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Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 
Budapest, 1928. évi december hó 14-én az egyesület helyisé

geiben tartott rendes üléséről. 

(Kivonat.) 
Megjelentek: Térti Béla alelnök, Ajtay Sándor, Balogh 

Ernő, Beyer Jenő, Bíró-Zoltán, Földváry Miksa, Fröhlich Brúnó, 
Gyarmathy Mózes, id. Gaul Károly, Hammersberg Géza, Hinf-
ner György, Kallivoda Andor, Keglevich Gyula gróf, Kozma 
István, Mihalovics Sándor, Osztroluczky Géza, Osztroluczky 
Miklós, Pech Kálmán, Pfeiffer Gyula, Raduly János, Rimler 
Pál, Schmidt Károly, Sipos Antal, Takách Zsigmond, Vuk 
Gyula, Waldbott Kelemen báró választmányi tagok, Hajdú 
János számadásvizsgálóbizottsági tag, Bund Károly titkár és 
Lengyel Sándor segédtitkár. 

Kimentették magukat: Inkey Pál báró alelnök, Béky 
Albert, Nagy László, Papp-Szász Tamás, Széchenyi Aladár gróf 
és Zügn Nándor választmányi tagok. 

Térti Béla alelnök melegen üdvözli a megjelenteket, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Ernő és 
Schmidt Károly választmányi tagokat kéri fel. 

Elnök ezután közli, hogy az idei szombathelyi közgyűlés az 
egyesületi alapszabályoknak módosítását határozta volt el. Erre 
való figyelemmel egy szűkebb körű bizottság foglalkozott a kér
déssel s a szükségesnek vélt módosításokat, melyek különösen 
az erdőbirtokosok tagdíjának progresszív alapon való megállapí
tására, valamint az alapító tagságok rendezésére vonatkoznak,, 
tervezetbe foglalta. Kéri a megjelenteket, hogy az alapszabá
lyok módosításának tervezetéhez szóljanak hozzá. 

Titkár tájékozásul megemlíti, hogy az új alapszabályokat 
elsősorban az idei szombathelyi közgyűlés határozatának meg-
felelően kellett módosítani, figyelembe kellett továbbá venni az, 
egyesületi alapszabályok kellékeire vonatkozó belügyminisz
teri rendeleteket; a tervezetbe egyes régebbi, különösen a tit-



kár nyugdíj-ügyének rendezésével kapcsolatos közgyűlési hatá
rozatok is fel lettek véve, végül sok idejétmúlt paragrafust ki 
kellett hagyni, ezek között az alapszabályokban szereplő jóté
kony alapítványokra vonatkozó pontozatok helyébe, miután 
ezek az alapítványok teljesen elértéktelenedtek, összevont egy
szerű utalást kellett beállítani. 

Egyben bejelenti, hogy a bizottság, mely az alapszabályok 
módosításával foglalkozott, az alapszabályokban szereplő avult 
kifejezésekre való figyelemmel, az alapszabályoknak stiláris 
szempontból való átdolgozását is szükségesnek tartotta. 

Balogh Ernő, Bíró Zoltán, Bund Károly, Hammersberg 
Géza, Keglevich Gyula gróf, Osztroluczky Miklós, Waldbott 
Kelemen báró választmányi tagoknak az alapszabályok 7. és 8. 
§-aihoz, valamint az új 82. §-hoz való hozzászólása és módosító 
indítványaiknak elfogadása után, az igazgató-választmány a 
B) alatt csatolt módosított alapszabályokat egyhangúan elfo
gadja és Elnök indítványára Arató Gyula, Balogh Ernő, Bíró 
Zoltán és Hammersberg Géza választmányi tagokból álló bizott
ságot az alapszabályok stiláris átszövegezésére kiküldi.* 

7. §• 
* Rendes tag általában évi 20 P tagsági díjat fizet; ha azonban a 

rendes tag, legyen az akár természetes, akár jogi személy, erdő
birtokos vagy annak uradalma (igazgatósága, felügyelősége, erdő
hivatala vagy erdőgondnoksága), évi rendes tagsági díja 1929. 
január 1-től 

500 kat. hold erdőbirtok-területileg 20 P. 
501—1000 „ . . . . . . 30 P 

1001—2000 , „ „ „ 40 P 
2001—5000 „ ' „ „ „ . . . . . . 60 P 

5001—10.000 „ „ „ „ 100 P 
10.000 holdon felül a többlet minden megkezdett 50O0 

holdja után még 50 P 

8. §. 

