
A somhegyi erdőőri laknál a zárgondnokság vendégelte 
meg az emelkedett hangulatban lévő társaságot, amelyet a 
késő délutáni órák bír tak osak indulásra, h o g y három kelle
mes és tanulságos nap emlékét v igyék szét a csonka hazában. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A Kormányzó Ür Ő Főméltóságának válaszirata a parádi köz
gyűlés hódoló táviratára. Magyarország ' k o r m á n y z ó j á n a k kabinet
irodája a parádi közgyű lésnek a K o r m á n y z ó Ür Ö F ő mél tóságához 
intézett hódo ló távira tára g r ó f H a d i k János Ö Nagymé l tó ságához 
a következő választ küldte : 

„ A K o r m á n y z ó Űr Ö F ő m é i tósága az Országos Erdészet i E g y e 
sület Pá rádon tartott közgyűlésének . N a g y m é l t ó s á g o d által tolmá
csolt hódoló üdvözletét szíves köszönettel fogadn i méltóztatott . 

Er rő l van szerencsém N a g y m é l t ó s á g o d a t értesíteni. 
Budapest, 1929. évi október 24. napján. 

Vértesy, a kabinet i roda főnöke." . 

Felhívás a magyar erdőtisztikarhoz 
az 1879. évi X X X I . t.-c. 50 éves fennállásának megörök í t ése tár

gyában . 
A z 1879. évi X X X I . t.-c. 36. §-a az erdőtiszti minős í tés megál la

pításával s a 17. §. az erdőtiszt i kezelésnek b i zonyos e rdőkategó
riákra köte lezőleg va ló k imondásáva l a m a g y a r erdőtiszt ikar lét
jogosul tságát tö rvényesen is megál lapí tot ta . 

A z O. E . E. ezóvi közgyű lé se arra v a l ó tekintettel, h o g y az 
erdőtörvény szentesítésének 50 éves év fo rdu ló j a ezévben volt , el
határozta, h o g y az egyesüle t székházában e lhelyezendő márvány 
táblával örökí t i m e g azoknak a férf iaknak az emlékét, akiknek 
nevéhez a tö rvény mega lko tása fűződik s az ehhez szükséges ösz-
szeget a m a g y a r erdőtiszt ikar önkéntes adakozásából gyű j t i 
össze. 

N e m ngyszabású emlékműve t tervezünk, ami a mai nehéz vb 
szonyok között a. t isztikar a n y a g i erejét megha ladná , hanem egy
szerű emléktáblát , a m e l y még i s t anúb izonyságo t tegyen arról a 
kegyeletről és háláról , amive l az erdőtiszt ikar ezeknek a férfiak 
nak kötelességszerűleg adózik . 

M e g g y ő z ő d é s ü n k az, h o g y ha minden tényleges és nyugd í j a s 
erdőtiszt csak 1 ( E g y ) pengőve l j á ru l a köl tségekhez, már össze^ 
gyiil az az Összeg, ami er re a cé l ra szükséges. 

Felkérjük az erdőtiszt urakat, szíveskedjenek erre a célra 
szánt dománya ika t az egyesüle t pénztárához lehetőleg december 
hó 10-ig beküldeni s az összeg rendeltetését az u ta lvány szelvé
nyén jelezni . 

A beérkező a d o m á n y o k a t az E. L.-ban fogjuk nyugtázni . 



Felhívás a magánszolgálatban álló erdőtiszt urakhoz. Az 
O. E. E. fogla lkozni kíván a magánerdőt isztek szolgálat i viszonyá
nak rendezésével © e célból e lsősorban nyi lvántar tásba kívánja 
venni a magánerdőtiszteket . 

Fe lkér jük ezért a magánszolgá la tban álló (tehát az állani i 
és köza lap í tványi erdőtiszteken kívül ' az összes) erdőtiszt urakat, 
szíveskedjenek ez év végéig az egyesüle t titkári hivatalával a kö
vetkező adatokat közöln i : 

1. Név, születési év. 
2. A főiskola végzésének időpont ja és az oklevél kelte. 
3. Je len legi a lkamazás minősége . 
4. A munkaadó neve. 
5. A szogálatbalépés ideje. 
6. Javadalmazás készpénzben és természetbeni járandósá

gokban . 
7. Van-e szerződése a munkaadóval , igenlő esetben kérjük 

ennek e g y másolatát . 
8. Van^e nyugdí je l lá tás i szabályozása az uradalomnak s ha 

igen, hány év i szolgálat után, mi lyen összegű nyugdí ja t biztosítf 
Van-e benne gondoskodás az özvegyek és árvák el látásáról! 

9. Van-e az urada lomnak elfogadott szolgálat i szabályzata'! 
H a igen, lehetőleg kérnénk e g y másolatot róla. 

10. M e l y erdőgazdiasági s esetleg mely, az erdőgazdaságion 
k ívü eső teendők ellátásával van megbízva 1 ? 

11. Mekkora a közvet len kezelésére bízott erdő területe? 
12. A m e n n y i b e n olyan vezető állást tölt be, h o g y több erdőtiszt 

van alája rendelve, menny i ezeknek a száma és egyenként a köz-
ret len kezelésükre bízott terület 1? 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület 1929. évi október hó 16. napján 

Párádon tartott évi .rendes közgyűléséről. 

Megjelentek: g róf Hadik János elnök, Térfi Béla, báró Inkey 
Pál alelnökök, Bíró Zoltán ügyvezető, továbbá Béri Balogh Boldizsár, 
Bekény Aladár, Beniczky Aladár, Beniczky Elemér, Bogár Pál, 
Bogyay Gyula, Borovszky Pál, Bund Károly, Csiszár Imre, Dalmady 
Ödön, Fabriczius 'Endre, Farkas Jenő, dr. Fazekas Ferenc,. Fekete 
Zoltán, Fiedler Jenő, Földváry Miksa, Fritsch Antal, Galambos 
Gáspár, Gasparik Pál, Gellért József, Gyarmathy Mózes, Győry Jenő, 
Hepke Arthúr, Hinfner György, Horváth Miklós, Ivády Gábor, Jáhn 
Rezső, Jándy Artúr , Jankovits Rezső, Kakas Ödön, Kállay Árpád, 
Kallivoda Andor, Kardos Kálmán, Kársai Károly, Katona István, 
Keglevich Gyula gróf, Király Lajos, Kiss Zsigmond, Kolozsváry 
Andor, Komáromy László, Kovács Jenő, Kovássy Kálmán, Kraffszky 
Ferenc, Krizmanits Ferenc, drr. Kund Ede, Lengyel Sándor, Létay 
Gyula, v. Lukács Károly, Magyar Pál, Maróthy Emil, Mayer Aurél, 
dr. Mayer Károly, Mayer Zoltán, Metzli Camil, Miklósy Aladár, Nagy 
László, Nagy Mihály, Neményi Ferenc, Onczay László. Pailavicimi 



Alfonz Károly őrgróf, Pammer Dezső, Papp Béla, Papp-Szász Tamás, 
Petényi Keresztély, Pfetricsek István, V. Kat) János, Raáb Gyula, 
Rappensberger Andor, Riédil! Gyula, Riedl László, dr. Sükösd Béla, 
Schivetz Ferenc, Schmid Ernő, Schmidt Gusztáv, Szántó István, 
Szepesi Arthúr, Szigethy Béla, Szy Dénes, Takács János, Takách 
Zsigmond, Téglás Géza, Tersztyánszky Dezső, Tóth Bódog, Urbantsek 
Ignác, Urbantsek Jenő, Vallent Emil , Véssei Mihály, Vük Gyula, 
L. Wittenberg-er Géza, Zólomy Imre, Zügn Nándor. 

Gróf HaőÁk János elnök: Tisztelt Közgyűlés! Van szerencsém a 
megjelenteket üdvözölni és az Országos Erdészeti Egyesület 1929. 
évi rendes közgyűlését megnyitni . 

A jegyzőkönyv vezetésére Téglás Géza urat, annak hitelesíté
sére pedig Papp-Szász Tamás és Földváry Miksa választmányi tag 
urakat kérem fel. 

Van szerencsém bejelenteni, hogy a magyar kir. földmívelésügyi 
miniszter úr képviseletében dr. Mayer Károly államtitkár úr (élénk 
éljenzés), a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr képviseletében 
Kársai Károly erdőtanácsios úr (élénk éljenzés), az Országos Mező
gazdasági Kamara képviseletében Bottlik József országgyűlési kép
viselő úr (élénk éljenzés), az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
képviseletében Fabr icz ius Endre gazdasági fő tanácsos úr (é lénk él
jenzés), Budapest székesfőváros képviseletében Komáromy László 
főerdőmérnök úr (élénk éljenzés), a Budapesti Mérnöki Kamara kép
viseletében Papp Béla miniszteri tanácsos úr és dr. .Sükösd Béla tit
kár úr (élénk éljenzés), a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzet i 
Szövetsége képviseletében Dalmady Ödön elnök úr és Papp Béla ügy
vezető alelnök úr (élénk éljenzés), az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület képviseletében Schivetz Ferenc titkár ű r 
(élénk éljenzés), a M. kir . Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
képviseletében Fekete Zoltán főiskolai rendes tanár, prorektor úr 
(élénk éljenzés), a Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete 
képviseletében Onczay László erdőtanácsos, alelnök úr (élénk éljenzés), ' 
a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület képviseletében 
Földváry Miksa miniszteri tanácsos, erdőigazgató ú r (élénk éljen
zés), a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület képviseleté
ben pedig Mayer Aurél m. kir . erdőtanácsos úr (élénk éljenzés) 
jelent meg. A. megjelent képviselő urakat melegen üdvözlöm. 

Köszönettel kell megemlékeznem a parádi uradalom zárgondnok
ságáról s különösen a vezetőjéről, Térfi Béla Őexcellenciájáról (zajos 
éljenzés), aki szíves meghívásával lehetővé tette, h o g y ez évi köz
gyűlésünket itt tarthassuk meg. 

Javaslom, hogy a közgyűlés őszinte köszönetének jegyzőkönyv
ben is kifejezést adjon (élénk helyeslés) . 

A z Országos Erdészeti Egyesületnek, mint társadalmi tömörü
lésnek célja az erdőgazdaságot a legmagasabb fokra kifejleszteni és-



hivatása a Magyar Erdőgazdaság és a magyar erdőtisztikar támoga
tása, megvédése és annak érdekeiért való fáradhatatlan küzdelem. 

Tudjuk, hogy Nagy-Magyarország gazdasági ágazatai között az 
erdőgazdaság igen jelentős szerepet töltött ibe, nemcsak azért, mert 
az ország összes területének mintegy 25%-át borította erdő, de azért 
is, mert kiviteli mérlegünknek egyik igen jelentős aktívtételét éppen 
a külföldre szállított faanyagok értéke szolgáltatta. 

A helyzet képe Trianonnal teljesen megváltozott. Erdőterüle
tünknek 86%-át elvesztettük és ezzel erdeink az összes terület 
14 százalékára apadtak. 

Kiviteli mérlegünk passzív oldalának legjelentősebb tételét éppen 
fabehozatalunk teszi ki, multévi 150 milliós értékével. S ez az érték 
nem apadt, sőt az idei év első felében emelkedett és így ebből is lát
juk, mennyire nagyobb lett erdőgazdaságunk hivatásának fontossága. 

Hiszen erdőgazdaságunk mai helyzete az, ami nemcsak pénzügyi
leg tesz bennünket a külföld adófizetőjévé, de állami létünket is és 
biztonságunkat fenyegeti, 

Elég a határok elzárása arra, hogy gazdasági életünknek igen 
jelentős ágazatai teljes tétlenségre legyenek kárhoztatva s igen fon
tos közszükségleteink kielégítetlenül maradjanak. 

Nem elsőrendű közérdek-e ilyen körülmények között minden 
eszközzel arra törekedni, hogy ettől a nagy bohózataitól szabaduljunk 
és szükségleteinket mind nagyobb mértékben biztosítva, függő hely
zetünktől is meneküljünk? (Ügy van! Ügy van! ) 

Mindenesetre fontosabb ez a hivatás, nemesebb ez a cél, mintha 
csak meglévők védelmére szorítkoznánk. 

Kétségtelen tehát, hogy a hivatás, melyet az Országos Erdészeti 
Egyesületnek be kell töltenie, fontosságából nem veszített s a cél, 
melyet el kell érnie, nemzetibb és magasztosabb, mint valaha is volt. 
(Élénk helyeslés.) 

A másik kérdés, betölti-e, jbe tudja-e tölteni az Egyesület ezt a 
hivatását s (ha nem, m i az, oka annak ? 

Be kell látnunk, hogy az Országos Erdészeti Egyesület hosszú 
idő óta nem tölthette be ezt a szerepet, melyet nemcsak hivatása, de 
kötelessége is lett volna betölteni. 

És itt a hibát magunkban kell keresnünk. Hiányzott az arra hi
vatott tényezőknél a céltudatos és eredményes működéshez szükséges 
érdeklődés. Pedig a háború utáni idők súlyos gazdasági viszonyai 
mellett az erdőgazdaság létérdekei nagyon is rászorultak volna a 
hathatós védelemre. 

Mindnyájan ismerjük az adóterheket, melyek az erdőgazdaságra 
.nehezednek s maholnap lehetetlenné teszik a gyengébb állományok
kal rendelkező gazdaságokban a jövedelmező üzemet. 

Belföldi termelésünk védelme minimális. A z olcsón termelhető 
külföldi áru a magyar termelést oly súlyosan terhelő forgalmi adó 
alól is, igen sok vonatkozásban mentesül. 



Vasúti díjszabási rendszerünk mintha kifejezetten a magyar 
termelés elnyomására volna alapítva, mert a helyiérdekű vasutak 
magas díjtételei, az úgynevezett törttarifa számítással j á ró kettős, 
sőt három-négyszeres kezelési díj jal mind a magyar termelés termé
nyeinek értékesítését nehezítik meg és ezáltal versenyképességét 
csökkentik. 

A z indokolatlanná hosszú ideig fenntartott kötött forgalom 
miatt az erdőgazdaság -nem használhatta ki a konjuktúrát és í gy nem 
erősödhetett meg arra az időre, amikor már a külföldi áru nyomasztó 
versenyével került szembe. 

A magyar erdőgazdaságnak egyik régi sérelme az 1918. évi 
3296. M. E. számú háborús (kormányrendelet és ennek végrehajtása 
ügyében kiadott 1918. évi 143.800. sz. F. M. rendelet rendelkezései
nek változatlan fenntartása. ( Ü g y van! Úgy van! ) 

A rendelet miniszteri engedélytől teszi függővé a szabadrendel
kezésű erdőkben minde-n használatot s a minisztérium hatáskörébe 
utalja, hogy a használat engedélyezését feltételekhez köthesse, anél
kül azonban, hogy a birtokos, joga i t csak a legkisebb mértékben is 
körülírná vagy biztosítaná. 

Ma is érvényben van drákói toüntetőrendelkezése, melynek 
alapján a favásánló esetleges mulasztásaiért vagy kihágásáért 
is a bir tokos felelős és közigazgatási úton hathavi elzárással és ezen
felül még pénzbüntetéssel is büntethető, a faanyagok elkobzásán 
kívül. 

A z ellen, h o g y iez a háborús rendelet ia b i r tokost szabadrendel-
kezési jogától ilyen mértékben továbbra is megfossza, a leghatáro
zottabban tiltakoznunk kell. ( Ü g y van! Ügy van! Til takozunk!) 

Az Egyesület még május hó elején felírt a földmívelésügyi mi
niszter úrhoz, hogy a rendelet egyes, könnyen módosítható intézke
déseit a birtokosokra előnyösefob módon változtassa meg. Sajnos, ez 
irányiban máig sem történt semmi intézkedés. 

Reméljük, hogy a hatalmi túltengés irányzatával szemben a 
bölcs belátás és igazságosság f o g győzni. 

Mindezeken a bajokon igen sokat lehetett volna segíteni, ha az 
Egyesület életében tevékeny részt vettek volna az elsősorban érde
kelt birtokosok és ezáltal az Egyesület fellépésének meg lett volna 
a megfelelő nyomatéka. 

Hozzájárult még ehhez az a jórészt félreértésekből keletkezett 
sajnálatos feszültség is, mely az Egyesületet a hivatalos köröktől, az 
erdőbirtokosokat az állami adminisztrációtól elválasztotta. 

Jelentős eltolódás állott be az állami tulajdont alkotó és állami 
kezelésben levő erdőknek a magánerdőkhöz való arányszámában. 

Az állami erdők arányszáma 15.6%ról 4.2%-ra, az állami erdő
tisztek által kezelt erdők arányszáma •— az állami erdők betudásá
val — 45.1%-ról 19.3%-ra esett vissza. 

Az erdőgazdaság súlypontja tehát lényegesen a magánerdők felé 



tolódott el, amelyek — természetszerűleg — érdekeik fokozottabb 
védelmét várták az Egyesülettől. 

Várták ezt annál inkább, mert a földreform által megcsonkított, 
értékesítési nehézségekkel is sokat küzdő mezőgazdasággal szemben 
a nagybirtok életében, jövedelmezőségében az erdőgazdaság szerepe 
állandóan növekedett. 

Át kellett és át kell tehát alakulnia a változott viszonyok között 
az Egyesület életének és működésének is. 

A z utolsó időkben jórészt megszűnt a feszültség az Egyesület 
és a hivatalos körök között, amely az Egyesület munkáját megbéní
totta s a hivatalos körök annyi jóindulatának láttuk tanújelét, hogy 
bizton reméljük azt, miszerint a kívánatos teljes összhang mielőbb 
helyreáll s az Egyesület munkája a teljes eg3'etértés jegyében fogja 
szolgálni mindnyájunk közös célját, a magyar erdőgazdaság fel
virágoztatását ! 

Ennek a közös célnak a munkálására gyűltünk itt össze s meg
győződésem az, hogy tárgyalásaink az erdőgazdaság érdekeit számot
tevő mértékben fogják előmozdítani. 

Tisztelt Közgyűlés! Meg kell itt emlékeznem arról a változásról, 
mely az Egyesület intézésében az utolsó év folyamán beállott. 

Bund Károly miniszteri tanácsos, egyesületi titkár, ez évben 
töltvén be 30. évi szolgálatát, nyugdíjaztatását kérte, amely kérelem
nek az Egyesület igazgatóválasztmánya az alapszabályok erre vonat
kozó rendelkezései értelmében helyt adott. 

E g y emberöltőn keresztül szentelte Bund Károly munkaerejének 
javát az Egyesület ügyének s ha a legutolsó években nem a kedve, 
de a kényszerűség vit te arra, hogy megélhetését biztosító más fog
lalkozást is vállaljon, tette ezt azért, mivel, sajnos, az Egyesület nem 
volt képes az exisztenciáját megfelelően biztosítani. 

Azok az eredmények, melyeket az Egyesület a múltban elért, a 
virágzásnak, az anyagi erőnek az a teljessége, amiben az Egyesület
nek a háború előtti években, része ívolt, az ő nevével, az ő munkássá
gával elválaszthatatlanul összefortak (Ügy van! Ügy van! Élénk 
éljenzés.) és így az Egyesület ezek felett egyszerűen napi
rendre nem térhet. 

Javaslom ezért a tisztelt Közgyűlésnek, hogy őszinte elismeré
sének és nagyrabecsülésének kifejezését adandó, Bund Károly érde
meit iktassa jegyzőkönyvbe és az elnökséget bízza meg azzal, hogy 
erről őt megfelelően értesítse. (Élénk helyeslés.) 

Tisztelt Közgyűlés! Sajnálattal be kell jelentenem, hogy báró 
Inkey Pál, az Egyesület eddigi elnöke, az alelnöki t isztet tovább 
vállalni nem hajlandó. Inkey báró az Egyesület alelnöki tisztét nagy 
tudással, odaadással és áldozatkész munkássággal látta el. (Ügy van! 
Ügy van! Élénk éljenzés.) Kiváló és rokonszenves egyéniségével 



mindnyájunk nagyrabecsülését és szeretetét vívta ki. ( Ü g y van! 
Ügy van! ) 

Amikor azt javaslom, hogy megingathatatlan elhatározása fe
lett a tisztelt Közgyűlés őszinte sajnálkozásának adjon kifejezést, 
egyúttal indítványozom, hogy odaadó fáradozásáért őszinte köszö
netünket nyilvánítsuk és érdemeit jegyzőkönyvi leg örökítsük meg. 
(Élénk helyeslés.) 

Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a közgyűlés tárgysorozatára áttér
nénk, javaslom, hogy Horthy Miklós Kormányzó Ür Őfőméltóságát a 
következő távirattal üdvözöljük: 

„Hor thy Miklós Kormányzó Ür Őfőméltóságának, 
Budapest, 

Vár, Kormányzóság. 

Engedje meg Főméltóságod, hogy az Országos Erdészeti Egye
sület mai napon, Párádon megtartott közgyűlése alkalmából Főmél-
tóságodat, akiről tudjuk, hogy az ország minden gazdasági ágának 
boldogulását mennyire szívén viseli, hódolatteljesen üdvözöljük". 

(Élénk helyeslés.) 
Tisztelt Közgyűlés! A z egyesületi élet fontosabb mozzanatairól 

ügyvezető-választmányi tagunk, Bíró Zoltán Őméltósága f o g jelen
tésében beszámolni. 

Mielőtt áttérnénk a tárgysorozat egyes pontjaira, Bund Károly 
Őméltósága kíván felszólalni. (Hall juk! Hall juk!) 

Bund Károly: Nagyméltóságú Elnök úr! Mélyen tisztelt Köz
gyűlés! Méltóztassék megengedni, hogy nyugdíjaztatásommal kap
csolatosan azokért az elismerő, szíves szavakért, amelyekkel az Elnök 
úr Őnagyméltósága rólam megemlékezni kegyeskedett, mélyen átér
zett, őszinte köszönetemnek adjak kifejezést, 

A véletlen úgy hozta magával, hogy az Egyesületnek éppen a 
Felvidéken, Selmecbányán tartott közgyűlésén szerepeltem először 
az Egyesület színe előtt és most itt, Párádon, a Felvidék küszöbén 
búcsúzok el az Egyesülettől. A z az őszinte kívánságom, hogy ez az 
Egyesület a jövőben vivát, crescat, f loreat! (Zajos éljenzés.) 

Elnök: Mayer Károly államtitkár úr Őméltósága kíván fel
szólalni. 

Mayer Károly államtitkár: Tisztelt Közgyűlés! Elsősorban hálá
val köszönöm az Elnök úr Őnagyméltóságának szíves üdvözlő szavait. 

Másodsorban az a kötelességem, hogy a földmívelésügyi minisz
ter úr Őnagyméltóságának üdvözletét tolmácsoljam a közgyűlésnek, 
aki ezzel engem megbízott . (Élénk éljenzés.) 

És dtt c s a k egész röv iden arra kívánok reflektálni, amit 
Őexcellenciája elnöki megnyitóbeszédében! mondott. Teljesen egyet
értek azzal, hogy az a körülmény, hogy Magyarország erdőterülete 
lényegesen csökkent, nem befolyásolhatja az erdészet jelentőségét, 



sőt ellenkezőleg, éppen most, a legnagyobb feladat hárul az erdő
birtokosokra és az erdőmérnökökre, amikor faállományunk nagy
része . elveszett. Nagy-Magyarországban e kérdésnek nem volt ily 
nagy jelentősége a kiviteli mérleg szempontjából, mint most. 

Ami Őexcellenciájának azt a kijelentését illeti, hogy a háborús 
kormányrendelet most is egzisztál, ez tény, de kijelenthetem, hogy 
az. erdőtörvényterv.ezetet, amely ezzel a kérdéssel behatóan foglalko
zik és amely egyúttal a faállomány védelme mellett az erdőbirtoko
sok védelméről is f o g gondoskodni, talán már e hónapnak végén az 
Országos Erdészeti Egyesületnek rendelkezésére tudom bocsátani. 
(Zajos éljenzés.) í g y módjában áll az Országos Erdészeti Egyesü
letnek állást foglalnia és e jelentős Egyesület állásfoglalását a föld-
mi vélélsügyi miniszter úr és a kormány honorálni kívánja. (Zajos 
éljenzés.) 

Végül a magam részéről is ama kívánságomnak óhajtok kifeje
zést adni, hogy az összes tényezők között harmonikus összhangnak 
kell fennállnia és ennek a magam részéről mindig meleg híve vagyok 
és leszek. (Élénk éljenzés.) Nagyon fogok örülni, ha az erdőbirtoko
sok és az erdészeti tisztviselők között a legharmonikusabb összmű
ködés lesz a jövőben. (Zajos éljenzés.) 

Elnök: Mindnyájan a legnagyobb hálával vesszük az államtitkár 
úr Őméltóságának ezt a nyilatkozatát és biztosítjuk őt arról, hogy 
mindent el fogunk követni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a 
hivatalos körökkel a legjobb viszonyban és a legnagyobb megértés
ben fejtse ki működését az erdészet nagy érdekeinek szolgálatában. 
(Élénk éljenzés.) 

Ezután áttérhetünk a tárgysorozat következő pontjára: Bíró 
Zoltán ügyvezető Őméltósága fogja előterjeszteni jelentését. (Hall
juk! Hall juk!) 

Bíró Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Nehéz, aggodalmaikkal és küz
delemmel teljes esztendő rohant el az Egyesület felett, a mult év 
szeptemberében', Szombathelyen megtartott közgyűlés óta. 

A néhány héttel a multévi közgyűlés előtt kirobbant ellentét 
nyomasztólag hatott mindnyájunkra, akik szerető és féltő gonddal 
figyeltük az Egyesület életjelenségeit s aggódva találgattuk, nem 
vezetnek-e a belül forrongó ellentétek szakadásra, kibírja-e a háború 
utáni idő által erősen megviselt szervezet az újabb rázkódtatást ? 

A z aggodalmak hála Istennek, feleslegesnek bizonyultak. 
A z ellentétek, mint vízbedobott kő által okozott hullámgyűrűk, 

elsimultak anélkül, hogy a közel egy évtized óta vajúdó egyesü
leti élet lassú tengődését erősebben megzavarták volna. 

Igen hamar zökkentünk vissza a régi vágányba, amely még min
dig gondokkal van kikövezve s tapogatózva kerestük a kivezető utat, 
amelyik új irányt szabva, újból fölfelé irányítsa az erősen lejtőnek 
indult szekeret. 



Az érdeklődés' az Egyesület ügyei iránt majdnem teljesen 
hiányzott. 

Ne méltóztassék rossz néven venni, ha ennek az érdeklődés
hiánynak az okait kutatva, teljes őszinteséggel mutatok rá az elkö
vetett hibákra, mert hiszen enélkül azokat kiigazítani nem tudjuk. 

Egyfelől tényleges : áUamszolgálatban álló kollégáink bizonyos 
aggodalommal látták, hogy az irányítás kezükből kicsúszott. Csende
sen elfordultak az Egyesülettől, aminek az lett a következménye, 
hogy az annyira szükséges összeköttetés, sűrű és állandó érintkezés 
az Egyesület és a hivatalos körök között úgyszólván teljesen meg
szakadt. 

Másrészről az erdőbirtokosok és magánszolgálatban álló kollé
gáink j ó része még mindig a „magya r királyi"-nak mondott intéz
ményt látta az Egyesületben. Abban a hiedelemben, hogy a maguk 
kívánságát, óhajait amúgy sem tudják az Egyesületen belül érvénye
síteni s ha tudnák is, ennek kifelé ,n.e,m lenne semmi hatása: szintén 
nem sokat törődtek az Egyesület ügyeivel. 

Pedig mindannak, amit az Egyesület hibájául lehet felróni, ez a 
mindkét oldalról téves felfogás volt az indító oka. 

A 900-at meghaladó létszámról 220 emberre leszanált állam
erdőtisztikar képviselői ma az Egyesület taglétszámának kereken 
20% át teszik. . 

Csak természetes folyamat tehát, ha az irányítás a 80%-os 
többség kezébe kerül. 

Viszont ha az Egyesület működésében nem érvényesül a magán
erdőgazdaság kívánsága s az Egyesület fellépésének nincs meg a 
kellő nyomatéka: ennek legkevésbé sem oka az államerdészeti tiszti
kar, hanem csak az a körülmény, hogy a természetes többség az 
egyesülésben rejlő erejét sem befelé az Egyesületben, sem pedig ki
felé meg sem próbálta érvényesíteni. 

Maga a vezetőség, ha nem érez maga mögöt t egységes tömeget, 
ha nem számíthat arra, hogy munkáját a saját munkakörében min
denki támogatni fogja , igen! ritkán tud eredménnyel küzdeni. 

Méltóztassanak megengedni, hogy pár szóval körvonalazni pró
báljam azt a szerepet, amit szerény véleményem szerint az Egyesü
let ma betölteni hivatott. 

Az államerdészeti adminisztrációval szemben tisztázzuk a hely
zetet először. 

Mindnyájunk meggyőződése, hogy tenniakarásban, munkakedv
ben, a szak szeretetében ma sincs hiány s az eredmény, amit az állam
erdészet az általános erdőgazdaság előmozdítása terén el tud érni, 
mégis csekély. 

Az erdőgazdaság helyzete erősen visszacsúszott s ennek a követ
kezményeit siralmasan érzi az egész erdőgazdaság. 

Igen fontos erdőgazdasági .célokra a l i g egy-kétezer pengős téte
lek szerepelnek az állami költségvetésben akkor, amikor a sokkal ki-



sebb fontosságú, de egyébként hasonló természetű célokra igen sú
lyos százezrek jutnak. 

Elég lesz tán példának felhozni a legutolsó 14 millió pengős be
ruházási programmot, amelyből erdészeti célokra mindössze 200.000 
pengő, nem egészen 1.4% jutott, ez is a kincstári erdők út- és vasút
építéseire, általános erdőgazdasági célokra pedig — legalább a lapok 
által közölt adatok szerint — semmi. 

Az erdészeti főosztály igen jó l ismeri azokat a területeket, ahol 
sürgős tennivalók vannak, erősen hiszem, hogy iparkodott is ezekre 
fedezetet szerezni, de előbb említett helyzete miatt nem tudott. 

Feltétlenül célt érhetett volna, ha e g y független, erőteljes érdek
képviselet ismerte volna a helyzetet s az osztályt kívülről is támogatja. 

Űjfoól hangsúlyozom, hogy csak független érdekképviselet támo
gatása segíthetett volna, mert olyan intézmény közbelépésének, ame
lyet köztudomás szerint az illető ágazat állami funkcionáriusai irá
nyítanak, más ágazatokkal, de különösen a pénzügyi adminisztráció
val szemben vajmi kevés a nyomatéka. 

Elsőrendű érdeke tehát az erdészeti adminisztrációnak, hogy egy 
erőteljes független egyesülés álljon mellette, amelyikkel állandó 
összeköttetést tart fenn s amelyik szükség esetén megfelelő nyoma
tékkal tudja! közérdekű törekvéseiben támogatni. 

De szükséges ez a benső érintkezés azért is, mert hiszen ez ad 
legkönnyebben módot és alkalmat az államrendészeti adminisztráció
nak arra, hogy ai magángazdaságnak jogos kívánságait, panaszait, 
bajait minél alaposabban megismerhesse s azok kielégítése, illetőleg 
orvoslása iránt kezdeményezőleg léphessen fel. 

Nézzük már most az Egyesület helyzetét a magánerdőgazdaság
gal szemben. 

Azokhoz az indokokhoz, amiket az előbb felhoztunk, még egy 
nyomós' ok csatlakozik. 

Nemcsak az fordulhat elő, hogy a hivatalos erdészeti admi
nisztráció nem elég erőteljes az erdőgazdasági érdekek képviseletére, 
de a legjobb indulat, a legnemesebb szándék mellett is előfordulhat, 
hogy egy intézkedés hibás vágányra csúszik, vagy az államhatalom 
túlságos mértékben akar a magángazdaságba beavatkozni. Láttunk 
már példát mindegyikre. 

Nem elsőrendű támasza volna-e ilyenkor a magángazdaságnak 
az a hivatalos körökkel benső viszonyban levő, de független egyesü
lés, amely — ha lehet — a maga kebelem belül egyenlíti ki az ellen
tétet s ha arra van szükség, kifelé a hivatalos adminisztrációval 
szemben is érvényre tudja juttatni a jogos álláspontot? 

Mellőzni kívánom itt most az egyéb kollegiális vagy tudományos 
vonatkozású részeit ennek a kérdésnek, mert úgy hiszem, hogy ezek 
az igazán az elevenbe vágó dolgok már eléggé igazolják a függet
len, erőteljes egyesülés szükségességét. 



Nemcsak az egész erdőgazdaság, de a saját, legfontosabb érdekei 
ellen vét tehát mindkét fél akkor, amikor nem iparkodik minden 
eszközzel támogatni az Egyesület ily értelmű felvirágzását. 

De megadja mindez egyúttal fejlődésirányát is. 
Minden irányban teljesen független Egyesület kebelén belül 

őszinte, bensőséges érintkezés, őszinte törekvés a megértésre, az egy
más véleményének megbecsülése, odaadó munka a közös célok érde
kében, az erdőgazdaság érdekeinek erőteljes képviselete úgy benn az 
Egyesületben, min t kife lé is. 

Ügy vélem, ha mindnyájan ezeket a célokat szolgáljuk, igen ha
mar elérjük a másikat is, hogy az Egyesület virágzó, független, erős 
és közkedvelt legyen. 

Méltóztassék megengedni, hogy ezek után pár szóval beszámol
ják arról, mi t itett a z Egyesüle t vezetősége e célok érdekében. 

Első törekvésünk volt a még mindig lappangó ellentétek kikü
szöbölése és az érdeklődésnek az Egyesület iránt leendő felkeltése. 

Ebből a célból az Egyesület vezetősége hetenként barátságos 
összejöveteleket rendez az Egyesület helyiségeiben, amelyek az el
múlt idényben csak a barátságos érintkezést kívánták előmozdítani, 
ebben az idényben azonban már felolvasásokkal, vitaelőadásokkal ko
molyabb jelleget is kívánunk adni azoknak. 

Bár a nehéz gazdasági viszonyok vidéki tagtársainkat erősen 
gátolják az összejövetelek látogatásában^ az eddigi eredmények re
ményt nyújtanak arra, hogy összejöveteleink a kollegiális összetar
tást hathatósan fogják erősíteni. 

Egy ik állandó kifogás volt az, hogy az Egyesület hivatalos köz
lönye, az Erdészeti Lapok kifejezett irányzatot szolgál s nem foglal
kozik sok olyan kérdéssel, amik különösen a vidéki kollégákat 
érdekelnék. 

Bár a lapot ennek megfelelően nagyobb terjedelemben kellett 
megjelentetni, ami az Egyesületre jelentékeny anyagi terhet ró, be
kapcsoltuk a lap tárgykörébe a mérnöki társadalom, a vidéki egyesü
letek fontosabb életjelenségeinek ismertetését, az állandó fapiaci 
tájékoztatót, a fontosabb közszállítások eredményeinek ismertetését, 
felvettük a vadászatra vonatkozó cikkek közlését is s tájékoztattuk 
olvasóinkat minden az erdőgazdaságot jelentősebben érintő törvény
es rendelet felől. 

Az egyoldalú irányzat látszatának elkerülése céljából a szerkesztő 
helyet adott s ad minden, a ilap szintjét megütő cikknek, ha az erdő
gazdasági vonatkozású, komoly tárggyal foglalkozik s nem tartalmaz 
személyes élű támadást. 

Az Egyesület vezetősége módot kívánt nyújtani arra, hogy az 
Egyesületnek a választmányon kívül álló tagjai is erőteljesebben ve
gyenek részt az Egyesület munkájában, e cél érdekében részint vá
lasztmányi, részint a választmányon kívül álló tagokból egyelőre öt 



bizottságot szervezett oly célból, hogy ezekből •— megfelelő érdeklő
dés esetén — a szakosztályok kialakuljanak. A bizottságok ügyrend
jét a választmány akként állapította meg, hogy azok ülései a tagok 
részére nyilvánosak, azokon mindenki felszólalhat és indítványokat 
tehet, másrészről megadta annak a lehetőségét, hogy a bizottságok 
magukat a tárgykörök iránt érdeklődő tagtársakból tetszés szerinti 
létszámra kiegészítsék. 

Minden befutó indítványt, minden felmerülő ügyet, ha csak a 
dolog sürgőssége azonnali intézkedést nem kíván, a választmány a 
bizottságokhoz tesz át tárgyalás és előkészítés végett oly célból, hogy 
a kérdésekhez elintézésük előtt a választmányon kívül álló tagtársak 
is hozzászólhassanak. 

Mivel felmerült az a panasz is, hogy a nem választmányi tagok 
az igazgatóválasztmány üléseinek idejéről nem kapnak idejében tá
jékoztatást, az elnökség intézkedésére egyetlen sürgős eset kivételé
vel minden választmányi ülés meghívóját és jegyzőkönyvét az Erdé
szeti Lapokban megfelelő időpontban közöltük. 

Figyelemmel kísért az Egyesület vezetősége minden, olyan jelen
séget, amely az erdőgazdaság vagy az erdőmérnöki kar érdekeit köze
lebbről érintette és ahol szükség volt, beadványokkal, vagy személyes 
eljárással iparkodott az érdeket megvédeni. 

í gy elsősorban felterjesztéssel fordul t a kereskedelemügyi mi
nisztériumhoz a M Á V erdeifenyő iműhelyanyagainak szállítására vo
natkozó feltételek megfelelő módosí tása tárgyában. A felterjesztés 
megfelelő eredménnyel járt, amennyiben ezeket a feltételeket a ke
reskedelemügyi miniszter úr az egyesület kérelméhez képest módo
sította s így lehetővé tette, hogy ezekből a szállításokból! a magyar 
termelés is (megfelelően kivegye a maga részét. 

Az egyfázisú forgalmi adónak a műfatermékekre leendő kiter
jesztése tárgyában az egyesület már kétízben is felírt a pénzügy
miniszter úrhoz s mindkét alkalommal kérte a földmívelésügyi minisz
ter úr támogatását is, amit a legteljesebb mértékben meg is kapott. 
A kérdés ugyan még véglegesen nincs elintézve, de már is megállapít
hatjuk, hogy a legfontosabb kérdésben, az adókulcs leszállításában 
úgy a földmívelésügyi, mint a kereskedelemügyi minisztérium az 
Egyesület kérelme mellett foglalt állást. Az Egyesület újból felhasz
nálta az alkalmat arra, hogy a belföldi tűzifa forgalmi adójának le
szállítását kérje s reméljük, hogy ez a kérelem is teljesülni fog. A 
vezetőség az ügyet állandó figyelemmel kíséri s nem fog késni az el
intézésbe a kellő időpontban beavatkozni. 

Ipari körök ez év elején újból kérték, hogy a nyers rönkfát a 
kormány kiviteli illetékkel terhelje meg. 

Mivel az esetleges illeték különösen a nyugati határhoz közelebb 
.fekvő erdőgazdaságokat jelentékenyen megkárosította volna; még pe
dig anélkül, hogy ez a belföldi iparra számottevő előnnyel járt volna, 
az Egyesület erélyeshangú felterjesztésben kérte az indítvány mellő-



zéséL Az eljárás eredményre is vezetett, amennyiben az illeték lero
vásának kérdését a kereskedelemügyi minisztérium a napirendről 
levette. 

Ezt az alkalmat felhasználta az egyesület arra is, hogy az illeté
kes minisztériumoknál fabehozatali és kiviteli statisztikai adatgyűjté
sünk megfelelő módosítását kérje, erre a felterjesztésünkre azonban 
választ még nem kaptunk. 

Ugyancsak felterjesztéssel fordult az Egyesület a kereskedelem
ügyi miniszter úrhoz az iránt, hogy a belföldi fűrészekre szállított 
rönkfa és az azokról szállítandó fűrészáru fuvardíját számottevően 
mérsékelje. 

A felterjesztésre ugyan elutasító választ kaptunk, de a megindí
tott eljárást az egyesület nem szándékozik abbahagyni. A választ az 
igazgatóválasztmány az illetékes bizottságnak adta ki s a további 
teendőkről a bizottság előadója fogja a t. Közgyűlést tájékoztatni. 

