
Hogy a fokozatos felújításnak alátelepitéses rendszere, a tar
vágással és mezőgazdasági közteshasználat mellett történő mes
terséges erdősítéssel szemben, nagy előnyt jelent, azt előre is 
könnyű elképzelni, ha figyelembe vesszük, hogy a tarvágás után 
a bozót, tuskó, gyökérirtás, talajelőkészités, beültetés legjobb eset
ben is két évet vesz igénybe, mely alatt a terület semmi fatermést 
nem ad, de a talaj erőben sokat vészit: a vetényülés és ezt 
kiegészítő vetés pedig már a következő tavasztól kezdve adja a 
fatermést, s ugyanazon a területen a megtisztított és rendbeszedett 
anyaállomány is nemcsak a megtelepedő fiatalosnak nyújt a 
teljes életképesség és megerősödés beálltáig védelmet, hanem fel
üdített állapotában fokozott mértékben gyarapodik. 

Alindezeken felül kétségtelen, hogy az igy keletkező uj állo
mány a szálerdőgazdaságnak szebb és. értékesebb alanyát fogja 
képezni, mint a tarvágásos rendszer nyomán nagy küzdelemmel 
megtelepített, későn záródó és sérüléseknek inkább kitett ültetvény. 

' ú£ c£ 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Kivonat 
az O r s z á g o s Erdészet i Egyesü le t igazgató-választmányának 1921. évi 
n o v e m b e r 21-én és deczember 16-án tartott ü lése irő l s zó ló j egyző

könyvekből . 

/. 1921. november 21-én. 
Tallián Béla báró betegsége következtében Ohillány Imre 

báró elnököl. 
A pénztári jelentés tudomásul szolgál, 1920. évről szóló, 

felülvizsgált zárszámadást az igazgató-választmány a maga részéről 
elfogadja s a közgyűlés elé terjeszti. Az Erdészeti Lapok nyom
tatási költségének ujabb emelkedése sajnálattal tudomásul /vétetik. 

Az Erdészeti Zsebnaptár 1922. évre csak akkor lesz kiadandó 
ha elegendő előfizető jelentkezik. 

A közgyűlés idejét a választmány deczember 17-ére tűzi ki. 
<• A Horváth-Sándor-alapitvány jutalomdijaira ajánlási felhívás 

ki lesz bocsátandó. 



Kaán Károly alelnök az erdőgazdasági politikára vonatkozó 
irodalmi megbízásáról, arra való tekintettel, hogy a szükséges 
statisztikai adatok csak évek multán fognak rendelkezésre állani, 
lemond. Úgyszintén Bund Károly titkár is lemond az erdőgazdasági 
encyklopaediára és az erdészeti műszótárra vonatkozó megbízatá
sokról, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy jelenlegi elfoglaltsága 
mellett azoknak megfelelni nem tud s nem kívánja a kitűzött 
pályadijat továbbra is lekötni. Sajnálattal tudomásul vétetik. 

A Goldmann-Henrik-alapitvány intéző-bizottságába az igaz
gató-választmány de Pottere Gerard, Reth Gyula és Bund Károly 
választmányi tagokat küldi ki. 

Ohillány báró alelnök távozván, az ülés vezetését Osztroluczky 
Miklós választmányi tag veszi át. 

A tikár beszámol az erdőbirtok vagyonváltságára vonatkozó 
egyesületi tevékenységről, amely az Erdészeti Lapokban már ismer
tetve volt. Ezzel kapcsolatosan Osztroluczky Miklós megujitandó-
nak véli az egyesület abbeli régi kívánságát, hogy a rendesnél 
nagyobb fahasználatok esetén minden erdőbirtokos kivétel nélkül 
csak a rendes évi vágásból származó tiszta jövedelemnek meg
felelő adókulcs szerint fizesse a jövedelemadót. 

A közgyűlés a titkár jelentését tudomásul véve, Ohillány 
báró és Kaán alelnöknek, valamint a titkárnak a vagyonváltság 
körüli fáradozásaikért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz és Osztro
luczky indítványát elfogadja. 

