
rom azokat ismételni, csak azt fűzöm még hozzá, hogy kü
lönösen legelökön kívánatosnak tartom az erdősítő munka 
megkezdése előtt a legeltetésnek pár évre való előzetes betil
tását, ami a talajra olyanformán hat, mint az erdő termé
szetes felújítása előtt az előtilalom. H o g y már 1—2 évi pi
hentetés is mennyire megváltoztatja a szik külső képét s ez
zel együtt természetesen a belsejét is, arra van példa a püs
pökladányi kísérleti telepen is, ami egyszersmind j ó reményre 
biztató jel arra nézve is, hogy a szik a biológiai alapon tör
ténő beavatkozásra azonnal és erősen reagál. 

„ A tett halála az okoskodás!" Következzék tehát most 
már a tett, mert ugyebár nem lehetnek tapasztalati adataink, 
ha nem csinálunk semmit! 

Debrecen. Béky Albert, 
m. kir. főerdőtanácsos. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

I. 
% J egyzőkönyv . 

az Országos Erdészeti Egyesületnek Sopronbem 1926. évi 
július hó 7-én tartott rendes közgyűléséről. 

Jelen voltak: Inkey Pál báró és Tér fi Béla alelnökök, az 
egyesület tisztikara, 140 egyesületi tag, a hatóságok és testü
letek alább felsorolt képviselői és számos érdeklődő. 

Inkey Pál báró: Tisztelt Közgyű lé s ! Mindenekelőtt 
élénk sajnálattal kell bejelentenem, h o g y elnökünk, Hadik 
János gróf őexcellenciája váratlan akadályok következtében 
nem vehet részt mai közgyűlésünkön. Errevonatkozóan a 
következő levelet vettem őnagyméltóságától. 

„ N a g y sajnálattal kell közölnöm, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület f. hó 7-én Sopronban tartandó közgyű
lésén meg nem jelenhetek. Meglepetésszerűen az O F B által 
éppen júl. 6., 7-, 8. és 9-ére tűzetett ki az a földreform-tárgya
lás, melynél tornanádaskai bir tokom a legnagyobb mértékben 
érdekelve van. E tárgyalásokról elmaradnom lehetetlen. 



Meg vagyok arról győződve , hogy ez a közgyűlés is 
újabb lépést fog jelenteni ama nagy feladatok útján, melyeket 
az Egyesület maga elé tűzött". 

Különösen sajnálom, hogy az elnöki tevékenységem, óta 
először tartott vidéki közgyűlésen nem vehetek részt. De lélek
ben ott vagyok és kérem Méltóságodat, hogy legmelegebb üd
vözletemet a közgyűlés előtt tolmácsolni szíveskedjék. Haza
fias üdvözlettel Hadik János s. k." (Élénk éljenzés.) 

Nekem jutott ennélfogva az a megtisztelő szerep, hogy 
elnökünket helyettesítsem és az Országos Erdészeti Egyesü
let közgyűlésére összegyűlt tagokat és t. vendégeinket üdvö
zöljem. 

Különösen megtisztelő ez reám nézve ma, amikor az 
Országos Erdészeti Egyesület hosszú szünet után régi tradí
ciójához hiven ismét vidéken tartja meg közgyűlését, köze
lebb ahhoz a szabad természethez, melynek szeretete bennün
ket összefűz. H o g y ez megtörténhetett, azt Sopron város 
kedves, vendégszerető meghívásának köszönhetjük, mellyel 
tanúbizonyságát adta annak, h o g y meleg érdeklődéssel vi 
seltetik a mi ügyünk, a magyar erdőgazdaság iránt; s nem
csak meghitt bennünket, h o g y tárgj^alásainkat nagy múltra 
visszatekintő ősi falai között tartsuk, hanem alkalmat ad 
arra is, h o g y saját, 10.000 kat. holdat meghaladó erdőbirto
kát s annak berendezéseit megismerhessük és a látottakból 
értékes tapasztalatokat merítsünk. 

Fogad ja Sopron város közönsége és annak nagyérdemű 
tanácsa, élén a polgármester úr Őméltóságával, nemes elha
tározásáért az Országos Erdészeti Egyesület mélyen átér
zett, őszinte köszönetét! 

Sopron városa az, amely a magyar erdészeti tudomány 
legfőbb őrének és művelőjének, a hontalanná lett m. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolának új otthont adott. 
Közgyűlésünkkel kapcsolatosan alkalmunk lesz ennek a fő
iskolának a menekülés keservei után újrateremtett beren
dezéseit látni, mint a magyar élniakarás fényes bizonyíté
kait. 

V a n szerencsém ennek a főiskolának jelenlévő mélyen 
tisztelt képviselőit, annak rektorát és tanári karát az Orszá-



gos Erdészeti Egyesü le t nevében a legmelegebben üdvözölni . 
Üdvöz löm annak hallgatóságát, az if júságot is, mely, mint 
új erdészeti generáció, arra van hivatva, h o g y tőlünk át
vegye az erdő gondozásának szent ügyé t ! 

