
majd a gyérítések és végül a főhasználat során jelentkezik, mint 
kiadós aktívum a gazdaság mérlegében. 

Végigtekintve az elmondottakon, megállapíthatjuk, hogy 
nekünk a termelés átszervezésének propagálása, nagy céljaink 
érdekében, elsőrangú kötelességünk. Az iskolánkívüli népokta
tás, a téli gazdasági tanfolyamok, a gazdakörök mindenütt öröm
mel adnak lehetőséget az ily előadások tartására. Nehéz időket 
élünk, tartsuk a lelket a csüggedő magyarokban! Azt a jelszót, 
hogy Magyarország a búzával áll, vagy bukik, módosítsuk oly-
formán, hogy országunk boldogulása vagy bukása a több tudás 
által irányított szorgalmas és becsületes munkán fordul meg! 

Krizmanits Ferenc. 

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 Bu
dapesten az egyesület székházában 1931. évi november hó 12-én 
tartott üléséről. 

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen alelnök, Biró Zoltán 
ügyvezető, dr. Ajtay Sándor, Beyer Jenő, Fröhlich Brúnó, 
Gyarmathy Mózes, Hinfner György, Ivanich Ferenc, Kallivoda 
Andor, Kársai Károly, gróf Keglevich Gyula, Kozma István, 
Mihalovits Sándor, Matusovits Péter, Osztroluczky Miklós, Papp 
Béla, dr. Papp-Szász Tamás, Pech Kálmán, Rimier Pál, Schmidt 
Károly, Takách Zsigmond, Véssey Ferenc, Véssei Mihály, Vuk 
Gyula választmányi tagok és Lengyel Sándor segédtitkár. 

Tárgysorozat: 

Az elnök távollétében a választmányi tagok felkérésére 
Osztroluczky Miklós foglalja el az elnöki széket. 

Osztroluczky Miklós: Van szerencsém a megjelent urakat 
üdvözölni és az igazgatóválasztmánynak a mai napra kitűzött 
ülését megnyitni. 



A jegyzőkönyv hitelesítésére Gyarmathy Mózes és Hinfner 
György urakat kérem fel. 

Egyúttal megállapítom, hogy a választmányi ülés a meg
jelentek számára való tekintettel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentették: gróf Hadik János -elnök, 
Térfi Béla alelnök, báró Inkey Pál, Földváry Miksa, Kiss Ferenc, 
Kovács Gábor, ifj. gróf Mailáth József, Nagy László, Onczay 
László, Osztroluczky Géza, őrgróf Pallavicini Alfonz Károly, 
Pfeiffer Gyula, Rónai György, Róth Gyula és Teleki József gróf 
választmányi tagok. 

Mai választmányi ülésünk egyik legfontosabb célja az ezévi 
rendes közgyűlés helyének és idejének megállapítása. 

Rendkívül súlyos viszonyok között vidéki közgyűlés lehető
ségével számolnunk, sajnos, nem lehet, hiszen az ezzel járó költ
ségeket a tagok túlnyomó nagy része meg nem bírja, ezért az 
elnökség legcélszerűbbnek látja, ha a közgyűlést december hónap 
közepén tartjuk meg, amikor amúgyis a szokásos téli és kará
csonyi bevásárlásokra a tagok jelentékeny része fel szokott Buda
pestre utazni. 

Méltóztassék ezért hozzájárulni ahhoz, hogy az ezévi ren
des közgyűlés december hó 19-én, szombaton délelőtt 11 órakor 
tartassák meg. 

A közgyűlési meghívót és a tárgysorozatot a lap novemberi 
számában közölnénk. 

A választmányi ülés tárgysorozatán szereplő többi pon
tok kivétel nélkül gazdasági vonatkozásúak, ami természetes is, 
hiszen még a napi politikát is ma elsősorban a gazdasági kér
dések uralják. 

Az a katasztrofális helyzet, amelybe a rossz termés és a 
búza árának zuhanásszerű visszaesése a magyar mezőgazdaságot 
sodorta, kényszerűen terelte rá különösen a nagyobb birtokok 
figyelmét az erdőgazdaságra, mert hiszen ma, amikor az ingatlan 
hitelképessége megszűnt, amikor a meglévő termények is alig 
értékesíthetők, ellenben az adók és egyéb, a birtokokra nehezedő 
terhek állandóan emelkednek, a birtokos, ha nem akar elmerülni, 
kénytelen az erdőben lévő készleteihez hozzányúlni. 