A titkár folytatólag beszámol az elnökségnek az erdészeti 
főiskola" önállósítására irányuló tevékenységéről, amelyről az E r d é 
szeti Lapok már szintén megemlékeztek. A jelenlegi helyzetben a 
főiskola kettéválasztását szorgalmazni ismét nem mutatkozik idő
szerűnek, de az állandó bizottság javaslatára az igazgató-választ
mány ugy határoz, hogy a közös tanszékek különválasztását, ille
tőleg e téren a teljes paritás helyreállítását kérni fogja. 

Az elnökség a felsőházról szóló törvényjavaslattal kapcsola
tosan azt kérte a nemzetgyűléstől és a kormánytól, hogy abban — 
addig is, amíg az erdőgazdaság a tervbe vett kamarák utján 
önálló felsőházi képviselethez jut — az erdészeti főiskola nyerjen 
képviseletet. Jóváhagyólag tudomásul vétetik-



Az állandó bizottság javaslatára az ig.-vál. oly értelmű fel
terjesztést határoz el, hogy az erdőgazdaság mint őstermelési ág 
mentesítessék a forgalmi adó alól. 

Úgyszintén felterjesztés intézendő az igazságügyminiszter 
úrhoz, hogy a tőáremelési keresetek benyújtásánál fizetendő 5°/o-os 
illeték mérsékeltessék. 

Az állandó bizottság a Mezőgazdasági Vámpolitikai Köz
pontba Biró Zoltánt, Winkler Miklóst, Papp Bélát és Lesenyi 
Ferenczet küldte ki. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
megkeresendő, hogy vámügyi kérdésekben közvetlenül is hall
gassa meg az egyesületet. 

Az Országos Mezőgazdasági Üzemi Intézet az alföldi fa
soroktól várható fatermésre nézve intéz kérdést. Az ig.-vál. elhatá
rozza, hogy felkéri a földmivelésügyi minisztert, hogy az itt figye
lembe jövő fanemek fafömeg- és fatermési tábláit az erd. kísérleti 
állomással állíttassa össze. 

Nemeskéri Kiss Pál a fcecskelegeltetés korlátozása tárgyában 
tett indítványt, melyet az ig.-vál. magáévá tesz. 

2. 1921. deczember hó 16-án. 

Elnököl: Kaán Károly alelnök. 
Az egyesület személyzete az életviszonyokkal arányban nem 

álló javadalmazásának emelését kérte. Az ig. vál. a kérelem jogo
sultságát elismerve, az áll. bizottságnak erre vonatkozó javaslatát 
elfogadja. 

Elfogadja továbbá az 1922. évi költségvetés tervezetét, melyet 
a közgyűlés elé terjeszt. , 

A Horváth-Sándor-alapitványból kiadható négy jutalomdijra 
a tagok egyedül Kaán Károly alelnököt ajánlották, aki azonban 
azt magától elhárítja, amit az .ig.-vál. sajnálattal vesz tudomásul. 

A jótékony alapítványból adható segélyek az áll. bizottság 
javaslata értelmében megszavaztatnak. 

Az irodalmi pályázatokra nézve az ig. vál. az áll. bizottság 
javaslatához képest felhatalmazást kér a közgyűléstől, hogy a 
Deák-Ferencz-alapitványnak eddig le nem kötött vagy lemondás 



következtében felszabadult kamatainak hováforditása iránt, utólagos 
jelentéstétel kötelezettsége mellett, saját hatáskörében intézkedhessek. 

Az ig.-választmányba uj tagokként Borhy György és gróf 
Széchenyi Bertalan földbirtokosok és Draskovich József m. kir. fő-
erdőtanácsos jelöltetnek. 

Éiró Zoltán vál. tagnak az az indítványa, hogy famegmunkáló 
gépek engedély kérése nélkül legyenek külföldről behozhatok, az 
ig. vál. magáévá teszi. 

Bíró Zoltán további indítványában felhívja a választmány 
figyelmét arra, hogy az államerdészeti tisztviselőktől a legutóbbi 
kinevezéseknél az V. és VI. fizetési osztályba tartozó több állást 
megvontak. Indítványozza, hogy az egyesület ebben a sérelmes 
ügyben írjon fel a kormányhoz. 

