EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK
Jegyzőkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának
Budapesten,
1938. évi november hó 22-én tartott üléséről..
Jelen voltak: Térfi
Béla I. alelnök, il'j. gróf Teleki
József II. alelnök,
Biró
Zoltán ügyvezető, Ajtay
Jonő, dr. Ajtai
Sándor, Beyer
Jer.ö,
Czillin
ger
János, gróf Festetics
Kristóf, Földváry
Miksa, gróf Keglevich
Gyula,
Kiss
Ferenc, Kovács
Gábor, gróf Mailáth
György, .Xarjyszalánczy
Brúnó,
Orosz
Antal, dr. Osztroluczky
Miklós, Papp
Béla, báró l'rónay
(íábor, báró
l'rúnay
György, Rochlitz
Dezső, Holh Gyula, Takács
Zsigmond, Vuk
Gyula
választmányi tagok és dr. Mihályi
Zoltán titkár.
Térfi Béla alelnök, mint elnök: Tiszteli Válaszmány) Üdvözlöm a
megjelent urakat és a mai napra egybehívott választmányi ülést meg
nyitom.
• Megállapítom, hogy az ülés Idejéről a választmány tagjai szabály
szerű módon értesítést nyerlek és az ülés a megjelentek számára való
tekintettel határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács
Gábor és CziUinger
János vá
lasztmányi tag urakat kérem fel.
Őszinte sajnálattal kell közülnöm, hogy egyesületünk elnökének nem
volt módjában az ülésen megjelenhetni, mert huzamosabb idő óta katonai
szolgálatot telj. .sít és ezért kimentését kéri.
Távolmaradásukat kimentették még: gróf Andrássy
Sándor, gróf
Apponyi
Károly, Bencze
Pál, báró Biedermann
Imre, borhii
Borliy
György, báró Inkey
Pál, franich
Ferenc, gróf Károlyi
Gyula, Lady Géza,
Lámfalussy
Sándor, Lénynél
Sándor, Matusovits
Péter, Molcsány
Gábor,
herceg Montenuovo
Nándor, vitéz Onezay
László, őrgróf Pallavicini
A.
Károly, Papp-Szász
Tamás, Ilimler
Pál, Urbánfy
Tgnác, Walla
Ferenc és
gróf Zeletiski
Róbert választmányi tag urak.
Az augusztus hó 6-án; tartott utolsó választmányi ülés óta nagy
jelentőségű események játszódtak le nemzetünk életében és úgy érzem,
megemlékezésünk elsősorban a keblünkre ölelt magyar testvéreinket kell,
hogy illesse, akik 20 évi rabság után, épen Szent István évében térhettek
vissza hozzánk.
Amikor forró szívvel
adunk hálát a Mindenhatónak, hogy ezt a
napot megérnünk engedte, hittel és bizalommal tekintünk az elkövetkezen
dők elé is.
Hiszünk az ősi. magyar föld államalkotó erejében, amely a Kárpátok
ölelő karjain belül, ezer esztendőn át, testvéri közösségben tartotta össze
Szent István birodalmának népeit, hiszünk a magyarság vezéreinek, első
sorban a Kormányzó Úr Ö Föméltóságának és államférl'iainak elhivatott
ságában, hogy az első nehéz lépés után a további sikerek útjára vezetik
ezt a sokat szenvedett országot és hiszünk a magyarság ősi életerejében.
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amely a tatár ós török rabság után, íme a trianoni sírbolt falát is le
döntötte.
Jól tudjuk, hogy a 12.000 négyzetkilométernyi területtel és egymillió
magyar testvérünkkel együtt nemcsak anyagi és erkölcsi erőnk, hanem
felelő égünk is megnövekedett.
De örömmel vállalt kötelességé a magyar erdőgazdaságnak is, hogy
az új feladatok megoldását minél teljesebb sikerrel hajthassa végre, mert
ezzel nemcsak a saját javát, hanem elsősorban az ország boldogulását is
szolgálja.
Ma még nem tudjuk pontosan, hogy a már visszacsatolt félmilliónyi
hoild erdőnek az ország közgazdasági Hétbe való bekapcsolása anyagban,
munkaalkalmakban és pénzértékben mit jelért, de haladéktalanul meg keli
(ennünk a szükséges lépéseket, hogy ez aj jelentékeny nemzeti erőgyarapo
dás teljes egészében hasznothajtóvá válhasson.
Ezért szükséges, hogy a statisztikai kutatás teljes fegyverzetével
mehessen a magyar erdőgazdaság is mielőbb a Felvidékre, mert hiszen
gazdasági intézkedések, a termelés és fogyasztás irányítása pontos számba
vétel nélkül el sem képzelhető.
Sőt, nagyon kívánatosnak látszik, hogy felkészültségünk ne csak a
pillanatnyi szükségleteket elégítse ki, hanem számotvessen a távolabbi
lehetőségekkel is, amelyeknek mielőbbi megvalósítását engedje megérnünk
a Magyarok Istene!
Napirend előtt meg kell emlékeznem egyesületünknek egy fájdalmas
veszteségéről is. A kérlelhetetlen halál elragadta sorainkból Kozma
István
ny. h. államtitkárt, aki hosszú időn keresztül volt válaszmányunknak is
buzgó tagja. Elhunyta alkalmával az elnökség a gyászoló özvegynek rész
véttáviratot küldött és koszorút helyezett el a Megboldogult sárhantján.
Tisztelettel javasolom, méltóztassék érdemes tagtársunk halála, feleli
érzett gyászunkat a jegyzőkönyvben is megörökíteni és erről megfelelő
formában özvegyét is értesítem.
(Helyeslés.)
Tisztelettel javasolom továbbá, méltóztassék az elnökséget felhatal
mazni, hogy a földmivelésügyi tárca új vezetőjét: gróf Teleki
Mihály
Önagyméltós'Jgát, akit eddig is az erdőgazdaság megértő barátjának is
mertünk, miniszterié történt kinevezésié alkalmával az. egyesület nevében
a legmelegebben üdvözölhesse.
(Helyeslés.)
Mai ülésünk tárgysorozata néhány, a magyar erdőgazdaságot igen
közelről érintő, fontos ügyet foglal magában és ezért szükségesnek látom
a részletes megbeszélések haladéktalan megindítását.
Felkérem a titkár Urat, hogy a tárgysorozat első pontjaként fel
tűntetett ügyben: az erdészeti felsőoktatás reformjára vonatkozó jelen
tését előterjeszteni szíveskedjék.
Titkár: Tisztelettel jelenteni, hogy az annak idején hozott választ
mányi határozat értelmében az erdészeti felsőoktatás reformjának tár
gyalására kiküldött bizottság sorozatos ülésekben behatóan megvitatta az
egész, anyagot és miután minden részletre vonatkozóan egyhangú állás
pontra jutott, az érdekképviselet
kívánságait emlékiratba foglalta össze,
amelyet október hó 12-én küldöttség vitt el a földmívelésügy-i miniszter
úrhoz. Készséggel vártunk volna a kérdés megoldásával, de az emlék
iratot Őnagyméltósága határozott kívánságára vittük el hozzá, mert azzal
érvelt, hogy a külpolitikai események nem befolyásolhatják egy szak
kérdés elintézését, sőt. éppen az erdőgazdaság
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.Miután időközben a földmivelésügyi tárca vezetőjének személyében
változás állott be, tisztelettel javasolom, méltóztassék az elnökségnek fel
hatalmazást adni arra, hogy az emlékirat lényegéről a jelenlegi miniszter
úr Önag-yméltóságát is tájékoztathassuk egy kihallgatás keretében és