Talán sohasem vol t az erdő ügye o ly fontos, mint most, 
amidőn erdeinek javarészétől megfosztot t hazánk az újra
éledés korszakát éli, amidőn óriási katasztrófa után ismét 
talpraállni akar, s e talpraállásnak o ly sok külső ellensége és 
— vall juk be — belső nehézségei is vannak. 

ö r ö m m e l üdvöz löm a közgyűlésen szép számmal megje
lent tagjainkat, akik megjelenésükkel b izonyságot tettek ar
ról, h o g y a magya r erdőgazdaság érdekében szükséges nagy 
küzdelemben részt akarnak venni, de sajnálattal látom, hogy 
sorainkban éppen a legközvetlenebbül érdekelt erdőbirtoko
sok igen kis számban vannak jelen! 

P e d i g az egyesülésben van az erő és sohasem vol t oly 
nagy szükség arra, h o g y erdőbir tokos és szakember a számos 
nehézséggel küzdő erdőgazdaság érdekeiért v ívot t küzdelem
ben összefogjon, vállvetett munkára egyesüljön, mint most. 

E g y új erdőtörvény helyes, minden érdeket kielégítő 
megalkotása, a vámvédelemben nem részesülő erdei termé
kek értékesítésének kérdései, a mindinkább fokozódó külföldi 
verseny, az adózás és a vasúti tarifák ügye, az ingó jelzálog
hitel, mindezek o ly fontos, részben exisztenciális kérdései a 
mai kornak, amelyek közmegnyugvásra csakis az erdőbirto
kosok és szakemberek szoros együttműködésével oldhatók 
meg, és nehéz feladatok elé állítják az Országos Erdészet i 
Egyesületet . 

Egyesületünk legutóbbi működéséről a titkári jelentés 
fog beszámolni, s a magam részéről csak a kegyeletes vissza
emlékezésnek kívánok még néhány szót szentelni. 

A z Országos Erdészeti Egyesü le t fo lyó évi december hó 
9-én tölti be fennállásának 60- évét. 

1866-ban fordulópont előtt állott az ország. E g y szebb 
jövőér t küzdöttek akkor elődeink. Munkájuknak m e g is vol t 
az eredménye, a felvirágzó a lkotmányos Magyarország , 
melynek hajnalhasadásakor alakult meg egyesületünk is. 



Ma az ország szét van darabolva, erdeink legnagyobb 
része idegen kézen van. S mégsem szabad csüggednünk. 
Elődeink példáját követve, szorosan összetartva kell küzde
nünk, h o g y egy újabb hajnalhasadást megérve, újból nagy
nak és boldognak lássuk hazánkat, 

60 év hosszú idő az egyesület életében is, s azok közül, 
akik akkor az egyesületet megalapították, ma már e g y sincs 
életben. Kegyeletes megemlékezésünk különösen Bedő A l 
bertet, Divald Ado l fo t és Wagner Káro ly t illeti, kiknek ál
dott legyen emlékezete! 

Megállapítom, h o g y a közgyűlés alapszabályszerűen lett 
összehíva és határozatképes. 

A közgyűlést megnyi tom és a j egyzőkönyv hitelesítésére 
id. Gaul K á r o l y h. államtitkár és Petényi Kersztély min. 
tanácsos urakat kérem fel-

Titkár: V a n szerencsém tisztelettel bejelenteni, hogy ha
tóságok és testületek képviseletében megjelentek: a földmí
velésügyi miniszter úr megbízásából de Pottere Gerard min. 
tan. és Papp Béla főerdőtanácsos, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium részéről Hinfner G y ö r g y min. tan., a pénzügy
minisztérium részéről Pethe Lajos min. tan., Sopron vár
megye képviseletében Gévay-Wolff Lajos alispán, Sopron 
sz. kir. város részéről Thurner Mihály dr. polgármester, 
Schindler András dr. helyettes polgármester és Farkah 
István dr- városi tanácsos, a m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskola képviseletében Tettamanti Jenő rektor, Fe
kete Zoltán és Róth Gyula főiskolai rendes tanárok, Buda
pest székesfőváros képviseletében Fekete Béla erdőtanácsos, 
a kaposvári m. kir. erdőigazgatóság részéről Vigh József 
erdőtanácsos, Sopron vármegye Gazdasági Egyesülete részé
ről Losonczy Elemér elnök, a Mérnöki Kamara részéről 
Thoma F r igyes főtitkár, Sükösd Béla dr. titkár, Medgyaszay 
István műépítész és Kelemen Kornél dr. ügyész, a Magyar 
Mérnök és Építész-Egylet soproni osztálya részéről Ripka 
K á r o l y igazgató, a Bányászati és Kohászati Egyesület kép
viseletében Mihalovics János dr. főiskolai tanár, a Tisza-
jobbpanti Erdészeti Egyesület képviseleében Onczay László 
erdőtanácsos alelnök és Schudich Nándor titkár, a Felső-



dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesüle t nevében Véssei 
Mihály és Rimler Pái alelnökök, a Déldunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesület képviseletében Vető Gyula, Esterházy 
Pál herceg hitbizományi uradalma részéről Rimler Pál erdő
tanácsos, végül a győr i püspöki uradalom képviseletében 
Kelecsényi Ferenc ny. ín. kir. főerdőtanácsos. 