Maga a kormányzat is kénytelen volt ennek az eljárásnak a 
szükségességét is belátni, s eddig kibocsátott rendeleteivel mint
egy újjmutátást adott arra, hogy a magyar erdőgazdaság és a 
magyar fatermelés a fokozottabb mértékű termelést ebben az 
évben úgyszólván kötelességének tekintse. : 

Valutáris okok is kényszerítik erre a kormányzatot, nemcsak 
azért, mert legalább is kétséges, hogy úgy mennyiségben, mint 
értékben erősen megapadt kivitelünkből elő tudjuk-e teremteni 
azt a devizamennyiséget, ami faanyagszükségletünknek a kül
földről való fedezéséhez szükséges, de azért is, mert ma igazán 
mindent el kell követnünk, hogy a külföldi behozatalt a lehető
séghez képest apasszuk. 

És ez a mai katasztrofális helyzet még jobban igazolja azok
nak a kívánalmaknak a jogosságát, amelyeket egyesületünk közel 
egy évtized óta állandóan hangoztat: hogy az erdőgazdaság és 
faipar fejlesztése és védelme, a magyar erdők szaporítása, a 
magyar piacnak a magyar termékek részére való biztosítása 
mennyire fontos kötelezettsége a kormányzatnak. 

De a mai fokozott használatokkal kapcsolatban rá kell 
mutatnom arra, hogy ez az intézkedés is csak akkor járhat meg
felelő eredménnyel, ha a kormányzat mindent elkövet abban az 
irányban, hogy a termelést megkönnyítve, egyúttal a megfelelő 
áron való elhelyezést is lehetővé tegye. 

Azt hiszem, nem mondok új dolgot, amikor rámutatok 
arra, mennyire érzi most az erdőgazdaság a jólfejlett, erőteljes 
és felvevőképes magyar fafeldolgozó ipar hiányát. 

Hiszen a műfaelhelyezés sohasem okozott akkora gondot, 
mint ma, s a tűzifaelhelyezés is csak a legutóbbi időkben vált 
valamivel könnyebbé. 

A követendő utat már számtalanszor megjelöltük. 

Előnyös termelési hitel biztosítása, céltudatos vámvédelem, 
a forgalmiadó-kérdés rendezése, a közintézmények rászorítása a 
magyar fa fogyasztására, messzemenő tarifális védelem a ma
gyar fa részére, a külföldről behozott fenyőfának más fanemű 
belföldi faanyaggal való pótlása mind olyan intézkedések, ame
lyekre feltétlenül szükség van, ha azt akarjuk, hogy a továbbter-
melés a kívánt eredmény helyett ne záruljon katasztrófával. 



A termelések már megindultak, s így mindezek az intéz
kedések nemcsak szükségesek, de igen sürgősek. 

Szükségesnek tartom ezért, hogy erről a helyről is felhívjuk 
a kormányzat figyelmét arra, hogyha mindezeket az intézkedé
seket a lehető leggyorsabban nem foganatosítja, a többtermelésre 
irányuló törekvés vagy teljesen kátyúba kerül, vagy pedig 
katasztrofális eredményre fog vezetni. 

Az ügyvezetői jelentés meg fog emlékezni mindarról, amit 
a vezetőség ebben az irányban ezideig tett. 

A magam részéről arra kérem a tisztelt igazgatóválaszt
mányt, méltóztassanak ezt a kérdést igen fontos nemzeti ügy
nek tekinteni, olyan ügynek, amelynek kedvező elintézése az 
egész ország gazdasági helyzetén sokat lendíthet és ráterelheti 
a figyelmet arra, milyen fontos szerepet tölt be, még a mai kis
méretű erdőgazdaságunk is a nemzet életében. 

Ezek után áttérhetünk tárgysorozatunk egyes pontjaira. 
A közben megérkezett báró Waldbott Kelemen alelnök el

foglalja az elnöki széket. 

Ügyvezető jelentése. 

ügyvezető mindenekelőtt az egyesület pénztári helyzetét 
ismerteti. Az 1931. évi január hó 1-től november hó 11-ig ter
jedő pénztári számadások szerint az előirányzott 53.178 P ki
adással szemben 58.433 P kiadás merült fel. Jelentős túllépés 
jelentkezett a lap kiadásánál és az írói tiszteletdíjaknál. Az elő
irányzott 53.178 P bevétellel szemben a tényleges bevétel 75.015 
pengő. A többlet a kedvezményes fuvarlevél-akcióból szárma
zott. A mérleg 16.582 P készpénzt mutat ki, amely részben a 
Pesti Hazai Takarékpénztárnál és részben a Postatakarékpénz
tárnál van gyümölcsözően elhelyezve. 