szükség esetén a küldöttség a vallás- ás közoktatásügyi miniszter urat és
Szily államtitkár urat is megkereshesse.
Emlékiratunkban részletesein kifejtettük és megindokoltuk, hogy a
reformnak magában kell foglalnia: 1. A jelenlegi elméleti oktatás lénye
ges módosítását, illetőleg kiegészítését; 2. a gyakorati kiképzés fokozott
mértékébek biztosításai már a taniilmányrend keretein belül; íi. a tan
székek betöltésének és felszerelésének olyan megoldását, amely az oktatás
zavartalan menetét és korszerű színvonalon való tartását biztosítja; 4. a
tanársegédi kérdésnek a gyakorlattal való kapcsolatok kívánalmai szerint
való rendezését; 5. az oklevél megszerzése után. 2 évi gyakornoki szolga
lat tejesítésének és utána gyakorlati államvizsga letételének a megköve
telését az állami szolgálatba lépni óhajtókra vonatkozólag; (i. a föld
mívelésügyi minisztérium részére a szakoktatással kapcsolatosan a tör
vényben is biztosítóit hatáskörnek fokozott érvényesítését.
Az
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igazgató-választmány
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Elnök: Célszerűségi szempontból vegyük előbb tárgyalás alá a sor
rend 5. pontját, a Magyar Fatermelök, Fakereskedők és Faiparosok Orszá
gom Egyesületének az Arellenörzés Országos Kormánybiztosához tűzifairányárak megállapítása céljából intézett beadványát; Felkérem az Ügy
vezető Urat, szíveskedjék erről a választmányt tájékoztatni.
Ügyvezető: A beadvány másolatát az egyesület is megkapta és a
legközelebbi választmányi ülés tárgysorozatára tűzte. Közben azonban az
Arellcnőrzés Országos Kormánybiztosától közvetlen meghívás is érkezett
az egyesülethez a kérdés megvitatása céljából és az f. hó 18-án tartott
értekezleten az egyesület képviseletében gróf Teleki József alelnök úr
báró Prónay György őexcellenciája, dr. Osztrolwszky
Miklós őméltósága
és a titkár Űr vettek részt.
Tisztelettel kérem Prónay báró l'r Őnagyméltóságát, lenne kegyes
talán az értekezlet lefolyásáról a választmányi tájékoztatni.
Báró Prónay György: A kormánybiztos Űr

