
mításával már az átmérőt is meghatároztuk, így az egyszerűbb 
képletet csak akkor érdemes használni, ha Th .értékek adva van
nak. Hogy a gyakorlatban mégis használni tudjuk az egyszerűbb 
képletet, a vastagsági oldal határértékeit minden keresztmet
szetre külön megállapítottam a fenti képlettel, majd viszonyítot
tam a teljes vastagságokhoz és az értékeket a szerkesztéses át
mérő meghatározásánál mint viszonyszámokat közöltem. 

(Folytatjuk.) 

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 igazgató-választmányának 1933. évi 
augusztus hó 3-án Budapesten, az Egyesület székházában t a r to t t ren
des üléséről. 

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen alelnök, Ajtay Jenő, Béky 
Albert, báró Biedermann Imre, gróf Esterházy Móric, Fekete Zol
tán, Fiedler Jenő, Földváry Miksa, Fröhlich Brúnó, Huszár Tibor, 
báró Inkey Pál, Ivanich Ferenc, Kallivoda Andor, gróf Károlyi Gyula, 
Kovács Gábor, ifj. gróf Mailáth József, Mihalovits Sándor, Onczay 
László, Orosz Antal, Osztroluczky Miklós, Papp Béla, őrgróf Pallavi-
cini Alfonz Károly, báró Prónay György, Rimler Pál , Rónay György, 
Róth Gyula, Sipos Antal, 'Schmid Ernő, gróf Széchenyi Aladár, gróf 
Széchenyi Károly, Takách Zsigmond, Véssey Ferenc, Vuk Gyula és 
Zügn Nándor vál. tagok, Biró Zoltán ügyvezető és Lengyel Sándor 
segédtitkár. 

Báró Waldbott Kelemen mint elnök: Van .szerencsém a megjelent 
u raka t üdvözölni és az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választ
mányának a mai n a p r a kitűzött ülését megnyitni. 

Megállapítom, hogy a választmányi ülés időpontja a választ
mányi t ag urakkal részint távirat i lag, részint expressz-ajánlott le
vél út ján még a mult hó 29-én közölve lett, s hogy az ülés a megjelen
tek számára való tekintet tel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentet ték: Térfi Béla alelnök ú r őexcellen
ciája, gróf Andrássy Sándor, Karaf iá th Jenő, gróf Keglevich Gyula, 
Kiss Ferenc, Kozma István, Matusovits Péter , Molcsányi Gábor, 
herceg Montenouvó Nándor, Papp-Szász Tamás, Schmidt Károly és 
gróf Teleki József választmányi tag urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ajtay Jenő és Véssey Ferenc vá
lasztmányi tag urakat kérem föl. 



A választmányi ülés összehívására Rimler Pál választmányi tag 
úr és 215 egyesületi t ag aláírásával beküldött indítvány szolgált ala
pul, amely indítvány lényegében azonos a Felsődunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesületnek és több dunántúli erdőbirtokosnak a földmí
velésügyi miniszter úrhoz intézett előterjesztésével. 

Az emlékirat, néhány kisebb jelentőségű kérdéstől eltekintve, 
olyan tárgyakkal foglalkozik, amelyeket az Egyesület igazgató-választ
mánya már régebben is tárgyal t és azokban állást is foglalt. 

Mindenesetre olyan kérdésekről van i t t szó, amelyeknek helyes 
vagy helytelen megoldása nemcsak a most értékesítésre váró tűzifa ár-
kérdését, de a magyar erdőgazdaság jövőbeni értékesítési lehetőségeit 
van hivatva (megfelelően szabályozni, s esetleg olyan mederbe terelni, 
hogy a jövedelmező erdőgazdaság űzése lehetővé váljék, s a birtokos 
ne legyen kénytelen termelt vagy lábon álló fakészleteit értékükön 
alul elvesztegetni. 

Ügy vélem, hogy valamennyiünknek az álláspontját szegezem le 
akkor, amikor utalok az igazgató-választmánynak kb. egy évvel ez
előtt kelt ha tározatára , amelyben egyhangúlag állást foglalt az ellen, 
hogy a belföldi fa értékesítésének joga monopóliumszerűén egy vál
lalkozóra ruháztassék. 