Elfogadtatik. 
Roth Gyula főerdőtanácsos a főiskola mai hiányos felszerelé

sének pótlása érdekében a faforgalomra bizonyos járulék kivetését 
javasolja. 

Az igazgató-választmány az indítványt tanulmányozás végett 
kiadja az áll. bizottságnak. 

Kovács Gábor választmányi tag indítványozza, hogy az igaz
gató-választmány a nyári hónapok kivételével kéthónaponként 
előre meghatározott napokon tartson üléseket, külön meghívók 
kibocsátása nélkül. 

Az igazgató-választmány kisérletképen folyó évi február 4., 
április 8., június 3., szeptember 2. és november 4. napjának dél
után 5 órájára tűzi ki az üléseket. 

II. 

Kivonat 
az O r s z á g o s Erdésze t i E g y e s ü l e t B u d a p e s t e n , 1921. évi d e c z e m b e r 

h ó 17-én tartott r e n d e s k ö z g y ű l é s é n e k j e g y z ő k ö n y v é b ő l . 

Jelen volt: 120 egyesületi tag. 
Kaán Károly alelnök az ülést megnyitva, sajnálattal jelenti, 

hogy Ohillány Imre báró alelnököt egészségi okok gátolják a 
közgyűlés vezetésében. Azután igy folytatja: 

Tisztelt közgyűlés! Mély 'megilletődéssel és fájó érzéssel 



lelkemben nyitom meg a mai közgyűlést, mert -az a férfiú, aki & 
legutóbbi közgyűlésen ebben a székben elnökölt, Tallián Béla, 
báró, örökre megvált tőlünk. 

Mély tudás, államférfiúi bölcsesség, nagy érdeklődés és 
élénk tevékenység a közgazdasági élet minden terén, különös 
érdeklődés az erdő és annak minden ügye iránt, izzó hazaszeretet: 
és abszolút karakter — ez jellemezte Tallián Béla bárót. 

Lehullott a mi fejünk koronája, mert elvesztettük a mi leg
jobb barátunkat, elvesztettük elnökünket. 

Több mint tiz évig yolt az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöke, s az egyesületnek és a magyar erdőgazdaságnak érde 
keit minden erővel és nagy sikerrel képviselte. Tisztelettel indít
ványozom, hogy a mai közgyűlés boldogult elnökünk elhunyta 
felett érzett mély fájdalmának jegyzőkönyvileg adjon kifejezést és 
érdemeit jegyzőkönyvileg örökítse meg. (Helyeslés.) 

igen tisztelt közgyűlés! A mi megcsonkított, a mi végtelenül' 
megalázott, szerencsétlen hazánk közgazdasági életében jelentékeny 
változás következett be. Az integer Magyarország gazdasági egy
sége megbomlott' és a közgazdasági élet kénytelen, ha időlegesen 
is, más alapokra helyezkedni. Minden magyarnak, a haza minden* 
fiának talpra kell állania, hogy talpra állhasson ismét maga az ország. 

Ebben a közgazdasági tevékenységben nagy szerepe jut a 
magyar erdőgazdasági társadalomnak is. 

Elveszítettük erdeink nagyrészét. 
Gondoskodnunk kell tehát arról, hogy a megmaradt erdők 

fenntartassanak, hogy bennök a gazdasági élet minél intenzivebb 
legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy az Alföld nagy térségein az 
erdő megint visszanyerje régi szerepét, mert okmányilag igazol
ható, hogy ott évszázadok előtt több erdő volt. Ez az erdőtelepítés 
elsősorban a mezőgazdaság érdekeit szolgálja. 

Gondoskodni kell arról, hogy a magyar erdőbirtokosok és 
erdőgazdák megfelelő érdekképviseletet nyerjenek. A mezőgazda
sági kamarákról szóló törvény már szentesítést nyert és végre
hajtás alatt áll. Szükséges, hogy az erdőgazdasági érdekképviselet 
törvénye is minél előbb megvalósuljon. 

Gondoskodni kell továbbá arról, hogy az erdőgazdasági. 



adminisztráczió a kor követelményeinek megfelelően átszerveztessék 
és minden bürokratizmus kizárásával a mai élethez simuljon. 