Alapító tag általában legalább 300 P-t, erkölcsi vagy jogi személy 
legalább 500 P-t fizet alapítványi tőkeként, vagy ily összegről állít 
ki kötelezvényt, mely esetben tartozása után évenként 5% kamatot 
fizet. 

Ha azonban erdőbirtokos vagy annak uradalma (igazgatósága, 
felügyelősége, erdőhivatala vagy erdőgondnoksága) lép be alapító 
tagnak, úgy alapítványi tőkeként a 7. §-ban birtoknagyság szerint 
felsorolt rendes tagsági díjaknak húszszorosát fizeti be alapítványi 



Elnök, miután a titkár elhagyta a gyűléstermet, felolvassa 
Bund Károly titkárnak 1929. év tartamára való szabadságolása 
iránti kérelmét. Úgy véli, hogy az igazgató-választmány méltá
nyolni fogja a titkár kérelmét, figyelemmel arra, hogy az egye
sületnél töltött 29 évi odaadó szolgálata után, egészségi szem
pontból rá van utalva a kiérdemelt szabadságra. Javasolja az 
egyévi szabadság megadását és bejelenti, hogy helyettesítésre 
nézve az elnökség fog javaslatot tenni; addig is a titkár kész
nek nyilatkozott az ügyek továbbvitelére. 

Fröhlich Brúnó választmányi tag financiális okokból aggá
lyosnak tartja az elnök javaslatát, miután az a nehéz anyagi 
helyzetben levő egyesületre esetleg túlságos terhet jelentene. 

Schmidt Károly választmányi tag a kérés teljesítését még 
az esetben is javasolja, ha az anyagi áldozattal is járna. 

Balogh Ernő választmányi tag ugyancsak javasolja a 
kérés teljesítését, mire Elnök arra való utalással, hogy a titkár 
rögtöni nyugdíjazása nagyobb megterhéltetést jelentene, mint 
a szabadságolás, az egyévi szabadság megadását határözatilag 
kimondja. 

tőkeként, vagy ily összegről állít ki kötelezvényt, mely esetben tarto
zása után évenként 5% kamatot fizet. 

A kötelezvényben biztosított alapítványi tőke öt éven belül az 
egyesület pénztárába készpénzben fizetendő be s ,azt az egyesület (vá
lasztmány) cs^k akkor mondhatja fel, ha azok után a kamatok pon
tosan nem folynak be, vagy ha az az alapítványi kötelezvény keltétől 
számított öt éven belül nem törlesztetik. 

Az az alapító tag, aki koronában tette alapítványát, azt az első 
bekezdés értelmében megújíthatja, vagy pedig ehelyett 20 P évi tag
díjat fizet. 

11. §• 
13. pont. Az egyesületi tagságból eredő jogaikat hatóságok, 

testületek, intézetek, társulatok, egyletek vagy uradalmak kiküldött 
képviselő által gyakorolják. 

Az az erdőbirtokos vagy erdőbirtoknak haszonélvezője (iavadal-
masa), akinek uradalma (igazgatósága, felügyelősége, erdőhivatak: 
vagy erdőgondnoksága) rendes vagy alapító tag, saját személyében 
is képviselheti erdőbirtokát, választó és választható. 

12. §. 

Az alapító tagság átöröklésére vonatkozó pont elmarad. 



Elnök közben sürgősen távozni kényszerült, s javaslatára 
áz elnöki tisztet a választmány átruházta Keglevich Gyula gróf 
választmányi tagra, aki a visszatérő titkárnak tudomására adja, 
hogy az igazgató-választmány méltányolta kérelmét és hozzá
járult az egyévi szabadsághoz. 

Bund Károly titkár őszinte hálával és köszönettel veszi tu
domásul az igazgató-választmány határozatát. 

