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A Z 1979. N O V E M B E R 28-1 ELNÖKSÉGI ÜLÉS H A T Á R O Z A T A 

A magyar erdészet életében lezárult egy szakasz, illetve egy új fejlődési szakasz 
kezdődött az erdőgazdálkodás fejlesztéséről, a hazai fanyersanyag komplex haszno
sításáról hozott felső szintű határozatokkal, ennek nyomán a M É M Erdészeti és 
Faipari Hivatala működésének megindulásával. A z Országos Erdészeti Egyesület 
vezető szervei ezt a változást érzékelték és már ennek szellemében határozták meg 
(az M T E S Z munkájának továbbfejlesztéséről hozott párthatározat nyomán) az egye
sület 1978—1985 közötti évekre szóló cselekvési programját. Ennek fő irányvonalát 
erősítette meg az 1979. október 13-i vezetőségválasztó közgyűlés határozata is. 

A közgyűlés által megválasztott új elnökség az erdőgazdálkodás jelenlegi helyze
te mellett az egyesület belső életének fejlesztését, a különböző egyesületi szervezeti 
egységek (szakosztályok, szakbizottságok, helyi csoportok) munkájának támogatását, 
koordinálását tekinti a legidőszerűbb feladatának. 

— Előtérbe kell állítani az üzemi, helyi csoportok munkájának erősítését. Ajánlá
sokat, szempontokat kell az elnökségnek kidolgoznia a helyi csoportok irányá
ban annak érdekében, hogy a társadalmi munka még inkább felpezsdüljön, von
zóvá váljék a tagság számára, ugyanakkor pedig segítséget nyújtson a bázis
intézmény gazdasági feladatainak megoldásához. 
A z elnökség erősíti a helyi csoportokkal a kapcsolatait. Felújítja és ténylegesen 
működteti az elnökségi összekötők rendszerét. Rendszeresen meghívja üléseire 
egy-egy helyi csoport vezetőségét, meghallgatja tájékoztatását a csoport életéről, 
munkájáról, a tapasztalatokat felhasználja a helyi csoportok és saját munkájának 
további fejlesztéséhez. 

— Az elnökség erősíti kapcsolatait a központi szakosztályokkal és szakbizottságok
kal is. Ennek érdekében egyrészt ezen a téren is felújítja és működteti az el
nökségi összekötők rendszerét. Másrészt a helyi csoportokhoz hasonlóan, rend
szeresen meghívja üléseire egy-egy szakosztály, szakbizottság képviselőit és meg
hallgatja tájékoztatásukat a szakosztály, szakbizottság munkájáról, további ter
veiről, szempontokat ad a munka fejlesztéséhez. 
A szakosztályi, szakbizottsági beszámolók alkalmat adnak az elnökség számára 
ahhoz, hogy egyúttal áttekintse az erdészetnek azt a szakterületét, amelyet a szak
osztály, szakbizottság munkája felölel. Ez lehetővé teszi az elnökség számára, 
hogy az erdőgazdálkodás helyzetéről, feladatairól és problémáiról részleteiben 
is tájékozott legyen. 

— Az elnökség kiemelt egyesületi feladatként irányítja „ A fa komplex hasznosí
tása" MTESZ-koordinációs feladat végrehajtását, a témával érintett MTESZ-társ-
egyesületek megkeresésével és bevonásával. A munka során feltárt eredménye
ket átadja a M É M Erdészeti és Fa ipar i Hivatalának — az erdőgazdálkodás fej
lesztéséről és a hazai fanyersanyag komplex hasznosításáról hozott állami határo
zatok végrehajtásának társadalmi elősegítése érdekében. 

— Az elnökség saját szintjén önállóan hajt végre néhány olyan feladatot, amelyek 
más egyesületi egységek keretébe nem illeszthetők. (Pl. korszerűsíti az egyesü
leti alapszabályokat; áttekinti, értékeli és fejleszti az egyes külső állami és tár
sadalmi szervekkel fennálló kapcsolatokat; az egyesületen belül pedig szervezet
fejlesztési intézkedéseket hajt végre stb.). 

Az elnökség az említett célok eléréséhez igényli és kéri az egész egyesületi tagság 
aktív támogatását. 


