
gásolás esetén is az árut egyelőre eladó számlájára és veszélyére 
kirakni és annak rendelkezésére elszállítani, de mégis csak 
akkor, ha a kifizetett fuvar- és egyéb költségek előzetesen visz-

szafizettettek és a hiányos szállítással okozott 1 kár megtérít

tetett. 
Vevő az árut csak akkor küldheti vissza, ha eladót megfe

lelő •— legkevesebb egyheti határidővel — az árufölötti rendel

kezésre eredmény nélkül szólította föl. 
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E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti (Egyesület igazgatóválasztmányának [Budapes
ten, 1931. évi február hó 28-án, az egyesület székházában tartott ren

des üléséről. 
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dr. Fehér Dániel rendes tagok. 

Gróf Hadik János elnök: Üdvözlöm a megjelenteket és az egye
sület igazgatóválasztmányának a mai napra kitűzött ülését meg
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A jegyzőkön/ vezetésére Lengyel Sándor segédtitkár urat, annak 
hitelesítésére pedig Kozma István és Gyarmathy Mózes urakat ké
rem fel. 

A mai választmányi! ülésünk tárgysorozatán rendkívüi fontosságú 
gazdasági kérdések szerepelnek, amelyek közül kettő a magyar erdő
mérnöki kar érdekeit is igen messzemenőleg érinti. 

Elsősorban a műfatermékek vámjának kérdésével kell foglal
koznunk. 

Igen jól méltóztatnak tudni, hogy a cseh vámháborúval kapcsola
tosan a kormány a tűzifát .már jelentékeny vámmal terhelte. 

Egyesületünk elérkezettnek látja az időt arra, hogy a műfatermé-
keknek vámmal való megterhelése érdekében is sorompóba lépjen. 

Az eddigi rendszer teljesen tönkretette a belföldi fűrészipart, 
úgyhogy a legutóbbi időkben a nyers műfa értékesítése az erdőgazda
ságoknak határozottan gondot okozott. 

Ügy vélem, hogy a vám és a forgalmi adó kérdésének az egyesü
let kívánságainak megfelelő megoldása hozhatja csak meg az erdő
gazdaság annyira szükséges védelmét és az értékesítés megjavulását. 

A másik fontos kérdés az államvasút tűzifabeszerzésének ügye. 
Eltérőleg a többi közszállításoktól, de eltérőleg az államvasutak

nak a talpfabeszerzésnél követett eljárásától is, —ahol az ajánlatokat 
a fogyasztási helyre beszállított anyagokra követelik —, a tűzifát az 
államvasút a fogyasztóhelyek megjelölése nélkül, feladóállomási ára
kon szokta versenytárgyalásra kiírni és megvásárolni. 

A most érvényben lévő polgári fuvardíjkedvezmény a külföldi fá
val szemben jelentékeny előnyt biztosítana a hazai fának abban az 
esetben, ha az államvasút is a rendeltetési állomásra beszállítva köve
telné az árajánlatokat és ebben az esetben a nagy nyilvánosság lenne 
a szállítások megfelelő odaítélésnek leghivatottabb ellenőre. 

Magának a versenytárgyalásnak elbírálása is így könnyen és gyor
san foganatosítható, ami pedig mindenesetre a köz érdekében áll. 

Ezért állást kellene foglalnunk abban az irányban, hogy az idei 
kiírások már ilyen értelemben történjenek. V 

Tekintettel arra, hogy a belföldi tűzifatermelésnek közel 80 szá
zaléka cser és tölgy — amelyeknek elhelyezése ma rendkívül nehéz —, 
feltétlenül módot kell taláni a könnyebb értékesítés biztosítására. 

Kérésünkre a födmívelésügyi miniszter űr megküldte az erre vo
natkozó törvényjavaslatot egyesületünknek. Mivel a megküldött tör
vénytervezet a magyar termelés érdekeit biztosítaná, illetőleg a ma
gyar tűzifát megfelelően megvédené és ezen javaslat törvényerőre 
emelkedése rendkívül sürgős, az egyesület elnöksége azonnal felter
jesztéssel élt a földmívelésügyi miniszter úrhoz, amelyben kérte, hogy 
minél előbb vigye a törvényhozás elé. 