Inkey Pál báró: Szívélyesen üdvözlöm a hatóságok és 
testületek megjelent igen tisztelt képviselőit. 

Thurner Mihály dr., Sopron város polgármestere, ma-
gasszárnyalású beszédben utal az ország szétdarabolására, 
amely egykori erdőkincsünktől megfosztott s a fahiány réme 
elé állította a csonka hazát- Ettől a rémtől azok a férfiak hi
vatottak bennünket megóvni, akik az Országos Erdészeti 
Egyesületben tömörültek és akik ma megtisztelték ősi Sop
ron városát látogatásukkal. A fahiány rémét el kell zavarni. 
K ö n n y ű nekünk kimondani, nehéz lesz majd megcsinálni, 
Magyar sors az önök munkája; a Mindenható erős próbát, 
nagy feladatot vetett a magyar erdőmérnökök elé, szinte 
emberfeletti feladatot tűzött eléjük. A h o l eddig semmisem 
termett, ott kell erdőket teremteni; az A l f ö l d szikes teknőin 
kell munkálkodni, a semmiből kell értékeket teremteni. 
Emberfeletti feladat ez, de magyar sors. 

Mélyen tisztelt uraim! Köszöntöm Sopron szab- kir. 
városa nevében a magyar erdőmérnököknek lelkes csapatát, 
a magyar erdőmérnökök színe-javát, amely idejött a Civitas 
Fidelissima falai közé, hogy tanácskozzék arról a nagy fel
adatról, amelyet a Mindenható eléje tűzött. Hálával köszön
töm az Országos Erdészeti Egyesületet, amiért megtisztelte 
látogatásával Sopron városát, köszöntöm azzal a kívánság
gal : engedje meg a Mindenható, h o g y sok-sok fát neveljenek 
a magyarnak, engedje meg a Mindenható, hogy sok-sok fa 
örvendezzen majd azon a napon, az igazság, az ítélet napján, 
amelyet minden igaz magyar lelke sóvárogva vár! (Hosszan 
tartó éljenzés és taps.) 

Tettamanti Jenő főiskolai rektor: Méltóságos elnök úr! 
mélyen tisztelt közgyűlés! Huszonhat esztendővel ezelőtt 
1900-ban tartotta az egyesület közgyűlését Selmecbányán, 
főiskolánk ősi székhelyén. Ha visszalapozzuk az idő történe-



tének elsárgult lapjait, azt olvassuk, h o g y akkor báró 
Bánffy Dezső elnöklete alatt tartott közgyűlésen főiskolán
kat az .erdőmérnöki kar egyik legelőkelőbb reprezentánsa, 
Fekete Lajos képviselte. Visszaszáll lelkünk a boldog múltba 
és fájó érzéssel, de büszke öntudattal és megelégedéssel ele
venítjük fel az akkori közgyűlés gazdag programmját, amely
nek két kiemelkedő eseménye vol t : a főiskola központi épü
letének megnyitása és a Wagner K á r o l y emlékmű leleplezése. 
É s ma, amikor a főiskolai tanári kar nevében köszöntöm az 
illusztris egyesületet, méltóztassék megengedni, hogy az 
ősi alma maternek, amely a gyászos romokból újraépült, 
de még mindig vérzik a menekülésokozta sebekből, ennek 
az alma maternek forró kartársi szeretetével üdvözöljem 
mindannyiukat, akik látogatásukkal megtiszteltek. A z élni-
és dolgozniakarás acélos ereje és az eredményekben gazdag 
mult kísérje egyesületünket a jövőben magas hivatása telje
sítésében! (Éljenzés.) 

Miután a magyar mérnökegylet soproni osztálya nevé
ben még Ripka K á r o l y elnök üdvözölte meleg közvetlenség
gel az OEE-et, Inkey Pál báró köszönetet mond az elhangzott 
üdvözlésekért s azután javasolja, h o g y a közgyűlés elsősor
ban a választásokat ejtse meg. (Helyeslés.) A szavazatszedő
bizottságba Kallivoda A n d o r ny. min. tan- elnöklete alatt 
Tomasovszky Imre és Magyar Pál urakat kéri fel s azután 
a szavazás tartamára az ülést felfüggeszti. 

Szünet után elnök az ülést újból megnyitja és felkéri a 
titkárt, h o g y jelentését terjessze elő. 

Titkár: Tisztelt közgyűlés! Bár a a legutóbbi közgyűlé
sünk óta csak hét hónap telt el, mégis a fontos kérdések egész 
sorozata az, amely ezen idő alatt igazgató-választmányunkat, 
illetőleg az elnökséget foglalkoztatta. 