közölte

velünk,

hogy

megállapítása szerint a tűzifa ára a nyár óta lényegesen emelkedett. A
drágulás a bükkfánál vasúti kocsirakományonkint 20—25 pengő, a cser
fánál valamivel kevesebb. Ezt az áremelkedést általános gazdasági szem
pontból, a pengő értékállandóságára való tekintettel és más egyéb okok
ból is aggályosnak tartja, különösen azért, mert a többi közszükségleti
cikknek az ára nemcsak hogy változatlan maradt, hanem sok tekintetben
lcjjeb is szállt és az általános nagykereskedői index is csökkent.
Miután különböző' helyeken az a panasz hangzott el, hogy a tűzifa
drágulásának az erdőbirtokosok fokozol! árigénye az. oka, felveti a kér
dést, hogy: 1. mennyiben telel meg ez. a valóságnak, illetve, mi a drágu
lás előidézője; 2. a fogyasztóérdekek biztosítása céljából szükséges-e vala
milyen hatósági ár megszabása, amit azonban a maga részéről szeretne
elkerülni; .1. milyen tűzifakészletek állanak jelenleg az ország rendelkezé
sére és 4. mi volna a tűzifaellátás zavartalan biztosítása érd.'kében teendő*
Erdőbirtokos társaim nevében újból és határozottan kijelentettem,
hogy az árak túlhajtását az ország közgazdasága, de az erdőbirtokosság
.szempontjából is helytelennek tartjuk. A mi álláspontunk elejétől kezdve
az volt, hogy csak olyan árat igényelünk, amely a termelési költségek
fedezése mellett a gazdaság után járó tisztes keresetei biztosítja, ezen
felül azonban semmiféle külön hasznot nem kívánunk. Minden erőnkkel
védekezni fogunk azonban az ellen, hogy a kereskedelem — miként a
múltban tette — az árak indokolatlan leszorításával bennünkeet kihasz
náljon. Kifejtetük. hogy az. áremelkedésnek az okai a rendkívüli viszo
nyokban keresendők. 1 . A külpolitikai bizonytalanság a gazdasági élet-