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a törvényjavaslat ügye a ke
reskedelmi körök ellenzése következtében háromhónapi vajúdás után 



újból kátyúba került. Ezért erélyesen kell állást foglalnunk a magyar 
tűzifa védemének mielőbbi megoldása mellett. 

Azt reméltük, hogy ma már a végrehajtási utasítást is tárgyal
hatjuk. Mivel azonban ennek lehetősége nincs meg, szükséges, hogy a 
t. igazgatöválasztmány a végrehajtási utasítás megtárgyalására meg
felelő összetételű bizottságot küldjön ki. ' 

T. Igazgatóválasztmány! A hivatalos lap február 20-iki száma kö
zölte az egyes állami tisztviselői kategóriákra megállapított úgyneve
zett normálstátust és ebből megütközéssel láttuk, hogy az erdőmér
nöki létszámot az eddigi 222 emberből álló személyzettel szemben 
180-ban állapították meg, dacára annak, hogy az új államkincstári 
erdőbirtokokon öt olyan alkalmazott vált szükségessé, akiknek munka
erejét teljesen ezeknek az új birtokoknak az adminisztrálása köti le. 

Végeredményben tehát 175 tisztviselőnek kellene ellátni azokat a 
teendőket, amelyeket már eddig is 222 ember sem tudott megfelelően 
ellátni. 

Nem bírta pedig ellátni azért, mert az erdőgazdasági kérdések ki
vétel nélkül helyszíni elbírálást igényelnek és a legnagyobb hiba az, 
ha ezeket a kérdéseket a helyszínének és a birtok körülményeinek ala
pos mérlegelése nélkül, a zöld asztalnál kívánják elintézni. 

Amennyire áll a tisztán irodai munkát végző hivatalnoknál az, hogy 
kevés, de jobban dotált tisztikarral el lehet a többmunkát végezni, 
annyira nem lehet ezt az erdőgazdasági felügyeletre alkalmazni, kü
lönösen ma, amikor már aránylag csekély használatok "foganatosítá
sára is hatósági engedélyre van szükség. 

A gazdasági életet bürokratikus intézkedésekkel megakasztani 
nem lehet és az erdőgazdaság már eddig is teljes joggal panaszkodott 
azért, hogy ezeket a kérdéseket igen sok esetben a helyszíni körülmé
nyek megvizsgálása és mérlegelése nélkül és az esetek még nagyobb 
részében olyan késedelmesen intézték el, hogy a késedelem igen sok
szor a birtokos iegjelentősebb anyagi érdekeit tette kockára. 

Történt pedig mindez azért, mert az államhatalom nem gondos
kodik arról, hogy az ügyek megfelelő és gyors elintézésére a kellő 
számú személyzet álljon rendelkezésre. 

Az államerdészeti tisztikar sorsát nagyon a szívemen viselem és 
rendkívül fontosnak tartom. Vegyük azonban ezt a kérdést elsősorban 
a köz szempontjából tárgyalás alá. 

Ez az intézkedés, ami most történt, egyik legerősebb bizonyítéka 
annak, mennyire lehetetlen az erdőtörvény tárgyalása alkalmával töb
bek részére hangoztatott az az álláspont, hogy az adminisztráció mi
ként leendő megszervezése az államhatalomnak úgyszólván belügye, 
amibe az érdekelteknek beleszólásuk nem is lehet. 

Tisztelt Igazgatóválasztmány! Minél mélyebben nyúl bele vala
mely gazdasági ág ügyeinek intézésébe az államhatalom, annál inkább 
kötelessége gondoskodni arról, hogy a beavatkozással járó összes teen-



dők'a lehető leggyorsabban, a lehető legkönnyebben és a felek min
den zaklatása nélkül legyenek lebonyolíthatók. 

A gazdasági élet ugyanis a hosszas halogatást nem tűri és egy-
egy ilyen kérdésnek a késedelmes elbírálása igen sok esetben nemcsak 
jelentős anyagi veszteséget, de teljes tönkremenetelt is jelenthet a 
birtokosra. 

