. Ezért 
ké r tük fel Láng István akadémikus elvtársat , hogy az agroökológiai poten
ciál vá rha tó fejlődését vázolja fel nekünk , különös tekintet te l az erdősítésre 
és fásításra. 

Az agroökológiai potenciál a teljes növénytakaró t veszi számításba, így r é 
sze az erdő is. Azt kell i smernünk, hogy a természeti környezet milyen max i 
mális hozamokat tesz elérhetővé egy feltételezett technikai szinten. Napja ink
ban döbbentünk rá igazán, hogy a fát termelő erdő mint biológiai erőfor
rás, egyszerre nyersanyag- , energiaforrás és környezetvédelmi tényező is. 
Nehéz eldönteni, hogy ezek közül melyik fontosabb a tá rsadalom számára. 
Arról azonban nem feledkezhetünk el, hogy az erdő min t erőforrás a fel
sorolt előnyöket a fafajtól és ökológiai viszonyoktól függően más-más korá
ban nyújtja, és még a gyorsan növő fafajoknál is 15—30 év, a legértékesebb 
fafajainknál pedig 80—120 év telik el addig, amíg a nyersanyagtermelés op-
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t imumát eléri. Bárhogyan ítéljük is meg a termelési ciklus hosszát tény, hogy 
jelenlegi országos át laga — tehá t a gyorsan és lassan növő fafajok átlaga — 
50 év, vagyis több évtized. 

Az új erdők telepítése, a fásítás, az erdőfelújítás az erdőgazdálkodás hosz-
szú távú céljait szolgálja, és magas szintű erkölcsi felelősségtudatot igényel. 
Ennek a m u n k á n a k a je lenben csak terhei vannak , hasznosulását pedig meg 
sem érjük. Mégis, minden erdész, akiben él szakmájának szeretete, legszebb 
feladatának érzi az erdő létrehozását és felnevelését. Felelősségünk azonban 
kettős. Nemcsak a jövőről kell gondoskodnunk, hanem az elődeink által meg
termelt fatömeg hasznosítása is a mi fe ladatunk. 

Az egyre önállóbbá váló vállalati gazdálkodásban, a sokszor nehéz piaci 
viszonyok között, feszített helyzetben nem könnyű arról gondos
kodni, hogy a több évtizedes munkáva l megtermel t nyersanyag egyrészt meg
feleljen a keresletnek, másrészt a legnagyobb nyereséget biztosítsa. Mindany-
nyiunk előtt ismeretes, hogy szakmánkban a közgazdasági elvek szerinti gaz
dálkodás az elmúlt időszakban nagy fejlődésen men t keresztül , és sok t e 
kinte tben felzárkóztunk más ágazatokhoz. Elismerés és köszönet illeti ezért 
a MÉM és az Erdészeti és Faipar i Hivatal vezetését, amely ezt ösztönözte 
és mindazokat , akik ezt végrehaj tot ták. 

Persze, közel se l ehe tünk elégedettek, csak ruga lmasabb gazdálkodással, 
az innováció és a műszaki fejlesztés minden lehetőségének kihasználásával 
felelhetünk meg a szigorú követe lményeknek. Egyesületünk, célkitűzésé
nek megfelelően a maga sajátos módszereivel segíti gazdálkodásunkat . Itt 
szeretném megemlíteni azt az aggodalmat , amely sokakban fe l támadt a vá l 
lalati önállóság növekedése miat t . Attól félnek, hogy a rövid t ávú célok 
olyan mér tékben kerülnek előtérbe, amely már a rablógazdálkodás lehetősé
gét ébreszti fel. Én úgy gondolom, hogy mi sem vonhat juk ki magunka t a b 
ból az erőfeszítésből, amellyel ma az egész ország igyekszik fellendíteni gaz
daságunkat . Az e redmény első jelei már lá tha tók is. Nekünk is meg kell 
tenni mindent , hogy a megtermel t nyersanyag jobban hasznosuljon. Ha 
ehhez já ru l hozzá a vállalat i önállóság, akkor ez nem veszélyt, hanem előnyt 
fog jelenteni az erdészetnek. Erdőterveink pedig — különösen az e lektro
nikus adatfeldolgozás ko rában — megadják a lehetőséget a rablógazdál
kodás kizárásához. 