ben mindig a legnagyobb zavart szokta előidézni; 2. a kora ősz óta folyó
hadgyakorlatok a munkások nagyrészét, sőt a z északi határ mentén, a
fuvarerő tetemes hányadát is elvonták a rendes foglalkozástól és ennek
következtében sok helyen még drága pénzért sem lehet a termelést és
szállítást megindítani. Természetes, hogy ez a napszám- és fuvarbéreknél
.jelentékeny emelkedést idéz elő; 3. külföldön, valamennyi szomszédunk
nál lényegesen emelkedett a fa ára, tehát nem kívánható a belföldi bir
tokostól sem, hogy olcsóbban adja az áruját, mint amennyit a kereskedő
pl. a román fáért fizet; 4. a városokban kétségtelenül készlet-csökkenés
mutatkozik, mert a helyi fogyasztás a vidéken erősen emelkedett; 5. de
kevesebb a fakereskedőknél lévő készlet azért is, mert a lakosság a bizony
talan jövőtől való teleimében már augusztus-szeptemberben beszerezte
egész évi. szükségletéi és m a a pincékben jóval több tűzifa v a n , mint más
években szokott lenni.
A jelenlegi 6—8 százalékos áremelkedés egyébként n e m i , , tekinthető
veszedelmesnek. A háború előtt is voltak hasonló ingadozások. A, mostani
árakat a mult évi termelésű fára vonatkozóan megfelelőeknek tartjuk és
azokkal —- hacsak közben a kifuvarozás költségei n e m emelkednek — a z
erdőbirtokosság megelégszik. Hogy azonban az idei termelés milyen drága
lesz és ennek következtében e z milyen mértékű emelkedéssel jelentkezik
majd az áraknál, arra vonatkozóan ezidőszerint nem tudunk nyilatkozni.
A kormánybiztos Űr azt kérte, végeztessünk számításokat a fa önköltségi
árának megállapítása céljából, miután megnyugtató intézkedéseket csak
ennek) alapján tehet. Készséggel megígértük, hogy ebben a munkájában a
legmesszebbmenőén támogatjuk, bár hangoztattam, hogy mezőgazdasági
termékeknél az árelemzés mindig összehasonlíthatatlanul nehezebb feladat,
mint az ipari cikkeknél. Az önköltségi ár .megállapításából folyó követ
keztetéseket azonban esak a most meginduló termelési idény készleteire
lehet majd alkalmazni, a jelenleg forgalomban levő, mult évi termelésű
fával kapcsolatosan irányárak megállapítását indokolatlannak látjuk.
Megkértük a kormánybiztos Urat arra is, hogy az általunk rendel
kezésére bocsátandó adatok feldolgozásának eredményéi a tervbevett in
tézkedések megtétele előtt velünk közölni és a szükségesnek látott lépések
ről bennünket tájkoztatni szíveskedjék.
Hogy ezidőszerint katasztrofális tűzifahiány fenyegeti a fővárost,
azért az erdőbirtokosságot okolni nem lehet, mert az egyöntetűen foglalt
állást annak a védelmi rendszernek a fenntartása mellett, amelyet a kor
mányzat mégis hatályon kívül helyezett.
A. következmények sajnos azokat igazolják, akik előre megjósolták
a zavar bekövetkezését és ezidőszerint annál kevésbé lehet a bajon segí
teni, mert nyilvántartás híjján az országban ténylegesen meglévő készle
tekről sincs tudomásunk. Irányárak megállapításával a baj nem orvosol
ható, mert árakkal — tűzifa híjján — fűteni nem lehet.
Hogy azonban, a jelenlegi szomorú helyzet a jövőre ismét be ne kö
vetkezzék, haladéktalanul
vissza
kell állítani
— ha módosított formában
is — azt a szervezetet,
emelj/
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szabta, a termelő
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Vuk Gyula: Az erdőbirtokos arak a nyáron életbeléptetett legniagasabb áron adják el a fát és miután nem minden fogyasztó vehet köz
vetlenül a termelőtől, a fakereskedők érdekeltsége azt kérte a kereskedelemügyi miniszter Űr őnagyméltóságától, járuljon hozzá egy, a nagykeres
kedelem részére biztosított 21) pengős felárhoz. Ezt azonban a miniszter
Ür nem volt hajlandó engedélyezni. Ezért a helyzet az, hogy a keres
kedő nem mer ma a birtokostól fát venni, inert hiszen nem tudja
hnszonal eladni. A kormánybiztos Űrhöz intézett beadvány másolatát a fa-

kereskedő érdekeltség tiszteletből küldte meg
sületnek jól tudván, hogy a kormánybiztos
hallgatása nélkül nem fog dönteni. Amit a
tek, azt igazán nern lehet méltánytalannak

az Országos Erdészeti Egye
Úr az erdőbirtokosság meg
kereskedelem érdekében kei
tekinteni.