A magam részéről ma sem tudok elképzelni olyan megoldást, 
amely a magyar erdőbirtokost vagy termelőt kötelezi arra, hogy kész
leteit csak egy bizonyos vállalkozás útján értékesíthesse és köteles 
legyen azokat ennek a vállalkozásnak megvételre felajánlani. 

Másrészről azonban utalnom kell az igazgató-választmánynak egy 
másik ülésén hozott és a közgyűlés által is megerősített határozatára, 
amely szerint szükségesnek tar t ja a tűzifa árvédelmét biztosítani 
olyan szervezet beállítása útján, amely kötelezettséget vállal arra, 
hogy a magyar tűzifát, ha azt neki a birtokos önként felajánlja, 
előre megállapítandó áron megvásárolja és a r r a megfelelő előleget 
adjon. 

Nyilvánvaló, hogy az erdőbirtokosságnak csak egy közös célja 
lehet és ez a magyar erdőgazdaság jövedelmezőségének biztosítása és 
nézeteltérés csak aközött lehet, lehet, hogy melyik úton haladjunk. 

Nagy vonalaiban áz Egyesület hozott határozataiban már megje
lölte azt az utat, amelyen haladva keresni kellene a megoldást és 
ennek alapján felkérte a kormányt a további szükséges intézkedések 
foganatosítására, ami meg is történt. 

Tisztélt Igazgató-választmány! A most beküldött indítvány 
megint azt javasolja, hogy térjünk le arról az útról, amelyben az 
Országos Erdészeti Egyesület már előbb hozott határozatában meg
állapodott. Csak örömmel veheti mindenki, akinek az erdőbirtokosság 
sorsa szívén fekszik, hogyha egy új, jobb, célravezetőbb és praktiku
sabb javaslatot hallanánk, amely garantálja a termelési hitelek biztos 
és azonnali folyósítását, az árak javulását és stabilizálását s ezeket 



most még az őszi beszerzési idény beálltával defaetó biztosítja. Egy 
Lyen javaslatot nagyon szívesen tárgyalnánk. 

Ha azonban, ez a kitűzött célunk ezzel nem volna biztosítható, 
úgy nem szabad a tervezett akció megvalósítását tovább kitolni, mer t 
hiszen látjuk, hogy az árak lemorzsolódása egyre folytatódik, s hogy 
azalatt, amíg mi it t tanácskozunk és vitatkozunk azon, hogy miképpen 
lehetne megmenteni a gyermeket, az közben a vízbe fog fulladni, 
hogyha most úgyszólván a tizenkettedik órában nem fogjuk magunkat 
a mentésre elhatározni. 

A helyzet igen súlyos és ezért ebben a kérdésben már most 
végleg dönteni is kell, mert minden további halasztás beláthatatlan 
kárt okozna a magyar erdőbirtokosoknak. 

Ezekután fölkérem ügyvezető urat , hogy jelentését megtenni 
szíveskedjék. 

Biró Zoltán ügyvezető mindenekelőtt az (Egyesület anyagi helyzetét 
ismerteti. Az 1933. évi július hó 31-iki állapot szerint a tényleges bevé
tel 22.670 P 98 filk, a tényleges kiadás pedig 38.392 P 71 fill. volt. 
A hiány 15.721 P 73 fill. Reméli, hogy az egyébként elég nagymérvű 
hiány az Egyesület által vezetett különböző akciókból fedezetet fog nyerni. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak a ga

bona-jelzálogról szóló törvény rendelkezéseinek a faanyagokra való ki
terjesztése tárgyában az Egyesület elnökségéhez intézett leiratát ismer
heti. A leirat szerint a földmívelésügyi miniszter úr felkérte az igazság
ügyminiszter urat arra, hogy a gabona-jelzálogra vonatkozó rendelkezé
seknek az erdei termékekre való kiterjesztése iránt tett javaslatát tegye 
megfontolás tárgyává és a teendő intézkedések megtárgyalására mielőbb 
ankétet hívjon össze, amelyre az Egyesület kiküldötteinek a meghívását 
is kérte. 

Örvendetesen tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak az Országos 

Erdészeti Egyesületnek a külkereskedelmi tanácsban való képviseltetése 
ügyében az Egyesülethez intézett leiratát ismerteti. A leirat értelmében 
az Országos Erdészeti Egyesület a külkereskedelmi tanácsban — te
kintve, hogy báró Prónay György a külkereskedelmi tanács elnöke és an
nak tagjai közül pedig báró Biedermann Imre, báró Inkey Pál és báró 
Waldbott Kelemen az Egyesületnek is tagjai, — kellőképpen képviselve 
van, így a külön képviseletre vonatkozó kérést nem teljesítheti. 

