
Végül a Bogyay-fé le indítvány I I I . pontját kétfelé kell 
osztanom. 

A z elkopárosodott területek kisajátítására a törvényterve
zet módot nyújt s ezt az általános tárgyalás keretébe be is 
vontam. 

A külön balatoni erdőhivatal felállítása már szervezési 
részletkérdés, amivel a törvényben magában foglalkozni 
nem lehet. 

Véleményem szerint is célszerű volna ezeket a kérdéseket 
a Balaton közvetlen környékén egységes irányítás alá fogni 
és semmi akadályát nem látom annak, h o g y ebben az irányban 
az egyesület megfelelő időben' külön felterjesztéssel éljen. 

E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

Kivonat 
az Országos • Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
Budapesten 1928. évi június hó 23-án tartott rendes ülése 

jegyzőkönyvéből. 
A z elnökség tagjainak akadályoztatása következtében az 

ülést Schmidt Károly vál. tag vezette. 
1. Elnök bejelenti nemeskéri Kiss Pál földbirtokos, nyűg. 

földmívelésügyi államtitkár, vál. tag halálát. A z igazg. választ
mány ezt részvétteljes" kegyelettel veszi tudomásul és a boldo
gult emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg. 

2. Elnök megemlékszik dr. Tuzson Jánosnak előző napon 
a zalamegyei bükkösök pusztulásáról az egyesületben tartott 
előadásáról, melyért az igazg. választmány előadónak őszinte 
köszönetet szavaz. 

3. Titkár előterjeszti az egyesület anyagi helyzetének javí
tása ügyében kiküldött bizottság jelentését és Róth Gyula vál. 
tag írásbeli véleményét. 

A bizottság javaslata oda terjed, hogy 
a) a mostani tagdíjak különbeni érintetlenül hagyása mel

lett az 1926 július 1. után magasabb illetményekkel nyugdíja
zott tisztviselők tagdíja az általános mértékre emeltessék (12 P 
helyett 20 P ) ; 

b) magasabb államsegély kéressék az Erdészeti Lapok ré
szére ; 

c) a régi alapító tagok alapítványaik újbóli befizetésére 
kéressenek fel, illetőleg új alapító tagok gyűjtessenek. A z ala-



pítvány összege, amely részletekben is törleszthető és egyelőre 
kötvényben is tehető, tisztviselőknél legalább 300 P, erdőbir
tokosoknál 2000 k. holdig 600 P, azonfelül legalább 1000 P 
legyen. Ha az erdőbirtokos minden erdőgazdasága (erdőgond
noksága után 500—500 P alapítványt tesz, az Erdészeti Lapokat 
ezek részére állandóan biztosítja és minden erdőgazdasága 
útján külön-külön szavazati jogot biztosíthat magának, hogy a 
birtokososztálynak nagyobb befolyás biztosíttassék az egyesü
letben; 

d) az egyesületi helyiségek részben esetleg bérbeadhatók és 
e) a lakbérek általában emelendők. 
Róth Gyula írásbeli véleménye szerint az egyesület a kor

mány részéről hivatalos érdekképviseletnek lenne elismerendő 
s ezen az alapon az egyesületi tagság minden erdőbirtokosra 
kötelezővé lenne teendő. 

A z igazgató-választmány a döntést ebben az ügyben leg
közelebbi ülésére halasztja, amelyre a bizottsági vélemény a 
vál. tagoknak megküldendő. 

4. Szombathely városának meghívását közgyűlésének ott
leendő tartására a választmány köszönettel elfogadja. 

5. Titkár ezután bejelenti, hogy Biró Zoltán vál. tag az új 
erdőtörvény alapelveiről szóló javaslatát elkészítette s egyben 
elvállalta, hogy az erdészeti közgyűlésen annak kivonatát 
ismertetni fogja. A tanulmány az Erdészeti Lapok f. évi jú
liusi és augusztus havi számában fog megjelenni. Jelenti to
vábbá, hogy ha Kársai Károly vál. tag. is kész lesz vonatkozó 
javaslatával, akkor egy nagy bizottság elé kerül a kérdés, 
amiért is kéri, hogy <az igazgatóválasztmány bízza' meg az 
elnökséget, hogy annak idején az arra alkalmas szakemberek 
meghívásával mintegy 20 tagból álló bizottságot kérjen fel. 

A z igazgatóválasztmány a bizottság kijelölésére és kikül
désére az elnökséget felhatalmazza. 

6. Titkár jelenti, hogy Inkey Pál alelnök és Walla Ferenc 
földbirtokos felhívták az egyesület figyelmét a pénzügyi ható
ságoknak arra a sérelmes álláspontjára, hogy az erdei fagy
károk alapján kérelmezett földadóelengedést mereven eluta
sítják, mert az erdők kataszteri tiszta jövedelmi fokozatának 
a többi művelési ághoz viszonyított alacsonyabban történő meg
állapításánál az előállható károsodások már figyelembe van
nak véve. 

Titkár javaslatára az igazgatóválasztmány elhatározza, 
hogy ennek a helytelen álláspontnak a megváltoztatása érde
kében tétessék a pénzügyminisztériumhoz megfelelő felter
jesztés. 