Titkár jelenti, hogy Czillinger János a folyó évi szombat
helyi közgyűlésen választmányi taggá történt megválasztását 
nem fogadta el. 

Egyhangúlag tudomásul szolgál. 
Titkár jelenti, hogy az új erdőtörvény anyagának előké

szítésével megbízott második előadó, Kársai Károly választ
mányi tag szintén elkészült előadmányával, mely az Erdé
szeti Lapok folyó évi december havi számában fog megjelenni. 

Bíró Zoltán választmányi tag indítványozza, hogy Kársai 
egy előadás keretében ismertesse tervezetét, hogy mindenki 
hozzászólhasson, amennyiben erre nem vállalkozna, fel kellene 
kérni egyes választmányi tagokat, hogy az előadói javaslatok 
egy-egy részével foglalkozzanak s azt adják elő. 

Hammersberg Géza választmányi tag leghelyesebbnek 
tartja a tervezetnek a lapban való megjelentetését, mert így 
mód kínálkozik arra, hogy azt mindenki áttanulmányozhatja, 
amikor is azzal érdemileg foglalkozhat. 

Keglevich Gyula gróf elnök közli, hogy illetékes helyen 
érdeklődött az új erdőtörvény iránt, de oly információt nyert, 
hogy az még csak embriójában van meg. 

Új 82. §. 

Az egyesület külön rendeltetésű alapítványai, mint az erdészeti 
irodalom fejlesztésére szolgáló Deák Ferenc-alapítvány, a tagok, ille
tőleg azok özvegyei és árvái segélyezésére hivatott gróf Tisza Lajos-, 
Wagner Károly-, Luczenbacher Pál-, Faragó Béla- és Erzsébet 
királyné-alapítvány, a Bedő Albert- és báró Bánffy Dezső-ösztöndíj
alapítványok, végül az erdőgazdaság körül kiváló érdemeket szerzett 
tagok jutalmazására szolgáló Horváth Sándor-alapítvány, melyek 
vagyona elértéktelenedett, továbbra is nyilvántartatnak s ha idővel 
ismét oly tőkére gyarapodtak, hogy kamataik céljuknak megfelelően 
kiadhatók lesznek, szabályzataiknak értelmében rendeltetésüknek 
ismét átadhatók. 



Bíró Zoltán választmányi tag hangoztatja, hogy a törvény-
nyel állandóan foglalkozni kell oly célból, hogy ne kerüljenek 
bele olyan dolgok, melyeket a közvélemény ellenez. 

Waldbott Kelemen báró választmányi tag pártolja Bíró 
indítványát. Szükségesnek tarjta, hogy az egyesület a törvény
nyel foglalkozzon, mert ez a hivatása. A kérdést alaposan előre 
tárgyalva nem fog -megtörténni az, ami a bortörvénnyel történt, 
mely alig lépett életbe, már is novellával kellett módosítani, 
miután előzetesen az érdekelt egyesületek nem tárgyalták. 

Bíró Zoltán választmányi tag egy vitarendező bizottság 
kiküldését is javasolja, hogy a kérdés állandóan napirenden 
legyen tartható. 

Elnök, az igazgató-választmány egyhangú hozzájárulása 
mellett, arra kéri Bíró Zoltán választmányi tagot, hogy indít
ványait írásban is nyújtsa be, hogy az elnökség azokkal érdem
ben foglalkozhasson. 

Titkár jelenti, hogy a forgalmi adó és a forgalmi adó
váltság ügyében az egyesület a pénzügyminiszter úrhoz felter
jesztéssel fordult, amelyben a belföldi tűzifa forgalmi adó-
váltságát a mostani 3%-ról 2%-ra való leszállítását, a belföldi 
termelésű műfa- és fatermékek forgalmi adóját ugyancsak egy
szer, a termelőnél fizetendő 2%-os forgalmi adóváltsággá való 
változtatását és végül a külföldi eredetű fatermékeknél és pedig 
a tűzifánál a 4%-os, a műfánál 2.5—3%-os forgalmi adóváltság 
bevezetését kéri. 