Akkor tehát, amikor az állam a közérdek címén terhes kötele
zettségeket ró a birtokosra, köteles gondoskodni arról, hogy a teen
dők lebonyolítására olyan számban, olyan elosztással és olyan hatás
körrel álljon a személyzet rendelkezésére, hogy a birtokosok igényei — 
természetesen a munkaerők teljes kihasználásával — mindenkor ide
jében nyerjenek kielégítést. 

A törvénynek mindazok a rendelkezései, amelyek az államhatalom 
részére a közérdek címén felügyeleti jogot biztosítanak, éppen a köz
érdekűség miatt felügyeleti kötelezettséget jelentenek a mindenkori 
kormányzatra és pedig azzal, hogy ennek megfelelő ellátásáról a kor
mányzatnak gondoskodni' törvényszabta kötelessége. 

Az a sok elpusztult erdő, amit az ország területén mindenfelé lát
hatunk, a kopárok, a futóhomokos, területek bizonyítékai annak, hogy 
az az állami felügyelet eddig sem volt képes a hivatásának megfelelni, 
hogyan lenne tehát képes akkor, amikor a személyzetét egyszerre 21 
százalékkal kívánják apasztani. 

A köz szempontjából! tehát ez a rendelkezés súlyos károkat okoz; 
az erdőtiszti kar érdekei szempontjából pedig nemcsak káros, de a 
legnagyobb mértékben igazságtalan is. 

Amíg a fogalmazói szaknál, ahol az irodai munkaórák szaporítá
sával lényeges létszámcsökkentést lehetne elérni, csak 7 százalékkal 
apasztják a létszámot, addig «a produktív munkát végző, a gazdaság 
anyagi érdekeit intéző erdészeti ágazatnál ez az apasztás 21 százalék. 

21 százalék az apasztás akkor, mikor még a minisztériumban szol
gáló erdőtiszteket is számításba véve, 70.000 kat. holdnyi területen 
szétszórt, 7000 kat. hold erdő esik egy-egy erdőtisztre. Van olyan ke
rület, amelyik közel 200 községben, több mint 1000 birtok felügyeletét 
volna kénytelen ellátni, amely birtokok közül néhány száz törvény 
alapján vétetett teljes állami kezelésbe. 

Amikor egyrészről az állami beavatkozást állandóan fokozzák és 
kisjelentőségű ügyekre is kiterjesztik, a másik oldalon apasztják azt a 
személyzetet, amelyik a teendőket eddig sem bírta ellátni. Ez oly tart
hatatlan állapotot fog teremteni, amelyért — véleményem szerint — 
a földmívelésügyi miniszter nem vállalhat felelősséget. 

Mindezeket a kérdéseket olyan fontosnak tartom, hogy szükséges 
volna rendkívüli közgyűlésen is foglalkozni velük, amire vonatkozólag 
az ügyvezető úr külön fog a t. Igazgatóválasztmánynak javaslatot 
tenni. 



Végül tárgyalásra fog kerülni a főiskola ügyében Róth igazgató
választmányi tag úrnak az egyesülethez benyújtott indítványa, amely
ből különösen az erdészeti fakultás önállósítására vonatkozó javas
lat bír nagy jelentőséggel. Annál sürgősebbnek tartom foglalkozni 
ezzel a kérdéssel, mert — értesülésem szerint — a kultuszminiszté
rium még ma is erőlteti a pécsi egyetemhez való csatlakozást. Ennek 
az álláspontnak a tarthatatlanságára már a mult közgyűlésen rámu
tattam és szükségesnek tartom, hogy álláspontunkat újból erélyesen 
leszögezzük. 

Tekintettel arra, hogy a főiskola kérdése az erdőgazdaság jövendő 
fejlesztésétől tel nem választható, rendkívül szükségesnek tartom, hogy 
a t. Igazgatóválasztmány ezzel a javaslattal is behatóan foglalkozzék. 