A m i d ő n a f. év elején arról értesültünk, hogy a kormány 
a hitbizományi intézmény reformjával foglalkozik, felhívtuk 
az igazságügyminiszter úr figyelmét a kérdés különleges 
erdőgazdasági vonatkozásaira, amelyek az erdő-hitbizomá-
nyok érintetlen fenntartása mellett szólnak s kértük, hogy a 
vonatkozó tárgyalásokra egyesületünk is meghivassék. 



Hasonlóképen, amidőn az igazságügy minisztériumban 
az ingó-jelzáloghitel kérdése volt napirenden, kértük, hogy 
az erre vonatkozó törvényjavaslat előzetes tárgyalásába egye
sületünk bevonassák. A mai mostoha értékesítési viszonyok 
között a hazai erdőgazdaságnak elsőrendű életszükséglete, 
Imgy könnyen és olcsón hitelhez jusson. Erre a gyakorlati lag 
leginkább sikerre vezető mód az élő fakészletnek ingó-jelzá
logként való lekötése. 

A z igazságügyminiszter úr a közelmúlt napokban tett 
eleget kérésünknek s megküldötte törvényjavaslatát, ame
lyet gondos tanulmány tárgyává fogunk tenni. 

A z ország pénzügyi szanálásával kapcsolatosan tervbe
vett Központi Anyagbeszerző Bizottság létesítése ellen, mint 
hazánk valamennyi számottevő közgazdasági tényezője, egye
sületünk is tiltakozott. A háborús központokra emlékeztető, 
az összes állami szükségletek beszerzése révén úgyszólván 
gazdasági diktatúra jellegével biró szerv, különösen a kisebb 
erdőgazdaságok értékesítési lehetőségeit rontaná meg. 

Már legutóbbi jelentésemben említettem, hogy a kereske
delemügyi miniszter urat megkerestük, h o g y a MAV., dacára 
nagy anyagkészletének, újabb beszerzésektől ne tartózkod
jék, ami különösen tölgyfatermelésünket sújtaná erősen. Ma 
örömmel jelenthetem, hogy kérelmünk, habár korlátolt mér
tékben, teljesedésbe ment, ami a tölgyfa értékesítésére jóté
kony befolyással vol t . 

Teljesedésbe ment az a kérelmünk is, h o g y a rönkjaki
vitel, amely eddig még engedélyezéshez vol t kötve, teljesen 
felszübadittassék. Ezzel az utolsó háborús korlátozás a fafor-
galom terén megszűnt, amely a rönkfa értékesítését igen ked
vezőtlenül befolyásolta. 

A z általános gazdasági krizis közepette a vámvédelmet 
nem élvező erdei termékek a külföldi verseny hatását súlyo
san érzik s különösen az alárendeltebb faválasztékok értéke
sítése hova-tovább nehezebb lesz. A külföldi fa közvetlenül 
állam vasúti vonalon fut be, tarifális tekintetben előnyben 
van a belföldi termelésű fával szemben, amely többnyire 1—3 
helyiérdekű vasút közvetítésével jut el a M Á V . vonalaira. En-



nek a nyomasztó visszásságnak megszüntetése végett már a 
mult évben — amint azt m. évi jelentésemben már szeren
csém vol t előadni -— az úgynevezett tört tarifák megszünte
tését kértük. A f. évben azután egy lépéssel tovább mentünk 
és a fa vasúti tarifái terén teljes rendszerváltozást szorgal
maztunk, amely a tört tarifák elejtésén kivül főként a bel
földi tűzifánál ugyanazokat a kedvezményeket biztosítaná, 
amelyek a kőszénre vonatkozóan fennállanak, tehát a bel 
földi tüzifaszállítmányoknak a külföldiekkel szemben ala
csonyabb tarifaosztályba való sorozása, továbbá annak a régi 
tarifakedvezménynek reakti válása, hogy az egy bizonyos 
távolságon túlmenő tüzifaszállítmányok alacsonyabb díjtétel 
alá soroztainak. 

De revízióra szorul a szerfa és fűrészárú tarifája is, 
mely a belföldi termelésnek és gyártmánynak a tranzité 
árúval szemben nem nyújt kellő védelmet. 

A z állami anyagbeszerzés terén kérelmeztük az árlejtések 
korábbi (tavaszi) kiírását, szemben a költségvetési év elto
lódásával kapcsolatban szokássá vált nyári és őszi kiírásokkal. 

Az erdőgazdasággal kapcsolatos adók közül ismét a for
galmi adó foglalkoztatta egyesületünket s nevezetesen a 
tűzifánál bevezetendő ú. n. egyfázisú forgalmi adó (forg. 
adóváltság) tekintetében ismételten a belfífldi tűzifára 2 szá
zalék, a külföldire 3 százalék alkalmazását hoztuk javaslatba 
ós minden körülményes bürokratikus eljárás mellőzését 
kértük. 

A z a régbbi kérelmünk, hogy a külföldi fa a belépöállo-
máson forgalmi adó alá vonassék, már teljesült. 