Erdőgazdálkodásunknak mindig is jellemzője volt, hogy rövid és hosszú 
távú célok egyszerre voltak jelen. A hosszú t ávú célok feladatainál, az erdő
felújításnál és erdőtelepítésnél merev fegyelemnek kell uralkodnia. Mivel a 
jövővel függ össze, ugyanennek kell ura lkodnia a vágások tervezésénél is. 
A változó piaci kereslet szerint mennyiségi és minőségi hul lámzás az egyes 
évek között mindig is volt, de az erdőtervek végrehaj tásának ellenőrzésé
vel ez ha tá rok között ta r tha tó . Rövid t ávú céljaink eléréséhez, a nyeresé
ges gazdálkodáshoz pedig nagy mozgási szabadságú, rugalmas piacgazdál
kodás szükséges. 

Ma, amikor az erdők telepítéséről és a fásításokról emlékezünk, és Bács-
Kiskun megye erdészeinek eredményei t ünnepeljük, kívánom, hogy fiaink 
és unokáink minél több és minél jobb erdő sorsáról vi ta tkozzanak majd 
a megyében, és olyan elismeréssel és köszönettel gondoljanak e kor erdé
szeire, mint ahogy mi tek in tünk elődeinkre, akik az erdők telepítésével hoz
zájárul tak a megye agrá rku l tú rá jának felvirágoztatásához." 

* 

KIRÁLY PÁL főtitkári jelentésében ugyancsak a közgyűlés helyszínének meg
választását indokolta. Részletesen ecsetelte az ország erdészetének Tr ianon 
utáni helyzetét, benne az alföldfásítási tö rvény megalkotását , majd elismerő 
szavakkal emlékezett meg annak végrehajtóiról . Szerénytelenség nélkül á l 
lapí that ta meg ennek során, hogy egyesületünk minden időben egyik élhar
cosa, mozgatórugója volt az erdőtelepítés, a fásítás, majd az országfásítás 
ügyének. Ezt követően tér t rá a tu la jdonképpeni beszámolóra: 

„Az évfordulós megemlékezés után, amely egyúttal közgyűlési je lmon
da tunk magyaráza ta is k ívánt lenni, már csak röviden térek ki belső egye
sületi é letünk fejleményeire. Ügy érzem, hogy két oknál fogva is megen
gedhető ez. Egyrészt szaklapunknak, „Az Erdő"-nek „Egyesületi Közlemé
nyek" rova tában hónapról hónapra részletesen tájékoztatjuk tagtársa inkat az 
elnökség, az országos választmány, a 23 központi szakosztály és szakbizott
ság, va lamint a 33 helyi csoport munkájáró l . Másrészt a szövetség tagegye
sületei fölött az állami felügyeletet gyakorló MTESZ országos elnökség végre
hajtó bizottsága júniusban, több évre visszamenőleg, beszámoltat ta egyesü
le tünket tevékenységéről . A vb a jelentést köszönettel és elismeréssel vet
te tudomásul , s elrendelte minden MTESZ-tagegyesület számára tör ténő meg
küldését azért, hogy az abban foglalt pozitív tapasztalatok más szakterülete
ken is hasznosíthatók legyenek. Ügy vélem, hogy ezt az információt meg
nyugvással veheti tudomásul a jelenlegi közgyűlés is abból a szempontból, 
hogy m u n k á n k a t az alapszabályokban lefektetett céloknak és az egyesületek
re vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően, az MTESZ XIII. közgyű
lésének határozata i és saját szakmai érdekeink szerint, megfelelő e redmény
nyel folytat tuk. 

Munkánk vezérfonalául a múl t évi közgyűlés óta eltelt idő alat t is ez a 
középtávú cselekvési p rog ramunk szolgált, amelyet 1982-ben határozot t meg 
az országos választmány, és amelynek középponti gondolata az innováció, 
szakágazatunk korszerű megúj í tásának társadalmi elősegítése. Az innováció 
központi p rogramként való kezelésénél abból indul tunk ki, hogy a magyar 
gazdaság jelenlegi helyzetében és azon az új fejlődési pályán, amelyre r á 
állt, fokozatosan kell támaszkodni saját belső erőforrásainkra, közöttük nem 
utolsósorban a műszaki-gazdasági értelmiség képzettségére, tudására , újító és 
feltaláló, kezdeményezőkészségére. 