Felterjesztésben kérte az Egyesület az államvasút tüzifaszállítási 
feltételeinek a magyar termelés érdekében való megfelelő módosítását, 
erre a felterjesztésre azonban ezideig választ még nem kapott. 

Jánosi Engel József tagtársunk indítványára az Egyesület fel
terjesztésben kérte a földmívelésügyi miniszter úrtól a 3296—1918. 
M. E. számú kormányrendelet némely intézkedésének módosítását. A 
kérelemre még választ nem kaptunk, az indítvány azonban az illetékes 
bizottság javaslatával a t. Közgyűlés elé kerül. 

Az erdei munkásoknak a nemzetközi munkavédelmi szervezet 
egyezményébe leendő felvétele ellen az Egyesület kénytelen volt állást 
foglalni, mert a kérdés statisztikailag előkészítve és feldolgozva egy
általán nem vol t . A.z. E g y e s ü l e t ál láspontját a fö ldmíve lésügyi 
miniszter ú r is magáévá tette. 

A közszállítási szabályzatnak a kereskedelemügyi minisztérium
ban lefolytatott előzetes tárgyalásán az Egyesületet Elnök Űr Őexcel
lenciája képviselte s hosszas és részletes felszólalásban mutatott rá a 
hivatalos tervezet hibáira. A felszólalásban foglaltakat az összes jelen
volt érdekeltségi képviselők magukévá tették, de — bár az akkori mi
niszter úr a kifogások kiküszöbölését megígérte, — a tervezet minden 
módosítás nélkül jelent meg. A z Egyesület a magyar termelés szem
pontjából legfontosabb rendelkezés megfelelő kiegészítését újból kérel
mezte s reméli, hogy az újból megindult általános eljárás során az 
erdőgazdaság kívánságai is méltánylásra találnak. 

Végül ismételten felírt az Egyesület a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz abban az irányban, hogy az új erdőtörvény tervezetét még az
élőtt küldje meg az Egyesületnek tárgyalás és hozzászólás végett, mi
előtt annak egyes rendelkezéseire vonatkozólag véglegesen állást fog
lalt volna. 

A felterjesztést az elnökség személyes közbenjárással is t á m o 
gatta, még pedig teljes sikerrel, mert a földmívelésügyi miniszter úr 
közvetlenül a közgyűlés előtt értesítette Elnök Űr Őexcellenciáját, 



hogy a kérelemnek helyt ad és a törvény tervezetét, mihelyest az erdé
szeti főosztály azt letárgyalta, megküldi az Egyesületnek anélkül, hogy 
annak egyes rendelkezéseit illetően előbb állást foglalna. 

Általában örömmel kell megemlékeznem arról a jóindulatú meg
értésről, ameüyel a földmívelésügyi miniszter úr és illetékes szakköze
gei az Egyesület felterjesztéseinek túlnyomó részét fogadták s arról a 
meleg támogatásról, amelyben Egyesületünk felterjesztéseit a többi 
miniszter uraknál részesítették. (Élénk éljenzés.) 

Az általános erdőgazdasági vonatkozású kérdéseken kívül állandó 
figyelemmel kísérte az Egyesület vezetősége az erdőmérnöki kar érde
keit érintő ügyeket is. 

í g y az összes műszaki testületekkel egyetértve résztvett abban 
az eljárásban, amelyet a mérnöktársadalom indított a munkafenntar
tásra vonatkozó rendelet kiadása iránt. 

Az úgynevezett „normal-státus" eszméjének felvetése alkalmával 
pedig kellően indokolt felterjesztésben kérte nemcsak az ilietékes mi
niszter urakat, de a miniszterelnök urat és a takarékossági bizottság 
elnökét, hogy az államerdészeti tisztikar létszámán mindaddig, amíg 
a teendőket az új erdőtörvény nem szabályozza, ne változtassanak, 
illetőleg a létszámot ne apasszák. 

A felterjesztésre választ még nem kaptunk. 
Megfelelően, iparkodott kivenni részét az Egyesület a rokonegye-

sületekke! való együttműködésből is. Állandó és szívélyes összekötte
tést tart fenn a Mérnöki Kamarával, a Magyar Mérnökök és Építé
szek Nemzeti Szövetségével, a Bányászati és Kohászati Egyesülettel 
s a közösvonatkozású dolgokban mindenkor iparkodni fog a Mező
gazdasági Kamarával és az 0 . M. G. E.-vel egyértelmű eljárásra. 

A vidéki erdészeti egyesületek minden ülésén képviseltette ma
gát Egyesületünk, résztvettek Egyesületünk képviselői az osztrák és 
Tirol—vorarlbergi erdészeti egyesületek együttes jubiláris közgyűlé
sén is. Ugyancsak gondoiskodtunk az Egyesületnek a Magyar Orv. és 
Természetvizsgálók soproni vándorgyűlésén, a városi mérn. veszprémi 
ülésén, végül a kaposvári kiállításon leendő képviseltetéséről is. 

Állandó gondját képezte a vezetőségnek az Egyesület anyagi hely
zetének rendbehozatala is. 

E helyütt hálával kell megemlékeznünk a földmívelésügyi minisz
ter úr jóindulatú támogatásáról, aki az Egyesület céljaira június hó 
folyamán minden, kérés nélkül 4000 pengő segélyt kegyeskedett folyó-
síttatni, a mult hó elején pedig 1000 pengő segély kiutalásával méltóz
tatott lehetővé tenni azt, hogy az osztrák és » tiroli erdészeti egyesü
letek jubiláris közgyűlésére két képviselőjét kiküldhesse (é l jenzés! ) , 

A iszombathelyi közgyűlés az alapszabályok egy részének mó
dosítását és a tagdíjak újból Jeendő megállapítását elvileg elfo
gadta. A módosítás végleges megállapítására multévi december hó. 
15-én összehívott rendkívüli közgyűlés a megjelent tagok csekély 
számára való tekintettel ebben a fontos kérdésben nem határozott. 



A z iigazgatóválasztmány a kérdést több ízben tárgyalta s mivel 
több oldalról kifogás tárgyává tették, hogy a régi alapító- és év-
díjas tagokkal .szemben a tagsági dí jak ilyen önkényes felemelése 
nem teljesen méltányos, akként határozott, hogy az egyesület köte
lékébe tartozó bir tokos Urakat felkéri tagsági díjaik, i l le tőleg ala
pítványaik méltányos valor izációjára . 

Az eljárás eredménnyel kecsegtet , mer t régi alapító- és évdíjas 
tagjaink közül .Ferenc ba jor királyi he rceg Őfensége évi 240 pen
gőre, Fr igyes cs . é s kir. főhe rceg Őfensége évi 150 pengőre, a Her-
cegprimási Uradalom 150 pengőre , Festetich Taszi ló Őhercegsége 
évi 300 (pengőre, dr . Eszterházy Pál Őhercegsége évi 950 pengőre, 
dr. Batthyány Strattmann László Őhercegsége az eddigi tagsági 
járulékon (felül évi 100 pengőre, igróf Károlyi László Őexcellenciája 
évi 800 pengőre , g ró f Andrássy iSándor Őexcellenciája évi 100 pen
gőre, g r ó f Eszterházy M ó r i c Őexcellenciája évi 200 pengőre , őrgróf 
Pallavicini A l fonz Károly Őméltósága évi 200 pengőre, báró Inkey 
Pál Őméltósága 60 pengőre , a pannonhalmi szent Benedekrendi 
apátság évi 100 (pengőre, g ró f Eszterházy Ferenc Őméltósága tatai 
uradalma évi 150 pengőre valorizálták tagsági díjaikat. Elnök Ur 
Őexcellenciája régi évdíjas tagságát (500 pengő letételével alapító-
tagsággá íváltoztatta át, ezenfelül régi alapítványaikat valorizál
ták Huszár T ibor vál. tag 600 pengővel , a Rimamurány Salgótarjáni 
Vasmű Rt. 1500 pengővel , a Hazai Fatermelő Rt. 500 pengővel , a 
Vuk M. és Fiai cég 300 pengővel. (Élénk éljenzés.) 

Az egyesület vezetősége nemcsak (ezt az akciót folytatja, de 
új tagok gyűjtésére ,ls nagyobb gondot kíván fordítani . 

Uj alapító tagokul beléptek a Salgótarjáni Kőszénfoánya Rt. 
1500 pengővel , a Magyar Általános Kőszénbánya Rt., a Magyar 
Keményfaipar Rt., .Nasiei iTanningyár és Gőzfürész Rt. Forni rgyár 
és Keményfiatermelő Rt., Pestszent lőrinci Parket tgyár és Gőzfürész 
Rt. és Wol fner S. cég egyenkint 1000 pengő alapítvánnyal, a Buda-
pestvidéki Kőszénbánya Rt. és az Egri Hordógyá r Rt. egyenkint 
500 pengő alapítvánnyal. 

Évdíjas tagjaink száma is emelkedett ez idő alatt, amennyiben 
az erdőbirtokosok közül g r ó f Apponyi Rezső, g ró f Károlyi Gyula, 
gróf Wenekheim Anta lné a már felemelt tagsági díjak megajánlá
sával, a g r ó f Károlyi György-féle uradalom zárgondnoksága mind 
a négy erdőgóndnokságával külön-külön belépett az Egyesület 
kötelékébe, ezenfelül évdí jas tagokul beléptek báró Ruhidó Zichy 
Paula uradalma, dr. Mart in József, Mestyanek István, dr. Saághy 
István, Boksay György , Schi l l inger Béla, Pászthory Ödön, Rafoó 
Gyula, Karner Ödön, Heim János, Bartos Ármin, Récsey Antal , 
a Közgazdasági Egyetem növénytani intézete, a szegedi faipari 
szaki skol a. (Él jenzé s.) 

A befolyt összegekkel sikerült az Egyesüle t anyagi helyzetét 
annyira .rendbehozni, h o g y a mult évről hátralékban maradt nyom-



dai számláikat és egyéb függő tartozásokat rendeztük. Igaz ugyan, 
hogy ere a célra az alapítványi összegek egy részét is ligénybe kel
lett vennünk, mihelyt azonban a kinnlévő tagdíjhátralékok befoly
nak, ezeket az alapítványi tőkének teljes egészükben vissza fog
juk fizetni. 

Sajnálattal! kell megemlékeznünk arról, hogy az elmuilt eszten
dőben a halál is igen sok tagtársunkat ragadott el. Az igazgató-
választmány aktív tagjai közül dabasi Halász Géza alapító tagot, 
ugyancsak alapító tagjaink közül Károlyi Árpádot, Bittér Károlyt, 
Temesváry .Bélát és Teodorovics Ferencet, rendes tagjaink közül 
Aschner Vilmost , Ferencf i Józsefet, gegesi Kiss Ernőt, Kostialik 
Jánost, Kriszta Gyulát, Mayer Gyulát, Nagy Györgyöt, Selymessy 
Ferencet, Somogyi Sándort, Székely Istvánt, Szojka Gyulát és 
Szuppek Józsefet vesztettük el. 

Tisztelettel javaslom, hogy elhalálozásuk felett érzett sajnál
kozásának őszinte és igaz részvétének a t. Közgyűlés adjon jegyző
könyvileg kifejezést. (Helyeslés.) 

Tisztelt Közgyűlés! Beszámolóm végére értem s méltóztassék 
megengedni, hogy itt a végén térjek fci arra az jérzélmi momen
tumra, amit egész beszámolómon át óvatosan kerültem, 

Azt hiszem mindnyájan érezzük azt, hogy az a kapcsolat, amely 
az Országos Erdészeti Egyesület tagjait, de különösen az erdőtiszti 
kart az Egyesülethez fűzte, mindig több vol t annál a köteléknél, 
ami az egyéb társadalmi egyesülések tagjait összekapcsolta. 

Mi, akik életpályánknak imár lefelé hajló ágát járjuk, nagyon 
j ó l tudjuk azt, hogy az a bizonyos elégedetlenség a haladás mér
tékének, a fellépés erélyének, a kritika keménységének a keves-
lése, mindig megvolt , különösen a fiatalabb gárdában. 

Ma látjuk, mennyire szükség vol t arra, hogy ezt a bennünk 
akkor forrot t hevülést, sürgető munkakedvet, rohanó haladni vá
gyást a nálunk idősebbek higgadt mérséklete a megfelelő útra 
terelje. 

Az egyesület több mint hét évtizedes múltja jó formán állan
dóan mutatja ennek a két jelenségnek a gyors haladást követelő 
újítási vágynak és az óvatos, h iggadt konzervativizmusnak a küz
delmét. 

Ne. feledjük azonban el, hogy éppen a mi szakmánk az, ame
lyiknél erre higgadt, megfontol t haladásra feltétlenül szükség van, 
mert hiszen évtizedek tanulságaiból tudjuk csak megállapítani, 
véglegesen azt, helyes volt-e valamelyik irányváltozás vagy sem? 

Másrészről viszont éppen az a körülmény, hogy az az állan
dóan for rongó ellentét olyan sok csapás, ilyen nehéz idők után sem 
ingatta meg az Egyesület alapját, nem bontotta meg az egységet, 
legfényesebb bizonyítéka annak, hogy erre az ellentétre szük
ség van. 

Csak így lehet az Egyesület eredő forrása azoknak az újítások-



na'k, melyekre .annyira szükség van, de v iszont csak így tudja megje 
lölöd azt a nyugodt tempót, azt a helyes útirányt, amelyen át azok 
célját izökkenéis és 'túlzott kockázat nélkül elérhetjük. 

Sokszor hangoztat tuk azt, hogy az erdőgazdaság és annak kép
viselője mostoha gyermek, ped ig inkább nevezhettük volna néma 
gyermeknek, amelyik a saját anyja szivéhez nem találta meg a s zó t ! 

Ha azonban mindnyájan összefogunk, az összetartás, a munka, 
az akarat nemcsak szóra fog j a hozni ezt a némát, de erőt ad neki 
arra, hogy azt a zászlót, amire az annyit szenvedett magyar erdő
gazdaság fe lvirágoztatását írtuk jelszónak, nemcsak magasra 
emelje, de visszatűzze oda, ahová való , a magya r Kárpátok elra
bolt o rmai ra! (Élénk éljenzés és taps.) 

Elnök: Következik a tárgysorozat 3. pontja: a bizottságok 
jelentései. -Felkérem az egyes b izot tságok előadóit , szíveskedjenek 
jelentéseiket előterjeszteni. 

Roth Gyula e lőadó: Tisztelt Közgyűlés! A szakoktatásügyi és 
kísérletügyi (bizottság nevében teszem meg előterjesztésemet első
sorban a fcísérfetügyről. 

Méltóztatnak tudni, h o g y a kísér letügyi munkásság nem üti 
meg azt a mértéket, amelyre if eltétlen ül szükség van. Éppen én 
érzem és nekem (fáj legjobban e z és éppen azért nagyon hálás 
vagyok a z Országos Erdészeti Egyesületnek, h o g y az ügyben újból 
és hathatósan fel akarja emelni szavát. 

Legyen szabad egész röv id áttekintést adnom erről a kérdés
ről. Méltóztatnak tudni, h o g y a z erdészeti kísérleti ügyet Vadas 
Jenő indí tványa keltette életre a fö ldmíve lésügyi minisztérium
ban. A kísérletügyi ál lomás Vadas Jenő vezetése alatt nagyon 
szépen haladt előre, úgy h o g y il914-ben elérkeztünk oda, hogy a 
nemzetközi szövetség bírá ló szeme élé mertük vinni munkánkat. 
Akkor azonban kitört a háború és ez nemcsak a magya r e rdőgazda
ságot, hanem talán még nagyobb mértékben a magya r erdészeti 
kísérletügyet lis sújtotta. A háború lángjaiban majdnem minden 
elégett, amit Vadas Jenő élete munkájának tekintett és évek hosz-
szú során át kifej tet t tevékenységével megalkotot t . 

Azután jó idé ig szunnyad a kísérleti ál lomás ügye. Nem aka
rok hivatkozni arra, h o g y akkor is szünetel t a kísérleti ál lomás 
munkássága, amikor mások már fe locsúdtak a háfoorúvesztesség-
ből. Körülbelül csak öt év előt t s ikerült eljutni odáig, h o g y a kisér,-
letügyi á l lomás tényleges munkásságot kezdett újból kifej thetni . 
E munkásság köre évről-évre gyarapodot t . H o g y rátérjek a nehéz
ségekre, amelyek megakasztot tak minket és megakadályozták, 
hogy elérjük azt a fokot , melyre el kell érnünk, e lsősorban a leg
nagyobb nehézségeket kell megemlí tenem. Összehasonlí tva más 
intézményekkel, az erdészeti kísérlet i ügynek igen sok kára vol t . 
Látjuk, hogy (mások tudnak számottevő összegeket előteremteni a 
kutatások és kísérletek támogatására, nálunk azonban ez az összeg 



igen csekélynek mondható, korántsem kielégítő és e segély által 
nem érjük el azt a határt, amelynek elérésére szükség van. 

A másik igen nehéz kérdés a személyzet kérdése. Itt is a pénz 
adja a .nehézséget. A.kísérleti állomás igen szoros kapcsolatban áll 
az erdészeti főiskoláival. Egymásmellei t dolgozunk és ennek elle
nére, ha összehasonlítjuk az állomás személyzetének helyzetét a 
főiskoláéval, azt kell látnunk, h o g y a kísérleti állomás személyzete 
a főiskolai személyzettel szemben igen nagy anyagi és erkölcsi 
hátrányban van. Számszerű adatokkal is be tudom bizonyítani, 
hogy kezdve a szolgától az állomás vezetőjéig mind hátrább álla
nak anyagilag, de erkölcsi leg is érezzük annak nyomasztó hatását, 
hogy a főiskolánál ta kollégák haladása sokkal j obb , anyagi dotá
lásuk is lényegesen magasabb, mint a kísérleti állomásnál. Ez 
érezteti hatását annyiban is, hogy nem kapunk a kísérleti állomás
hoz embereket. Ismétélten szó volt arról , megkaptam a felhatal
mazást is, h o g y Ikeressek embereket, akiket a kormány hajlandó 
lenne a kísérleti állomáshoz kinevezni, de éppen azok részéről, 
akiktől a legtöbb eredményt lehetett volna várni, tartózkodást ta
pasztaltam, mer t a tisztviselő helyzete amúgy sem irigylésreméltó, 
hm pedig rosszabbul lesz dotálva, mint eddig, nem (csoda, ha az 
emberek tartózkodnak és nem akarnak a kísérleti állomás szolgá
latába llépni. 

A jmásák nehézség a személyzet elégtelensége volt . Öt-hat év 
óta működik az állomás. A fokozott munka fokozottabb személyze
tet követel. Személyzetet kaptunk, de nem elegendő számban. Ideig-
óráigtartó intézik édesekkel kell a nehézségeket áthidalni, de ez nem 
végleges megoldás. Szükség van arra, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület támogasson bennünket abban, hogy ezentúl jobban 
dotáltassék az állomás személyzete, másrészt a személyzeti kérdés 
is megoldassák olykép, h o g y azok az emberek, akik a kísérletügyi 
állomásnál dolgoznak, rosszabb helyzetben ne legyenek, mint azok, 
akik a főiskolán működnek. 

A z igazgatóválasztmány ennek elismerésével azt a javaslatot 
terjeszti a tisztelt Közgyűlés elé, hogy háromtagú bizottság állít
tassák össze, melynek egyike csekélységem legyen és memorandu
mot, konkrét adatokat terjesszük illetékes helyre és e memoran
dumot az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége juttatná el a 
földmívelésügyi miniszter Ur Őnagyméltóságához. Ennek talán 
meg lesz az a súlya, hogy a kísérleti állomáson és annak személy
zete stagnáló helyzetén segíteni fognak. (Élénk helyeslés.) ' 

Elnök: Hepke Arthur előadó úr következik. 
Hepke Arthur előadó: Nagyméltóságú Elnök Űr! Mélyen tisz

telt Közgyűlés! A szervezőbizottság tegnapi ülésében a tárgysoro
zatnak megfelelően tárgyalta annak első pontját, a taggyűjtés 
megszervezésének kérdését. A (bizottság e tekintetben oly értelmű 
határozatot hozott, hogy szükségesnek tartja a taggyűjtés f r k o -



zottafoíb mértékű folyamatbatételét, ezt ped ig ú g y véli megoldható
nak, hogy felkéri az Országos Erdészeti Egyesület elnökségét, 
hogy kérje fel !az egyes erdőigazgatóságokat arra nézve, h o g y 
hivatalos (utazásaik alkalmával igyekezzenek az egyes erdőbirto
kosok megnyerésére , akik m é g n e m tagjai ;az Országos Erdészeti 
Egyesületnek, felkérve őket arra, h o g y az Egyesüle tbe lépjenek be. 