Tárgyalás alatt áll az erdészeti közigazgatás refoi injára 
vonatkozóan Czillinger János tagtársunk által beadott ja
vaslat, míg ellenben a vadászati közigazgatásra nézve abból 
az éles és nem mindig nemes fegyverekkel harcoló vitából 
folyóan, amely a vadászati szaklapokban e körül kifejlődött, 
a leghatározottabb alakban a régi állapot visszaállítása, tehát 
a vadászati ügyeknek az illetékes erdészeti főosztály hatás
körébe való visszautalása mellett foglaltunk állást. 

Miután időközben az erdőmérnöki kar elleni támadások 



még folytatódtak, az igazgató-választmány szükségét érezte 
annak, h o g y a mai közgyűléstől újabb állásfoglalást és hatá
rozatot kérjen, o ly értelemben, hogy a közgyűlés elvi állás
pontjaként mondja ki, hogy az erdei vadászat vezetését elvá
laszthatatlannak tartja az erdőgazdasági ügykezeléstől. 

Kérem, méltóztassék ezt határozattá emelni, mely alapon 
az elnökség újabb előterjesztéssel fog a földmívelésügyi mi
niszter úrhoz járulni. 

A z igazgató-választmány határozatából az erdészeti kí
sérleti ügy kifejlesztése érdekében is felírunk a kormányhoz. 

ftencze Pál tagtársunk a m. évi közgyűlés elé az Erdé
szeti Lapok nagyarányú fejlesztése érdekében indítványt 
terjesztett, amely az igazgató-választmánynak adatott ki. 
Választmányunk beható tárgyalás alapján megállapította, 
hogy ez tisztán anyagi kérdés s hogy az Erdészeti Lapok 
költségvetése az egyesület anyagi helyzetéhez képest évről-
évre emelkedett az utóbbi időben. Bencze tagtársunk nem 
jelölte meg azokat a rendkívüli jövedelmi forrásokat, ame
lyekből merítve, az Erdészeti Lapok fejleszthetők lennének 
abban a mértékben, amint ő azt kívánná s így arra kell szo
rítkozni, hogy a reális lehetőségeken belül maradjunk. 

Méltóztassék ezt jóváhagyólag tudomásul venni. 
A z építőipar gyakorlásáról szóló töi'vényjavaslat, a ka

marai tagok részére fenntartott munkakörök és egyéb a 
mérnöki kart érdeklő kérdésekben sűrű érintkezésben állot
tunk a Budapesti Mérnöki Kamarával s örömmel állapítha
tom meg, hogy ott az erdőmérnök sokszor különleges hely
zetére nézve mindig teljes megértésre és méltánylásra 
találtunk. 

Áttérve az egyesület belső ügyire, anyagi téren a mull 
évben már nem sikerült az egyensúlyt teljesen fenntartani, 
amennyiben az alapítványi számadástói vett 11.6 millió köl
csönnel kellett a hiányt pótolni . 

Szűkös anyagi helyzetünk javítása céljából az igazgató
választmány a tagdíjak folytatólagos valorizálását ' hozza 
javaslatba az 1927. évre. Nevezetesen jog i személyek és nem 
kötött jövedelmű rendes tagok 30 pengőt, alapító tagok 20 
pengőt, tisztviselők mint rendes tagok 16, mint alapító tagok 



12 pengőt, nyugdíjasok 10, illetve 8 pengőt tartoznak fizetni 
tagdíj , illetőleg pótdíjként. 

Méltóztassék ezt a javaslatot határozattá emelni. 
Irodalmi tevékenységünk az Erdészeti Lapok kiadásában 

merült ki. 
Tagjaink létszáma jelenleg 197 alapító és 875 rendes 

tag, változás tehát a legutóbbi közgyűlés óta alig állott be. 
Sajnos, a kérlelhetlen halál is számos tagunkat szólította 

ol sorainkból. Méltóztassék elhunytuk feletti mély részvé
tünknek a jegyzőkönyvben kifejezést adni. 

Elnök: K í v á n valaki hozzászólni a titkári jelentéshez? 
Amennyiben nem, úgy határozatilag kimondom, hogy a köz
gyűlés a titkári jelentést általánosságban tudomásul veszi, a 
vadászati adminisztrációra nézve elvi álláspontját akképen 
állapítja meg, hogy az erdei vadászat intézését elválaszthat-
lannak tartja az erdőgazdasági ügyviteltől; az 1927. évi tag
járulékokat a javasolt összegekben állapítja meg és az el
hányt tagok feletti részvétének jegyzőkönyvi kifejezést ad. 
(Helyeslés) . 

A szavaszatszedö bizottság munkáját befejezvén, felké
rem annak elnökét, h o g y az eredményről tegyen jelentést. 