Ügyvezető ezután hálával emlékszik meg a földmívelésügyi 
miniszter úr rendeletéről, amelyben a tűzifa kedvezményes vasúti 
szállításához szükséges fuvarlevelek új árának megállapításával 
kapcsolatban az egyesületnek a hazai erdőgazdaság érdekében 
kifejtett tevékenységét méltányolva, megengedte, hogy a ked
vezményes fuvarlevél-akcióból 1931. évi december hó 31-ig be
folyó jövedelmet az egyesület teljes egészében felhasználhatja. 



Javasolja, hogy a földmívelésügyi miniszter úrnak ezt a 
nagylelkű intézkedését az egyesület köszönje meg és a vonatkozó 
felterjesztést az elnökség juttassa el a földmívelésügyi minisz-. 
ter úrhoz. 

Ügyvezető jelenti, hogy Reitzer László dr., az egyesületi 
székház egyik lakója, azzal a kérelemmel fordult az elnökséghez, 
hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel házbéréből negyed
évenként 50 P engedtessék el. 

Hasonló kérelemmel fordult az elnökséghez dr. Karafiáth 
Jenő is, aki arra való figyelemmel, hogy a fölötte lévő sokkalta 
tágasabb lakásért az egyesület csak 3200 P évibért kap, 3500 P-ős 
lakbérének 3200 P-re való leszállítását kérte. 

Ügyvezető a mai nehéz viszonyok között, amikor azok a 
lakók is, akik eddig pontos fizetők voltak, a havonkénti fizetési 
kedvezményt kénytelenek igénybe venni, mert különben nem, tud
nának fizetni, s amikor a megüresedő lakások kiadása, — mert 
nem modernek, — csak nehezen sikerül, azt javasolja, hogy a 
két kérést, mely csak csekély veszteséget jelent, teljesítse az 
egyesület, és pedig már ezévi november hó 1-től kezdődően, 
hogy az adóztatásnál némi megtakarítás legyen biztosítható. 

Véssey Ferenc választmányi tag hozzászólása után az ígaz-
gatóválasztmány egyhangúan határozattá emeli a javaslatot. 

Ügyvezető ezután gróf Károlyi Gyula miniszterelnök úrnak 
az egyesület elnökéhez intézett levelét olvassa fel, amelyben 
miniszterelnökké történt kineveztetése alkalmából az egyesület 
igazgatóválasztmánya nevében kifejezésre juttatott jókívánsá
gokért mond hálás köszönetet. Egyben megjegyzi, hogy az egye
sület közérdekű munkásságát, mint a múltban, úgy a jövőben 
is érdeklődéssel fogja kisérni, mert nézete szerint az egyesület 
oly célokat tűzött maga elé, melyeknek munkálásával a nemzet 
nagy érdekeit szolgálja. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Ügyvezető Ivády Béla földmívelésügyi miniszter úrnak 

báró Waldbott Kelemenhez, az egyesület alelnökéhez inté
zett levelét mutatja be. A földmívelésügyi miniszter úr közli, 
hogy a kormány a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásoknál 
az egyesület által a tűzifa vámja és a behozható kontingens 



megállapítása tekintetében kifejtett javaslatainak teljesen meg
felelő álláspontot foglalt el. A többtermelésre és vasbeton talp
fákra vonatkozó javaslatok ügyében pedig megfelelő intézkedés 
végett átírt a kereskedelemügyi miniszter úrhoz. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető jelenti to'vábbá, hogy a magyar tűzifa verseny

képességének fokozása céljából két felterjesztéssel is fordult az 
egyesület úgy a kereskedelemügyi, mint a földmívelésügyi mi
niszter urakhoz. A két felterjesztésben az egyesület a magyar 
tűzifa szállítási kedvezményének 1932. évre szóló meghosszabbí
tását és a 250 km szállítási távolságon felül további kedvez
mény nyújtását kérte. Kívánatos volna, hogyha a kedvezményes 
szállítás meghosszabbítására vonatkozó hirdetmény mielőbb 
megjelenne. Tudomása szerint a kérdés már meglehetősen elő 
van készítve s bízik benne, hogy a megindított akció nem fog 
eredmény nélkül végződni, mert a kereskedelemügyi miniszter 
úr jóindulattal kezeli a kérdést. E kérdéssel kapcsolatban meg
említi, hogy az országnak tűzifával való ellátása elé bizonyos 
aggodalommal néz, mert tűzifahiánytól tart. A magyar szén
bányák, tekintve, hogy szenük csak kis százalékban alkalmas 
kályhában való tüzelésre, szintén nem tudják fedezni a szükség
letet. Hirtelen felmerülő, nagyobb szükséglet esetén csak Buda
pestet tudnák ellátni. Ha erős hideg lesz, valószínűleg szénhiány-
nyal is kell majd számolni. A kiadott kedvezményes fuvarlevelek 
és a Máv. részére szállított tűzifa figyelembevételével arra a 
következtetésre jut, hogy számottevő tűzifakészletek már nem 
állanak rendelkezésre. Véleménye szerint januárban már a friss 
készletekhez is hozzá fog kelleni nyúlni, mert a devizahiány 
miatt külföldi fa nem igen fog az országba jönni. A kormánynak 
így mindent el kell követnie, hogy a termelés meginduljon. 
A termelés pedig a hitel kérdésével van szoros kapcsolatban. 
A termeléshez szükséges hitel biztosításáról már hosszabb ideje 
folynak tárgyalások, ú g y látja, hogy a kérdés már olyan vonalra 
terelődött, hogy néhány bank megfelelő garancia mellett vállalni 
fogja a szükséges hitelek finanszírozását. Egyben hálás köszönet
tel emlékezik meg Papp Béla őméltóságának a kérdés megoldása 
körül tanúsított jóindulatú támogatásáról, aki a szükséges ada-