Báró Prónay György: A kereskedelem érdekei nem sérthetik a ter
melőét és ezidőszerint nem lehet irányárakat az erdőbirtokosságra rá
kényszeríteni.
Ügyvezető: Áthidaló indítványt tesz. Véleménye szerint a kereske
delem kívánsága elintézhető anélkül, hogy a kormánybiztos Úr kénytelen
lenne a termelői árakhoz hozzányúlni. Javasolja, foglaljon az egyesület
állást olyan értelemben, hogy nem ellenzi a fakereskedelem részére bizo
nyos haszonkulcs megállapítását, de az nem hathat vissza a termelőii árak
megszabására. Felhatalmazást kér arra is, hogy az egyesület a kormány
biztos Űr által kért adatok beszerzése céljából birtokos tagtársaihoz for
dulhasson, azonban ezeknek az adatoknak a beszolgáltatásánál fel kell
hívni a kormánybiztos Űr figyelmét a termelési költségek között mutat
kozó óriási különbségekre, amelyek a birtok fekvéséből, feltártságáhól,
gazdasági és munkásviszonyaiból, stb. folynak.
Dr. Osztroluczky Miklós: Hatósági árak megszabásánál az áru köz
szükségleti értéke a mérték. Miután Magyarországon ezidőszerint kevés a
tűzifa, minden termelt ürmóterre szükség van. Ezért nem lehet a terme
lési költségek megállapításánál átlagárat venni alapul, mert ez a kedve
zőtlenebb viszonyok között lévő gazdaságra nézve igazságtalan, hanem a
legnehezebb helyzetben lévők altételeit kell érvényesíteni.
Az
igazgató-választmány
az
ügyvezető
javaslatát
egyhangúlag
magáévá
teszi.
Ügyvezető: A politikai viszonyokban rövid időn belül várható vál
tozás indokolttá teszi, hogy a vadászati törvény tervbevett módosításával
kapcsolatos előmunkálatok minél előbb meginduljanak. Célszerűnek tar
taná, ha az egyesület egy olyan: tervezetet dolgozna ki, amely a törvény
módosításának főbb irányelveit foglalná, magába anélkül, hogy teljes rész
letezésre törekedne. Ü g y gondolja, hogy ezt a tervezetet azután megtár
gyalná az egyesület a Nemzeti Vadászati Védegylettel is és a közös meg
állapodás eredménye bizonyára nagymértékben megkönnyítené a többi
érdekképviselettel való eszmecserét, sőt a törvényhozás munkáját is.
Kéri egy külön bizottság kiküldését, amelynek tagjaiul báró Prónay
Gábor, báré Inkey Pál, Rimler Pál, v. Onczay László, Roth Gyula és
Nagyszalánezy
Brúnó választmányi tag Urakat javasolja azzal, hogy a
bizottság szükség cselén önmagát kiegészíthesse. Javasolja, hogy az elnöki
tisztség elvállalására a választmány báró Prónay
Gábor őméltósága!
kérje fel.
Az igazgató-választmány
egyhangúlag
az ügyvezető
Indítványa
sze
rint
határoz.
Báró Prónay Gábor: A kérelemnek készséggel eleget tesz.
Ügyvezető: Előterjeszti
javaslatát a
földmívelésügyi
miniszter
Úrhoz az államerdészeti igazgatás megfelelő kiszélesítése és az alföldfásítás anyagi kereteinek javítása tárgyában
intézendő
felterjesztésre
vonatkozólag.
A kérdés tulajdonképen az erdőtörvény végrehajtásával függ szoro
san össze és a választmány nem először foglalkozik vele. Akármilyen jó
is az erdőtörvény, értékét a végrehajtás szabja meg. Ma már mindenki
tisztában van vele, hogy az államerdészeti tisztikar mai létszáma távol
ról sem elegendő annak a munkának az elvégzéséhez, amelyet a törvény
ró rá. A legfontosabb teendő az üzemtervek elkészítése, de ezt a kisebb