Kallivoda A n d o r : V a n szerencsém bejelenteni, hogy 
összesen 114 szavazat adatott be. Egyhangúlag megválaszta
tott elnöknek 3 év tartamára Hadik János gróf. (Éljenzés.) 
I. alelnöknek Térfi Béla. (Éljenzés.) I I . alelnöknek Inkey Pál 
báró. (Éljenzés.) Választmányi tagoknak 4 évre Balogh Ernő, 
Béky Albert , id. Esterházy László gróf, Esterházy Pál gróf,, 
id. Gaul Káro ly , Hammersberg Géza dr., nemeskéri Kiss 
Pál, Kozma István, Pfeifer Gyula, Bochlitz Dezső, Róth 
Gyula, Schmied Ernő, Vuk Gyula, Waldbott Kelemen báró 
és Zelenski Róber t gróf, 3 év tartamára 113 Szavazattal Er-
dőssy B ó d o g és Nagy László. A számadásvizsgáló bizottság 
tagjainak 3 év tartamára egyhangúlag meg választattak: 
Eröss Gyula, Fekete Béla, Franciscy VilmoiS, Hajdú János,. 
Lengyel Sándor, Marsovszky Ede és Pukács Endre. 

Elnök fenti névsor megismétlésével kihirdeti a választás 
eredményét és köszönetet mond újból való megválasztásáért, 

A z 1925. évi zárszámadást és az 1927. évi költségvetést 



a közgyűlés változatlanul elfogadja és a felelős számadóknak 
az 1925. évre vonatkozóan a felmentvényt megadja, 

Következet t Fekete Zoltán főisk. rendes tanár előadása: 
Szerfabecslés tapasztalati táblázatokkal és Onczay László 
hitb. urad. erdőtanácsos előadása: A magyar erdőgazdaság 
új célkitűzéseiben címen, melyekért az elnök előadóknak a 
közgyűlés meleg köszönetét fejezi ki. 

Titkár az irodalmi pályázatokról negatív jelentést tesz, 
amelyet a közgyűlés tudomásul vesz. 

A jövő évi közgyűlés helyének és tanácskozási tárgyainak 
megállapítását a közgyűlés a választmányra bízza. 

Titkár ezek után ismerteti a közgyűlés elé terjesztett 
indítványokat s az igazgató-választmánynak ezekre vonat
kozó javaslatait. 

Róth Gyula főiskolai tanár indítványa: határozza el az 
0 . E . E., h o g y néhai Vadas Jenő emlékének méltó módon való 
megörökítése végett emléktábla helyeztessék el, melynek 
költségei a magyar erdészeti társadalom országos gyűjtése 
útján teremtendők elő. A z emléktábla az O. E . E.-nek a Tisza
jobbpart i Erdészeti Egyesülettel együttesen az 1927. évben 
tartandó közös közgyűlésen avattassák fel, mely alkalmas 
felvidéki helyen tartandó. 

A közgyűlés az indítvány első részét elfogadja, a j ö v ő 
évi közgyűlés helyére és idejére nézve azonban most még 
nem kíván határozni s erre nézve a választmánynak szabad 
kezet enged. 

Róth Gyula további indítványában puhatolódzásokat 
kíván abban az irányban, hogy a közgazdasági egyetem fel
állításáról szóló hírek mennyiben érintik az erdészet érdekeit? 

A közgyűlés ezt az indítványt kiadja a választmánynak. 
Biró Zoltán indítványa: Ké r j e fel az Országos Erdészeti 

Egyesület indokolt előterjesztésben a földmívelésügyi mi
nisztériumot arra, h o g y az új erdőfenntartási törvény elké
szítését legsürgősebb teendői közé felvenni és a törvényja
vaslat irányelveinek és alapvető gondolatainak megállapí
tása céljából ankétet összehívni méltóztassék, melyre ú g y az 
egyesület, mint az általa netán javaslandó, kivüle álló szak
értők is meghívást nyerjenek. 



A közgyűlés az indítványt a választmány javaslatára 
egyhangúlag elfogadja. 

Bencze Pál indítványa oda irányul, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület memorandumban forduljon a földmíve
lésügyi miniszterhez, kérve, hogy a vadászati ügyosztály 
utaltassák vissza az erdészeti főosztály keretébe és hogy a 
vadászati szakoktatás a főiskolán fejlesztessék.* 

Titkár utal jelentésére, amelyből kitűnik, hogy az indit-
ivány első részének az egyesület már eleget tett; az indítvány
nak a vadászati szakoktatás fejlesztésére vonatkozó részével 
a választmánynak még nem vol t ideje foglalkozni; kéri tehát, 
hogy az a választmánynak adassék ki. 

A közgyűlés iy értelemben határoz. 
Bogyay Gyula első indítványa: í r jon fel az 0 . E . E . a 

kormányhoz, hogy a készülő magántisztviselői törvény elő
készítő tárgyalásainál magát tagjai érdekében képvisel
tethesse. 

A közgyűlés ezt az indítványt elfogadja. 
Második indítványa Bogyaynak : í r jon fel az 0 . E . E . a 

földmívelésügyi minisztériumhoz, mint legfőbb erdőrendé 
szeti hatósághoz, h o g y a magánerdészeti szolgálatnál még 
mindig tapasztalható, az erdőtörvény szellemével és rendel 
kezeseivel ellentétes alkalmaztatások és kezeltetések beszün-
tettessenek. 

A közgyűlés ezt az indítványt — már a készülő erdőtör
vénnyel való kapcsolata miatt is — elintézés végett a választ
mánynak adja ki. 

