
elégedéssel állapíthatják meg, hogy munkájuk, kitartásuk nem volt hiábavaló, 
mert az MTESZ országunk nagy és tekintélyes, a külföldi mérnökszervezetek 
körében is közmegbecsültségnek örvendő társadalmi szervezetévé vált. (Bizo
nyítja ezt többek között az MSZMP KB Titkárságának az MTESZ-ről hozott 
és már említett határozata is.) 

Beszámolóm utolsó szava — a köszönet szava. A mai alkalmat ragadom meg 
arra, hogy köszönetet mondjak mindazon szerveknek, vállalatoknak, intézmé
nyeknek és személyeknek, amelyek és akik az emúlt év során is támogatták 
egyesületünket. Köszönetet mondok egyesületi tisztségviselőinknek is, a tag
ságnak is a különböző formában végzett, önzetlen társadalmi munkáért, amely
nek eredményeként elmondhatjuk: a gondok, nehézségek, hibák ellenére is 
eredményes munkát végeztünk az elmúlt esztendőben. 

DR. ÉBU GYÖRGY: 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 

Egyesületünk, alapszabályainak megfelelően, a szövetség célkitűzéseivel össz
hangban dolgozott az elmúlt évben is. Az egyesületi munka alapját az évről 
évre kiadásra kerülő éves munkaterv határozza meg. Erről összefoglalóan el
mondható, hogy az Országos Erdészeti Egyesület munkája a célkitűzéseink ma
radéktalan végrehajtását szolgálja és biztosítja azt, hogy az egyesület műkö
dése .az alapszabályainkban rögzítettek szerint történjen. 

Az ellenőrző bizottság is az egyesületi munkaterv alapján határozta meg sa
ját feladatát, éves munkatervét. Alapvető célunk volt, hogy ellenőrizzük az 
alapszabályok betartását, az egyesületi munka társadalmi jellegének tovább
fejlesztését, az egyesületi fegyelem megőrzését. Feladatunk eredményes telje
sítése érdekében az ellenőrző bizottság munkáját rendszeressé tettük. 

Munkánk középpontjában az állt, hogy segítsük az egyesületi munka társa
dalmi jellegének továbbfejlesztését. Ennek szellemében vizsgáltuk az egyesü
leti munka demokratizmusának továbbfejlesztését, a központi szakosztályok és 
a helyi csoportok alapszabály szerinti működését. Alapvetően arra törekedtünk, 
hogy ellenőrzéseink az egyesületi élet valamennyi területére kiterjedjenek és a 
folyamatos ellenőrzés segítse a fejlődést. 

Ellenőrzéseink során megállapítottuk, hogy az éves munkatervben szereplő 
feladatok az egyesületi munka továbbfejlesztését célozzák és egyben előfeltéte
lei is az alapszabályokban meghatározott célok megvalósításának. A helyi cso
portok, központi szakosztályok, szakbizottságok, a választmány és az elnökség 
feladatai egymásra épültek, szervesen kapcsolódtak az éves munkatervben. A 
beszámolási időszakra meghatározott és közzétett irányelvek megvalósulásáról a 
főtitkári beszámoló részletesen szólt, engedjék meg, hogy az éves feladatok vég
rehajtásáról a továbbiakban én ne szóljak. 

Az elmúlt évi munkánk, feladataink egyik központi problémája volt a helyi 
csoportok életének, munkamódszerének további vizsgálata. Megállapításunk az, 
hogy a helyi csoportok alapszabályok szerinti működése biztosított és munká
juk a meghirdetett célok elérését elősegítették. Munkájukban bizonyos egyenet-



lenség tapasztalható, egy-egy sikeres megmozdulás, rendezvény után szinte 
stagnálást érzékeltünk. Különösen veszély ez a tendencia a hosszú évekig 
kulcsfontosságú szerepet betöltött helyi csoportjaink esetében. A csoportok ve
zetése jól funkcionált, bár még sok helyen nem sikerült az egyesület vala
mennyi tagjával a megfelelő kapcsolatot kialakítaniuk. A csoportok az erdész
társadalom szinte valamennyi képviselőjét összefogják, jó a kapcsolatuk a me
gye más MTESZ területi szerveivel és az erdésztársadalom megfelelően kép
viselteti magát az MTESZ helyi vezetésében is. Ismételten felmerült és megol
dásra váró feladatként jelentkezik, hogy a helyi csoportok azonos elvek sze
rint kerüljenek kialakításra, a területi elv szerinti módosításnak megvizsgálá
sát tartjuk szükségesnek. 