erdőbirtokosokra nézve a minisztérium nem is meri elrendelni., mert a
túlterhelt tiszt viselőkkel úgy sem lehet a munkát elvégeztetni. A helyzet
rosszabbodásának a személyzet elégtelenségén felül még két oka is van.
Az egyik a hatáskör, a másik a megfelelő javadalmazás hiánya. Ideiglenes
minőségben alkalmazott tisztviselőre — aki szolgálati esküt sem tett és
akinek a feje felett állandóan ott lebeg a bármikor való felmondás réme
—, nem szabad felelőségteljes munkát bízni. A kinevezettek pedig soha
nem jutnak ki az irodából, mert annyi az ügyirat. Az irodai munka egyre
szaporodik és ennek a következménye az, hogy hiába fizetnek a községek
kezelési költségek címén jelentékeny összegeket, évente legfeljebb egyszer
látják, akkor is pár órára, az erdőtisztet. Ezt pedig szakszerű irányítás
nak igazán nem lehet nevezni. A külső hivataloknak nincs hatáskörük, s
a legfelső fórumok kénytelenek apró ügyekkel foglalkozni.
Az alföld-fásítás is már csak tisztán pénzügyi probléma, mert
hiszen az eddigi munkálatok minden tudományos és erdőgazdasági vonat
kozását tisztázták.
A jelenlegi személyzettel azonban még nagyobb hitelkeret
mellett
sem lehet a törvényben megszabott feladatot elvégezni.
A legelső kívánalom tehát az államerdészeti tiszti létszám felemelésé.
Ha ez rövidesen és kielégítő mértékben megtörténik, a műegyetem erdő
mérnöki osztályának az elnéptelenedésétől sem kell félni. De jelenleg az
a helyzet, hogy a fiatalságnak semmi kedve nincs az erdőmérnöki pályá
hoz, mert kilátástalannak véli a jövőjét. Ennek viszont a következménye,
hogy máris nagy hiány mutatkozik erdőmérnökökben és az utóbbi hóna
pókban hiába fordultak az egyesülethez az uradalmak, nem volt kit aján
tani a betöltendő állásokra.
Javasolja tehát, foglalja, az egyesület megfelelően megindokolt em
lékiratba az államerdészeti igazgatás kiterjesztésére é s az alföld-fásítás
ütemének a gyorsítására vonatkozó kívánságai! és vigye azt a küldöttség
a földmivelésügyi miniszter Űrhöz, aki mint a Duna-Tiszaközi Mezőgaz
dasági Kamara volt alelnöke, az alföld-fásítás nagy nemzeti jelentőségét
jól ismeri és eddig is az erdészei melegszívű barátjának mutatta magát.
Kiss Ferenc: Az alföld-fásítás gyakorlati kivitelénél még bizonyos
ellentétek mutatkoznak a fanem megválasztásának kérdésében.
Javasolja, hogy a választmány hívja fel a miniszter úr figyelmét a
f-i nyőfélék fokozottabb felkarolására.
Ügyvezető: Nem. tartja kívánatosnak a kérdés ilyen messze nyúló
részletezését, mert hiszen azt az egyesület, közvetlenül is el tudja intézni
az erdészeti főosztállyal.
Ifj. gróf Teleki József: Felteszi a kérdést, hány erdőmérnök hallgató
van ma Sopronban és mi az oka a pálya elnéptelenedésének. Ha évenkint
csak 8—10 erdőmérnök végez, rövidesen erdőtisztek nélkül maradnak a
magánerdőgazdaságok és nem jut ember majd az alföld-fásításhoz sem.
Báró Próuay György: A m u n k a e r ő h i á n y valamely foglalkozási ág
ban átmeneti jelenség, amely időved önmagáiéi megszűnik, de ezt az időt
í>kos intézkedésekkel meg lehet rövidíteni.
Az erdészeti igazgatás jelenlegi helyzete tarthatatlan, de sajnos ha
sonló jelenségek észlelhetők máshol is. A bürokrácia Magyarország boldo
gulásának egyik legnagyobb akadálya. Az Országos Erdőgazdasági Tanács
ülései is bizonyítják, hogy a jelenlegi tisztviselői létszám és rendszer mel
lett a minisztériumnak meg kell fulladnia a munkában. Az egyedüli meg
oldás, hogy el kell osztani a terhet, de nemcsak több tisztviselő beállítá
sával, hanem a felelősség megosztásával
is. Hatáskört kell tehát adni le
felé is, ránevelni
a tisztviselőket,
hogy merjenek és Hídjának
felelősséget
vállalni.