Ezek után áttérhetünk a tárgysorozat egyes pontjainak tárgya
lására. -; 

Ügyvezető mindenekelőtt az egyesület anyagi helyzetével foglal
kozva bejelenti, hogy az elmúlt évi deficittel szemben a pénztári 
számadás jelenleg mintegy 1530.'P felesleggel záródik. Javasolja, hogy 
miként a niultban, úgy most is fordítson az egyesület bizonyos össze
get az arra ráutalt erdészeti özvegyek segélyezésére. Egyben' felhatal
mazást kér arra, hogy a multévi 400 P helyett most 500 P legyen 
az özvegyek segélyezésére fordítható, s hogy az egyenként kiutalható 
segélyek összege, szükség szerint, 15—20 P-ben legyen megállapítható. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a javaslat értelmében ha
tároz. 1 

Ügyvezető a műfatermékekre kivetendő vám kérdését ismertetve, 
szükségesnek tartja, hogy, a tűzifához hasonlóan, a behozatalra ke
rülő műfatermékek is a hazai erdőgazdaság védelme és támogatása 
érdekében mintegy 5.—6 százalékos védővámmal terheltessenek meg. 
A vonatkozó tárgyalások most vannak folyamatban s így az egyesü
letnek is az elvámolás kérdésében sürgősen állást kell foglalnia. A bel
földi fűrészipar válságos helyzete is kívánatossá teszi a kérdésnek 
mielőbbi helyes megoldását. 

Javasolja, hogy az igazgatóválasztmány foglaljon erélyesen állást 
a műfatermékekre kivetendő vám mellett s kéri, hogy hangulatkeltés 
céljából foglalkozzanak a napilapokban is a kérdéssel. Egyben kéri a 
választmány hozzájárulását, hogy a rendkívüli közgyűlés' elé már kész 
memorandumtervezettel járulhassanak. A tervezet összeállításához 
Pfeiffer Gyula, Véssey Ferenc és Vuk Gyula vál. tagok delegálását 
kéri. 

A műfatermékek vámja ügyében kifejlődött élénk vitában gróf 
Hadik János elnök és Vuk Gyula vál. tag vett részt. A kérdésnek min
den oldalról történt szakszerű megvilágítása után az a nézet' alakult 
ki, hogy a műfatermékek vámjából származó bevételt a hazai elha
nyagolt erdőgazdaság és az alföldfásítás szolgálatába kell állítani, 
hogy egy virágzó és fejlődő erdőgazdaság írévén az országra jobb jövő 
virradhasson. 



Az igazgatóválasztmány végül egyhangúan ügyvezető javaslata 
értelmében határoz. 

Ügyvezető ezután az államvasút tűzifabeszerzési ügyét ismerteti. 
Az évről-évre ismétlődő tűzifaszállításnak a hazai termelés javára 
történő biztosítása céljából kívánatos volna, ha az államvasút, az ed
digi eljárástól eltérőleg, a jövőben a versenytárgyalásokon az ár
ajánlatokat a leadási állomásokra szállítva követelné, mert ez esetben 
a hazai fa, a jelenlegi tarifakedvezmény mellett, a külföldli fával 
szemben egyrészt előnyben volna, s másrészt pedig az ajánlatok elbí
rálása a nyilvánosság ellenőrzése mellett könnyen és gyorsan mehetne 
végbe. Miután a kérdés letárgyalására összehívott bizottság nem jött 
össze, kéri, hogy most a választmány foglalkozzon vele, hogy a ho
zandó határozat a közgyűlés elé legyen terjeszthető. 

Véssey Ferenc osztja ügyvezető állásfoglalását, azonban a talpfa
versenytárgyalás alkalmával tapasztalt anomáliák kiküszöbölését sze
retné biztosítani. Ügyvezető által előadottak kiegészítéseképen java
solja, hogy az államvasút tűzifaszükségletét fogyasztási gócpontok 
szerint csoportosítva írja ki, s hogy az egységárak ;a gócpontokra 
vonatkozó paritással ajánlandók. A megrendelés azonban kifejezetten 
az ajánlatokban megjelölendő és később .meg nem változtatható fel
adóállomásokról történjen. Belföldi tűzifaszállításnál a hazai tűzifára 
érvényben lévő kedvezményes fuvardíjak alkalmazandók. 