Az iigazgatóválasztmány ezen határozatát indokolttá teszi az 
a körülmény, hogy amíg a háború előtt az Országos Erdészeti 
Egyesületnek 2000 tagja vol t , a tagok létszáma az ország meg
csonkítása folytán 900-ra szállott le . Megállapí tást nyert az is, 
hogy az erdőbirtokosoknak csak min tegy 15 százaléka tagja az orszá
gos Erdészeti Egyesületnek. Enné l fogva szükséges és indokol t a 
taggyűlés további folyamatbatétele és á bizottságnak i ly értelem
ben hozot t határozata tudomásulvételét tisztelettel kérem. (El 
fogadjuk!) 

Elnök: Véssei Mihály előadó teszi meg jelentését. 
Véssei Mihály élőadó: Tisztelt Közgyűlés! A szervezőbizott

ság megbízásaiból vagyok Ibátor a következőket e lőadni : A szervező
bizottság tegnap délután tartott ülésén a tárgysorozat 2. pont ja 
a vidéki egyesületekkel való együttműködés módozatainak és felté
teleinek megállapí tása volt . 

Amint mindnyájan tudjuk, az. Országos Erdészeti Egyesületen 
kívül a vidéken Csonkamagyarországnak három vidéki egyesülete 
működik. Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete, a Dél
dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület és a Felsődunántúl i 
Erdészeti és Vadászat i Egyesület . H o g y az Országos Erdészeti 
Egyesületnek minő fontossága és je lentősége van és mi ly rendkí
vüli Iműködésiének szükségessége, erről felesleges szólanom. De 
tisztában vagyunk azzal is , h o g y a vidéki egyesületeknek is m e g 
van a maguk lét jogosul tsága. A z Országos Erdészeti Egyesüle t é s 
a vidéki egyesületek e g y közös leél felé törekszenek és haladnak. 
A közös célok lehető eléréséhez szükséges az, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesü le t a tvidéki egyesületekkel karöl tve működjék, 
hiszen ugyanegy alapon törekszenek valamennyien szolgálni az 
erdészet ügyét. 

Felmerült tehát az az eszme, h o g y miképen lehetne az egye
sületeket egymáshoz közel hozni. 

Tegnapi s z erve zőfoizotts ági ülés részletesen fog la lkozo t t ' ezzel, 
a kérdéssel, azt hiszem azonban felesleges a részletekre ki térnem. 
A szervezőbizottság abban állapodott meg és azt a határozatot 
hozta, melyet mos t a t isztelt Közgyűlés elé van. szerencsém ter
jeszteni, hogy miután a vidéki erdészeti egyesületek kellő előkészí
tés és felhatalmazás hiányában véglegesen n e m nyilatkozhattak, 
minthogy azok képviselőinek nem ál lot t módjában a kérdéssel 
saját egyesületeikben foglalkozni , egy hosszabb határidő kitűzése 
mellett iaz Országos Erdészet i Egyesüle t elnöksége írjon át a v i -



délsi 'egyesületekhez azzal a kéréssel, hogy tárgyalják és alapítsák 
meg azokat ia módozatokat, melyek mellett lehetséges volna a közös 
együttműködés megteremtése. (Helyeslés . ) 

Elnök: Onczay László előadó úr előterjesztése következik. 
Onczay László előadó: Nagyméltóságú Elnök Ur! Mélyen tisz

telt Közgyű lés ! A z igazgatóválasztmány megbízásából az erdőtör
vény 50 éves fennállásának megünneplése tárgyában van szeren
csém a választmány javaslatát szíves hozzájárulás végett a köz
gyűlés elé terjeszteni. 

A z erdőtörvény fennállásának 50. évfordulója alkalmából, bár 
az idő e törvény felett is elhaladt, hiszen új erdőtörvény van készü
lőben, mégis úgy érezzük, hogy az erdőtörvény tervezőivel szem
ben hálával és elismeréssel tartozunk s hálánkat és elismeré
sünket velük szemben le kell rónunk. 

Ezért javaslom, hogy önkéntes adományokból összegyűlő pénz
összegből emléktáblát helyezzünk el az Orzágos Erdészeti Egye
sület budapesti székházának közgyűlési termében, amelyet az Or
szágos Erdészeti Egyesület rendkívüli közgyűlés keretében akkor 
f o g leleplezni, amikor az új erdőtörvényt f o g j a letárgyalni. Kérem 
ehhez a tisztelt Közgyűlés szíves hozzájárulását. (Elfogadjuk.) 

Elnök: Következik Tóth Bódog előadó úr jelentése. 
Tóth Bódog előadó: Tisztelt Közgyűlés! Az adó-, vám- és 

tarifaügyi bizottság tegnapi ülésén hozott határozatát van szeren
csém a következőikben előtérjeszeni: 

Inkey Pál báró és Walla Ferenc erdőbirtokosok a multévi fagy
károk alapján külön-külön adójuknak leszállítását kérték, a pénz
ügyi hatóságok azonban a kérdést ridegen elutasították, azt mond
ván, hogy az erdőikben iszenvedett fagykár hatása több évre oszlik 
szét és így az egy évre eső kár kisebb és nem érinti olyan érzé
kenyen a birtokost, hogy ezen a címen adóelengedéssel kellene 
rajta segíteni. Az érdekelteik a z Országos Erdészeti Egyesület 
intervencióját kérték. 

A bizottság több tag hozzászólása után akként határozott, 
hogy a pénzügyminisztertől elvi jelentőségű döntést kell kérni egy 
memorandum beadásával. Ezt a memorandumot egyúttal a föld
mívelésügyi miniszter úrnak ás meg fogjuk küldeni és kérjük az 
ő támogatását is. A memorandum összeállításával Zólomy Imre 
és Győry Jenő tagtársakat kértük fel . (Helyeslés .) 

Nagykőrös város polgármestere és Bartos Gyula tagtársunk 
ás beadvánnyal fordultak az Országos Erdészeti Egyesülethez, 
amelyben szóvá tették, hogy az erdőgazdaság egyre fokozódó adó
terheket kénytelen viselni, amióta az állam felemelte a vágás-
fordulókat és így az erdőbirtokosok jövedelmezőségét veszélyez
tette. Kérik, hogy az Országos Erdészeti Egyesület tegye magáévá 
ezt az ügyet . 

A bizottság tegnap tartott ülésén úgy határozott, -hogy e kér-



déssel a Közgyűlés ine ifogllkozzék érdemlegesn, hanem adja ki 
az .indítványt O.nezay László tagtársunknak, aki ezt akkor fogja 
majd szóbahozni, amikor a z új e rdőtörvény tervezete is tárgya
lás alá kerül. (Helyeslés . ) 

A bizottság .ülésén az e lőadó előadta még, hogy a belföldi 
fűrészek nyersanyagának és termékednek vasúti száll í tása ügyében 
tarifamérséklést is kértek a kereskedelemügyi miniszter úrtól a hazai 
termelés védelmére. A kereskedelemügyi miniszter úr nem értette 
meg az intenciót , hanem a kérdést egyszerűen tarifális kérdésnek 
minősítette és azt válaszolta, h o g y megállapította, mdkép ennyi és 
ennyi értéket képvisel a fürészanyag, tehát ennyi és ennyi tarifát 
megbír. Itt azonban arról Van szó , h o g y a belföldiekét szállítsa le, 
a külföldiekét pedig emelje fel . 

A bizottság ezért javasol ja , h o g y újabb memorandummal for 
duljanak a kereskedelemügyi miniszter úrhoz, amelyben i ly arányú 
kérelmet terjesszenek elő. (Helyes lés . ) , 

Ugyancsak újabb memorandumra van szükség a hazai erdő
gazdaság termékeinek szállításával kapcsolatosan, a tarifa díjsza
básának leszállítása ügyében, amely ügyben már három memoran
dum ment a kerekedelemügyi miniszter úrhoz, de ezek kedvező el-

. intézést még mindig nem nyertek. 
A bizottság javasol ja , h o g y a Közgyűlés bízza meg az elnök

séget a szükséges lépések megtételével. (Helyeslés.) 
Elnök: Fiedler Jenő előadó jelentése következik. 
Fiedler Jenő előadó: Tisztelt Közgyűlés! A magánerdőtisztek 

•szolgálati v iszonyainak rendezését előkészítő bizottság tárgysoro
zatának il. (pontjaként szereplő statisztika és adatgyűjtés megszer
vezése volt , 2. pontja ped ig az e lőtanulmányok kiosztása. A bizott
ság javasol ja a Közgyűlésnek, h o g y e kérdéssel érdemlegesen ne 
foglalkozzék, hanem a gazdatisztek nyugdíjazásáról szóló tör
vényjavaslat, (továbbá a magánalkalmazottak szolgálat i viszonyai
val fogla lkozó rendelet és a Társadalombiztosí tó Intézet rokkant
sági biztosítását tárgyaló rendelkezések tanulmányozását áz erre 
önként vál lalkozó B o g y a y Gyula, Farkas Jenő, Fr i tsch Anta l é s 
Tóth Bódog tagtársakra bízza, akik jmajd tanulmányozásuk ered
ményéről jelentést fognak tenni. 

Javasolja továbbá a bizottság a Közgyűlésnek, h o g y a magán
szolgálatban ál ló .tagtársaktól kérje be javadalmazásukról és eset
leges nyugdíj szabályzatukról szóló kimutatást, valamint kérje fel 
az erdőigazgatóságokat , hogy a kerületükben lévő felesketett ma
gánerdőtisztek, tehát a nem teljes képesítésű erdőtiszteket szólí t
sák fel javadalmazásukról való kimutatás beterjesztésére. (He
lyeslés.) . 

Elnök: Kallivoda Andor jelentése következik. 
Kallivoda Andor: Tisztelt Közgyűlés! A z általános erdőgaz

daságii és törvényelőkészítőfoizottság tegnap tartott ülésén tár-



gyalta Kallivoda Andornak az Erdészeti Lapok 1929. évi áprilisi 
füzetében ismertetett indítványát, valamint Engel József tagtár
sunknak az igazgatóválasztmány április 24-ifci ülésén tárgyalt 
javaslatát, melyeket összevonva vet t tárgyalás a lá és ibebaitó vita 
után a. bizottság a következő indítványt teszi a t. Közgyűlésnek: 

Addig is, míg a 3296. számú rendeletet a hozandó új erdőtör
vény hatályon kívül nem helyezi, írjon fel az Országos Erdészeti 
Egyesület a földmívelésügyi miniszter úrhoz, hogy ennek nagyon 
súlyos büntetőszankcióit teljesen törölje és a végrehajtási utasí
tásban is utasítsa közegeit, hogy lehetőleg tárgyilagosan bírálják 
el az egyes eseteket. 

Másodsorban javasol ja a bizottság, hogy az Országos 'Egyesü-
, let kérje fel: a földmívelésügyi miniszter urat, hogy a rendkívüli 
használatokért beadandó kérvényeket, amennyiben ez a közérdekbe 
nem ütközik, a kérelmezők kívánságait lehetőleg honorálva in
tézze el. 

Ezenkívül felkérendő a Földmívelésügyi Miniszter úr arra, 
hogy az Al fö ld fásítását, kopárfásításokat és jobb faanyagok ter
melésének szélesebb körben való lehetővétételét mozdítsa elő. 

Mély tiszteiette] kérem ezen javaslat elfogadását. (Elfo
gadjuk.) 

Elnök: Onczay László előterjesztése következik. 
Onczay László előadó: Tisztelt Közgyűlés! Az új erdőtörvény 

tervezetével kapcsolatosan a választmány megbízásából van sze
rencsém az .alábbiakat bejelenteni a t. Közgyűlésnek: 

A földmívelésügyi miniszter úr Őnagyméltóságának értesí
tése szerint, amelyet illusztris képviselője, Mayer Károly állam
titkár úr Őméltósága ma itt megerősített, egy hónapon Ibelül az 
új erdőtörvénytervezetét az Országos Erdészeti Egyesület mag 
fogja kapni. Ez tegnap jutott tudomásunkra. Az igazgatóválaszt
mány ennek folytán azt tárgyalta, lehet-e e kérdést ágy előkészí
teni, h o g y az Országos Erdészeti Egyesület idejében alaposan le
tárgyalhassa a tervezetet, hogy a maga észrevételeit a Földmívelés
ügyi Miniszter Úrhoz eljuttathassa. 

Szükségesnek láttuk, hogy a törvénytervezet minden tagnak 
megküldessék. Az Egyesület azonban a tervezet kinyomatására 
anyagi okokból képtelen lett volna. A z Elnök Ur Őnagyméltósága 
a kérdés fontosságára tekintettel 1000 pengőt adományozott az 
Országos Erdészeti Egyesületnek (Zajos él jenzés) , és pedig azon 
célból, hogy az erdőtörvény tervezete különtenyomatként az Erdé-
zeti Lapokkal együtt szétküldessék. í g y biztosítva lesz az, hogy az 
Egyesültet minden tagja ezt az annyira fontos törvénytervezetet 
idejekorán fcézhezveszi és ahhoz idejében hozzászólhat. 

Kérem ezen jelentés szíves tudomásulvételét. (Tudomásul 
vesszük.) 



Elnök: Kíván valaki a bizottságok jelentéseihez hozzászólani? 
(Nem kívánunk! E l fogad juk! ) ' 

Ha senki sem kivan, határozatilag kimondom, (hogy a közgyű
lés a .bejelentésekéit tudomásul veszi és az abban fog la l t Indítvá
nyokat e l fogadja . 

Nekem, e g y /megjegyzésem volna még a je lzet t iminiszteri ren
delettel kapcsolatban. A m i n t bevezető szavaimban mondot tam a 
sérelmes rendeletről , pii kívánjuk annak azonnali visszavonását 
és addig is, amíg a törvényhozás útján f o g a rendelet hatályon kívül 
helyeztetni, a rendeletben fog la l t egyes intézkedések szükséges 
módosítását. 

A másik, amit említeni kívánok, hogy azzal a beállítással szem
ben, mintha az Alföld fásításáról nem történt volna gondoskodás, 
éppen most hallom Mayer államtitkár úrtól, hogy a költségvetésben a 
beruházások rovatán 450.000 pengőt vettek fel erre a célra. 

Következik a tárgysorozat 4. pontja: A z 1928. évi zárószámadás 
és 1930. évi költségvetés. 

Bíró Zo l t án : Tisztelt Közgyű lés ! U g y a 'zárószámadást, mint 
a költségvetést kinyomattuk, az a tagok rendelkezésére állt, meg 
van indokolva ominden tétel. Gondolom, nem méltóztatnak kívánni, 
hogy ezeket tételről-tételre felolvassuk. (Nem kívánjuk.) Kérem 
ennélfogva, méltóztassék kimondani, h o g y a közgyűlés ú g y a |záró-
számadást, mint a költségvetést elfogadja és a 'felmentvényt a 
felelős számadóknak megadja . 

A költségvetésben gondoskodás történt arról, h o g y a lap nívó
ját emelhessük és az Egyesüle t céljai t egyebekben is minden 
téren előmozdítsuk. 

Elnök: Kíván valaki hozzászólani? ( N e m kívánunk! Elfogad
juk) . Akkor k imondom határozatitag, hogy a Közgyűlés az 1928. 
évi zárószámadást és az 1930. évi költségvetést elfogadja és a fe l 
mentvényt a fefelős számadóknak megadja. 

Következik a tárgysorozat Í5. pon t j a : elnök, 2 a le lnök és 17 
választmányi t ag választása. (15 tag 4 év, 1 tag i3 é v é s 1 tag 1 
év tartamára), A választmányból kilépnek, d e újra választhatók: 
Bethlen Is tván gróf , B í r ó Zoltán, Borhy György , Erdőssy B ó d o g , 
Fclídváry Miksa, Fröhlich Brúnó, Gyairmathy Mózes, Hinfnier 
György, Ivanich Ferenc, Kacsanovszky József, N a g y László, 
Onczay László, Pech Kálmán és Rónai György ; 1 hely (dabasi 
Halász Géza) elhalálozás, 12 he ly ( g r ó f Esterházy László és Cziil-
linger János ( lemondás folytán ürült m e g ) . 

Onczay László: Tisztelt Közgyűlés! Miután az alapszabályok
kal nem ellenkezik, tisztelettel bá tor vagyok javasolni , h o g y az 
elnökség megválasztása közfelkiáltással : ejtessék meg. (Élénk 
helyeslés.) 

Tisztelettel javaslom, hogy a Közgyűlés elnökké újból válassza 



meg Hadik János g r ó f Őexcellenciáját. (Hosszantartó éljenzés 
és taps.) 

Alelnökké pedig válassza meg Térfi Béla Őexcellenciáját 
(Hosszantartó zajos éljenzés) és báró Waüidihott Relémen Őméltósá
gát. (Hosszantartó zajos éljenzés.) , 

Elnök: Amidőn kimondom a határozatot, hogy a közgyűlés az 
indítványnak megfelelően az elnökséget egyhangúan megválasztotta, 
ezért a bizaltomnyilVánításért úgy a magam, mint elnök társaim 
nevében hálás köszönetet mondok. 

A 18 választmányi tag megválasztása végett, mivel báró 
Waldbot t Relémen alelnök úr helye is betöltendő, szavazatszedő
bizottság kiküldését javas lom Kall ivoda A n d o r elnöklése alatt, 
melynek tagjai legyenek ÍFarkas Jenő és Tó th Bódog. (Helyeslés.) 
Akkor a Közgyűlés e bizot tságot kiküldi és a választás befejeztéig 
a Közgyűlés t fe l függesztem. 

jSzünet után. 
Elnök: A Közgyűlést újból megnyitom. Felkérem a szavazat

szedőibizottság elnökét, terjessze elő a választás eredményét. 
Kallivoda Andor, a szavazatszedőbizottság elnöke: Tisztelt 

Közgyűlés ! Van szerencsém bejelenteni, hogy 71 egyhangú sza
vazatot adatott ibe, ennélfogva megválaszthattak: Bethlen István 
gróf, Borhy György, Bund Károly, Erdőssy Bódog, Földváry 
Miksa, F röh l i ch Brúnó, Gyarmathy Mózes , Hinfner György, Inkey 
Pál íbáró, Ivanieh Ferenc, Károlyi Gyula gróf, Nagy László, 
Onczay Lász ló , Pech Kálmán, Rónay György, Teleki József gróf . 
Véssei Mihály és Véssey Ferenc . .(Zajos éljenzés.) 

Elnök: Ennélfogva határozatilag kimondom, hogy a nevezet
teket a Közgyűlés megválasztotta. 

Következik a tárgysorozat 6. pontja: Esetleges indítványok. 
Felkérem Bí ró Zoltán Őméltóságát, szíveskedjék ezeket elő

terjeszteni. 
Bíró Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Az idejében befutott vala

mennyi indí tványt a z illetékes bizottságoknak osztottuk ki és azok 
ott e lő is terjesztettek. 

Egyetlen indí tvány van, amely hem igényel t előzetes bizott
sági tárgyalást és ez a következő: 

„Köztudomású, h o g y a tr ianoni békediktátum a legsúlyosabb 
csapást iépp hazai 'erdőgazdaságunkra mérte, amennyiben hazán
kat .erdeinek l egnagyobb i részétől megfosztot ta . Nem szükséges 
különösebben indokolni, hogy lesonka hazánk létérdeke fűződik 
ahhoz, hogy elrabol t erdőborí tot ta országrészeink mielőbb az 
anyaországhoz visszacsatoltassanak. 