7. Titkár jelenti, hogy az erdőmérnököknek az állami föld
mérésnél való alkalmazása tárgyában a pénzügyminiszter 



úrhoz intézett beadványra kielégítő válasz érkezett, amennyi
ben a minisztertanács 1928. évi május hó 18-án tartott ülésén 
hozott határozatával hozzájárult, hogy az „Állami földmérés"-
nél az 1883. évi I. t.-c. alapján elsősorban kir. József műegyete
men mérnöki oklevelet nyert pályázók és — amennyiben a 
megüresedett állásokra kellő számban és az állás betöltésére 
mindenben alkalmas műegyetemi mérnöki oklevéllel bíró pá
lyázók nem jelentkeznének, — másodsorban a bánya- és erdő
mérnöki főiskolán oklevelet nyert mérnökök is kinevezhetők 
legyenek. 

Miután ez az intézkedés a régi állapotot állítja helyre, az 
igazgatóválasztmány a jelentést megnyugvással tudomásul 
veszi. 

8. Titkár jelenti, hogy a birtokos és a gazdatiszt közötti 
- jogviszonyok szabályozásáról szóló 1900. évi X X V I I . t.-c. ki

egészítése és módosítása ügyében készült törvénytervezetnek 
letárgyalása céljából a földmívelésügyi minisztériumban tar
tott értekezleten az egyesület képviseletében résztvett és hozzá
szólásával sikerült kieszközölnie, hogy a magánszolgálatban 
álló és hatóságilag felesketett erdőtisztek nyugdíjbiztosítása 
iránti jogos kívánságai a törvényjavaslatban pótoltassanak. 

örvendetes tudomásul szolgál. 
9. Vett értesülés szerint a fakereskedelmi érdekeltség a 

faforgalmiadóváltság kiterjesztését kérelmezte és pedig oly-
képen, hogy az a külföldi műfánál 2.4 százalékban, a belföldi
nél legföljebb 2 százalékban állapíttassák meg. Azonkívül 
pedig kérelmezte a tűzifánál a forgalmiadóváltságnak 2 száza
lékra való leszállítását. 

Biró Zoltán vál. tagnak a forgalmiadó kérdésére vonatkozó 
tájékoztató felvilágosításai után, javaslatára az igazgatóvá
lasztmány egyhangúan elhatározza, hogy a forgalmiadók kér
désének rendezése ügyében memorandummal kell a pénzügy
minisztériumhoz fordulni s egyben tudomásul veszi, hogy Biró 
Zoltán vállalta a megfelelő memorandum megszerkesztését. 

Titkár azzal kapcsolatban, hogy Waldbott Kelemen 
báró vál. tag a felsőházban a favámok kivetésének kérdésével 
foglalkozott s ugyanekkor a kereskedelemügyi miniszter úr a 
vasúti tarifák reformjának szükségességéről beszélt, célszerű
nek véli, hogy az egyesület a hazai erdőgazdaságunkat érintő 
ezen nagy horderejű kérdésekkel a közeljövőben foglalkozzék. 

Biró Zoltán vál. tag javasolja, hogy az elnökség jelöljön 
ki úgy a favámok, mint a vasúti tarifák reformja kérdésének 
megvitatására külön-külön bizottságot. 

Áz, igazgatóválasztmány a javaslatot egyhangúan ma
gáévá teszi és a javaslat értelmében határoz. 



11. Titkár jelenti, hogy Pech Kálmán vál. tag indítványa 
alapján a balatonmenti kecskelegeltetésnek visszaszorítása 
tárgyában a földmívelésügyi miniszter úrhoz intézett felter
jesztésre kielégítő válasz érkezett. A földmívelésügyi minisz
ter az érdekelt vármegyei hatóságokat nyomatékosan felhívta 
az erdei legeltetés lehető korlátozására, különös tekintettel 
arra, hogy a kecskelegeltetés lehetőleg teljesen megszűnjön. 

Számos új tag felvételével az ülés véget ért, 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Krausz Ernő ny. m. kir. főerdőtanácsos, az 
0 . E. E. rendes tagja, f. hó 6-án Sopronban, életének 61. évében 
elhunyt. Béke hamvaira! 

A régi rendszerű erdészeti államvizsga 1929 tavaszán meg
szűnik. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főis
kola rektora közli, hogy a régi rendszerű államvizsgák határ
ideje, felsőbb rendelet értelmében, 1929 tavaszáig hosszab-
bíttatott meg. A z utolsóelőtti államvizsga 1928 őszén fog meg
tartatni. 

Ezen legutolsó határidőn túl a régi rendszer szerinti hall
gatók is csak az érvényben levő vizsgálati rendszer alapján 
szerezhetik meg oklevelüket. 

A z érdekeltek a két utolsó államvizsga valamelyikén sa
ját érdekükben is okvetlenül jelentkezzenek. 

Sopron, 1928. évi július hó 19-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora. 

A Soproni Szent Imre Kollégium főiskolai tájékoztatója. 
A Soproni Főiskolai Szent Imre Kollégium célja a m. kir. 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola keresztény hallgatói 
számára tanulmányi évek alatt otthont nyújtani és fejlődésük 
szolgálatába állítani mindazt, ami a lelki, szellemi, társa
dalmi élet terén intelligens keresztény úri fiúknak igénye 
lehet. Lakás és kosztadáson messze túlmenőleg feladatának 
érzi a Kollégium, hogy a magyar nemzet és társadalom szá
mára valláserkölcsi alapon álló, komoly tudású, úri jellemű 
férfinemzedéket neveljen. 

A z intézet szellemét három nagy törekvés determinálja; 
a) fejlődő fér fi jellemek egész emberré alakítására keresz

tény világnézeti alapon nyújtani mindazt, amit a vallás, er
kölcs, egészség, ízlés, erő világa a magyar ifjúság számára 
adni tud; 