Ügyvezető kiegészítésül még azt is javasolja, hogy ajánlattevő az 
illetékes m. kir. erdőhivatal bizonyítványával legyen köteles igazolni 
azt, hogy a felajánlott tűzifa rendelkezésére áll. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a kiegészített javaslatok 
értelmében határoz. 

Ügyvezető ezután a tűzifa keverésére vonatkozó törvényjavaslat 
ügyével kapcsolatban előadja, hogy a közel 80 százalékot kitevő bel
földi cser és tölgy tűzifatermelés könnyebb értékesítésének biztosí
tása érdekében az egyesületben tartott értekezlet, valamint a földmí
velésügyi minisztériumban folytatott tárgyalások eddig nem vezettek 
eredményre. Kormányrendelettel-sem lehetett a kérdést megoldani. A 
földmívelésügyi minisztérium által készített törvényjavaslat a magyar 
termelés érdekeit megfelelően biztosítja. A törvényjavaslat ügye a 
kereskedelmi körök ellenzése következtében azonban kátyúba került. 
Azon nézetének ad egyben kifejezést, hogy egy megfelelő tárgyaláson 
sikerülni fog a még fennálló ellentéteket is áthidalni. Javasolja, hogy 
az egyesület képviseletében ezen a tárgyaláson, saját személyén kívül, 
vegyenek még részt Véssey Ferenc, Vuk Gyula és Kársai Károly vál. 
tagok. Javasolja egyben, hogy az egyesület a kérdésnek megfelelő 
megoldása érdekében forduljon egy újabb felterjesztéssel á földmíve
lésügyi kormányhoz. 

Pfeiffer Gyula vál tag bejelentése szerint a megegyezés a tűzifa 
keverésére vonatkozó törvényjavaslat ügyében már körülbelül meg is 
van s hogy a kérdést rövidesen véglegesen le fogják' tárgyalni. 



A kérdéshez még Papp Béla, Vuk Gyula, az elnök és ügyvezető, 
valamint Osztroluczky Miklós és gróf Keglevich Gyula vál. tagok 
szóltak hozzá és a kérdés teljes megvilágítása után Pfeiffer Gyula vál. 
tag közölte még, hogy a kormány a hazai cser és tölgy tűzifának be
vezetése érdekében mindent elkövet s meg van arról győződve, hogy 
ha a közönség a csertűzifát megismeri, meg fogja azt kedvelni. Gróf 
Keglevich Gyula vál. tag észrevételeire reflektálva, közli, hogy az ál
lami intézmények és hivatalok egy Vonatkozó minisztertanácsi hatá
rozat értelmében cser és tölgy dorongtűzifát kötelesek tüzelésre hasz
nálni, i ' ' 

Az állami erdőtiszti karra nézve sérelmesen megállapított normál
státus ügyével, valamint ennek úgy az erdőmérnöki kar jövőjére, az 
alföldfásításra, a hazai erdőgazdaságra való és végül az államrendé
szeti adminisztrációban várható kihatásaival az elnök megnyitójában 
már részletesen foglalkozott. Ügyvezető rámutat még azokra a vesze
delmekre, amelyek az előléptetések és az utánpótlás elmaradása követ
keztében mindenképen jelentkezni fognak. Szükségesnek tartja, hogy 
az erdőbirtokosok e hihetetlen sérelem orvoslása érdekében minden 
befolyásukat latba vessék. 

Javasolja, hogy a választmány foglaljon erélyesen állást az erdő
mérnöki karra nézve sérelmes normálstátus reparálása ügyében, java
solja továbbá, hogy a kérdést teljesen megvilágító memorandum meg
szerkesztésére küldessék ki egy bizottság és végül arra kéri az elnö
köt, hogy a memorandumot legyen szíves személyesen, elnöki tekin
télyének latbavetésével, az illetékes kormányférfiaknak átadni. Az 
igazgatóválasztmány ügyvezető javaslatára a memorandumszerkesztő
bizottságba az ügyvezetőn kívül Pfeiffer Gyula, Véssei Mihály és 
Papp Béla vál. tagokat delegálja. 