Szomorúan tapasztalhattuk mindannyian továbbá, hogy a 
valót lanságok folytonos propagat ív terjesztésének o l y átütőereje 
volt , h o g y épp annak leredményekép szabdalták szét ezeréves hazán-



kat. Mos t pedig, amikor viszont a Revíziós L iga a z igazság fegy
verével és a va lóságnak a kül fö ldön való terjesztésével küzd a 
revízió é.s az ország régi határainak visszaszerzése érdekében, úgy 
gondolom, (hogy nemcsak egyéni leg, hanem testületileg is köteles
ségünk a Revíziós L i g a mellé állani s azt munkájában teljes 
erőnkből támogatni . 

Ez okból t iszteletteljesen javaso lom, mondja k i a Közgyűlés , 
hogy az Országos Erdészet i Egyesüle t testületi leg csat lakozik a 
Revíziós L igának a va lóságo t hirdető és a revíz ió t követe lő nem
zeti imozgalmához ,s h o g y a Közgyűlésnek ezt az elhatározását az 
Egyesület elnöksége hozza mie lőbb megfe le lő formában a Revíz iós 
Liga elnökségének tudomására. 

Ugy vélem, h o g y a javaslatom bővebb indokolást nem igényel. 
Budapest, 1929. évi október hó ;12. napján. Kiváló t isztelet tel : 

Wehofer Mihály , oki. erdőimérnök". 
Elnök: Méltóztatnak az indítványhoz hozzájárulni? (El

fogad juk! ) 
Akkor kimondom határozatilag, hogy az Országois Erdészeti 

Egyesület a Revíziós Ligába belép és azt minden erejéből támogatja. 
Véssei Mihály: Tisztelt Közgyűlés! Legyen szabad megjegyez

nem, h o g y a Revíziós Ligába a Felsődunántúl i .Erdészeti é s Vadá
szati Egyesüle t már i2 é v e lőt t belépet t . A Ligába való be lépés 
azonban nemcsak azt je lent i , h o g y az Egyesület a nagy névsorban 
szerepel, hanem maga után vonja azt is, hogy bizonyos anyagi áldo
zatot is kivan a belépés . 

Tiszteletteljes javas la tom odairányul , h o g y ha ese t leg n e m is 
most, hanem később, méltóztassék megfontolás tárgyává tenni, m i 
volna (az az összeg, amellyel az Egyesü le t önként hozzájárulna a 
Reviziós Liga cé l ja ihoz . 

Tájékozásul azt vagyok még bátor előadni , h o g y nincs kikötve 
semmiféle összeg és az nem kötelező minden év re . A Felsődunán-
túll Erdészeti és Vadászati Egyesület kisebbméretű, 140 taggal b í ró 
egyesület lévén, évenkint 100 pengő t adományoz a L iga cél ja i ra , 
amelyet a L iga köszönettel fogadot t . 

Bíró Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Méltóztassék talán az igaz
gatóválasztmányra (bízni, h o g y évről -évre laz Egyesüle t anyagi ere
jéhez méltán állapítsa meg a já ru lék összegét . ( (Helyeslés.) 

Elnök: Ha nincs ellenvetése, ezt határozatilag kimondom. 
Több tárgy nem lévén, a Közgyűlés t azzal rekesztem be , |hogy 

kérem a z )Erdészeti (Egyesületnek minden egyes tagját , l egyen át
hatva annak a n a g y munkának komolyságától , amelyet nekünk v é 
gezni kötelességünk. (Tartsunk össze , mel lőzzünk minden szemé
lyes élt, mer t c sak akkor f o g az e rdőgazdaságra és az erdészetre 
jobb (jövő virulni. 

Én a magam részérő l i t t ki jelentem, h o g y akárhová állít e n g e m 
a sors, akár itt (maradok az elnöki székben, akár távozni leszek kény-



telén, a magam részéről mindig a legmelegebb érdeklődéssel fogom 
kísérni az Országos Erdészeti Egyesüle t működését és amíg ezt a 
helyet betöl töm, a l egnagyobb energiával és kitartással k ívánom 
az Országos Erdészet i Egyesület érdekei t szo lgá ln i ! (Hosszan
tartó zajos éljenzés és itaps. Felkiáltások. Éljen laz E l n ö k ! ) 

K. m . f. 

Biró Zoltán, ügyvezető. Gróf Hadik János, elnök. 

Hitelesítésül: 

Papp-Szász Tamás, választm. tag. Földváry Miksa, választm. tag. 

Jegyzőkönyv 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
Párádon, 1929. évi október hó 16-án, az Erzsébet-szállodában 

tartott rendes üléséről. 

Megjelentek: gróf Hadik János elnök, Térfi Béla és báró Inkey 
Pál alelnökök, Fekete Zoltán, IFöldváry Béla, Gyarmathy Mózes, Hinfner 
György, Kallivoda Andor, Karsay Károly, Nagy László, Onczay László, 
Papp Béla, Papp-Szász Tamás, IRóth Gyula, Tatách Zsigmond, íVuk Gyula, 
Zügn Nándor választmányi tagok, Biró :Zoltán ügyvezető, vál. tag., IFiedler 
Jenő, Hepke Artúr, Véssey Mihály rendes tagok és Lengyel Sándor s.-titkár. 

Távolmaradásukat kimentették: gróf Andrássy Sándor, Beyer Jenő, 
Balogh Ernő, id. Gaul Károly, Huszár Tibor, Kiss Ferenc, Osztroluczky 
Miklós, Pech Kálmán, Ráduly János, Schmidt Károly, gróf Széchenyi Aladár, 
báró Waldbott Kelemen tagok. 

I. Elnök: Tekintetes Igazgatóválasztmány! 

Van szerencsém a megjelenteket üdvözölni és az igazgató
választmánynak a mai napra kitűzött ülését megnyitni. 

Megállapítom, hogy a választmányi ülés idejét és tárgy
sorozatát tartalmazó meghívó az egyesület hivatalos lapjában 
kellő időben közzé lett téve, a választmányi tagok külön meg
hívót is kaptak s hogy a választmányi ülés a megjelentek szá
mára való tekintettel határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Hinfner György és Karsay 
Károly választmányi tag urakat kérem fel. 

A mult választmányi ülés óta történtekről a következőkben 
van szerencsém beszámolni: A közszállítási szabályzat terve
zetének megvitatására annak idején Herrmann Miksa volt ke
reskedelmi miniszter által összehívott ankéten szigorú bírálat 
tárgyává tettem az abban foglaltakat s a közérdek megóvása 
szempontjából számtalan módosítást indítványoztam, melyek 



legnagyobb része azonban nem -lett figyelembe véve, úgyhogy a 
most kiadott szabályzat általános elégedetlenséget szült. 

Az erdőgazdaság szempontjából különös kifogás tétetett a 
legutóbbi választmányi gyűlésen, amely szerint azt kívántuk, 
hogy a belföldi iparos, vállalkozó és kereskedő részére biztosí
tott előnyök a belföldi termelő részére is biztosíttassanak. 
Ebben a kérdésben előterjesztéssel fordultunk a földmívelés
ügyi és kereskedelemügyi miniszter urakhoz, a felterjeszté
sekre azonban választ még nem kaptunk. 

Ugyancsak a mult választmányi ülés határozata értelmé
ben az egyesület megkoszorúzta néhai Wagner Károlynak, az 
egyesület alapítójának síremlékét, a Farkasréti-temetőben. 

A földmívelésügyi miniszter úr az egyesület előterjeszté
sére '1000 pengőt utalt ki az egyesületnek arra a célra, hogy 
az osztrák és tiroli erdészeti egyesületek jubiláris közgyűlésén 
magát képviseltethesse. Az említett ülésen egyesületünket 
Pfeiffer Gyula és Véssey Mihály miniszteri tanácsos urak 
képviselték. 

Javaslom, hogy az igazgatóválasztmány a földmívelésügyi 
miniszter úrnak köszönetét fejezze ki ezért a támogatásért és 
bízza meg az elnökséget, hogy ezt Önagyméltósága előtt 'tolmá
csolja. (Helyeslés.) 

Az új erdőtörvénytervezetre vonatkozólag az elnökség 
közbenjárására a földmívelésügyi miniszter úrtól október 7-iki 
keltezéssel a következő értesítést kaptam: 

„ A Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt álló Országos 
Erdészeti Egyesület folyó évi 702. számú előterjesztésére tisz
telettel értesítem Nagyméltóságodat, hogy az erdőtörvény
tervezet előadói javaslata erdészeti főosztályomban most van 
tárgyalás alatt. 

Intézkedtem, hogy a tárgyalás befejezte után a tervezet 
az Országos Erdészeti Egyesületnek hozzászólás végett még 
végleges állásfoglalásom előtt megküldessék". (Éljenzés.) 

Megnyugvással /vehetjük tudomásul a miniszter úr intéz
kedését, mivel így módjában lesz az egyesületnek észrevételeit 
oly időben megtenni, hogy a miniszter úr már ezek figyelembe
vételével készíttesse el az jországgyűlés elé terjesztendő vég
leges javaslatát. Ebben az ügyben teendő további intézkedé-



sekre az általános gazdasági és törvényelőkészítő-bizottság fog 
javaslatot tenni. 

Ezek után áttérhetünk a részletes tárgysorozat pontjai
nak a tárgyalására. Előbb azonban a napirend előtt Bund 
Károly Őméltósága kíván felszólalni. 

Bund Károly: Nagyméltóságú Elnök úr! Mélyen tisztelt Igazgatóvá
lasztmány! Amint méltóztatnak tudni, 00 évi szolgálatom leteltével ésjca-
lönben is elvesztve azt a testi rugalmasságot, amely ez állás ellátásához 
szükséges, nyugdíjaztatásomat kértem. 

Méltóztassanak megengedni, hogy ebből az alkalomból 30 évi szolgá
latra visszatekintve, mély hálámnak és köszönetemnek adjak kifejezést 
azért a tevékenységemben tanúsított jóindulatú megítélésért, amelyben 
engem mindenkor részesíteni méltóztattak és méltóztassanak annak a kéré
semnek is eleget tenni, hogy engem jó emlékükben megtartsanak. (Élénk 
éljenzés.) ' 

Elnök: Én azt hiszem, mindnyájunk nevében csak köszönetet mondha
tunk Őméltóságának azért a fáradhatatlan munkásságért, amelyet ily hosz-
szú időn keresztül az egyesület céljai érdekében kifejtett és sajnálatunk
nak adunk kifejezést, hogy állásától kénytelen volt megválni. A jövőre 
nézve minden jót kívánunk Őméltóságának és legyen meggyőződve, hogy 
munkásságára mindig vissza fogunk emlékezni. (Élénk éljenzés.) 

Következik tárgysorozatunk szerint az ügyvezető jelentése. 
(Az ügyvezető és a bizottságok jelentéseit lásd a közgyűlési jegyző

könyvben.) 
Következik a tárgysorozat 4. pontja: Az 1928. évi zárszámadás és 

1930. évi költségvetés. 
Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! A zárszámadásnál és a 

költségvetésnél mutatkozó változtatásokat meglehetős részletességgel indo
koltuk. Csak a költségvetésnél vagyok bátor kitérni egyes tételekre. A sze
mélyzeti járandóságoknál mutatkozó jelentős emelkedés titkárunk nyugdí
jazása folytán állt elő, de ennek megfelelő ellenértéke fog mutatkozni a 
titkári lakás béréből és a fűtés-világításmegtakarításból. A titkár úr nyug
díjazása tehát a mai helyzettel szemben alig jelent számottévő megterhe
lést, bár pontos adataink nincsenek a fűtési és világítási költségekről. 
Minimálisan számítva 7—800 pengőről van szó. Én remélem, hogy a lak
bérek rovatában fogjuk <a bevételeket . számottévőleg emelhetni, de mivel 
nem tudjuk, hogy alakulnak jövőben a lakbérek, semmiféle emelkedést a 
költségvetésbe be nem vettünk. Méltóztassék a költségvetést a zárszámadá
sokkal együtt elfogadni és a felelős számadóknak a felmentvényt megadni. 

Elnök: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nem kívánunk!) Ha senki sem 
kíván, határozatilag kimondom, hogy az igazgatóválasztmány az 1928. évi 
zárszámadásokat és az 1980. évi költségvetést elfogadta, a felelős szám
adóknak a felmentvényt megadta és a közgyűlésnek hasonló értelemben 
tesz előterjesztést. 

Következik a tárgysorozat 6. pontja: Esetleges indítványok. 
Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! Néhány indítvány érkezett 

be egyesületünkhöz a. közgyűlés előtt, alapszabályszerű időben. Az indítvá
nyok egy részét a bizottságok már le is tárgyalták, tekintettel arra, hogy 
a tárgyalás alatt lévő ügyekkel a legszorosabb kapcsolatban állottak. 
Ezért voltam bátor ezeket az indítványokat közvetlenül az illető bizottsá
gok elé terjeszteni. :(Helyeslés.) 

De van néhány indítvány, amely nem kapcsolatos azon tárgyakkal, 
amelyek a bizottságok tárgysorozatában szerepelnek. Tisztelettel javaslom, 
méltóztassék ezeket az illetékes bizottságokhoz .áttenni. (Helyeslés.) 



Az egyik IPéeh Kálmán javaslata az útmenti fák védelméről, kívánva, 
hogy a villamosvezetékek, a távíróvezetékek felállítása alkalmával szokásos 
barbár megcsonkításuk ellen az Országos Erdészeti Egyesület állást foglaljon. 

Tisztelettel kérem, hogy ezt az indítványt az általános erdőgazdasági 
bizottságnak méltóztassék kiadni. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak ezt elfogadni? (Igen!) Akkor ezt határozatilag 
kimondom. 

Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! A másik indítványt Róth 
Gyula tagtársunk tette. Azt javasolja, hogy mivel az erdőgazdasággal a 
vadászat és halászat ügye is kapcsolatban van, az Erdészeti Lapokban ennek 
is adjunk tért és ezt a lap címében is kifejezésre juttassuk. A lapban 
állandó rovat nyíttassék a vad- és halgazdaság érdekében és nyújtassék 
alkalom arra, hogy a vonatkozó törvényeket is vitatás alá vegyük, így a 
vadászati tilalmakra vonatkozó rendelkezéseket is. Kéri, hogy mindez az 
egyesület folyóiratának címlapján is érvényre jusson. 

Kérem a tisztelt Igazgatóválasztmányt, méltóztassék a javaslatot a 
szervezőbizottság elé utalni, amely a kérdést le fogja tárgyalni és az 
igazgatóválasztmány elé megfelelő javaslatot fog beterjeszteni. i(Helyeslés.) 

Elnök: Ha ehhez hozzá méltóztatnak járulni, akkor ezt határozati
lag kimondom. 

Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! A harmadik indítvány 
Pöschl Ferenc tagtársunk indítványa a vidéki erdészeti egyesületek szerve
zéséről és fokozottabb támogatásáról szól. Méltóztassék ezt is a szervező
bizottság elé utalni. (Helyeslés.) 

Elnök: Ha nincs ellenvetés, akkor ezt határozatilag kimondom. 
Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! Wehofer Mihály tagtár

sunk terjesztett elő továbbá egy javaslatot. (Lásd a közgyűlés jegyzőköny
vében.) Tisztelettel kérem, méltóztassanak ezt a javaslatot pártfogólag a 
közgyűlés elé terjeszteni és az Elnök úr Őnagyméltóságát felkérni, hogy 
megfelelő formában hozza a Reviziós Liga tudomására csatlakozásunkat. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Ha nincs ellenvetés, ezt határozatilag kimondom. . 
Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! Az utolsó indítvány Róth 

Gyula kollégánké és így hangzik (olvassa): 
Javaslom, méltóztassék ezt az indítványt is a szervezőbizottság elé 

utalni. Sajnos, az egyesület anyagi helyzete nem engedi meg, hogy a cikke
ket honoráljuk, de legalább egy esztendőn belül remélhetőleg mégis lehetsé
ges lesz valaminő mérsékelt tiszteletdíj nyújtása. (Helyeslés.) 

Elnök: Ha nincs ellenvetés, akkor ezt határozatilag kimondom. 
Biró Zoltán: Tisztelt Igazgatóválasztmány! Az általános erdőgazda

sági és törvényelőkészítő bizottság foglalkozott az új erdőtörvény kérdésé
vel. Errenézve kiegészítőlég Onczay László tagtársunk tesz jelentést. 

Onczay László: Tisztelt Igazgatóválasztmány! Az erdőtörvénnyel kap
csolatosan a • bizottság következő határozatát terjesztem az igazgató
választmány elé: 

Amint az Elnök úr Önagyméltósága is megemlítette, a földmívelés
ügyi miniszter úrtól értesítést kaptunk arról, hogy az erdőtörvény terveze
tét megfelelő időben fogja az egyesület rendelkezésére bocsátani. Hogy az 
erdőtörvénytervezet megfelelően publikáltassék, ehhez szükséges, hogy 
megfelelő anyagi eszközök álljanak az egyesület rendelkezésére. Az , Elnök 
úr Önagyméltósága, átlátva ennek nagy fontosságát, 1000 pengőt adomá
nyozott arra a célra, hogy az új erdőtörvénytervezetet az egyesület kinyo
massa és minden tagnak megküldhesse. .(Élénk éljenzés.) így a rendkívüli 
közgyűlés alkalmával, az erdőtörvénytervezet tárgyalásakor módjában áll 
az összes szakembereknek a kérdéshez a legalaposabban hozzászólni. 

A bizottság az Elnök úr Őnagyméltóságának nagylelkű adományát a 



leghálásabb köszönettel fogadta és kéri, hogy az egyesület^ ezért a közgyű
lésen is köszönetet szavazzon Őnagyméltóságának. (Zajos éljenzés.) 

Elnök: Ez utóbbit talán hagyjuk el. 
Minthogy az igazgatóválasztmány tárgysorozatán több tárgy nincs, 

az ülést berekesztem. (Zajos éljenzés.) 
Kmft. 

Jegyzőkönyv 

az Országos Erdészeti Egyesület adó-, vám- és tarifaügyi 
bizottságának 1929 október hó 15-én Párádon tartott üléséről. 

Jelen voltak az Országos Erdészeti Egyesületnek a folytatólagos 
bizottsági üléseken megjelent tagjai. 

Kalivoda Andor ny. miniszteri tanácsos, bizottsági tag az ülést meg
nyitja s a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Bódog bizottsági tagot kéri fel. 

Tisztelt Uraim! 
Van szerencsém önöket üdvözölni és az adó-, vám- és 

tarifaügyi bizottság első ülését megnyitni. 
A tárgyalásokról felveendő rövid feljegyzések vezetésére 

Tóth Bódog erdőmérnök urat kérem fel. 
Mielőtt a tulajdonképpeni tárgysorozat tárgyalására át

térnénk, legyen szabad néhány szóval a bizottság munkaköré
nek erdőgazdasági fontosságára rámutatnom. 

Már a háború előtti idők, de még inkább az utána követ
kezők megmutatták azt, hogy a nemzetek legfontosabb élet-
nyíl vánulásait sokkal inkább irányítják a gazdasági, mint a 
politikai érzelmi momentumok. 

Fontos események látszólagos politikai vagy érzelmi indító
okai mögött rövid kutatás után legtöbbnyire megtaláljuk azo
kat a súlyos gazdasági okokat, amelyek ezeket kiváltották, a 
politikát működésbe hozták. 

Egy nemzet gazdasági életének képe tulajdonképpen azok
nak a gazdasági ágaknak az eredményeiből, mint részletekből 
tevődik össze, amelyek az illető nemzet, illetőleg ország adott 
helyzete mellett leginkább fejleszthetők, legkönnyebben és leg-
reálisabban tudnak nemcsak az illető ország, de a környező 
államok szükségleteinek ellátásába beilleszkedni. 

Magyarország, mint agrárállam életében ilyen fontos sze
repet van hivatva betölteni az 'erdőgazdaság, nemcsak azért, 
mert erdeink még ma is számottevő részét alkotják az ország 
területének, de azért is, mert úgy mezőgazdaságunk, mint ipa-



runk igen nagy mennyiségben iszükségeli az erdőgazdaság leg
fontosabb termékét: a fát. 