Sajnálattal tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután bejelenti, hogy a földmívelésügyi miniszter úr ar

ról értesítette az Egyesületet, hogy az Egyesület részéről Karsay Károly 
a román tűzifa elhelyezésére elhatárolt területen eladott magyar tűzi
fára vonatkozó kötleveleket és a szállítási igazolvány igényléseket elbíráló 
bizottság tagjává kijelölte, helyettesítésével pedig Balogh Ernőt és Ajtay 
Jenőt bízta meg. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek 

az Egyesülethez intézett megkeresését ismerteti. Nevezett Egyesület ki
indulva abból, hogy a magyar gazdasági őstermelés csak szoros összeköt
tetés fenntartásával, egymást támogatva tudja érdekeit kellő erővel 
megvédeni, a testvéregyesület jóindulatába ajánlja magát és egyben 



a r r a kéri az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy létérdekeinek védel-
mezésében szíveseit támogassa. 

Báró Waldbott Kelemen mint nevezett Egyesület elnöke egyben arról 
is értesíti az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy fontos gazdasági 
kérdésekben mindenkor számíthat erkölcsi támogatására annál is inkább, 
mert az összes őstermelők egy hatalmas blockba való tömörítése, minden 
•egyes gazdasági ágnak csak előnyére válhat. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány egyhangúan elhatá
rozza a testvéregyesületnek meleghangú átiratban való üdvözlését és a 
maga elé tűzött célokban való erőteljes támogatását. 

Ügyvezető ezután bemutatta a földmívelésügyi miniszter úr leiratát, 
melyben értesítette az Egyesületet a m. kir kereskedelemügyi miniszter 
úrnak arról az elhatározásáról, hogy a hazai erdei fenyőrönkből előállí
tott fűrészárú igazolt vásárlása a vevő számára az Ausztrián kívüli 
egyéb országból származó fűrészárú behozatalára nézve ugyanolyan igény
jogosultságot biztosítson, mint az osztrák fűrészárú behozatala. 

A kereskedelemügyi miniszter úr 1600 tíztonnás vagonban állapította 
meg azt a magyar fenyőrönkből előállított fűrészárúmennyiséget, amely 
után a fenti igényjogosultság biztosítva van. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a Társadalmi Egyesületek Szövetségének az Egye

sülethez intézett megkeresését mutatja be. Említett Szövetség megválto
zott alapszabályaira való figyelemmel az Egyesületet, mint a nemzeti 
társadalom egyik értékes szervezetét, a TESz tagjai sorába meghívta és 
közölte, hogy az Egyesület két tagot jogosított a TESz választmányába 
delegálni Az Egyesület évi tagdíja pedig 20 pengőben lett megállapítva. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató választmány egyhangúan oly
képpen határoz, hogy az Egyesület a TESz kötelékébe lépjen be és az 
elnökséget egyben felhatalmazza arra, hogy két tagot delegáljon. 

Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak az Egyesülethez 
intézett azt a leiratát mutatja be, amelyben a földmívelésügyi miniszter 
urat a magyar származású rönkből előállított fűrészárúra megállapított 
vasúti fuvardíjkedvezménynek a nyers parkettafára való kiterjesztése 
ügyében megkereste. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató választmány egyhangúan felkérte 
báró Waldbott Kelemen elnök úr őméltóságát, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter úrnál ez ügyben interveniálni szíveskedjék. 

Ügyvezető jelenti továbbá, hogy a Magyar Erdőbirtokosok Országos 
Gazdasági Szövetségének megszervezése érdekében a körlevelek elküldet
tek. Az erdőbirtokosok legnagyobb része azonban még nem válaszolt a 
felhívására. Nem hiszi, hogy ily körülmények között az alakuló gyűlést 
ez évi október hó közepe előtt meg lehessen tartani. Egyben kéri az 
igazgató választmány hozzájárulását ahhoz, hogy az elnökség az akciót 
továbbfolytassa és az alakuló gyűlést — amint lehetséges lesz — 
összehívja. 