tok rendelkezésre bocsátásáról is gondoskodott. A folyamatban 
lévő tárgyalásokról és a hitelnyújtási módozatokról tett beje
lentéseinek bizalmas kezelését kéri. Azt hiszi, hogy az ismer
tetett feltételek mellett sikerülni fog a termelési hitelt bizto
sítani. 

A kérdés fontosságára való tekintettel javasolja, hogy 
annak idején, ha a kérdés akut lesz, hívassanak össze az érde
kelt erdőbirtokosok és választmányi tagok egy bizottsági érte
kezletre, hogy a kérdésben állást foglalhassanak. 

Ügyvezető javaslatához az igazgátöválasztmány egyhan
gúan hozzájárul. 

Ügyvezető ezután a kereskedelemügyi miniszter úrnak a 
vasúti vasbetonaljak ügyében hozzáintézett felterjesztésre adott 
válaszát ismerteti: a válasz szerint a Máv. igazgatóságának 
egyáltalában nem áll szándékában az évi 50.000 drb.-ban meg
állapított vasbetonalj rendelésének felemelése. Ezt a felemelést 
a jelen körülmények között a maga részéről sem hajlandó enge
délyezni. 

Ügyvezető a kérdéssel kapcsolatban bejelenti, hogy az álta
lános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottság határozatá
ból kifolyóan az egyesület, — tekintettél arra, hogy a Máv. vas-
és Vasbetonalj rendelése az erősebb talpfák értékesítését lehe
tetlenné tette, — megfelelő előterjesztést tett aziránt, hogy az öt 
éven át évente megrendelt vas- és vasbetonalj szállítását osszák 
el tíz évre és az így mutatkozó 75.000 darab különbözetet 
nagyobbméretű talpfában rendeljék meg készletezés céljából a 
magyar termeléstől ,amely azt minden nehézség nélkül szállítani 
tudja. 

Értesülése szerint egyébként a Máv. a kiírt talpfamennyi
ségnek csak a felét akarta kiírni, ami katasztrófát jelentett 
volna a magyar termelésre. A Máv. megrendelése rövidesen ki 
fog menni; az átvett talpfák felét azonnal, a másik felét azon
ban csak hat hónap múlva fogják kifizetni. 

Tudomásul szolgál. 

Ügyvezető jelenti, hogy a Budapesti Mérnöki Kamara a 
mérnökök válságos gazdasági helyzetének enyhítése ügyében 
ezévi november hó 4-én testületközi értekezletet tartott, ame-



lyen felkérésére dr. Ajtay Sándor választmányi tag jelent meg 
az egyesület képviseletében. 

Dr. Ajtay Sándor választmányi tag jelenti, hogy az érte
kezleten azt a javaslatot terjesztette elő, hogy ha a kormányzat 
inségmunkákra bizonyos segélyt bocsátana rendelkezésre, úgy 
az erdőmérnöki kart se hagyják ki belőle. 

Köszönettel tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a Magyar Revíziós Liga átiratát ismer

teti, amelyben William E. Borah szenátornak a békeszerződések 
revíziója érdekében a francia sajtó képviselői előtt tett nyilat
kozatáért való üdvözlését kéri. 

Ügyvezető javaslatára a fontos nemzeti cél előmozdítása 
érdekében egyhangúan Borah szenátornak távirati úton való 
üdvözlését határozza el. 

Ügyvezető jelenti, hogy a Magyar Mérnök- és Építészegy
let átiratban arra kérte az egyesületet, hogy Fischer József és 
dr. Möller Károly építészmérnököknek a köz- és magángazda
ság talpraállítása érdekében együttesen kidolgozott javaslatát, 
melyet az Építészegylet a kormány elé terjesztett, támogassa az 
erdészeti egyesület is hasonló tartalmú előterjesztéssel. 