B o g y a y Gyula harmadik indítványa: í r jon fel az 0 . E . E . 
a kormányhoz, h o g y a Balaton tava közvetlen partjain lévő 
értéktelen legelő- és egyéb területek az állam által sajátíttas
sanak ki, ezek állami kezelésbe véve, erdösíttessenek, illetve 
fásíttassanak be. 

A közgyűlés ezt az indítványt is tárgyalás végett a vá
lasztmánynak adja ki. 

Elnök: T ö b b tárgyunk nem lévén, köszönöm szíves meg
jelenésüket és a közgyűlést bezárom. (Él jenzés) . 

* Az indítvány szövegét legközelebbi lapszámunkban közöljük. 



Tisztelt Közgyűlés! 
Az 1925. évi pénztári naplóból meggyőződtünk, hogy az 

Országos Erdészeti Eyyesület pénztárának bevétele 1925-ben 
395,8:53.040 K 34 í s a kiadás ugyancsak 395,833.040 K 34 f. volt. 

A zárszámadás részletes eredményét a csatolt kimutatás tün
teti fel. A bevételi rovatoknál az előirányzattól való eltérések külön 
indokolást nem igényelnek. A kiadások közül az I. rovatnál a 
jutalmak, segélyek és adók című alrovaton volt a szükséglet na
gyobb az előirányzatnál, úgyszintén a II. rovaton is (ügyviteli 
költségek). A III. rovaton (leltári tárgyak) egy új zászló beszer
zése okozta az előirányzat túllépését. Az Erdészeti Lapok (V.) 
rovatán az a törekvés, hogy a lap bővebb tartalommal jelenjen 
meg, 11,565.372 K túlkiadást okozott. A székháznak a több évi 
szünet után múlhatatlanul szükséges tatarozása a VII. rovaton 
21,772.351 K 50 f. többszükséglettel járt s végül az egyéb kiadások 
(XI.) rovatán is több kisebb váratlan kiadás 2,893.704 K 34 f. 
többszükségletet eredményezett. 

A túlkiadásokat a választmány póthitelek alakjában engedé
lyezte és tudomásul vette (1925. évi december 7-iki és 1926. évi • 
május 10-iki ülés). 

Végeredményben a rendes kiadások 11,636.570 K 84-rel 
haladták meg a rendes bevételeket. Ez az összeg az alapítványi 
számadás készpénzkészletéből vétetett kölcsön. 

Az egyesület és az általa kezelt alapítványok értékpapírjai 
a Magyar Földhitelintézetnél vannak elhelyezve. 

gy a pénztári, mint a vagyonszámadásokat rendben talál
ván, tisztelettel javasoljuk, hogy a felelős számadóknak a felment
vényt megadni méltóztassék. 

Budapest, 1924 június hó 23-án. 

A számadásvizsgáló bizottság : 

Fekete Béla s. k. Marsovszky Ede s. k. Franciscy s. k. 

A számvizsgálóbizottság jelentése. 



B e v é t e l 
Tényleges 

bevétel 
1925. évben 

Papírkorona f 

Előirányzott 
összeg 

1925. évre 

Papírkorona f 

Az előirány
zattal szemben 

+ vagy -

Papírkorona I 

Pénztári maradvány 1924. évről 

Rendes bevételek : 

I. Az egyesületi székház bérjöved. 

II. Az alapító tagok által kötelezvény
ben tett alapítványok kamatai .._ 

III. A rendes tagok által fizetett tag
sági dijak : 

IV. Az állam által adott segély 

V. Az egyesület állandó kiadványai
nak jövedelme 

Erdészeti lapok 
1) Előfizetési díjak 
2) Hirdetési díjak 

VI. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadmányok el
adásából befolyó jövedelmek 

VII. Az alaptőke, valamint a folyó 
jövedelmekből begyült pénztári 
készletek kamatai 

VIII. Postaköltség és más térítmények 

IX. Egyéb bevételek 

Rendes bevételek összege 

Átfutó bevételek összege 

összes bevétel 

88,267.629 

22.094.003 

73,685.782 

3,940.000 

37 135.730 
12.931.200 

110.000 

182.412 

2,2r7.955 

40,829.^05 

281,424 516 

114,408.523 

84 

395,833.040 34 

82,000000 

10.000.000 

80.000.000 

1,000.000 

24,000.000 
12,000.000 

2,000.000 

512.000 

25,000 000 

+6,267.629 

+12.094.003 

—6 314.218 

+2,94().<0U 

-13,135.730 
+931.200 

+110.000 

—1,817.588 

+1,735.955 

+15 829.805 84 

236 512.000 

416.255 

23«,928.V55 

-44,912.516 

+11399 .268 

+158.904.785, 34 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1925. évi zárszámadása. 