A fagazdaság VII. ötéves te rvének műszaki-gazdasági koncepciója, ame
lyet elnökségünk a Faipar i Tudományos Egyesület végrehaj tó bizottságá
val közösen vi ta tot t meg júl iusban, bizonyította, hogy ez az elgondolásunk 
időszerű volt, sőt egyre időszerűbb. A következő években is csak erősen 
korlátozott mér tékben számí tha tunk a fejlesztés központi és impor t for rása i 
ra, vá la la ta inknak m a g u k n a k kell további fejlődésük feltételeit megteremte- ' 
niük. Nem csoda, hogy ilyen körü lmények között a t á r sada lom fokozott vá
rakozással tekint a műszaki ér telmiségre, joggal remélve, hogy a szocialista 
értelmiség megteremtésébe fektetet t mil l iárdok meghozzák hasznukat . Az Or
szágos Erdészeti Egyesületbe szerveződött e rdőmérnökök, erdésztechnikusok, 
erdészek és más szakemberek, meg k ívánnak felelni ennek a várakozásnak. 
Közismert azonban az is, hogy a válságos évek tá r sada lmi problémákat , fe
szültségeket is felszínre hoztak, főként az értelmiség vonatkozásában. Ezért 
egyesületünk is készséggel kapcsolódott be az év elején abba a p rob léma
feltáró és javasla t tevő t a n u l m á n y n a k az összeállításába, amely felsőbb i rá 
nyító szervek számára kívánja megbízhatóan bemuta tn i a műszaki értelmiség 
helyzetét, gondjait és javas la tokat vet fel a feszültségek levezetésére. Az 
MTESZ részéről (amely a XIII . közgyűlése óta á l landóan felszínen ta r t j a a 
műszaki értelmiség p rob lémáinak az orvoslását) az agrárér te lmiség vona t 
kozásában a szakmánka t és az ott dolgozókat jól ismerő dr. Soós Gábor ál
l amt i tkár elvtárs , a Magyar Agrá r tudomány i Egyesület elnöke, a szövetség 
társe lnöke fogta össze ezt a munká t . Ennek kere tében igyekeztünk kiemel
ni azokat a speciális nehézségeket , amelyek az erdészeti értelmiség sajátos
ságai. 

Az innováció konkré t előbbrevitele érdekében lé t rehoztuk az elektronikai 
koordinációs bizot tságunkat , az e lek t ronikának a szakma te rü le tén tör ténő, 
gyorsabb és szélesebb körű elterjesztése érdekében. Mi is vall juk ugyanis , 
hogy nap ja inkban az e lektronika az ál talános fejlődésnek az a döntő lánc
szeme, amely maga u t án húzza a gazdaság, a tudomány , a t á r sada lom egé
szének fejlődését. Létfontosságúnak t a r t juk a vál la la t i rányí tás , a termelőesz
közök és - technológiák, a vállalat i in f ras t ruk túra t e rén való széles körű el
terjesztését (hellyel-közzel m á r beleér tve ebbe a robot techniká t is), hogy a 
fejlett ipari országok fagazdasági vál la la ta inak a nyomában tud junk m a r a d 
ni, sőt idővel fel is t ud junk melléjük zárkózni. Tárgyi lagosan megál lapí tha t 
juk egyébként , hogy a magya r erdészet, mint annyi más alkalommal, ebben 
a tek in te tben is (amint mondani szokás) eléggé „gyorsan ve t te a lapot" és 
éppenséggel nem áll utolsó helyen a szakmák sorában. Űj bizot tságunk lét
rehozása erősíteni, felgyorsítani, könnyebbé tenni k ívánja ezt a megindul t fo
lyamatot . Egyben csatlakozást jelent az MTESZ elektronizálási programjához, 
amelyet az utóbbi évek egyik legjobb, legidőszerűbb MTESZ-kezdeményezé-
sének t a r tunk . 

A szakma hazai és nemzetközi műszaki sz ínvonalának együt tes említése 
a r r a késztet, hogy röviden említést tegyek külügyi munkánk ró l , nemzetközi 
kapcsolatainkról is. Nagyon nehéz, bonyolult , munka igényes terüle te ez t e 
vékenységünknek, de közismerten nélkülözhetet len, mer t a legújabb infor
mációk nélkül műszaki ha ladásunk elképzelhetet len. A legutóbbi közgyűlé
sünk óta öt szakmai csoport kere tében, 224 külföldi szakember t fogadtunk 
tőkés országokból, az ebből származó devizabevételünk mintegy 2,5 millió 
for in tnak felel meg. Üj színfoltja külügyi m u n k á n k n a k , hogy osztrákok, né
metek, franciák mellet t svéd erdészek is megjelentek nyugat i , illetve északi 
kapcsolata ink palet tá ján, s elnöki szinten kapcsolatfelvétel tö r tén t a nor-



vég erdészegyesülettel is (amit egyébként már több tag tá rsunk szorgalma
zott). 