Ügyvezető javaslatára az igazgatóválásztmány olyképen 
határoz, hogy az elnökség forduljon hasonló értelmű előterjesz
téssel a kormányhoz. 

Ügyvezető felolvassa Abadi Márton ingatlan-irodájának az 
egyesületi székháznak a Régiposta-utcában lévő 5/7. számú 
házzal való elcserélé'sere vonatkozóan benyújtott ajánlatát. A 
csere létrejövetele esetén az átírási költséget a Belvárosi Taka
rék fizetné, melynek tuladonjogát képezi az említett ház. Az 
5,/7. számú ház, amely még 20 évig adómentes, 55.000 P-t 
jövedelmez; 200.000 P amortizációs kölcsönnel van ugyan ter
helve, de ennyivel többet ér az egyesületi székháznál. Ajánlat
tevő úgy véli, hogy az egyesület a csere következtében a mos
tanival szemben kétszeres évi jövedelemre tenne szert. Az aján
lattevő' esetleg más alkalmas cserét is tudna ajánlani. 

Ügyvezető az egyesületi székház jövedelmezőségére vonat
kozó adatok ismertetésével kapcsolatosan megállapítja, hogy az 
egyesületi székház mintegy 10.000 P-s évi jövedelmével szem-



ben a cserére felajánlott háznál mintegy 30—35.000 P volna az 
évi tiszta jövedelem, ami az egyesületre nézve mindenképen elő
nyös volna. Egyben közli, hogy a mostani súlyos gazdasági 
viszonyok között a tagok létszáma napról-napra apad s hogy a 
tagdíjhátralék, miután a tisztviselőtagok a tagdíjat csökkentett 
illetményeikből fizetni képtelenek, ijesztően emelkedik. A bir
tokosok sem képesek az egyesületet megfelelően támogatni, úgy 
véli, ha nem sikerül valamilyen módon rendezni az egyesület 
anyagi helyzetét, úgy hovatovább az egyesület fennmaradása 
forog veszélyben. 

Javasolja, hogy felelőssége tudatában foglalkozzék a vá
lasztmány komolyan a kérdéssel és delegáljon egy többtagú bi
zottságot a kérdés megvizsgálására és a kötelezettség nélküli 
tárgyalások lefolytatására. 

Vuk Gyula választmányi tag a kérdéshez szólva első hal
lásra nem érti, miért volna a csere az egyesületre nézVe elő
nyös, amikor valószínűen a takarékpénztár akar j ó cserét csi
nálni. Egy az egyesületi székházhoz közelfekvő ház vételárából 
azt következteti, hogy a székház jóval többet ér, mint a cserébe 
ajánlott ház. Ámennyit a takaréknak megér a székház, annyit 
megér az egyesületnek is. Nem ellenzi a cserét, de a bizottság 
legyen hivatva a kérdés tisztázására. 

Ügyvezető véleménye szerint a székház kiváló központos 
fekvése nagyon előnyös lehet másokra nézve, de az egyesület 
ezt az előnyös fekvést, bár nagy értéket képvisel, nem tudja 
sehogy sem kihasználni. Ha az egyesület telkére új bérházat 
emelnének, az előnyös fekvésénél fogva nagy jövedelmet bizto
sítana. A székházat viszont, tekintve helytelen beosztását, alig 
lehetne jövedelmezőbbé tenni. 

Véssey Ferenc választmányi tag a maga részéről nem tud 
a cseréhez hozzájárulni. "Véleménye szerint a mai nehéz gazda
sági viszonyok között nem lehet előre tudni, hogy fog a jövedel
mezőség kialakulni. Az egyesület fennállását nem látja veszé
lyeztetve. Javasolja, hogy a kérdés elbírálását halasszák nyu
godtabb időkre. 

Kallivoda Andor választmányi tag, tekintettel arra, hogy 
a delegálandó bizottság véleménye nem fogja kötelezni a vá-



lasztmányt s tekintettel továbbá arra, hogy az egyesület hely
zetét annyira nehéznek látja, hogy az egyesület anyagi helyze
tének javításával, amire az ajánlat módot nyújt, igen is fog
lalkozni kell, a bizottság kiküldését javasolja. 

Ügyvezetőnek is az a meggyőződése, hogy miután az aján
latot megtették, az alkalmat meg kell ragadni, mert 30—35 
ezer pengő jövedelmet lehetne az egyesületnek biztosítani. 
Véleménye szerint épp most, amikor az egyesület nehéz helyzet
ben van, kell a kérdéssel foglalkozni. 