Pfeiffer vál. tag kiegészítő indítványára az igazgatóválasztmány 
ügyvezető javaslatának egyhangú elfogadása mellett a memorandum 
azonnali összeállítását határozza el, hogy az már a sürgősen össze
hívandó rendkívüli közgyűlés elé vihető legyen. 

Papp Béla vál. tag ezután Róth Gyulának, a soproni m. kir. bánya- 1 

mérnöki és erdőmérnöki főiskola új szervezeti szabályzata ügyében az 
egyesülethez, benyújtott indítványát ismerteti, amelyből a főiskolának 
a doktoravatás jogával és a magántanári habilitáció jogával való fel
ruházásán kívül az erdészeti fakultás önállósítására vonatkozó javas
lat bír különösen nagy jelentőséggel. ítóth Gyula indítványában arra 
kéri az elnökséget, hogy a főiskolának az új szervezeti szabályzata 
ügyében tett javaslatát, mely nyolc év óta nem .nyert még elintézést, 
támogassa minden befolyásával, hogy a szakérdekekkel semmiképen 
össze nem egyeztethető állapot véget érjen és a főiskola fejlődéséhez 
nélkülözhetetlenül szükséges reformok végre megvalósulhassanak. 

Papp Béla vál. tag javaslatára az igazgatóválasztmány elhatá-
tározza, hogy a főiskola új szervezeti szabályzatának mielőbbi jóvá
hagyása érdekében \úgy a földmívelésügyi, mint a pénzügyminiszter 



urakhoz megfelelő felterjesztést intéz és a felterjesztésnek a földmí
velésügyi és pénzügyminiszter urak részére való átadására és annak 
hathatós támogatására Térfi Béla és báró Waldbott Kelemen .alelnö
köket kéri fel. 

Ügyvezető javasolja, hogy a mostani választmányi ülésen meg
vitatott rendkívül fontos kérdések ügyében folyó évi március hó 9-ére, 
délután fél öt órára rendkívüli közgyűlés hivassák össze. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a rendkívüli közgyűlés ösz-
szehívását határozza el. 

Az igazgatóválasztmány ezután a rendes tagok sorába iktatja if j . 
Mailáth József gróf urat, ajánlja az ügyvezető és gróf Nádasdy hit-
bizományának bakonynánai erdőhivatalát, ajánlja Ringeisen Lajos. 

Ügyvezető Bihari Ödön özvegyének szomorú helyzetét ismerteti, 
akinek megsegélyezése érdekében egy megszállott területen lévő kol
léga az egyesülethez fordult. Az egyesület, nehéz anyagi helyzetére való 
figyelemmel, nem tudja a kérés teljesítését javaslatba hozni, már csak 
azért sem, mert akkor a megszállott területen lakó számos hasonló 
nyomorult helyzetben sínylődő özvegy megsegítése elől sem tudna az 
egyesület kitérni. 

Az igazgatóválasztmány ügyvezető javaslatát teszi magáévá. 
Ügyvezető bejelenti, hogy Arató Gyula vál. tag könyvtárának ren

dezése alkalmából 50 darab értékes szakkönyvet ajándékozott az egye
sületnek. Bejelenti továbbá, hogy Kovács Gábor vál. tag még az elmúlt 
évben 20 darab erdőbirtokosrészvényt ajándékozott az egyesületnek. 

Ügyvezető javaslatára az igazgatóválasztmány hálás köszönettel 
veszi tudomásul az ajándékozást és írásban való megköszönését hatá
rozza el. 

Több tárgy nem Jévén, elnök 'az ülést berekeszti. 
K. m. f. 

í rói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti Lapok
ban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: a szer
kesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas ívenként 
64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 oldalas ívenként 24 
pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a kiadóhivatal. 

Adó és könyvelés. Értesítjük t. tagjainkat, hogy adó- és 
könyvelési ügyekben szerkesztőségünk díjmentesen ad felvilágosítást. 