Az igazgató választmány ily. értelemben határoz. 
Báró Waldbott Kelemen elnök egyben arra kéri a választmányi tag 

urakat, hogy amennyiben egyes urak még nem válaszoltak volna, legye
nek szívesek választ adni, az akciót megfelelően támogatni és közben
járni aziránt, hogy az erdőbirtokosok mielőbb válaszoljanak. 

Ügyvezető ezután herceg Festetich Tasziló, az Egyesület alapító tag
jának, továbbá Köllő Pál, dr. Hoffmann Gyula egyesületi tagok elhuny
t á t jelenti. 

Az igazgató választmány ügyvezető javaslatára elhunytuk feletti 
•őszinte részvétének a jegyzőkönyvben való megörökítését határozza el. 



Ügyvezető végül néhány oly statisztikai adatot hoz az igazgató vá
lasztmány tudomására, amelyekről az Erdészeti Lapokban még nem volt 
alkalma beszámolni. 

Az 1933. évi május 15-iki bejelentések szerint az előző évi termelés
ből visszamaradt készletek betudásával az ország területén rendelkezésre 
állott 192.240 normál vasúti kocsirakomány tűzifa, amiből 98.430 vasúti 
kocsirakomány kerül a bejelentések szerint vasúton vagy hajón való el
szállításra. Az összes bejelentett készlet tehát 23.700 kocsirakománnyal, 
a vasúton szállítandó készlet pedig 27.570 kocsirakománnyal kevesebb, 
mint 1932 május 15-én. 

Összehasonlításokat eszközölt az 1931/32. és 1932/33. tüzelési idő
szakok (július 1-től június 30-ig) fogyasztásai között. Az 1931/32. 
idényben behoztunk 60.140 v. külföldi fát, szállításra került 84.474 v. 
belföldi fa, ami 144.614 vagonnak s a MÁV-szükséglet betudásával 
157.614 vagonnak felel meg. Az 1932/33. évi idényben behoztunk 21.005 
vagon külföldi fát, forgalomba került 115.920 v. belföldi fa, ami együtt 
136.925 vagont s a MÁV-szükséglet betudásával 149.925 vagont tesz ki. 
A behozatal apadt 39.135 vagonnal, a belföldi szállítás emelkedett 31.446 
vagonnal, az összes vasúti szállítás visszaesett 7.689 vagonnal. Ennek 
számottevő része azonban tengelyen jutott el a közeli piacokra s így a 
vasúton fogyasztásra kerülő famennyiség egy időszakban 150.000 vagon
nal vehető számításba. Ha a belföldi fakészleteket az augusztus ll-i álla
pot szerint hasonlítjuk össze, kiderül, hogy az 1932. évben rendelkezésre 
állott kereken SO.OOö vágón vasúton szállítható fakészlettel szemben az 
1933. évben 63.039 vagon, vagyis kereken 27.000 vasúti kocsirakomány
nyal kevesebb áll rendelkezésre. 

Véssey Ferenc a közölt adatokkal kapcsolatban annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy a közölt statisztikai adatok nem fedik a tényállást és 
véleménye szerint ezek alapján nem lehet elindulni. 

Papp Béla tájékozásképpen közli, hogy a fakereskedők telepein fekvő 
készletek nem szerepelnek a közölt statisztikai adatokban. Véleménye sze
rint e készletek a termelés szempontjából nem bírnak jelentőséggel. 

Ügyvezető véleménye szerint a raktári készletek nem szolgálhatnak 
az összehasonlítás alapjául. Ezek úgyszólván állandó stockkot képeznek, 
melyek a fogyasztást nem befolyásolják. Azelőtt is figyelmen kívül let
tek hagyva. 

Báró Prónay György semmi akadályát sem látja annak, hogy a rak
tár i készleteket, amelyeknek megállapítása véleménye szerint nagy fon
tossággal bír, be ne jelentsék. Gondoskodni kellene arról, hogy a raktári 
készletek bejelentési kötelezettsége a Statisztikai Hivatal munka
programjába felvétessék. Javasolja, hogy az Egyesület a kormányhoz 
intézendő megfelelő előterjesztésben kérje a raktári fakészletek adatai
nak összegyűjtését, illetve ezek összegyűjtésének a Statisztikai Hivatal 
munkatervébe való felvételét. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ezután Rimler Pál terjeszti elő a következő indítványt: 
Méltóságos Elnök úr! Tekintetes Igazgatóválasztmány! Méltóztas

sanak megengedni, hogy mielőtt a Felsődunántúli Erdészeti Egyesület és 
az ahhoz csatlakozó magyar erdőbirtokos osztály indítványára rátérnék, 
megindokolhassam azt, amiért az: igen tisztelt igazgatóválasztmány ülé
sének összehívását a legsürgősebben voltunk kénytelenek kérni. 