Az igazgatóválasztmány végül is ügyvezető javaslata értel
mében határoz és a cserekérdést tárgyaló bizottságban való 
részvételre az ügyvezetőn kívül Papp Béla, Pech Kálmán, 
Schmidt Károly, Kársai Károly és Gyarmathy Mózes választ
mányi tagokat kéri fel. 

Jelentés a bizottsági tárgyalásokról. 

Ügyvezető jelenti, hogy az általános erdőgazdasági és tör
vényelőkészítő bizottság ezévi október hó 20-án tartott ülésében 
foglalkozott Mihalovics Sándor választmányi tagnak a Máv. 
tűzifa-pályázatok kiírása ügyében benyújtott indítványával. A 
bizottság kettős határozatot hozott. A határozat egyik része 
szerint az egyesület a magyar fára vonakozóan kérje azt, hogy 
a Máv.-szállításoknál a magyar fát 100 km-en túl ne terhelje 
fuvardíj és hagyja továbbra is érvényben azt az akciót, amelyet 
az egyesület az Összes egyéb "Szállításokra vonatkozóan a 250 
km-en felüli szállítási kedvezmény érdekében megindított. A 
határozat másik része szerint, hallgassák meg az érdekelt erdő
birtokosokat a kérdésben s csak azután döntsön a választmány. 

Véssey Ferenc választmányi tag a kérdéshez szólva meg
említi, hogy már az erdőgazdasági bizottság ülésén felsorolta 
mindazon adatokat és érveket, amelyek azt igazolták, hogy a 
Máv.-tűzifának gócpontok szerinti kiírása mily károkat jelent 
a hazai erdőgazdaságra, hogy számszerűen is igazolja a káro
sodást, közli, hogy az előző évben, amikor sem kedvezményes 
fuvardíj, sem vám nem védte a tűzifát, vagononként 218 P-s 
átlagárat értek el, ezzel szemben az idei szállításoknál csak 203 
pengő volt vagononként biztosítható. 



Miután a hazai tűzifa ára rendesen a Máv. által vásárolt 
tűzifa árához igazodik, fontosnak tartja, hogy a kérdés a hazai 
tűzifatermelés érdekében megfelelően rendeztessék. Véleménye 
szerint a kérdés elbírálása azokat illeti elsősorban, akik a Máv. 
részére való szállítással foglalkoznak. Ismételten kiemeli, hogy 
a gócpontok szerinti felajánlás nem a házai erdőgazdaságok, 
hanem a közvetítő kereskedelem érdeke. 

Mihalovics Sándor indítványát magáévá téve, javasolja, 
hogy az egyesület keresse meg a Máv. igazgatóságot, hogy az a 
tűzifát ismét a múltban gyakorolt módon, azaz ab feladó állo
más írja ki és törölje a gócpontos rendszert. Az ajánlatok el
bírálásánál a tényleges felhasználási helyig a hazai fára érvé
nyes és a 15 tonnás vagonokra vonatkozó" kedvezményes vasúti 
fuvardíjat vegye a kalkuláció alapjául. 

Papp Béla, választmányi tag határozottan ellenzi Véssey 
javaslatát, mert nem egy-két erdőbirtokos, hanem ,a hazai erdő
gazdaság érdeke szempontjából kell a kérdést elbírálni. Véle
ménye szerint mennél távolabb fekszik a felajánlásra kerülő 
tűzifa, annál kevesebbet is ér az. A magyar erdőgazdaság érde
kében foglaltak annak idején állást a gócpontok szerinti kiírás 
mellett. A bizottsági ülésen benyújtott memorandumában rész
letesen ismertette a kérdésre kihatással bíró összes tényezőket, 
amelyek mind az ab feladó állomás szerinti kiírás ellen szólnak. 

Mihalovics Sándor választmányi tag helyesnek tartja Papp 
Béla megállapításait, mindaddig, amíg egyenlő távolságra tör
ténik a tűzifa felajánlása, ő indítványában azonban a védelmet 
a perifériákon levő erdőbirtokosok javára kéri, mert az ország 
ssívében fekvő erdőgazdaságok nincsenek arra rászorulva. 

Ügyvezető utal a néhány év év előtti helyzetre, amikor a 
Máv. által kiírt 18.000 vágón tűzifára csak mintegy 5000 va
gont, míg az idei 12.000 vagónos kiírásra viszont már 27.000 
vagont ajánlottak fel. Véleménye szerint, amíg a fa elhelyezése 
nem ütközött nehézségbe, nem igen törekedett senki sem Máv.-
szállítás után. A fa árát a külföldi fa konkurrenciája szorí
totta le. 