Gondoskodni kell végül arról, hogy. az erdőgazdaság érdekeit 
szolgáló alapok egyesittessenek, hogy megfelelőtöké álljon rendel
kezésre az erdészeti tudomány istápolására. 

Nagy, széleskörű munkaprogramm, sok feladat áll előttünk. 
E feladatok küszöbén tisztelettel üdvözlöm az egyesület egybegyűlt 
tagjait és remélem, hogy a reánk váró munkából az egyesület 
minden.tagja ki fogja venni a maga részét, hogy ezzel is elő
segítse szerencsétlen hazánk jövő boldogulását. 

Szavaimat Ábrányi Emil egyik kedves költeményéből vett 
sorokkal végzem: 

Nekünk is küzdenünk kell, hogy legyen 
Erős magyarság völgyön és hegyen, 
Hogy végre lássunk egy erős, 
Egy egységes, egy nagy magyar hazát! (Zajos éljenzés.) 

Elnök azután, mint a földmivelésügyi miniszter képviselője 
is üdvözli a közgyülést.V 

Titkár azután előadja évi jelentését, amely összefoglalása 
az elnökség, állandó bizottság és^választmány tevékenységének és 
a választmányi jegyzőkönyvek kivonatából az Erd. Lapok olvasói 
előtt ismeretes. 

.A titkári jelentéshez Prónay György báró kér szóf: Köszö
netet mond az egyesület vezetőségének ügybuzgó tevékenységéért 
és örömmel állapítja meg, hogy a külföldi fabehozatal a további 
kényszertermeléseket feleslegessé tette. 

A titkári jelentésnek a nagymérvű erdőkárositásokra vonat
kozó részére hivatkozva, hangsúlyozza, hogy a büntetéspénzeknek 
tízszeresére való emelése a fa mai értéke mellett éppenséggel nem 
elegendő. Az erdőkárositások csökkenését csakis abból várja, ha 
a tettes erős megbírságoláson kivül be is záratik. (Helyeslés.) 

Osztroluczky Miklós azon indítványát, hogy több évi fatö-
meg egyszerre való kitermelése esetén a jövedelemadó csakis az 
egy évi fatömeg utáni jövedelem kulcsa szerint vettessék ki a' 
magánerdőkben is, nem tartja kielégítőnek. , Éppen a kényszer
termelések során maga az államhatalom a birtokos akarata ellenére-



5—10, sőt több évi vágást egyszerre vett igénybe. Az ebből 
származott bevételt jövedelemnek tekinteni s ezen az alapon magas. 
kulcs szerint megadóztatni igen sérelmes. Ily mérvű használat az 
erdővagyon egy részének folyósítása, tehát csak vagyonadó alá 
eshetik. Indítványozza Osztroluczky indítványának ily értelmű ki
egészítését. 

Az új vadászati adótörvényt, mely csak az orvvadászatot 
tenyészti, sürgősen revízió alá kell venni. \ 

A kényszertermelések megszüntetésén kivül az erdőbirtokosok 
a fakozpont (faértékesitő hivatal) megszüntetését is kívánják. Nem 
a személyeket, kik részéről mindig nagy előzékenységet tapasztalt, 
hanem az intézményt teszi kritika tárgyává. Ő minden téren a 
szabad gazdálkodás hive s az államhatalomnak a magángazdasá
gokba való túlságos beavatkozását korlátozandónak tartja. Hivat
kozik egy példára, amidőn a faértékesitő hivatal oly helyen és 
oly ár mellett utalt ki fát, hogy a fuvardíj több volt az árnál. 
A fakormánybiztos úrhoz kellett fordulni, hogy ez a sérelmes ki
utalás megsemmisíttessék.\ A faértékesitő hivatal belső kezelésében 
nagy a bürokratizmus és pl. egy szállítási igazolvány kieszközlése 
felette körülményes. 

Elnök: Más hozzászólni nem kívánván, a titkári jelentést 
tudomásul vettnek jelenti ki. Prónay bárónak az elnökséggel és 
az igazgató-választmánnyal szemben nyilvánított elismerésért hálás 
köszönetet mond. Ami az elhangzott indítványokat illeti, javasolja, 
hogy azok tárgyalás végett az igazgató-választmánynak adassanak ki. 
-(Helyeslés.) 