Koth Gyula: A műegyetem erdőmérnöki osztályának elnépteledését
az erdőmérnöki pálya kedvezőtlen jelenségei okozzák. Ma is 74 okleveles
erdőmérnök szolgálja az államot ideiglenes minőségben, a lehető legked
vezőtlenebb kilátásokkal, ez pedig olyan tény, ami joggal riasztja el a
pályaválasztó fiatalságot. Ha a kormányzat megnyitja a boldogulás lehe
tőségét ezek előtt az emberek előtt, nem kell félni az utánpótlás hiányától.
De jelenleg az a helyzet, hogy Sopronba igen sok olyan érettségizett diák
jön, akit máshol nem vesznek fel. Ez pedig semmiképen sem szolgálja) az
erdőtisztikar megfelelő kiválasztására irányuló törekvést.
Javasolja tehát, kérje az egyesület a miniszter úrtól az alföldfásító erdőmérnökök mielőbbi kinevezését.
esői,-

Az igazgató-választmány
megerősített
indítványát

az ügyvezetőnek
a hozzászólások
egyhangúlag
magáévá
teszi.
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Ügyvezető: Bemutatja dr. Sztranyavszky
Sándor volt ni. kir. föld
mívelésügyi miniszter úrnak a búcsúlevelét, amelyet a földmívelésügyi
tárcától való megválása alkamáből intézett az. egyesület elnökségéhez.
Tudomásul

szolgál.

Ügyvezető: Bemutatja az egri érsekség erdőhivatalának a levéléi,
amelyben arról értesíti az egyesületet, hogy az Érsek Űr Űnagyméltósága
tagdíj-megváltás fejében erre az évre is egy 15 tonnás vasúti kocsirako
mány gyertyánhasábfát adom í nyozott az egyesületnek. A nagylelkű segít
séget az elnökség már megköszönte, de javasolja, hogy a választmány i<
fejezze ki őszinte háláját az Érsek Úrnak. (Helyeslés.)
Ügyvezető: Bemutatja v. Lámfalussy Sándor választmányi tag indít
ványát, amelyben azt kéri, intézzen az egyesület felterjesztést a földmíve
lésügyi miniszter Úrhoz a faanyag bejelentősi kötelezettségre vonatkozó
71á0—1938. M. E, számú rendelet néhány sérelmes pontjának módosítása
tárgyában.
Az indítvány első pontja — nézete szerint — félreértésen alapulhal,
mert hiszen a rendeletnek aligha volt az a. célja, hogy vágásterületenkint
elkülönítve követelje a vágás befejeztével a bejelentés foganatosítását.
Erre vonatkozólag tehát nem tartja szükségesnek, hogy az egyesület a mi
niszter úrhoz forduljon, mert valószínűleg el lehet intézni a dolgot közvet
lenül az erdészeti főosztállyal, amely egy magyarázó rendelkezéssel meg
tudja nyugiatni az aggódó üzemvezetőket. Kéri azonban, hogy az ilyen
közérdekű rendelkezéseket küldje meg a főosztály az „Erdészeti Lapok"
részére is, mert így a legszélesebb nyilvánosságot lehet biztosítani nekik.
Az indítvány másik pontja a készletváltozások határdejéül a hóna])
eleje helyett annak közepét kéri megállapítani.
Miután a változások kcrcsztüviteie óriási munka és minden halasz
tás a tényleges helyzet képére 'zavarólag hat. nem tartja célszerűnek, hogy
az egyesület ilyen kívánság mellett foglaljon állást; ettől a javaslattól
egyébként az indítványtevő is elállott.
Annál idokoltabbnak tartja azonban, hogy az indítvány harmadik
pontját teljes egészében magáévá tegye a választmány.
A miniszteri rendelet 6. paragrafusa t. i. előírja, hogy még azok az
erdőgazdaságok is, amelyek rendszeres anyagszámadást vezetnek, kötelesek
a készletváltozás nyilvántartása céljából
lapszámozott,
felülbélyegzett
külön könyveket nyitni. Miután ez csak felesleges anyagi és igazgatási
megterhelést jelentene, külön személyzet alkalmazását és betanítását kí
vánná, javasolja, kérje az egyesület a vonatkozó rendelkezések hatályon
kívül helyezését annál is inkább, mert a Tűzifa Szállítási Igazolvány Ki
rendeltség működésével kapcsolatosan már történtek hasonló bejelentések
és a szokásos erdőgazdasági könyvelés teljesen megfelelőnek bizonyult.