Míg a mezőgazdaság igen sok termékében évről-évre jelen
tős túltermelés mutatkozik, a fölös készletek elhelyezése nap
ról-napra több nehézséget okoz, addig a faszükségletek ellátása 
nemcsak nálunk, de sok európai, sőt az amerikai államokban is 
hovatovább több gondot okoz s a kész termeivények elhelyezése 
számottevőbb nehézséggel nem jár. 

A mi csonka országunk erdőgazdaságának meg volna min
den oka és lehetősége a megfelelő fejlődésre, mert hiszen ter
meivényei a belföldi szükségleteknek is csak kis hányadát fe
dezik s így termeivényeinek 'elhelyezése gondot nem okozhat. 

A magyar erdőgazdaság helyzete azonban mindezek dacára 
egyáltalán nem mondható rózsásnak s ennek oka jórészt az 
adózási, vám és tarifális viszonyokban rejlik. 

Az ország elszakított részeiben folyó nagyarányú tömeg
termelések jobbminőségű termeivényei elárasztják a magyar 
piacot s igen sok vonatkozásban maholnap már elviselhetetlen 
versenyt okoznak a magyar erdőgazdaság termékeinek. 

Vámvédelemre alig számíthatunk, mert ennek a jelenté
keny részben a külföldi áruk használatára utalt fogyasztó
közönség fog minden erejével ellenszegülni. 

Elsősorban a másik két téren, az adózás és a vasúti tari
fák terén kell védelmet keresnünk. 

Erre pedig annál inkább szükség van, mert a magyar ter
melés — bármily hihetetlennek látszik is ez — e téren kife
jezett hátrányban van a külföldivel szemben. 

Ha nem említjük is az egyenesadókat, amelyek hasonlít
hatatlanul súlyosabban nehezednek a helyhez kötött erdőgaz
daságra, mint pl. az ipari termelésre, itt van mindjárt a for
galmi adó kérdése. 

A külföldi műfa és feldolgozott faanyag forgalmi adó
mentesen özönlik be hozzánk, akárhányszor egészen a fogyasz
tóig, amivel szemben a magyar fatermelést 2—3-szoros for
galmi adó terheli s csupán a tűzifánál sikerült eddig elérnünk 
azt, hogy annak forgalmi adójánál a magyar termelés 1%-os 
védelmet élvez. 



Ezt a csekély védelmet is lerontják azonban egyéb körül
mények. 

Termelésünk aránytalanul drágább, mint a környező 
államoké. 

Szétszórt, apró erdőgazdaságaink mellett a közelítés és 
vasúthoz szállítás is sok gondot okoz. ,Ha még ehhez hozzá
vesszük, hogy nagyobb termelőhelyeinkről a kész anyag sok
kal drágább vasúti díjtétellel jut el a fogyasztási helyekre, 
mint a külföldi áru, világosan látjuk az okokat, amelyek erdő
gazdaságunk jobb jövedelmezőségének akadályai. 

Már pedig kétségtelen, hogy fejlődésre csak olyan gazda
sági ág képes, felkarolásra csak olyan gazdasági ág számíthat, 
amely a vele foglalkozók áldozatos munkáját megfelelő anyagi 
eredménnyel is jutalmazza. 

Ezt azonban nem tudjuk elérni addig, amíg a fentebb emlí
tett és a t. bizottság munkakörébe utalt kérdések megfelelő 
megoldást nem nyernek. 

Ehhez az igen fontos előkészítőmunkához kérem én az 
igen tisztelt tagtársak szíves munkakészségét és odaadó mun
káját. 

1. Biró Zoltán ügyvezető előadja, hogy báró Inkey Pál alelnökünk és 
Walla Perenc alezredes az erdeikben szenvedett igen jelentős fagykár címén 
adójuk leszállítását kérték, a pénzügyi hatóságok azonban mindkét kérvényt 
ridegen elutasították, azon ia címen, hogy az erdőkben okozott fagykár 
gazdasági hatása több évre oszolván szét, a birtokost momentán nem 
sújtja oly érzékenyen, hogy emiatt adómérsékléssel kellene a segítsé
gére sietni. 

Az érdekeltek e tárgyban .az O. E. E. intervencióját kérték. 
Róth Gyula, Bogyay Gyula, ÍPapp Béla, Zólyomi Imre, Biró Zoltán, 

Fekete-Zoltán, báró Inkey Pál és Onczay László hozzászólása után a bizott
ság megállapítja, hogy az erdei fagyok okozta kár általánosságban is sok
kal jelentősebb, mint azt a laikusok gondolják, az elmúlt szigorú tél okozta 
károk pedig oly rendkívüliek, hogy feltétlenül külön méltánylást 
érdemelnek. Javasolja, hogy az egyesület egy memorandumban elvi 
jelentőségű döntést kérjen e tárgyban a pénzügyminisztériumtól, s a me
morandumot másolatban ..a IF« M. erdészeti főosztályának is megküldve, a 
főosztály támogatását is kérje. Javasolja egyúttal, hogy a közgyűlés a 
memorondum elkészítésére iZólyomi Imre és Győri Jenő tagtársakat kérje fel. 

2. ügyvezető bejelenti, hogy (Nagykőrös város polgármestere s Barthos 
Gyula tagtársunk beadványaikban szóvá teszik az erdőgazdaság egyre 
fokozódó magas adóterheit, melyek annál elviselhetetlenebbek, mert a ha
tóságok egyidejűleg hatalmi szóval felemeltetve a vágásfordulókat, a foko
zódó adóterhekkel szemben az erdőbirtokok jövedelmezőségét erősen lecsök
kentették. Kérik, hogy az O. E. E. tegye magáévá ezt a kérdést. A bizott
ság hozzájárul ügyvezető azon javaslatához, hogy a közgyűlés most érdem
legesen ne foglalkozzon .ezzel a kérdéssel, tanulmányozás végett azonban 
adja ki Onczay László választmányi tagnak azzal a megbízással, hogy az 



új erdőtörvény tárgyalása alkalmával az adóterheik csökkentésót illetőleg 
egy kész tervezetet mutasson be. 

3. ügyvezető előadja, hogy az egyesület a belföldi fűrészek faanyaga 
részére tarifamérséklést kért a kereskedelmi minisztertől, hogy a hazai ter
mékek ezzel előnybe kerüljenek az importált anyaggal szemben. A válasz 
azonban ezt a kérdést egyszerű tarifális kérdésnek minősíti le s a MÁV 
szempontjábói tárgyalja. A minisztérium tehát félreértette az egyesület 
intencióját s így újabb memorandum volna készítendő. 

A hazai erdei termékek tarifájának mérséklése s a tört-tarifa meg
szüntetése tárgyában is már háromízben fordult az egyesület -a kereskedelmi 
minisztériumhoz, eredmény azonban mindeddig még nincs, az akciót tehát 
tovább kell folytatni. 

A bizottság magáévá teszi ügyvezető javaslatát s szükségesnek 
mondja ki egy újabb memorandum elkészítését, melyben a hazai erdőgazda
ságok és fűrészek termékeire nézve tarifamérséklést kér az egyesület, 
viszont az importfa tarifájának felemelését javasolja. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Tóth Bódog, jegyzőkönyvvezető. 

Jegyzőkönyv 

az Országos Erdészeti Egyesület szakoktatás- és kísérletügyi 
bizottságának 1929. évi október 15-én Párádon tartott üléséről. 

Jelen voltak az (Országos Erdészeti Egyesületnek a folytatólagos bi
zottsági üléseken megjelent tagjai. 

Elnök (báró Inkey Pá l ) : 

Tisztelt Uraim! 
Van szerencsém önöket üdvözölni és a szakoktatási és 

kísérletügyi bizottság első ülését megnyitni. 
A tárgyalásokra Vonatkozó rövid feljegyzések készítésére 

Magyar Pál főerdőmérnök urat kérem fel. 
Az Országos Erdészeti Egyesület bizottságai közül ez az 

egyetlen, amelyik a speciális szaktudományokkal közvetlen 
összefüggésben álló tudományos tárgykörrel foglalkozik s en
nek dacára munkája igen mélyreható gyakorlati vonatkozású. 

Vegyük előre a szakoktatás kérdését. 

Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a főiskola hivatása 
a szakembereknek a szükséges tudományos előképzettséget 
megadni, éppúgy tudjuk azonban, h o g y ez a tudományos elő
képzettség az a fegyverzet, amelynek használatával kell a szak
embernek a gyakorlati életben eléje tornyosuló s jórészben 
gazdasági természetű nehézségeket legyőznie. 

Bár a gazdasági élet által rendszerint támasztani szokott 
nehézségek j ó részét ismerjük, a mai változó viszonyok mellett 



a gazdasági élet jóformán napról-napra olyan újabb követel
ményekkel lép fel a gyakorlati életben működő szakemberrel 
szemben, amelyek tőle újabb tudást, újabb ismereteket 
követelnek. 

Nem lehet és nem is volt soha a szakoktatás feladata a tel
jes gyakorlati kiképzés, feltétlen hivatása azonban az, hogy a 
változó életviszonyokhoz mérten változtassa azt a tudományos 
felkészültséget, amellyel felvértezve kívánja a fiatal szakem
bereket az „Alma mater" kebeléből az élet küzdő porondjára 
bocsátani. 

Munkakörünk másik része az erdészeti kísérletügy, vagyis 
a tudományos kutatásokból leszűrt elméletek, eljárások gya
korlati alkalmazásának kipróbálása s könnyen érthető eredmé
nyeknek átnézetes, mindenki által hozzáférhető, további gyakor
lati következtetések levonására és számítások végzésére alkal
mas módon való közzététele. 

Nem tudjuk teljesen és nagyon éles elhatározással elvá
lasztani ezt a tudományos kutatástól s a legfőbb különbséget a 
kettő között abban találhatjuk, hogy míg a tudományos kuta
tás igen szűk területen folytatva is vezethet különösen tudo
mányos szempontból igen fontos eredményekre s a gyakorlati 
gazdaságtól teljesen elkülönítve is folytatható, addig a kísér
letek a gyakorlati gazdaságtól el nem különíthetők s Imegbíz-
ható, a gyakorlati élet részére használható eredményt tőlük 
csak bizonyos nagyobb mértékű alkalmazás Után várhatunk. 

Senki sem vonja ma már kétségbe azt, hogy a gyakorlati 
gazdaság eredményes fejlesztésére csak a tudományos ered
mények állandó figyelése és megfelelő alkalmazása mellett 
számolhatunk. 

Nem éljük ma már azokat az időket, amikor néhány szá
zalékos termelési eredménytöbblet mellett elhaladhattunk anél
kül, hogy azt figyelemre méltattuk volna, mert igen jól tudjuk, 
hogy ezek az aránylag csekély százalékos eltolódások az 'erdő
gazdaság sok évtizedes munkájára és egy egész ország terme
lésére vonatkoztatva óriási számokat eredményeznek. 

A mai késhegyig menő gazdasági harcban igen gyakran 
ezek a látszólag csekély különbségek döntik el gazdaságunk 
eredményes vagy eredménytelen voltát! 



Minden oldalról ellenséges versenytársakkal környezve, 
nem lehet közömbös az egész magyar közgazdaságra, annál 
kevésbé mireánk az, hogy a magyar erdőgazdaság miképpen 
állja meg helyét a nemzetek versenyében, fejlődik-e és milyen 
irányban. 

Ez a fejlődés pedig a tudományos eredmények gyakorlati 
felhasználása, a gyakorlatban bevált eljárások széleskörű al
kalmazása nélkül teljesen lehetetlen. 

Hiába a legkiválóbb tudományos kiképzés, ha a gyakorlati 
érzék teljesen hiányzik; hiába a legszebb tudományos elmélet, 
ha az elérhető eredmény nem áll arányban a felmerülő mun
kával és költséggel. 

Viszont azonban éppoly hiábavaló lesz a gyakorlati pró
bálkozás, ha nem párosul az elméleti ismeretek, a tudományos 
kutatások eredményeinek megfelelő figyelembevételével és 
alkalmazásával. 

Állandóan szükség van ezért arra, hogy a szakoktatás, a 
tudományos kutatás, a kísérletügy és a gyakorlati gazdaság 
között meg legyen a legszorosabb kapcsolat, mert a kettő mun
kája nemcsak kiegészíti egymást, de a másik rész munkájának, 
eredményeinek, nehézségeinek ismerete nélkül egyik sem tud a 
saját munkaterületén megfelelő eredményeket elérni. 

Ezt a kiegészítő, egyeztető munkásságot van hivatva első
sorban előmozdítani a bizottság munkája. 

Igaz ugyan, hogy úgy a szakoktatás, mint a kísérletügy 
elsősorban állami feladat, de a magángazdaság bevonása és 
igénybevétele nélkül helyesen alig oldható meg s az egyesület
nek, mint az egyetlen szakszerű érdekképviseletnek, nemcsak 
hivatása, de elsőrendű érdeke és kötelessége minden erejével 
odahatni, hogy személyzetben, anyagiakban, munkaterületben 
egyik se szenvedjen hiányt s éppen ilyen érdeke és kötelessége 
új gondolatok, új eszmék felvetésével, az eredmények ismerte
tése és terjesztésével, a hibák kíméletlen feltárásával, a felada
tok lehető pontos körülírásával, végül a legalkalmasabb foga-
natosífási módok kutatásával szolgálni a szakoktatás és kísér
letügy fejlődését. 

Ezen a gazdaságilag és tudományos szempontból annyira 



fontos munkatéren a t. bizottságra vár az előkészítő munka 

minden terhe és nehézsége. 
Elnök ezután ajánlja Kállay Árpádnak a bizottságba való felvételét, 

amit a bizottság elfogad. 
Biró Zoltán rámutat az erdészeti kísérletügy feltűnően _ szerény dotá ; 

dójára, szemben a mezőgazdaságnak sokszor jóval kevésbé jelentős egyes 
kisebb ágazatáéval. A bizottság feladata egy megindítandó akció módját 
keresni, mellyel úgy az illetékes fórumok, mint a magángazdaságok támo
gatása elérhető volna. 

A kísérletügynek a gazdasági élettel való együttműködését egy bizott
ság keresse, melybe a gyakorlati szakemberek is bevonandók. A magángaz
daságok megnyerésére propagandát kell kifejteni, ami az egyesület 
kötelessége. 

Róth Gyula: A kísérletügy nem elsősorban állami feladat, amint ezt 
igen tekintélyes külföldi példák (német, svéd) is igazolják. Legsúlyosabb 
nehézség nálunk az anyagiak terén van s ennek szinte folyománya a sze
mélyi nehézség. 

Papp Béla memorandum felterjesztését javasolja, ami hathatós táma
szul szolgálna a minisztérium illetékes osztályának. 

Onczay szerint ez a memorandum konkrétumokkal felszerelve 
készüljön el. 

Biró Zoltán a memorandum elkészítésére bizottság kiküldését java
solja, melynek tagjai egyelőre Róth Gyula, Onczay László és Biró Zol
tán lettek. 

Kállay Árpád ismerteti javaslatát. 
Róth Gyula egyetért az indítványozó intencióival, de egyelőre súlyos 

nehézségekkel jár annak teljes kivitele. Lépések már történtek ezen a 
téren. Feltétlenül kívánatos a magángazdaság támogatásának megnyerése. 

Fekete Zoltán: Külföldön a magángazdaságból indult ki a kérdés 
(Hilf prof.). A problémát a kísérleti állomás, a főiskola és a magángazda
ságok hivatottak közösen megoldáshoz vinni. 

Karsay Károly szerint a kérdés elsősorban a magángazdaság érdeke. 
Mindenki igyekezzen tapasztalatokat szerezni és közzétenni. 

Elnök ajánlja külön bizottság kiküldését a kérdés tanulmányozására 
és javaslattétel végett, melynek tagjai tettek: Róth .Gyula, Krippel Móric, 
Modrovich Ferenc és Kállay Árpád. 

Magyar Pál, jegyzőkönyvvezető. 

Jegyzőkönyv 

Felvételetett az Országos Erdészeti Egyesület általános erdő
gazdasági és törvényelőkészítő-bizottságának Párádon, 1929. évi 

október h ó ' 15-én tartott rendes üléséről. 
Jelen voltak az Országos Erdészeti Egyesületnek a folytatólagos bi

zottsági üléseken megjelent tagjai. 
Elnök (báró Inkey Pál): 

Van szerencsém a megjelent Urakat üdvözölni és a bizottr-
ság első ülését megnyitni. 

A tárgyalások menetének kivonatos feljegyzésére és a 
határozatok lerögzítésére dr. Fazekas Ferenc urat kérem fel. 

Mielőtt a tárgysorozat egyes pontjainak részletes tárgya-



lására áttérnék, szükségesnek tartom néhány szóval ismertetni 
azt a fontos szerepet, amelyet az egyesület életében a bizott
ság, éppen a mostani válságos körülmények között betölteni 
hivatott.' 

A munkamegosztás elve, a választmányban nem szereplő 
tagoknak az egyesület intenzívebb életébe való ibevonása volt 
az egyik célja az igazgatóválasztmánynak akkor, mikor a bi
zottságokat megszervezte. 

A másik célja az volt, hogy a bizottságok munkájának 
keretén belül nyisson tágabb teret az egyéni vélemények meg
nyilvánulásának s módot nyújtson mindenkinek arra, hogy 
abban a munkakörben működhessék, amelyik munkakörének, 
képzettségének, egyéni hajlandóságainak legjobban megfelel. 

Bizottságunk munkaköre felöleli a néhány, különszakított, 
speciális feladaton kívül az erdőgazdaság egész területét s a 
törvényelőkészítés igen fontos munkáját. 

Hivatásunk nemcsak a felvetett kérdések tárgyalása, de 
éppen megkeresni, letárgyalni és előkészíteni mindazokat a 
fontos gazdasági érdekeket és kérdéseket, amelyeknek végleges 
elrendezésébe és megoldásába az egyesületnek akár kezdemé
ny ezőleg, akár irányitólag be kell folynia. 

Hivatásunk ezekre a kérdésekre nemcsak az egyesület 
figyelmét felhívni, de megjelölni azokat a módokat és eszközö
ket, amelyek segítségével eszméinket a köztudatba átvihetők-
nek, megvalósíthatóknak tartjuk. 

Hivatásunk nemcsak foglalkozni az új erdőtörvénnyel ál
talában, de annak részletkérdéseit is megfelelő munkamegosz
tással tárgyalni s megjelölni azt az utat, amelyen az egyesület 
ezekben a kérdésekben elfoglalandó álláspontját érvényesíteni 
tudja. 

Nemcsak az egyes kérdések feldolgozását kell magunk kö
zött megosztanunk, de azt a szerepet is, hogy a megállapodá
sokat megfelelően indokolva terjesszük az igazgatóválasztmány 
elé és ott kellően képviseljük. 

Munkát, megterhelést jelent mindez, de be kell látnunk, 
hogy a mai bonyolult gazdasági viszonyok mellett nem várhat
juk mindezen kérdések teljes elintézését, részletes feldolgozá
sát sem a választmánytól, sem a vezetőségtől, másrészt pedig 



a közgyűlés sem alkalmas arra, hogy az. egyes kérdéseket min
den részletre kitérj edőleg vitassa meg. 

Nélkülözhetetlen, igen hasznos szolgálatot teszünk tehát a 
köz érdekének akkor, amikor ezt a fontos előkészítő munkát 
vállaljuk s ehhez kérem én az önök odaadó, önzetlen támo
gatását. 

Felkérem az ügyvezető urat, a tárgysorozat egyes pont
jainak rövid ismertetésére. 

Ügyvezető ismerteti Kallivoda Andornak az Erdészeti Lapok 1929. évi 
ápriüsi füzetében is megjelent következő inditványait: 

1. Minden néven nevezendő fakartelt meg kell szüntetni. — A bizott
ság álláspontja '(határozata) ez ügyben a következő: A kartelkérdés általá
nos, országos, sőt világgazdasági probléma, melyet a modern termelés be-
bizonyítottan nem nélkülözhet, továbbá, mert a karteleknek erdőgazdaság
gal való vonatkozásai sem észrevehetően károsak, — mindezeknél fogva ezen 
kérdéssel a bizottság az indítvány értelmében nem kíván foglalkozni és a 
javaslatot a napirendről leveszi. 

2. indítvány a tarifa-bizottsághoz tartozik, áttétetett az illetékes 
osztályhoz. 