A hely) csoportok vezetősége bár foglalkozik az elnökségi határozatok és az 
egyesület éves munkatervében szereplő feladatok végrehajtásával, mégis az ta
pasztalható, hogy az országosan azonos határozatok végrehajtását nem kezelik 
egységesen. Nemzetközi kapcsolatainkban az MTESZ-előírások jól érvényesül
nek. Pénz- és vagyongazdálkodásuk takarékos szemléletet tükröz. Különösebb 
szabálytalanságot, sem az MTESZ területi ellenőrzése, sem az ellenőrző bizott
ság nem állapított meg. 

Éves munkatervünk alapján foglalkoztunk a jogi tagdíjfizetés rendjének és 
mértékének felülvizsgálatával. Megállapításaink alapján összefoglalóan elmond
ható, hogy az egyesületi élet jelentős anyagi bázisát a jogi tagdíjak képezik. A 
tagdíjfizetési morál jó és az egyesület ily módon történő támogatását a gazdál
kodó szervek magukénak érzik. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a jogi 
tagdíjak mértéke az emúlt évek során nem került módosításra, a gazdaságok, 
vállalatok a jelenleg fizetett kategóriahatárokat jelentősen meghaladták. Ennek 
szellemében az 1978-as évben javaslatot teszünk a gazdálkodó egységek jogi 
tagdíjának új megállapítására, továbbá javasoljuk, hogy a tsz-ek felé további 
szervezőmunkát fejtsen ki az egyesület. 

Az egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának ellenőrzése keretében kell 
vizsgálnunk azt, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök lehetővé teszik-e a cél
kitűzések végrehajtását, a pénzgazdálkodásunk szem előtt tartotta-e a takaré
kosság, az ésszerűség követelményét és számba kell vennünk azt is, hogy a 
pénz- és vagyongazdálkodásban milyen tendenciák érvényesülnek. Az évközi 
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latot nem tartottak. Az ellenőrző bizottság az éves költségvetés elkészítésében 
részt vesz és ugyanakkor minden esetben megvizsgáljuk azt is, hogy az elnök
illetékes osztálya végzi. Az elmúlt évben külön tételes dokumentációs vizsgá-
vizsgálatok a tételes számszaki ellenőrzésre nem terjednek ki, ezt a szövetség 
ség és a szövetség által jóváhagyott költségvetés szerint hogyan gazdálkod
tunk. A vizsgálat eredményeiről és .a tett megállapításokról a közgyűlést a kö
vetkezők szerint tájékoztatom: 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1977. évi költségvetése 2380 ezer Ft bevétel
lel számolt. A bevételi előirányzatot 2413 ezer Ft-ra teljesítettük, tehát 1,4%-os 
a túlteljesítés. Kiadásokra az előirányzott 2202 ezer Ft-tal szemben 2055 ezer 
Ft-ot használtunk fel, tehát a megtakarítás 147 ezer forint volt. 

A bevételek részletes számbavételéből megállapítható, hogy az összbevétel 
32%-a a jogi tagdíjakból, 22,8%-a az egyéni tagdíjakból származik. Az egyesü
leti tagdíjfizetési morál általában jó, az egyéni és jogi tagdíjak a tervezett 
mértékben és — egyes kivételektől eltekintve —• időben folytak be. A kiadá
saink fedezésére az előző évről 435 ezer Ft rendelkezésre állt, de a kiadások 
előző évhez viszonyított növekedése eredményeként a korábbi évi maradvány 
1977. év végére 358 ezer Ft-ra csökkent. 