A választmány
határoz.

egyhangúlag
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ügyvezető
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Ügyvezető: Előterjeszti Urbánfy Ignác érsek uradalmi erdőtanácsos
beadványát, amelyben panasz tárgyává teszi, hogy a Hangya Termelő és
Értékesítő Szövetkezet a Külkereskedelmi Hivatal utalványozására való
hivatkozással igénybe kívánta venni az uradalom által bejelentett tűzifa
készlet e g y részét, de felpanaszolja azt is, hogy a Külkereskedelmi Hiva
tal a készletváltozásra vonatkozólag távirati bejelentést kért.
Minthogy más helyről is érkezett hasonló irányú szóbeli panasz, azt
javasolja, keresse meg az egyesület a Külkereskedelmi Hivatalt aziránt,
hogy tekintsen el az erdőgazdaságokkal szemben minden, joggal zaklatás
nak minősíthető felhívástól és rendelkezéstől, mert a vonatkozó minisz
teri rendeletek által nyújtott hatáskörön túl terjedő, magájnogi korláto
zásokkal nem élhet.
Az igazgató-választmány
<iz ügyvezető
javaslatát
egyhangúlag
magáévá
teszi.
Ügyvezető: Bemutatja a Magyar Fatermelők Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének 1270/1938. sz. átiratát, amelyben az egye
sülét támogatását kéri a m. kir. Államvasutakhoz a kisméretű talpfáknak
nagyobb mennyisgében való átvétele tárgyában intézett beadványához.
Minthogy az egyesület ebben az ügyben már többször megkereste nemcsak
a MAV-ot, hanem a kereskedelmi és közlekedésügyi, valamint a földmive
lésügyi miniszter Urakat is, de sajnos eredményt elérni nem tudott, nem
látja időszerűnek egy újabb felterjesztés megtételét, legalább is addig,
amíg illetékes helyeken' tájékoztatást nem nyert az egyesület arra nézve,
milyen választ kapna a beadványra.
Az igazgató-választmány
az ügyvezető
javaslata
szerint
határoz.
Titkár: Jelenti, hogy az egyesületbe való felvételüket kérték: Esz
tergom megyei város, dr. Bornemisza. Béla, Huszár Károly és gróf Serényi
László erdőbirtokosok, továbbá herényi Ödön, üesits Bálint, Ditterl Gyula,
Dobó Jenő János, vitéz Fodor Vince, Gogola József, Grillusz Arthur, Hallósy Miklós, Kopátsy
Imre, Kossov József, Milota Erich, Nagy Jenő.
Siedermann
Árpád, Pfeningberger
Ottó, Prüger Henrik, Hada Antal.
Reverencsies
Károly, Szabolcs József, Szerémy György, Tanka. Sándor,
Tuskó Ferenc és Zakariás András erdőmérnökök, valamint Somogyi Gyula
magántisztviselő.
Az igazgató-választmány
valamennyi
jelentkezőt
egyhangúlag
egyesület tagjai sorába
iktatja.
Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja.
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