Következett 15 választmányi tag választása, valamennyi négy 
év tartamára. Megválasztattak: Bartóky József dr., Borhy György, 
Darányi Ignácz, Draskovich József, Hering Samu, Hinfner György, 
Kacsanovszky József, Pech Kálmán, de Pottere Gerard, Rónai 
György, Széchenyi Bertalan gróf, Tomcsányi Gyula, Török Sán
dor, Vadas Jenő. 

Az 1920. évi zárszámadást és az 1922. évi költségvetést a 
közgyűlés elfogadta. Ezeket legközelebbi 'Számunkban fogjuk 
ismertetni. 

Az irodalmi pályadijakra nézve a közgyűlés elfogadta az 
igazgató-választmánynak fentebb már ismertetett javaslatát. 



A közgyűlés végén Kplkrk.% Leicht főisk. hallgatók szólaltak 
fel. Kivánságuk oda irányult, hogy a főiskola részére a soproni 
katonai reáliskola épülete szereztessék meg s hógy a bányászati 
és erdészeti oktatás egyesítve maradjon. Indítványuk kiadatott a, 
választmánynak. 

• 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

Körrendelet 
va lamenny i kir. e r d ő f e l ü g y e l ő s é g n e k é s m. kir. erdőhivatalnak, a 
gödö l lő i , a miskolcz i m. kir. erdőhivata lnak, a m. kir. erdőőr i szak
iskolának é s va lamenny i közigazgatás i b izot tság gazdasági albizott
ságának, az üzemtervek gazd. főbb e lve inek e l ő z e t e s j ó v á h a g y á s á r a 

v o n a t k o z ó in tézkedés k iegész í t é se tárgyában 

149879/192 l/I/B/4. F. M. sz. — Tapasztalom, hogy a 16523/1920/I/B/4. sz. 
körrendeletem*) értelmében az üzemtervek alapjául szolgáló főbb gazdasági elvek 
előzetes megállapítása tárgyában felvett és elém terjesztett jegyzőkönyvek igen 
gyakran hiányosak. A legtöbbször nem tartalmazzák azokat az adatokat, amelyek 
a tervezett erdőgazdaság és ennek szabályozására alapul szolgáló főbb elvek 
elbírálásához okvetlenül szükségesek. Ezért az említett körrendelet kiegészítése-
képen a következőket rendelem: 

1. A 14500/1920. számú uj üzemrendezési utasítás szerint készítendő 
rendszeres gazdasági üzemtervek főbb gazdasági elveit mindig tömören szerkesztett 
jegyzőkönyv alakjában kell tárgyalni. Ezt a jegyzőkönyvei az erdőbirtokos, illetőleg 
annak meghatalmazottja és az üzemietv ke'sziiője veszik fel. 

Ha a jegyzőkönyv fejvételeinél — egyéb rendes hivatalos teendőit végezve — 
a kir. erdőfelügyelő is jelen lehet és a felek részéről megállapított főbb gazdasági 
elveket a maga részéről elfogadhatóknak találja, ugy a jegyzőkönyvét hozzá
járulási záradékkal szintén aláírhatja; amennyiben azonban a jegyzőkönyvbe 
foglaltakkal szemben érdemben kifogása van, ezt jegyzőkönyvre vétetve íbban 
kifejezésre juttathatja. 

Ha az erdőfelügyelő a kezdetben idézett utasítás értelmében nem az általa 
jóváhagyható, de elém terjesztendő jegyzőkönyv felvételénél jelen nem volt, 
akkor a jegyzőkönyvben foglaltakra nézve észrevételeit vagy egyező véleményét 
is az eredeti jegyzőkönyv felterjesztése alkalmával tömör jelentésben terjessze elém. 

2. A jegyzőkönyvben röviden fel kell sorolni a szóban levő erdő fekvését, 
a talajr és termőhelyi viszonyokat (sík, dombos, előhegység, magas hegység, 

*) Megjelent az 1920. évi Erdészeti Lapok szeptemberi számában, 454. old. 