3. A vágásfordulót az erdőbirtok tulajdonosai, illetve haszonélvezői ki
fejezett kérelmére revízió alá kell venni és azokat a gazdasági helyzet és a 
birtokosok, illetve haszonélvezők egyéni helyzetének gondos mérlegelésével 
újból kell megállapítani. — Bizottság határozatilag kimondja, hogy az 
O. E. E. ilyen értelemben tegyen előterjesztést a földmívelésügyi kormány
hoz, mégis azzal a hozzáfűzéssel, hogy nem a már megállapított vágás
fordulók leszállítását óhajtja az érdekképviselet, hanem kivételes esetekben 
a birtokos idevonatkozó indokolt kérésének méltányos elbírálását hozza 
javaslatba. 

4. Utasítani kell az eljáró tisztviselőket, hogy a 3296—1918. M. E. 
számú rendelet alapján beérkező fakihasználási kérelmeket ne a szóban
forgó fafajiakra szokásban lévő legmagasabb vágásforduló alapján, hanem 
a gazdasági viszonyok gondos mérlegelésével, a lehetőség szerint a birtokos 
kérelme értelmében intézzék el. — E pontnál tárgyalja a bizottság Jánosi 
Engel József rendes tagnak az igazgatóválasztmány április 24-iki ülésén 
már ismertetett hasonló tárgyú javaslatát. — Ugyancsak e helyen ismertette 
ügyvezető Pech Kálmán választmányi tagnak kapcsolatos vonatkozású 
írásbeli előterjesztéseit is, melyekben részletes indokolások kíséretében, a 
KalMvoda-féle 4. és 5. pontok alatti indítványok mellőzését hozza javas
latba. — Alapos vita után a bizottság úgy határoz, hogy, 'mivel az új 
erdőtörvény lesz hivatva véglegesen rendezni ezen kérdéseket is, ennek 
tető alá jutásáig már nem kívánja a régi rendelet teljes megszüntetését, 
bizonyos módosítások keresztülviteléhez azonban addig is ragaszkodik. 
Nevezetesen kéri a kormánytól, hogy a) a fakihasználási kérelmek előzete
sen több évre is tárgyalhatók legyenek; b) a döntésre hivatott szerv vég
leges határozata minden körülmények között a kérelem benyújtásától kez
dődő 60 napon belül valóban meghozassák; c) a büntető rendelkezések utal
tassanak erdőrendészeti áthágási és nem rendőri büntetőeljárások alá, régi 
büntetőjavaslatok pedig méltányos esetekben helyeztessenek teljesen hatá
lyon kívül. 

5. A_ helytálló indokolással támogatott rendkívüli fahasználatok iránt 
beadott kérelmek a közérdek szem előtt tartásával, kezeltessenek liberális 
szellemben. — Bizottság határozata: Jelen javaslat a megelőző 4. pont 
alattival együttesen kezelendő és a földmívelésügyi miniszter úrhoz tör-



ténc közös felterjesztés keretében együtt hozandó javaslatba. Liberális 
jelző helyett mégis megfelelőbb más kifejezés helyettesítendő be a javasolt 
szövegbe. 

i 6. Az állam üzemei és intézményei a jövőben kizárólagosan belföldi 
tűzifát fogyasszanak. Egyéb közüzemek és intézmények csak az esetben vá
sárolhassanak külföldi tűzifát, ha az árkülönbözet a 10 százalékot meg
haladja. — Bizottság megállapítja, hogy a hazai termelés^ elégséges árú 
hiányában a közüzemeket egymagában ellátni képtelen, ezért az indítványt 
elejtendőnek határozza. 

7. 'Közszállításoknál meg kell követeim, hogy csak igazoltan belföldi 
fűrész- vagy ipartelepről származó faanyagok legyenek felhasználhatók. — 
Határozat ugyanaz, mint előző pontnál. 

8. Jövőben a teljesméretű 30 éves adómentesség csak azokra a házakra 
legyen engedélyezhető, melyeknek tulajdonosai hitelesen igazolják, hogy az 
épület faanyagai belföldi fűrész- vagy ipartelep termékei. — Határozat 
ugyanaz, mint a 6. pontnál. 

9. A növendékképződés lehetőségének előmozdítása érdekében az al
földi és kopár fásításokat gyorsabb ütemben kell végrehajtani. — A föld
mívelésügyi kormány ilyen értelmű sürgős felterjesztésben megkeresendő 
és ugyanakkor kérelmezendő, hogy az állami költségvetésbe e célból a jövő
ben az eddigieknél lényegesen nagyobb összeg állíttassák be. 

Az új erdőtörvény kérdésének tárgyalásánál ügyvezető közli azon in
formációját, mely szerint az új jerdőtörvény tervezete a közeli hetekben 
már az érdekképviselet birtokában lesz, e kérdés kimerítő és alapos tárgya
lása tehát rövid időre elhalasztandó. Bejelenti, hogy a tervezetet minden 
egyesületi tag kinyomtatva, előzetesen kézhez kapja majd. És minthogy a 
tervezet szövegrészének teljes egészében való ezen publikálását az O. E. E. 
elnökének e célra történt 1000 pengős adománya tette csak lehetővé, java
solja, hogy adományozó részére jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék. — 
Bizottság ügyvezetőnek összes javaslatait határozattá emeli. — Ezekután 
elnök az ülést -berekeszti. 

Dr. Fazekas Ferenc, jegyzőkönyvvezető. 

Jegyzőkönyv 

az Országos Erdészeti Egyesület a magánerdőtisztek szolgálati 
viszonyainak rendezését előkészítő bizottságának 1929. évi 

október hó 15-én Párádon megtartott üléséről. 

őrgróf Pallavicini Alfonz másodelnök: 

Üdvözlöm a megjelent urakat s a bizottság első ülését 
megnyitom. Mai tárgyalásunk csak a legelemibb előkészítő in
tézkedésekre terjedhet ki, mert hiszen az annyira fontos kér
dés eléggé bonyolult is, ezenfelül pedig ez az erdőgazdasági 
ügyeknek az a területe, amely eddig sem az egyesület kebelé
ben, sem a nyilvánosság előtt részletesebb tárgyalás vagy meg
vitatás tárgyát nem képezte. 

A szakértőkezelés előnyét és szükségességét az erdőgaz
daságnál elvitatni nem lehet, mert hiszen azok az ismeretek, 
amelyek a rendszeres erdőgazdaság vezetéséhez és fejlesztésé
hez szükségesek, korántsem olyan közismertek, mint például a 



mezőgazdaság alapismeretei, annál is inkább, mert az erdőgaz
dasággal a gyakorlatban sokkal kevesebben foglalkoznak köz
vetlenül, mint a mezőgazdaság egyes ágaival. 

Másrészről a magánerdők bizonyos kategóriáit a törvény 
kötelezi a szakértő erdőtiszt tartására, a törvény teremtett 
fehát egy jogviszonyt, anélkül, bogy annak rendezését csak 
meg is kísérelte volna. 

Ezt a jogviszonyt csakis kétoldalú szerződésnek tekinthet
jük, amely az erdőbirtokos és az erdőtiszt között jött létre s 
ha helyesen akarjuk megoldani, mindkét fél jogait és kötele
zettségeit figyelembe kell venni és szabályozni, még pedig úgy 
a teljesítendő munka, mint az ennek ellenében teljesítendő 
anyagi szolgáltatások szempontjából. 

Az első kérdést, a munka kérdését szolgálati szabályzattal, 
a második kérdést illetmény- és nyugdíjszabályzattal lehet 
csak rendezni. 

A szolgálati szabályzatnak tisztáznia kell bizonyos mérté
kig azokat a teendőket, amelyeknek ellátását a birtokos az 
erdőtiszttől megkívánhatja s amelyeket az minden körülmé
nyek között ellátni köteles. 

Ezek a teendők igen sokoldalúak, mert hiszen a legszoro
sabb értelemben vett erdőgazdasági teendőkön kívül az értéke
sítés, az út-, vasút- és magasépítés, fafeldolgozóipar, halászat, 
Vadászat és még sok más mellékhasználat berendezésére és 
üzemben tartására kiterjednek. 

Az anyag- és pénzkezelésnek annyiféle módozata merül itt 
fel, hogy a munkakör és rendelkezési jog szabályozása feltét
lenül szükséges. 

Kétségtelen, hogy ezeknek a kérdéseknek a részletekbe 
menő szabályozása mindenkor a birtokos elhatározására kell 
hogy maradjon, mert törvényes rendelkezésekkel nem lehet 
szabályozni azt, hogy a birtokos mennyit ruházzon át a va
gyona felett való rendelkezéséből az alkalmazottra. 

Másrészről azonban a más vagyonáért való felelősség 
tudata éppen a lelkiismeretes alkalmazottnak teszi kötelessé
gévé, hogy sürgős szükség esetén a tulajdonos rendelkezésé
hek bevárása nélkül is rendelkezzék, még abban az esetben is, 
ha ez a kötött megállapodásoktól való eltérésre kényszeríti. 



Általános vonásokban tehát ezt a kérdést, valamint az e 
téren felmerülhető viták elintézését is szabályozni kell, még 
pedig oly módon, hogy mindkét fél érdekét megfelelően bizto
sítsuk és védjük. 

A másik fontos kérdés a munka ellenében teljesítendő el
lenszolgáltatások kérdése, tehát a javadalmazás, nyugellátás, 
betegség esetén való gondoskodás, továbbá a szolgálatnak bár
mely okból való megszűnése esetén támasztható igények álta
lános szabályozása. 

Megbízható, nyugodt, odaadó, hűséges munkát az alkal
mazottól csak akkor lehet várni, ha annak feje fölött nem le
beg állandóan a máról-holnapra kenyérnélkül maradás Damok-
les kardja; viszont az erdőtisztikarnak is be kell látnia, hogy 
a birtokos teljesítőképessége sem korlátlan s h o g y a szociális 
természetű terhek nem veszélyeztethetik a birtokos saját meg
élhetését és gazdaságának jövedelmezőségét. 

Az idők folyamán igen sok magángazdaságban alakult már 
ki a szolgálati és nyugdíj szabályzat, amelyek mindenesetre igen 
értékes tájékoztatóul fognak szolgálni a bizottság munkájánál. 

Ugyancsak értékes tájékoztatóul szolgálhatnak azok a tör
vényes rendelkezések, amelyek bizonyos magánszolgálati ágak 
alkalmazottainak ellátása tekintetében érvényben vannak. 

Ezeknek gondos tanulmányozása, a kölcsönös megértés és 
méltányosság fogják azután lehetővé tenni azt, hogy munkánk 
eredményeképpen olyan javaslattal járulhassunk az illetékes 
tényezők elé, amelyet ennek az igen fontos és kényes kérdés
nek a rendezésére mindkét fél megnyugvással fogadhat el s 
amivel igen jelentékeny szolgálatot tehetünk nemcsak az erdő
birtokosnak és erdőtiszteknek, de az egész erdőgazdaság 
ügyének is. 

Biró Zoltán ügyvezető indítványozza, hogy az egyesület kérje fel a 
magánalkalmazásban lévő tagtársakat, hogy egy pontos statisztika össze
állítása végett — az erdőbirtokos beleegyezésével — az uradalomban alkal
mazott összes erdőtisztekre vonatkozó adatokat ((képesítés, munkakör, java
dalmazás, nyugdíj, elbocsátás stb.) küldjék meg az egyesületnek. 

Ugyancsak kérje fel1 az egyesület a m. kir. erdőigazgatóságokat is, 
hogy a kerületükben lévő magánerdőbirtokok adatait bocsássák az egyesü
let rendelkezésére, hogy az esetleges hiányok ebből pótolhatók legyenek. 

Az ügyvezető felkéri a. tagokat, hogy a már meglévő törvényes ren
delkezések -(gazdatisztek nyugdíjszabályzatára, magánalkalmazottak szolgá
lati viszonyaira, a Társadalombiztosító Intézetre vonatkozó rendeletek) 
tanulmányozására önként jelentkezzenek. 



Ezen felhívásra Bogyay László (Kiskomárom, .Zala m.), Tóth Bódog 
(Párád, Heves m.), Farkas Jenő (Réde, Veszprém m.) és Fritsch -\ntal 
(Pápakovácsi, Veszprém m.) tagtársak jelentkeztek. 

A bizottság ezen indítványokat egyhangúlag elfogadta. Az elnök fel-' 
kéri Fiedler Gyula tagtársat, hogy a fenti határozatokat a választmány 
és a közgyűlés előtt ismertesse. 

Más tárgy nem lévén, az ülést berekeszti. 
Komáromi László, jegyzőkönyvvezető. 

Jegyzőkönyv 
Felvétetett Parádfürdőn, 1929. évi október ihó 15-én, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület Szervezőbizottságának rendes üléséről. 

Jelen voltak a szervezőbizottság tágjai és az egyesület tagjai közül 
még sokan. Térfi Béla h. elnök az ülést megnyitja, a megjelenteket me
legen üdvözli és sajnálattal jelenti be, hogy gróf Széchenyi Aladár bizott
sági elnök úr Őméltósága a bizottság tárgyalásain betegsége miatt nem 
vehet részt. Bejelenti továbbá, hogy Radó! Gábor bizottsági tag elfoglalt
sága miatt kimentette magát, a bizottsági gyűlésen nem vehet résztj Új 
bizottsági tagokul felkéri Hepke Arthúr, Kovássy Kálmán, Bogyay Gyula, 
Fiedler Jenő és L. Wittenberger Géza egyesületi tagokat, mit nevezettek 
elfogadnak. A jegyzőkönyvvezetésre elnök L. Wittenberger Géza bizottsági 
tagot kéri fel. 

Ezek után Elnök kifejező szavakkal vázolja azokat a fon
tos feladatokat, 'melyek az Országos Erdészeti Egyesületre a 
közel jövőben várnak, s mindnyájunk azon hő óhajtásának ad 
kifejezést, hogy az egyesület ezeknek a feladatoknak több 
mint félszázados múltjához méltóan tudjon megfelelni. Aggo
dalomra nem volna semmi ok, ha az egyesületnek ma is ren
delkezésére állanának azok az anyagi és szellemi erők, melyek
kel a háború előtt rendelkezett. Trianon óta azonban még nem 
volt módjában teljesen legyőzni a kábultságot. A leszakított 
részekkel az egyesület gárdájának igen tekintélyes részét 
veszítette el, s a háború és az azt követő idők itt élő tagtár
sainkból is sokat ragadtak el. A lezüllött állapotok, hihetetlen 
gazdasági nehézségek a többi tagokban is bizonyos fásultságot 
váltottak ki. Mindenkit lefoglaltak saját gondjai, az egyesüle
tet senki sem kereste fel szívesen, ihol ismét csak gondok vár
tak volna rá, hogyan vezessük ki az egyesületet abból az anyagi 
és szellemi kátyúból, melybe a vesztett háború okozta súlyos 
veszteségek, az erdők elvesztése és elkedvetlenedés révén sod
ródott. Az egyesület vezetősége egy évtizede küzd már ezek
kel a nehézségekkel, s teljes tudatában van annak, hogy a sú
lyos helyzetet kiheverni, az egyesület életében szükséges vál
toztatásokat keresztülvinni, új, üüktető életet teremteni csak 
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úgy lehet, ha mindnyájan egy akarattal, egyenlő lelkesedéssel 
állunk a cél szolgálatába. A z igazgató választmány teljesen át
érezte ezen együttműködés szükségességét, (midőn a bizottsá
gokat megalkotta, mert ez úton kívánta megszervezni azokat 
a kereteket, melyeken belül az ugyanazon munkakörön belül 
dolgozni akaró tagtársak tömörülhessenek. A z egyesület szem
pontjából éppen a szervezőbizottság munkája legfontosabb, 
mert ennek kell megtárgyalni és előkészíteni minden oly kér
dést, amely az egyesület szellemi és anyagi megerősödését van 
hivatva előmozdítani. 

Új segítő- és munkatársakat, új eszméket és gondolatokat 
s a már felvett tárgyak lehető megvitatását, előkészítését kéri 
és várja az igazgatóválasztmány a bizottságoktól, s ehhez kéri 
elnök a tagok érdeklődését és munkáját. 

A tárgysorozat egyes pontjainak ismertetésére elnök az 
ügyvezetőt kéri fel. 

Biró Zoltán ügyvezető a tárgysorozat első pontjának, a taggyüjtés 
megszervezésének ismertetésére tér rá. Az egyesület tagjainak létszáma a 
háború, a megszállás és nehéz viszonyok miatt a régi 2000-ről 970-re 
csökkent le. A taggyüjtés az eddigi rendszer szerint lassan, alig halad, 
pedig az egyesületnek minél több dolgozó, lelkes tagra van szüksége. A tag
gyüjtés fokozásához legelső teendőnek tartja, hogy az egyesület az állami 
adminisztráció közegeihez fordulna s őket kérné fel, hogy ebben a gyűj
tésben legyenek az egyesület segítségére. A bizottság kérje fel elsősorban 
az erdőigazgató urakat a támogatásra, hassanak oda, miszerint azok az 
erdőbirtokosok és erdőtisztek, kik még nem tagjai az egyesületnek, belép
jenek. A tájékoztatásul szolgáló tagnévsort minden egyes erdőigazgatóság
hoz a bizottság megküldené. Indítványozza, hogy maga az egyesület for
duljon kérésével az erdőigazgatóságokhoz s kérje fel őket ezen taggyüjtő 
propagandára. Az indítványt a bizottság magáévá teszi, elnök ezt határo
zatnak nyilvánítja s felkéri Hepke Arthúr bizottsági tagot, hogy a közgyű
lés előtt ezen tárgyat ismertetni szíveskedjék. 

Ezekután ügyvezető a vidéki erdészeti egyesületekkel való együttmű
ködés kérdését ismerteti s röviden megemlékezik azokról a nagyon is meg
osztó nézetekről, melyek e kérdéssel kapcsolatban különböző oldalról meg
nyilvánulnak.'Tény, hogy a vidéki egyesületekkel való állandó érintkezés 
még szabályozva nincsen, bár az O. E. E. vezetősége mindent elkövetett, 
hogy az érintkezést, melyet szükségesnek, kívánatosnak tart, melegebbé 
és közvetlenebbé tegye. Á vidéki egyesületek vezetőit az O. E. E. választ
mányi tagjaiul beválasztotta, közgyűléseiken képviseltette magát s min
dent megtett az érintkezés szorosabbá tétele érdekében. Igen fontosnak 
tartaná az érintkezést illetőleg a vidéki egyesületek közleményeinek kérdé
sét. Csak a Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének van; hiva
talos lapja, a többi egyesületnek nincs meg a módja, hogy tagjaival állandó 
kapcsolatot tarthasson fenn, éppen ezért helyesnek tartaná, ha az Erdészeti 
Lapokban egy állandó tér állana nyitva a vidéki egyesületek közleményei 
számára. Az E. L. különben mindig nagy előzékenységet tanúsít az egye
sületekkel, minden életmegnyilvánulásukat figyeli s azokról díjmentesen 
számol be, hasábjait pedig állandóan nyitva tartja közleményeik számára. 



Az érintkezés második legfontosabb faktorának a központi munkába 
való bekapcsolódást tartja, amit úgy gondol el, hogy a, vidéki egyesületek 
a maguk speciális viszonyai körül szerzett tapasztalataikat, eredményeiket 
és problémáikat az Országos Egyesület rendelkezésére bocsátanak s ezzel 
a közös ügynek tehetnének igen értékes szolgálatot. Az O. E. E. címében 
a vadászat nem szerepel s ezért azon vidéki egyesületekből, melyek egyben 
vadászati egyesületek is, csak azon tagok bekapcsolását gondolja, kiket ki
mondottan az erdészet hozott be az egyesületbe. 