K i a d á s 
Tényleges 

kiadás 
1925. évben 

Előirányzott 
összeg 

1925. évre 

Az 
előirányzattal 

szemben 
+ vagy — 

Papírkorona f Papírkorona f Papírkorona f 

Rendes kiadások: 
l -szetrélyi járandóságok 

a) tikár illetménye 6.117.870 
b) segédtitkar illetménye 5.500.000 
cl pénztárnok „ 18.000 000 
d) irnoKok „ 16.^00.0^0 
e) szolga ., 9.252.000 
t) jutnlmak és segélyek 16 975 549 
g) nyűg- és kegydíjak 480.000 72,525.419 64,012.000 

* 

+ 8,513.419 

11; Ügyviteli költségek: 
a) irodai kö tségek 26,073.669 
b) tüzelő anyagok 12,681.500 38,755.169 32,000.000 + 6,755.169 

111. Leltári lárgyak beszerzésére: 
IV. Könyvtár gyarapítására 

és szaklapok: 
V. „Az Erdészeti lapok" költségei 

a) nyomtatás és expedíció 74,565.372 
b) írói dijak 2,00n.0i0 

979.200 

1,048.000 

76,565.372 

-
200.000 

1,500.000 

65,000.000 

— 

+ 779.200 

- 452.000 

+11,565.372 

-

VI. Az egyesület terhére kiadott neir> 
áliandó irodalmi kiadmányok 

kö tsegei: 
VH. A székházat terhelő kiadások: 
a) adók 20049.542-50 
b) ví/vezeték 7,279.355--
c) udvarviiásn'tás. lift 11.398.094-— 
d) tűzkárbiztosítás 1.840.96"--
e) javítások 41,204.400-~ 81,772.351 50 60,000.000 -4-21.772.351 50 

Vhl. Uletékegyenérték és »z 
egyesületet mint ilyent terhelő adó 

IX. Hozzájárulás az alapokhoz: 
(nyugdíjalap) 

X Egyéb kiadások: 

4,085.301 
— 

5 000.000 
6,000.000 

— — 914.699 
— 6,000.000 — 

Vhl. Uletékegyenérték és »z 
egyesületet mint ilyent terhelő adó 

IX. Hozzájárulás az alapokhoz: 
(nyugdíjalap) 

X Egyéb kiadások: 5,693.704 34 2 800.000 — + 2,893.704 34 

Rendes kiadások összege 281,424.516 84 236,512.000 — + 44,912.516 84 

Áttuló kiadások összege 114.408.523 50 416.255 113,992 268 "0 

Összes kiadás: 395.833.040 34 236,928.255 — +158,91)4.785 34 
1 1 1 

A számadásvizsgáló bizottság: 

Fekete Béla s. k. Marsovszky Ede s. k. Franciscy s. k. 



B e v é t e l 
Előirányoztatott 

1927. évre 
összesen 

Pengő 

Rendes bevételek: 

I. A székház jövedelme 

II. Kötvényben tett alapítványok kamatai és pótdíjai 

III. Tagsági díjak és pótdíjak 

IV. Állami segély — 

V. Állandó kiadványok jövedelmei 

Erdészeti Lapok: 

a) előfizetési dijak 

b) hirdetési dijak 

VI. Nem állandó irodalmi kiadványok eladásából befolyó 

összegek 

VII. Alaptőke, letét és pénztári készletek kamatai 

VIII. Térítmények 

IX. Szerzők terhére kiadott szakkönyvek eladásából befolyt 

összegek 

X. Egyéb bevételek 

Rendes bevételek összege 

Átfutó bevételek összege 

Összes bevétel 

12000 

1,200 

9.600 

400 

2.400 

960 

20 

140 

1.600 

28.320 

115 

28.435 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1927. évi költségvetése. 



K i a d á s 
Eiőirányoztatott 

1927 évre 
összesen 

Pengő 

Rendes kiadások : 

I. Személyi járandóságok 
a) a titkár járandósága 2.560 
b) a segédtitkár járandósága 1.440 
c) a pénztárnok „ 1920 
d) az írnokok „ 2.000 
e) a szolga „ — 768 
f) jutalmak, segélyek, adók 992 

g) nyűg- és kegy dijak 320 

II. Ügyviteli költségek: 

a) irodai költségek •_. : 1800 

b) tüzelőanyagok „ — 3.400 

III. Leltári tárgyak beszerzése -' — 

IV. A könyvtár gyarapítására és szaklapokra 

V. Állandó kiadmányok költségei: 
1. Erdészeti Lapok — 

2. Erdészeti Zsebnaptár 

VI. Nem állandó kiadmányok költségei — 

VII. A székházat terhelő kiadások: 
a) adók 3.200 
b) vízvezetéki illeték 640 
c) udvarvilágitás 960 
d) tűzkárbiztosítás 160 
e) javítások - - - 1.440 

VIII. Illetékegyenérték és az egyesületet, mint ilyent terhelő 
adó (forgalmi adó) — T -

IX. Szerzők terhére kiadott szakmunkák kiadási költségei 

X. Hozzájárulás alapokhoz 

XI. Egyéb kiadások 
— 1 

Rendes kiadások összege 

Átfutó kiadások összege 

összes kiadás 

10.000 

3.200 

80 

240 

7.680 

6.400 

320 

240 

160 

28.320 

115 

28.435 