A kérdés fölött megindult heves vita után ügyvezető az 



erdőbirtokosok megkérdezését javasolja. Véleményük azonban 
nem befolyásolhatja az igazgatóválasztmány állásfoglalását. 

Á igazgatóválasztmány végül is Véssey Ferenc hozzá
szólása és Vuk Gyula kiegészítő indítványa után olykép hatá
roz, hogy a kérdésre vonatkozó szíves véleményük közlése végett 
forduljon az egyesület sürgősen körlevél formájában az érdekelt 
erdőbirtokosokon kívül a Máv. tűzifaszállítással foglalkozó 
egyesületi tagtermelőkhöz is. 

ügyvezető egyben jelenti, hogy az egyesület előterjesztést 
tett aziránt is, hogy a Máv .-talpfák szállításánál érvényben lévő 
kedvezményt, — amely szerint a 100 kilométeren felüli távol
ságokról feladásra kerülő hazat talpfáknál csak a 100 km-re 
eső fuvardíj tételt számítják fel a szállító terhére, —• terjessze 
ki a Máv. úgy a magyar tűzifára, mint a magyar fűrészelt és 
faragott lomb- és fenyőfára. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután előterjeszti a szervezőbizottságnak ezévi 

október hó 22-én tartott ülésében az egyesületi állandó segéd
titkár alkalmazása tekintetében hozott javaslatát. A bizottság 
nem tartja szükségesnek egy állandó segédtitkár alkalmazá
sát, hanem ideiglenesen egy év tartamára javasolja az állás 
betöltését. 

Ügyvezető véleménye szerint egy állandó, minden tekintet
ben megfelelően bevezetett segédtitkár alkalmazása csak az 
egyesület jövendőjének tenne'jó szolgálatot. A bizottság által 
javasolt módon azonban ezt a célt nem lehet elérni és a kér
dést sem megoldani. Az állandó segédtitkár alkalmaztatása 
ügyében egy későbbi időpontban fog megfelelő javaslatot elő
terjeszteni. A bizottság által javasolt ideiglenes megoldást 
pedig az egyesület számlájának megterhelése nélkül fogja meg
oldani. 

Véssey Ferenc felszólalva, helyesli ügyvezető javaslatát. 

Ügyvezető javaslatához az igazgatóválasztmány egyhan
gúan hozzájárul. 

Ügyvezető jelenti továbbá, hogy a szervezőbizottság a 
a vidéki egyesületekkel való együttműködés kérdésében több
ségi határozatképpen azt a javaslatot terjeszti a választmány 



elé, hogy az egyesület keresse meg a vidéki egyesületeket, 
hogy azok egy év tartamára országos fontosságú kérdésekben 
az egységes állásfoglalás biztosítása céljából az Országos Er
dészeti Egyesületnek tegyenek indítványt, s hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület indítványuk letárgyalására hívja meg a 
vidéki egyesületek képviselőit. 

Ügyvezető úgy véli, hogy ez az eljárás talán elvezet az 
együttműködés kérdésének a megoldásához. 

Véssey Ferenc nem tart]a a javaslatot helyesnek s nem 
hiszi, hogy a vidéki egyesületek ezt elfogadják. 

Ugy véli, ha az Országos Erdészeti Egyesület kellő meg
értéssel fogadná a vidéki egyesületek javaslatait és azokat tá
mogatja, sokkal hamarább lehet majd célt érni. Példaképpen 
felhozza a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületnek 
előterjesztését, amelynek mind a 9 pontja ellen az Országos 
Egyesület állást foglal, jóllehet, az Országos Egyesület későb
ben pl. a bányafa ügyében az előterjesztésnek megfelelő javas
lattal élt. Javasolja, ne írjanak a vidéki egyesületeknek, ha
nem kezeljék javaslataikat humánusabban, s akkor az együtt
működés kérdése is megoldódik. 

Ügyvezető megállapítja, hogy a Felsődunántúli Egyesület 
előterjesztése idején a felvetett kérdések közül az Országos Er
dészeti Egyesület hat kérdést már letárgyalt volt s a vonat
kozó felterjesztések az illetékes minisztériumokhoz már elmen
tek volt. Hogy a bányafa ügyében az Országos Egyesület csak 
most folytat akciót, annak az a magyarázata, hogy a bányavál
lalatok vetették fel a keretest és a kormányzat forszírozza a 
többtermelést. Ha az Országos Egyesület adott időben nem ka
rol fel egy kérdést, ez, véleménye szerint, nem lehet bántó a 
vidéki egyesületre. A z Országos Egyesület egyébként a vidéki 
egyesületeknek nem egy javaslatát tette magáévá. Az Orszá
gos Egyesület mérlegelheti elsősorban, hogy mikor vessen fel 
bizonyos kérdést. Ez pedig nem olyan dolog, ami bántó lehetne 
a vidéki egyesületre. 