Ezután ügyvezető felolvassa Pech Kálmánnak a vidéki erdészeti 
egyesületekkel való együttműködésre vonatkozó indítványát, melyben az 
indítványttevő a következő gondolatoknak adott kifejezést: iFelveti a vidéki 
egyesületek létjogosulságának kérdését, hogy van-e azokra országos szem
pontból szükség vagy nincs? Nézete szerint e kérdésre határozott választ 
adni nem lehet, mert bár kétségkívül vannak szempontok, melyek a vidéki 
egyesületek szervezése ellen szólnak, viszont el kell ismerni, hogy vannak 
olyan ténykörülmények, melyek ezen egyesületek mellett hozhatók fel. Mint 
legsúlyosabban kifogásolható körülményt látja azt, hogy a nehéz anyagi 
helyzetben lévő fiatal erdőmérnökök esetleg csak a vidéki egyesületekbe 
lépnek be tagokul, ami pedig feltétlenül maga után vonná az országos 
egyesület gyengülését. De ettől eltekintve és feltételezve a mindkét egye
sületbe való belépést, ez a kettős tagsági minőség a közös tagok mind
egyikére igen nagy anyagi megterheltetést jelent, azokra a tagokra pedig, 
kik a munkából is ki szokták venni részüket, a szellemiek szempontjából 
is újabb megterheltetés, az erők újabb igénybevétele, mely szétforgácsoló-
dást és a teljesítmények csökkenését eredményezheti, aminek ebben a kis 
országban éppen az ellenkezőjére volna szükség. Viszont, ha arra gondo
lunk, hogy a vidéki egyesületek tagjai a kisebb távolságoknál fogva köny-
nyebben érintkezhetnek egymással, gyakrabban folytathatnak megbeszélése
ket, akkor a kartársi szellem megerősödésére jobbam lehet számítani, s ez a 
vidéki egyesületek előnyére írható fel. Ha ezek a megbeszélések az egye
sület körzete különleges erdészeti viszonyainak kérdéseivel foglalkoznak, 
akkor is kétségtelenül a vidéki erdészeti egyesületek előnyére mutathatunk 
rá. A felvetett kérdésre várnunk kell a határozott válasszal, azt meg 
fogja érlelni a jövő tapasztalat, s ezidőszerint az adott helyzetből kell ki
indulni, t. i. hogy vannak vidéki egyesületeink, melyeknek • az országos 
erdészeti egyesülettel való kapcsolatbahozása kívánatosnak mutatkozik. 
Indítványttevő véleménye szerint a vidéki erdészeti egyesületek vezetőire 
hárul az a nagy felelősséggel járó feladat, hogy befolyásukkal és irányítá
sukkal az említett előnyök túlsúlyát biztosítsák, hogy az egyesület műkö
dési köréhez tartozó vidék különleges erdészeti viszonyainak tanulmányozá
sát, tisztázását, — a vidék speciális erdőgazdasági kérdéseinek, szükségle
teinek tárgyalását és a szükségesnek mutatkozó teendők tüzetes megállapí
tását tűzze ki főcéljául, — hogy ezután ezen főfeladatának teljesítése köz
ben szerzett igen értékes adatokat és megállapításokat az országos egyesü
let rendelkezésére bocsáthassa s ezzel az 0 . E. E.-t feladatainak teljesíté
sében támogassa. Úgy véli, hogy a vidéki egyesületek vezetőinek e feladat 
teljesítésében nagy segítségükre lenne, ha az országos egyesület a vidéki 
egyesületekkel való együttműködés egyik feltételéül az említett kívánalma
kat jelölné meg. Indítványttevő kéri a bizottságot, hogy javaslatát 
tegye magáévá. 

Az indítványhoz elsőnek báró Inkey Pál szól hozzá s a gazdasági 
egyesületekre hivatkozik, melyek az O. M. G. E.-be egy-két tagot szoktak 
kiküldeni s_ így kapcsolódnak be annak működésébe. Ugyanezt a sémát 
ajánlja a vidéki erdészeti egyesületekkel való együttműködésre is. Igen 
fontosnak tartja a lap kérdését, mert ezt tartja a vidéki egyesületek leg
fontosabb faktorának. Több lap megjelentetése azonban anyagi és egyéb 
nehézségekbe ütközik, s éppen ezért ajánlja azt a megoldást, mely pénz
ügyi szempontból, de az erők összetartása okából is leghelyesebbnek lát-



szik. Mert jobb lenne egy igazán erős lap, mint több gyengepénzű. Kerülni 
akar minden ,megsértődést, ami ebből származhatna s ezt ügyesen át-
hidalhatónak véli. 

Onczay László bizottsági tag az indítvány elfogadásának és a végre
hajtás programmbavételének helyességéről nyilatkozik, hogy a vidéki egye
sületek jelenlévő képviselői részéről a hozzászólások elmaradtak, annak 
tulajdonítja, hogy a vezetőférfiak e pillanatban nincsenek abban a helyzet
ben, hogy nyilatkozhassanak, mielőtt erre az egyesületektől felhatalmazást 
nyertek volna, miután a fennálló alapszabályokhoz kell alkalmazkodniuk. 
Javasolja, hogy az O. E. E. e kérdés tárgyalásához a vidéki egyesületek 
vezetőit majd hívja meg, amidőn már érdemben is hozzászólhatnak a 
kérdéshez. 

Elnök határozatnak nyilvánítja, hogy a vidéki erdészeti egyesületek
kel való együttműködés kérdésében tartandó legközelebbi bizottsági gyű
lésre az egyesületek vezetői meghivassanak. 

Biró Zoltán ügyvezető javasolja, hogy az egyesület bízza meg a bi
zottságok vezetőit a vidéki egyesületi vezetőférfiak meghívásával. Elnök a 
határozatot ennek megfelelően, módosítja. 

Ezekután ügyvezető a tárgysorozat következő pontjára, az egyesület 
anyagi helyzetére s ezzel kapcsolatos intézkedésekre tér rá. Beszámol arról, 
hogy a tagdíjak valorizálásával csaknem mindenütt eredményt értek el, s 
az alapítótagsági , díjakból így tekintélyes összeg folyik be az egyesület 
pénztárába. 

A székház kérdésében, egy szűkebb bizottság kiküldését javasolja, 
mely két Budapesten lakó tagból állana, kik egymással a székház kérdésé
ben gyakrabban érintkezhetnek s az egyesülettel az állandó összeköttetést 
könnyen tarthatják fenn. 

A székházban két lakás van, melyek közül az egyik most megürült. 
Ezt a lakást 'özv. Gaálnénak kellene felajánlani, mely neki megfelelne, fgy 
megürülne a másik lakás is. Ugyancsak megürül január 1-én Bund titkár 
lakása is. Ő ezt a lakást hajlandó volna bérletben továbbra is megtartani 
s abból egy szobát átengedni, mely a Czillinger-féle lakáshoz lenne csa
tolható, így ez lutóbbinak bére is emelkedne. Bund [Károly is hajlandó 
volna a négy szobára csökkentett lakásáért 3400—3500 pengő évi bért 
fizetni. Ezt a megoldást előnyösnek tartja és kéri a hozzájárulást, hogy 
eknépen cselekedhessen. Az átalakítás költségei már három év alatt meg
térülnek, e költséget addig az alaptőkéből kellene kölcsönvenni. A jövede
lem ilymódon évi 7—8000 pengővel ,javul, aminek ugyan egyrésze a titkár 
nyugdíjára megy el, de még így is marad 1500—2000 pengő. 

A bizottság az indítványt elfogadja s elnök azt határozatnak nyil
vánítja. 

• Elnök felkéri Véssey Mihály bizottsági tagot, hogy úgy az egyesület 
anyagi helyzete és ezzel kapcsolatos intézkedések, mint az előbb letárgyalt 
vidéki egyesületekkel való együttműködés kérdéseiben a közgyűlés előtt 
ismertetést nyújtani szíveskedjék. 

Ügyvezető ezekután rátér a tárgysorozat 4. pontjára: Az egyesület, 
mint a tagok képviselője a hatóságokkal szemben. — Röviden ismertetve 
a kérdés jelentőségét, javasolja, hogy a tagok részére teljesített szolgála
tokért bizonyos mérsékelt honorálás legyen az egyesület részéről felszá
mítható. Indítványozza, hogy ez a minisztériumnak is be legyen jelentve, 
illetve erre vonatkozólag az engedély megszerzését javasolja. 

Karsay Károly aggodalmának ad kifejezést e kérdéssel kapcsolatban. 
Elmondja, hogy az egyesület tagjai közül egyesek mindjobban reászorul
nak arra, hogy e téren privátim munkálkodjanak, s erdőbirtokosok ügyei
ben a hatóságokkal szemben megbízatásokat vállaljanak. E tagok érdekeit 
Biró javaslatának elfogadása nagymértékben veszélyeztetné, s ezen kartár
sak exisztenciájukban lennének megtámadva. Az egyesületnek senki kere
seti lehetőségét nem szabad rontania. 



Biró emel ismét szót, s úgy találja, hogy e. kérdést egyelőre nem 
kellene még a közgyűlés elé vinni, hanem azt egy bizottság további .kidol
gozására kellene bízni, melynek egyik tagjául Karsay bizottsági tagot 
ajánlja. Biró maga kéri, hogy e téren való működésétől őt a bizottság 
mentse fel, miután ő elsősorban és legyedül az egyesület érdekeit látja s 
ezeket nem tudja figyelmen kívül hagyni. 

Elnök kérdést intéz a bizottság tagjaihoz, hogy milyen állásponton 
vannak és kéri további hozzászólásaikat. 

Karsay Károly az ügyvezetőnek e téren való munkálkodását nem 
tartja összeférhetelennek s kéri őt, hogy vegyen részt a kiküldendő bizott
ság munkájában. 

Kallivoda Andor felszólalásában helyesli az ügyvezető állásfoglalását 
s az egyesület ezirányú működésében nem látja veszélyeztetve a tagtársak 
érdekeit. Bizalmi kérdésnek tartja, hogy valaki kit bíz meg érdekei képvi
seletével, az egyesületet-e vagy privát szakembert. 

Báró Inkey Pál a megbízók szempontjából bírálva a kérdést, Kallivo-
dának ad igazat s már a taggyüjtés szempontjából is kívánatosnak látja, 
hogy az egyesület ily megbízásokat elvállaljon. Teljes megértéssel van a 
hátrányosan érintett tagtársakkal szemben s megoldást keres arranézve, 
hogy ezek ne csorbuljanak érdekeikben. Maga részéről hozzájárul Biró 
indítványához, hogy ez ügyben egy későbbi bizottsági ülés határozzon, 
midőn az a szűkebb bizottság által már kellőképen 'elő lesz készítve .s 
csak ezután kerüljön a kérdés a közgyűlés elé. 

Elnök kéri az ügyvezetőt, hogy e szűkebb bizottságban vegyen részt. 
Biró Zoltán ügyvezető annak hangsúlyozásával, hogy az egyesület 

érdekeit mindennek elébe helyezi, ezen felkérésnek eleget tesz és a megbí
zatást elvállalja. 

Miután Térfi Béla elnöknek az egyesület elnöke Őexcellenciája foga
dása miatt távoznia kell, felkéri Onczay László, bizottsági tagot az ülés 
további vezetésére. 

A helyettes elnök Biró Zoltán ügyvezetőt kéri fel, hogy ismertesse a 
tárgysorozat utolsó pontjaként felvetett kérdést: az erdőtörvény SO éves 
fennállásának megünneplését. 

Ügyvezető reámutat arra, hogy régi erdőtörvényünk, ha egyes pont
jaiban ma már el is évült, mégis oly fundamentumot jelent, melyre az új 
erdőtörvény fel fog épülni. Emlékezetbe idézi, hogy az erdőtörvény megje
lenésekor mily óriási gazdasági és kulturális hatást váltott ki, s európai 
értelemben is mily tökéletes alkotásnak mondható. Elsorolja, hogy a törvény 
mennyi exisztenciát teremtett, mennyi értéket mentett át az utókor szá
mára s most, midőn fennállásának 60 éves évfordulóját átlépjük, nem ha
ladhatunk el mellette anélkül, hogy ezt a törvényt és annak nagynevű 
megalkotóit méltó keretek között meg ne ünnepeljük. 

Indítványozza: Kérjen fel az egyesület valakit a tagok közül, hogy 
a legközelebbi közgyűlésen a törvényt és annak alkotóit méltassa s indít
ványozza, hogy a törvény megalkotóinak nevei az egyesület székházában 
felállítandó márványtáblán legyenek megörökítve s az egyesület azon köz
gyűlésén adjon méltó és ünnepélyes kifejezést kegyeletének és tiszteletének. 
Önkéntes adakozást indítványoz az anyagiak előteremtésére, ha minden 
tag csak egy pengőt áldoz, az emlékmű már elkészíthető lesz. 

A bizottsági gyűlés Biró indítványát magáévá teszi, , mit helyettes 
elnök határozatnak nyilvánít azzal, hogy a márványemlékmű leleplezése 
egy másik közgyűlés alkalmával lesz programmba véve, midőn az ünnepé
lyes formák is érvényesíthetők lesznek. 

Az erdőtörvény 60 éves fennállásának megünneplése ügyében hozott 
bizottsági határozatnak a közgyűlés előtt való ismertetését Onczay László 
vállalja magára. 

Több tárgy nem lévén, helyettes elnök a bizottsági gyűlést berekeszti. 
L. Wittenberger Géza, jegyzőkönyvvezető. 



Dr. Luncz Géza felolvasása. Október hó 24-éri d. u. 5 ó rakor 
tartotta felolvasását dr. L u n c z Géza tagtársunk az O. E. E . helyi
ségében „ V a d p a t a k szabályozási e l járások a f rancia A l p e s e k b e n " 
címen. 

A z egyesüle t nagy te rmét tel jesen megtö l tö t te az érdeklődő 
hallgatóság, me lynek sora iban ott láttuk g r ó f Szécheny i Aladá r t , 
Osztroluczky Miklóst , a fö ldmív . min isz té r ium v í z ü g y i műszak i 
főosztályának majdnem egész tisztikarát, Viczián Ede, Sajó 
Elemér és K á r o l y i S á n d o r min. tanácsosok vezetésével , az erdé
szeti főosztály tagjainak jórészét, élükön Papp Béla és Véssei 
Mihály min. tanácsosokkal , a M é r n ö k i K a m a r a részéről T h o m a 
Frigyes főti tkárt sí főváros i erdésztársadalmuiDk számos k ivá ló
ságát. 

A z előadást Tér f i Bé la a le lnök vezette be, r ámuta tva arra, 
hogy az egyesüle t az e lőadások rendezésével k o m o l y a b b keretet 
kíván adni a csütör töki összejövete leknek, va lamint arra, meny 
nyire fontos feladata lesz új e rdő törvénye inknek a kopár-fásí tás 
helyes megoldása . 

A z e lőadó a f rancia e rdőgazdaság történetének s ezzel kapcso
latban az ottani vadpa takok keletkezésének r ö v i d ismertetése után 
részletesen ismertette a r o m b o l ó természeti erők megfékezésére 
foganatosított intézkedéseket s n a g y o n szép vetített képekben 
mutatta be ú g y a műszaki , mint az erdőtenyésztési eszközöket , 
amelyekkel a francia erdészet már igen szép e redményeke t ért el. 
(A felolvasást lapunk egy ik közelebbi számában fog juk közölni . ) 
Végül az eljárási módra , a köl tségek fedezetére stb. is kitért. 

A hal lgatóság élénk éljenzéssel és tapssal honorá l ta a mind
végig élvezetes, tanulságos és g ö r d ü l é k e n y előadást. 

A kérdéshez elsőnek Osz t ro luczky M i k l ó s vál . t ag szólt hozzá. 
Kiemelte, h o g y bár nálunk m é g a l ig látni o lyan n a g y m é r v ű és. 
veszedelmes e lkopároscdásokat , m é g i s igen fontos m e g l e v ő kopá-
raink újraerdősítése, mer t h isz azok tu la jdonképeni e rdőál lomá
nyaink je lentős részét alkotják. Rámuta to t t arra, h o g y az e lőadó 
szavai szerint je lentősebb e redmények F ranc i ao r szágban is csak 
attól az időtől kezdve mutatkoznak, amióta az, egész munká t az 
állam Vette kezébe s a köl tségeket m a g a fedezi , részben előlegezi . 
A mi kopárfásí tás i akc iónknak is az vo l t és az a há t ránya m a is, 
hogy annak minden terhét a b i r tokosra k ívánták hárítani. Pedig
éz az eljárás n e m is igazságos . A z i lyen területek beerdősí tése 
olyan befektetés, aminek a b i r tokos v a g y j o g u t ó d a i csak évt izedek 
múlva látják hasznát, add ig a pót lások, a gondozás , őrzés stb. 
Illandó terhet ró rájuk. Ezzel szemben a közérdek m á r a f ia talos 
megtelepedése után azonnal hasznát látja a munkála toknak, inert 
hiszen a közérdekű cé l : a talaj megkötése , a szomszédos v a g y 
lejebb fekvő területek véde lme már ezzel tel jesen el van érve. 
Nálunk is mé l t ányos a lapra kell tehát az új tö rvényben fektetni 
ennek az igazán közérdekű kérdésnek a megoldásá t , ha e redményt 
akarunk elérni. 

Utána V i c z i á n E d e minisz ter i tanácsos szólalt fel s pá rhuzamot 
vonva a v í z imérnök és e rdőmérnök munká ja között , megál lap í 
totta, h o g y a v í z imérnök munká ja f ü g g v é n y e az e rdőmérnök mun-



kajának. Mindaddig' ugyanis , amíg a vizek forrásvidékén a vizek 
lefolyását megfelelő erdőterületek nem szabályozzák, a túlságos 
hordalékképződést meg nem gátol ják: a vízimérnök az alsó szaka
szok szabályozásánál állandóan meglepetéseknek lehet kitéve. 
R ö v i d időn leszakadó nagymennyiségű csapadék, a lesodort szo
katlan mennyiségű hordalék a legszebben megépített védműveket 
is elégtelenné tehetik. Utal arra, h o g y Csonkamagyar ország vizei
nek szabályozására a földm. minisztérium egy újabb, 72 millió 
pengős törvénytervet dolgozot t ki, amely legközelebb ország
gyűlési tárgyalásra és azután megfelelő részletekben remélhetőleg 
végrehajtásra is kerül. Nem vár, nem várhat teljesen megnyugtató 
eredményt ettől a munkától, ha a folyószabályozó mérnök munká
jáva l n e m fog párhuzamosan haladni az erdőmérnökök munkája a 
vizek forrásvidékén. Ha van ezen a téren elmaradás, ez korántsem 
az erdőmérnöki kar buzgalmán v a g y a régi idők óta hagyományos 
jóv i szonyban élő két mérnöki szakma megértésének hiányán mult, 
hanem az anyagi eszközök szűkösségén. Ezért tartotta éppen szük
ségesnek itt rámutatni a vízmosás megkötési és a fásítási mun
káknak ebből a szempontból való rendkívüli fontosságára. 

Ezután az egyesület ügyveze tő je mutatott rá arra, hogy a mi 
elkopárosodott területeinknél a műszaki teendő ugyan sokkal ke
vesebb, mint a franciaországi kopáraknál, ezzel szemben azonban 
a kedvezőt len éghajlati v iszonyok, a csapadék csekély mennyisége, 
annak egyenetlen eloszlása erdőtenyésztési szempontból állítják 
az erdőmérnököt sokkal nehezebb feladat elé. A mi munkánk tehát 
nem lesz könnyebb v a g y kisebb értékű, mint francia kol legá inké 

V é g ü l megköszönte az előadónak a tanulságos, élvezetes elő
adás létrehozatala körül kifejtett fáradozását, a hallgatóságnak 
pedig a f igyelmet és érdeklődóst. 

Egyesület i összejövetelek. 

Értesítjük tagjainkat, h o g y egyesületünk székházában való 
összejöveteleinket minden csütörtök délután 5 órai kezdettel ren
desen megtartjuk. Felkérjük tagjainkat, h o g y kollegiális össze
jöveteleinken minél számosabban vegyenek részt. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
Közhí r ré teszem, h o g y a Sopron vármegye i Magyarkeresztur 

községi születésű Kráni tz G y ö r g y részére 1921. évi október hó 27. 
napján 41—1921. szám alatt az; erdőőri szakvizsga letételéről kiállí
tott b izonyí tvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1929. évi 
3953. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat ada
tott ki. 

Győr, 1929. évi október hó 28-án. 
A m. kir. erdőigazgatóság. 

Hepke Arthur s. k. 
m. kir. főerdőtaiiácsos, 

erdő igazgató. 