Természetesen ugyancsak nagyon fontosnak ta r t juk a bará t i szocialista or
szágok erdészeti egyesületeivel a kapcsolatok ápolását, a hivatalos KGST-
kapcsolatok társadalmi alátámasztását . Jelentős esemény lesz ezen a téren, 
hogy tíz év után, ismét hazánkban rendezzük meg a barát i erdészeti, faipari 
papír- és cellulózipari egyesületek vezetőinek ké tévenként (ezután m á r há rom
évenként) esedékes tanácskozását . Az a tény, hogy a találkozó egyesületek 
körébe hazánkban is belekerült a papír - és cellulózipar, tá rsadalmi síkon 
is jelzi azt a fokozatos integrációt, amely a fa komplex hasznosítása te rén 
végbemegy, és amely hamarosan a papír ipar i mérnökök soproni képzésének 
megindí tásában is megjelenik. 

Befejezésül feladataink, gondjaink közül is szeretnék egyet-ket tőt a köz
gyűlés elé tá rn i . Az előt tünk álló év • fontos, feladata lesz az MTESZ XIV. 
közgyűlésére való felkészülés és ennek kapcsán (de saját alapszabályaink 
szerint is) egyesületünk új vezetőinek megválasztása, előbb a helyi csopor
toknál és a szakosztályoknál, majd központi szinten. Az MTESZ elnöksége az 
ezzel kapcsolatos i rányelveket már megjelentet te . Az MTESZ megváltozott 
társadalmi súlyát, az Elnöki Tanács decemberi határozatával társadalmi szerv 
rangjára emelését figyelembe véve (ami egyesüle tünkre is vonatkozik) kor
szerűsí tenünk kell legutóbb 1972-ben jóváhagyot t a lapszabályainkat is. 

Ennél is nagyobb, tényleges gond azonban az, hogy hogyan szerezzünk ér
vényt a gyakor la tban ennek a megváltozott tá rsadalmi s tá tusnak. Hogyan 
találja meg egyesületünk a helyét a gazdaságirányí tás rendszerének korsze
rűsítése közepette? Hogyan tudnak beépülni a szervezett műszaki értelmiség 
képviselői, üzemi csoportjaink vezetői a még nagyobb önállóságot nyerő 
vállalatok irányítótestületébe, a vállalati tanácsba? Hogyan tudják ott az ér
dekeket egyeztetni, az érdekel lentéteket feloldani a döntésekben részt vevő 
más társadalmi szervek és dolgozórétegek képviselőivel? Hogyan tudja egye
sületünk szervezetileg követni a fagazdaság esetleges makro - és mikroökonó-
miai változásait? Szövetségi és egyesületi szempontból döntő fontosságú, sú
lyos, de ugyanakkor izgalmas kérdések és szép feladatok ezek, amelyek he
lyes megoldása az egész társadalom fejlődésére befolyással lehet. Magyaror
szág már nem egy alkalommal tö l tö t te be a szocialista táboron belül a „po
litikai lombik" szerepét és bebizonyította, hogy nem mindig egy ország lélek
száma a döntő a széles körben a lkalmazható pozitív példák produkálása szem
pontjából. Most a gazdasági rugalmasságot biztosító vállalati önirányí tás , a 
vállalati szintű társadalmi önigazgatás fejlesztése lehet olyan feladat, amely
nek helyes megoldása új perspekt ívákat ny i tha t hazánk s egyesületünk szá
mára is. 

Meggyőződésünk azonban, hogy minél jobban érvényesül majd a szer
vezeti decentralizáció a fagazdaságban, annál nagyobb szükség lesz a szak
mai közéletben egyesületünk jelenlétére, működésére . Ar ra az egyesületre, 
amely több mint egy évszázada szakmai alapelveink letéteményese, minden 
tör ténelmi korszakban az erdészeti szakemberek szemléleti és cselekvési egy
ségének munkálója , a magyar erdésztársadalom összetartó ereje és amely ma is, 
holnap is, meggyőződéssel hirdet i egyik nem régi vándorgyűlésünk jelszavát : 

„szakmánk egysége a jövőnk zálogai". 