Az egyes kiadási rovatok részletesebb teljesítéséről az alábbiak mondhatók el: 
Az ..összetett működési költségek" csoportjában előirányzott 1295 ezer Ft-tal 

szemben 1222 ezer Ft volt a tényleges felhasználás. A teljesítés 94,4%-os, ked
vező. A költségek emelkedése viszont az 1976. évhez képest több mint 200 ezer 
forint volt. A csoporton belül megemlíthető a bel- és külföldi tanulmányutak 
növekvő költsége, míg a saját kiadványok megjelentetésére szánt összeg, a ki
adványok számszerű csökkenésével összhangban, az előző évi 497 ezer forinttal 
szemben, 311 ezer forintban realizálódott. A jövőben az egész ágazat szellemi 
fejlődését szolgáló kiadványok megjelentetését tovább kell szorgalmazni. 

A helyi csoportok támogatására 428 ezer forintot fordítottunk, ami az előző 
évhez és a tervezetthez viszonyítva is közel 30 ezer forintos növekedést mutat. 
A konferenciák, kongresszusok önköltségességére törekedtünk, ez érződik ab
ban is, hogy az előirányzott 270 ezer Ft-tal szemben csak kereken 100-at hasz
náltunk fel. A rendezvények bevételei tehát a felmerült költségeket döntő rész
ben fedezik. Az elmúlt évben kiemelkedően nagy jelentőségű konferenciát csak 
az erdőtörvény megvitatásában tartottunk. Megítélésünk szerint a nagy rendez-



vények ilyen mértékű csökkenése az ágazat fejlődésének nem használ. E*jog-
címen elszámolt költségek az összkiadás 59,4%-át jelentik. 

A „személyi jellegű működési költségek" 493 ezer Ft-os előirányzatával szem
ben 419 ezer Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 85%-os. Az ebben a csoportban 
elszámolt költségeknél is érződött a takarékos gazdálkodás. Jelentősen csök
kent a külföldi kiküldetési költségek abszolút száma és részaránya is. Az ala
csony lehetőség lassan gátolja a nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztését is. 
Az egyesületi reprezentáció mértéke és aránya nem számottevő. A felhasznált 
22 ezer forint a legszükségesebb kiadásokat fedezte. E téren szabálytalan elszá
molás nem történt. A csoportba tartozó többi költségnemnél az előző évi tény
számok realizálódtak, melyek közül kivételt képez a saját dolgozók bérezésére 
fordított összegek szükségszerű növekedése. 

Az „egyéb működési költségek" között az összes kiadás 20,1%-át számoltuk 
el. A kiadások az előző évi 306 ezer Ft-tal szemben 414 ezer Ft-tal realizálódtak. 
A költségnövekedés várható összegét már a tervezéskor figyelembe vettük és a 
tervszámot pontosan betartottuk. 

E kiadások között kell elszámolni az egyesületi élet működéséhez szükséges 
olyan elengedhetetlen költségeket, mint a nyomtatvány, irodaszer, posta, tele
fon, valamint a nyomdaköltségek, és ezek növekedése általában az egyesületen 
kívüli okokból következik be. 

Az előzőek összefoglalásaként elmondható, hogy a tervezettnél magasabb 
bevételt a tervezettnél alacsonyabb kiadással realizáltuk. Előző évi pénzmarad
ványunk ugyan csökkent, de az év végén megmaradt 358 ezer Ft az 1978. évi 
pénzgazdálkodásunk biztos alapját jelenti. Megállapítható, hogy költségveté
sünk a MÉM, az erdő- és fagazdaságok és a tagok anyagi hozzájárulása foly-
!án biztosítja az egyesület tervszerű munkájához feltétlenül szükséges anyagi 
eszközöket. Ezért ezúton is köszönetet mondok. 

Az egyesület fegyelem az elmúlt évben is jó volt, az ellenőrző bizottság elé 
fegyelmi ügy nem került. 

Az előzőekben részletezett megállapítások alapján a közgyűlésnek jelenthetem, 
hogy az egyesület működése az alapszabályaiban foglalt előírásoknak meg
felelő, pénz- és vagyongazdálkodása az előírtak szerinti. 
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