Mindezideig azonban a kérdés nem lett elintézve'. 
Bíró Zoltán választmányi tag közli, hogy értesülése szerint 

a pénzügyminisztériumnak a fázisos rendszer ellen nincsen 
észrevétele, ott főleg abból a szempontból tárgyalják a kérdést, 
hogy a kincstárt a változtatásból kifolyóan károsodás ne érje, 
úgy véli, hogy a forgalmi adóváltság kívánt rendezésének ki
harcolásánál az egyesületnek is teljes mértékben ki kell vennie 
részét. Indítványozza, hogy az egyesület, mihelyt a forgalmi adó
váltság ügye átkerül a földmívelésügyi minisztériumba, azon
nal járjon ott közbe, hogy az kedvezően elintézve, 48 órán belül 
kerüljön vissza a pénzügyminisztériumba. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 



Titkár jelenti, hogy a MÁV. erdei fenyő műhelyfa kiírási 
feltételeinek módosítása ügyében az egyesület, tekintettel arra, 
hogy a kiírások a hazai termelőket versenyképtelenekké tették, 
úgy a MÁV. igazgatóságához, mint a kereskedelemügyi minisz
tériumhoz fordult. A kérésre válasz még nem érkezett, de úgy 
értesült, hogy a kiírási feltételeket kedvezően módosították. 

Rimler Pál választmányi tag közli, hogy a hazai erdőbirto
kosok között kevesen voltak, kik a MÁV. kívánságainak eleget 
tudtak tenni. A vezetése alatt levő herceg Eszterházy Pál-féle 
hitbizományi uradalomban a háború után, mikor a termelést 
megindították, évenkint 4000—5000 m 3 erdei fenyő műhelyfát 
termeltek, amelyből akkoriban csak mintegy 10%-ot selejtez
tek ki, a mostani gépészmérnök átvevők azonban csak a tiszta 
asztalosárut vették át s így nagy kárt okoztak az uradalomnak. 
Miután a MÁV. kívánságainak nem voltak képesek megfelelni, 
az egyesülethez és a földmívelésügyi kormányhoz fordultak. 
Úgy az egyesület, mint a földmívelésügyi kormány közbenjárá
sának köszönhető, hogy a mostani kiírásoknál már figyelembe 
vette a MÁV. a hazai erdőgazdaságok jogos kívánságait s így 
ismét fognak tudni szállítani. Nem mulaszthatja el, hogy kö
szönetét ki ne fejezze az Elnökségnek a hathatós és eredményes 
támogatásért. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

Titkár jelenti, hogy mint az előző években karácsony táján, 
úgy az idén is az erdészeti özvegyek és árvák segélyért fordul
tak az egyesülethez. Huszonöt kérvény érkezett be s javasolja, 
hogy az idén is a nyomorban levő özvegyeknek és árváknak 
fejenként mintegy 15—20 pengő segélyt, összesen 440 pengőt 
utaljanak ki. 

Bíró Zoltán választmányi tag az egyesület nehéz anyagi 
helyzetére való tekintettel a segélyezést nem javasolja. 

Az igazgató-választmány a többség hozzájárulása után, a 
segély megadását határozza el. 

Az igazgató-választmány végül új rendes tagokként a kö
vetkezőket veszi fel: 

Báró Rubidó Zichy Paula uradalma ajánlja Létay Gyula, 
dr. Martin József ajánlja ugyancsak Létay Gyula, Mestyanek 



István ajánlja Győry Jenő, dr. Saághy István ajánlja dr. Hoff-
mann Gyula. 

Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti. 

II. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület 1928 december hó 15-én d. u. 
5 órakor, saját székházában tartott rendkívüli közgyűléséről. 

Jelen voltak: Térfi Béla és báró Inkey Pál alelnökök, Csóka 
József, Bíró Zoltán, Erdőssy Bódog, Fekete Zoltán, Fiedler 
Jenő, Fischer Mihály, Gellért József, Gyarmathy Mózes, 
g. Kayser Sándor, Kozma István, KÖrmendy Károly, Pech 
Kálmán, Petényi Keresztély, Pfeiffer Gyula, Ráduly János, 
Riedl Gyula, Schmidt Károly, Sipos Antal, Tirts Rezső, Vallent 
Emil és Zólomy Imre, Bund Károly titkár es Lengyel Sándor 
segédtitkár. 