KISS IPOLY, az ellenőrző bizottság elnökének távollétében terjesztet te a 
közgyűlés elé az elmúlt évről szóló jelentést . Megállapította ebben, hogy az 



egyesület alapszabályainak megfelelően dolgozott az elmúlt évben is. A de
mokra t ikus szellemű munkavégzés jól tükröződött a központi szakbizottsá
gok, szakosztályok, s a helyi csoportok munká jában is. A tagdíjfizetési mo
rál á l ta lában jó volt. A 4200 ezer Ft tervezett bevétel 4369 ezer F t - ta l teljesült, 
míg a 4139 ezer F t tervezet t kiadás 4232 ezer F t -ban valósult meg. A ter 
vezett 61 ezer Ft-nyi maradvány összege 137 ezer F t - ra emelkedett . A be
vételek 55%-át a rendezvények hozták, az egyéni tagdíj 19%-ot jelentett , 
a jogi 25-öt. A kiadások az 54%-nyi működési költségből, ezen belül 10%-ban 
az MTESZ részére tör tént hozzájárulásból, va lamint 43%-ban a rendezvé
nyek költségeiből tevődtek össze. Az egyesület pénz- és vagyongazdálkodása 
az előír tnak megfelelt, az egyesületi fegyelem jó volt. Ér tékel te a m u n k á n 
kat a szövetségi ellenőrző bizottság is, gazdálkodásunkkal , működésünkkel 
kapcsolatban alapvető kifogás nem merül t fel ennénk során. 

A szakmai előadások 

A közgyűlés hivatalos része u tán kerül t sor a szakmai előadásokra és kor
referá tumokra . 

LÁNG ISTVÁN akadémikus , a magyar agroökológiai potenciál helyzetéről, 
az ezredfordulóig vá rha tó fejlődéséről ta r to t t előadást. Különös tekintet te l 
volt ebben az erdősítésre és fásításra. Emlékeztetet t az 1978—1980. között 
végzett felmérés eredményére , amely szerint 2000-re az akkorinál 80%-kal 
nagyobb növényi p r o d u k t u m nyerhető az ország terüle tén. Az 1981. és 1983. 
évek között újabb felmérés tör tént . Ez már a megtermel t biomassza komp
lex hasznosítási lehetőségeinek fel tárására i rányul t . Ennek a felmérésnek ered
ményeiből a szakmánkat közelebbről érintőt az előadó a következőkben fog
lalta össze: 

„A fa alapvető hasznosítási terüle te a nyersanyag-utánpót lás . A fa min t 
nyersanyag felhasználható a népgazdaság nagyon sok területén, a bánya
műveléstől a bútorgyár tás ig az építéstől a papír ipar ig. 

A f a mint energiahordozó szintén jelentős szerepet tölt be. A tűzifát az 
emberiség ősidők óta használja tüzelésre és a főzéshez szükséges hőenergiát is 
ebből nyerték. A fejlődő országok nagy részében még ma is a tűzifa jelen
ti az elsődleges energiaforrást . Hazánk energiamérlegében 2%-ot jelent a 
tűzifa mint energiahordozó. Ez az arány a jövőben némileg csökkenni fog, 
mintsem hogy növekedjen. Ennek oka az, hogy a következő évtizedekben- az 
országos energiamérlegben nagyobb növekedés valószínűsíthető az egyéb ener
giaforrásoknál, elsősorban a vi l lamosenergia-termelésben mint a tűzifa elő
ál l í tásában és felhasználásában. Némi túlzással azt is mondhat juk , hogy a fa 
olyan értékes nyersanyag, amelyet ká r eltüzelni. 

Nemrég jelent meg a nyugat -európai országok integrációs szervezetének, 
az OECD-nek (Gazdasági Együt tműködési és Fejlesztési Szervezet) egy ösz-
szefoglaló t anu lmánya a zöld energiáról, »Érvek és ellenérvek a biomasz-
száról» címmel (OECD Observer, No. 128. 1984. május, 33—37. p.). A t anu l 
mány bevezető gondolata nagyon tanulságos és elgondolkodtató megállapí tás
sal indul : »Egy olyan pi l lanatban, amikor az olajpiac viszonylag nyugodt , úgy 
tűnik, kevésbé sürgős az a l ternat ív források, például a biomassza fejlesztése. 
Ez azonban rövidlátó megközelítés. Mindamellet t a biomassza energetikai 
célú felhasználása egy másik összefüggésben is fontos — a mezőgazdasági túl
termelés okozta fölösleg levezetésének lehetőségét is jelenti.» 