Dr. Ajtay Sándor a bizottsági ülésen a vidéki egyesületek, 
akciőképességét féltve, ellenezte a tervezett megoldást. De 
miután .a vidéki egyesületek megoldási tervezetet kértek, nem 



látja akadályát annak, hogy a bizottság által javasolt megke
resés el ne menjen. 

A választmány végül a bizottsági javaslat értelmében 
határoz. 

Ügyvezető bejelenti, hogy a szervezőbizottság a taggyüj-
téskérdésével is foglalkozott. A bizottság a taggyüjtés előmoz
dítása érdekében azt javasolta, hogy a nem tag erdőbirtokosok 
jegyzékét bocsássa az egyesület azoknak a tagoknak rendelke
zésére, akik az egyesületet támogatni kívánják. 

Az igazgató választmány egyhangúan elhatározza a jegy
zék elkészítését és az érdekeltek Készére való kiadását. 

4. Az 1931. évi közgyűlés helyének és idejének megálla
pítása. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató választmány a közgyű
lésnek 1931. évi december hó 19-én d. e. 11 órára való össze
hívását határozza el. Egyben hozzájárul, hogy ugyanazon a 
napon d. e. 10 órakor rövid választmányi ülés tartassák. 

5. Ügyvezető javaslatára az igazgatóválasztmány a kö
vetkező tagokat veszi fel az egyesület kötelékébe. 

És pedig alapító tagként 500 P alapítási díjjal a Winter 
Hermann Rt-ot, rendes tagként báró Biedermann Imre föld
birtokost és Sümegh Nándor oki. erdőmérnököt, mint uradalmi 
főerdőort, 12 P tagdíjjal. Valamennyit ajánlja Biró Zoltán 
ügyvezető. 

6. ügyvezető szomorú kötelezettséget teljesítve, bejelenti 
Bögözy Antal ny. erdőtanácsos, nemes Craus Géza Aladár ny. 
kir. erdőfelügyelő, nemes Sághy Kálmán ny. miniszteri taná
csos, Bakkay József városi erdőmester elhalálozását. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány felsoroltak 
elhalálozása fölött őszinte részvétének jegyzőkönyvi megörökí
tését határozza el. 

7. Esetleges indítványok. 
Gróf Keglevich Gyula vál. tag indítványozza, hogy a ma

gyar faszéntermelésnek az előmozdítása érdekében forduljon 
az egyesület vezetősége a kereskedelemügyi miniszter úrhoz és 
kérje megfelelő felterjesztésben a magyar faszénnek a kőszén
hez és tűzifához hasonlóan való támogatását és szállítási díj-



A számadásvizsgáló bizottság jelentése 
az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi zárszáma
dásáról és javaslata az 1932. évi költségvetéséről 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az 1930. évi pénztári naplóból meggyőződtünk, hogy az Or
szágos Erdészeti Egyesület pénztárának bevétele az 

1930. évben 68.106 P 92 f 
és kiadása ugyancsak 68.106 P 92 f 

volt. 

A zárszámadás részletes eredményét a csatolt kimutatás 
tünteti fel. 

A bevételi rovatoknál'1 az előirányzott összegnél kevesebb be
vétel éretett el: a "székház jövedelménél, az alapítók tagdíjainál, 
a rendes tagdíjaknál, az Erdészeti Lapok jövedelménél, a térít-
ményeknél, míg az előirányzott 4.000 P államsegély teljesen el
maradt. 

A z elmaradt bevételek az általánosan rossz gazdasági viszo
nyokban lelik magyarázatukat s így kénytelenek voltunk a hiányt 
az igazgatóválasztmány engedelmével az alapítványi számadásból 
kölcsön vett 6.237.21 P-vel pótolni. 

A kiadások közül több kiadás merült fel a személyi járan
dóságoknál a második díjnok szükségszerű alkalmaztatása foly-

kedvezményben való részesítését, hogy a külföldről jövő fa
szénnel szemben is versenyképes legyen. 

Ügyvezető az indítvánnyal kapcsolatban jelenti, hogy az 
egyesüjet a megfelelő felterjesztést már elkészítette s arra 
kéri báró Waldbott Kelemen alelnök urat, hogy legközelebbi 
feljövetele alkalmából legyen szíves a felterjesztést személyesen 
úgy a kereskedelemügyi, mint a földmívelésügyi miniszter urak
nak átnyújtani. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ütést berekeszti. 