Térfi Béla alelnök: 

Mélyen tisztelt rendkívüli közgyűlés! 

A rendkívüli közgyűlést ezennel megnyitom, üdvözlöm a 
sajnos, igen gyér számban megjelent tagokat. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Pfeiffer Gyula miniszteri 
tanácsos úr őméltóságát és Petényi Keresztély tagtárs urat 
kérem fel. 

Bejelentem, hogy a földmívelésügyi miniszter úr ő excel-
lenciája Pfeiffer Gyula őméltóságát bízta meg képviseletével, a 
soproni főiskola pedig Fekete Zoltán választmányi tagtársunkat. 

A rendkívüli közgyűlésnek egyetlen tárgya az alapszabá
lyok módosítása, melyet szükségessé tett a tagdíjaknak újból 
való szabályozása. 

Arra való tekintettel, hogy ennek az igen fontos pontnak 
letárgyalása sokkal szélesebb körű nyilvánosságot igényel és a 
hozandó határozatot is sokkal szélesebb körű nyilvánosság 
bázisára kell helyeznünk, azt a javaslatot vagyok bátor előter
jeszteni, hogy a tisztelt rendkívüli közgyűlés ne foglalkozzék 
ezzel a tárggyal, a mai rendkívüli közgyűlést bezárnám, és a 



jövő évben tartandó rendes közgyűlés tárgysorozatába illesz-
tenők be ezt a rendkívül fontos tárgyat. (Helyeslés.) 

A belügyminisztérium is aggályosnak találhatná, ha egy 
30 tag jelenlétében tartott rendkívüli közgyűlés határozna más, 
900 tag sorsa felett. (Úgy van! Úgyvan!) 

• Méltóztatnak tehát hozzájárulni ahhoz, hogy a mai rend
kívüli közgyűlést lényegében ne tartsuk meg? (Hozzájáru
lunk!) Akkor ezt elfogadottnak jelentem ki és a rendkívüli 
közgyűlést bezárom. (Éljenzés.) 

K Ü L Ö N F É L E K 

Farbaky István f. Árvanagyi'alvi Farbaky István min. 
tanácsos, ny. m. kir. bányászati és erdészeti főiskolai tanár és 
igazgató, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, élete szomorú al
konyán, a patriarchák korában, életének 93. évében, Selmec
bányán, mult év december hó 30-án csöndesen elhunyt. Folyó 
hó 2-án helyezték a Kopogó melletti evangélikus sírkertben 
örök nyugalomra. 

Mély megilletődéssel vettük a szomorú hírt, amely különö
sen volt hallgatóiban őszinte, igaz részvétet kelt. Egykori tudo
mányos és közéleti tevékenységének színhelyén maradva, az 
idők fordulása következtében elárvulva töltötte utolsó éveit. 

Farbaky István az egykori Selmecbányái bányászati és er
dészeti főiskola tanári karának legnagyobbjai közé tartozott. 
Előadásait klasszikus világosság, valóban főiskolai színvonal 
jellemezte. 

Nyíregyházán, 1837-ben született. A Selmecbányái akadé
mia elvégzése után rövid ideig Csehországban gyakornokosko
dott, de már 1859-ben tanársegéd Selmecbányán a matemati
kai és mechanikai tanszéken, 1866-ban docens, 1867-ben rendes 
tanár, 1872-ben lett bányatanácsos és átvette a gépészeti tan
széket. 1876—92-ig az akadémia igazgatója. 1892-ben nyuga
lomba vonult és Selmecbánya város képviselőjévé választatott. 
1889-ben főbányatanácsosi, 1909-ben min. tanácsosi címet nyert. 

Szívből fakadó szeretettel őrizzük egykori tanárunk és igaz
gatónk emlékezetét! 

. • 

Halálozás. Székely István ny. ni. kir. főerdőtanácsos, az 
O. E. E. rendes tagja, aki régente a lugosi m. kir. erdőigazga
tóság tisztikarának volt buzgó tagja, mult hó 21-én, 66 éves 
korában Rákospalotán elhunyt. Béke hamvaira! 