A napilapokból és egyébként is arról értesültünk, hogy a magyar 
tűzifa monopóliumát egyes érdekcsoportok a maguk részére kívánják 
megszerezni, dacára annak, hogy most egy éve épp az Országos Erdé
szeti Egyesületnél több mint 400.000 kt. holdat képviselő magyar erdő-



birtokos osztály jelentette be a magyar tűzifára adandó mindennemű 
monopólium ellen való tiltakozását. 

Legnagyobb meglepetésünkre oly sajtóközlemények is jelentek meg, 
amelyek szerint a magyar tűzifára kért monopóliumhoz maga az Orszá
gos Erdészeti Egyesület, sőt annak ügyvezetője, Biró Zoltán úr őméltó
sága is külön csatlakozott, vártuk, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
akár közgyűlés, vagy akár választmányi ülés formájában tárgyalás alá 
veszi a kérdést, nehogy ugyanoly helyzet elé állíttassunk, mint a Tiszán
túlnak tüzifagazdaságilag Romániához történt csatolása alkalmával, 
amidőn az Egyesület ezen mindenki által tudott és ismert kérdéssel csak 
ugyanakkor foglalkozott, amidőn egy órával korábban azt a miniszter
tanács már jóvá is hagyta. 

Tudva azt, hogy Térfi alelnök úr őexcellenciája augusztus hó 6-ig 
távol van, bármennyire is sürgősnek tartottuk a kérdést, nem kívántuk 
őt pihenésében megzavarni és épp ezért az igazgatóválasztmány össze
hívását folyó hó 7—10-e közötti időre kértük. Indítványunknak 8-ik 
pontja akként hangzik, hogy az igen tisztelt igazgatóválasztmány tegye 
magáévá álláspontunkat és hívja fel az általa a Fagazdasági Tanácsba 
delegált urakat, hogy ott e kérdésben elfoglalt álláspontunkat tegyék 
magukévá. Legnagyobb meglepetéssel értesültünk azonban arról, hogy az 
Országos Fagazdasági Tanács ülését a Fagazdasági Tanács elnöke: 
Waldbott báró úr, aki egyszersmind alelnöke is Egyesületünknek, augusz
tus hó 3-ára, tehát korábbi időre hívta össze, mint amily időre mi — az 
«lső alelnök úr iránti tiszteletből — a választmányi ülés összehívását 
kértük, ami által az alelnök úr részéről egyszerűen lehetetlenné tétetett 
volna az, hogy a Fagazdasági Tanácsban az Országos Erdészeti Egye
sület álláspontja érvényesülhessen, annál is inkább, mert az ez ügyben 
való előzetes megnyilatkozástól az Országos Erdészeti Egyesület már 
eleve elzáratott volna. 

Ezért voltunk kénytelenek, hivatkozással az alapszabályok 31. §-ának 
2-ik bekezdésére, kérni a választmányi ülésnek a mai napra való azon
nali összehívását. Úgy véltük, hogy ezzel nemcsak az általunk képviselt 
erdőgazdaságoknak, hanem a magyar erdőgazdaság egyetemének teszünk 
szolgálatot, mert ily fontos kérdésben legelsősorban az Országos Erdé
szeti Egyesület véleményének kell megnyilatkoznia. 

A Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület A legnagyobb 
aggodalommal látta azt a tülekedést, ami a magyar tűzifa monopóliumá
nak elnyeréséért folyik, szükségét érezte ennek a kérdésnek részletas 
megfontolását annál is inkább, mert a földmívelésügyi miniszter ú r 
őexcellenciája az állami költségvetés tárgyalása során nyilt felhívást in
tézett a magyar erdőbirtokos osztályhoz, hogy tegyenek a kormányhoz 
javaslatot az erdőgazdaság védelme és jövedelmezőségének biztosítása 
érdekében. A Felsődunántúli Erdészeti Egyesület már június hó folya
mán részletesen foglalkozott mindezen kérdésekkel, valamint az egyes 
érdekcsoportoknak a magyar tűzifa monopóliumára való törekvéseivel, 
amidőn is ezirányú álláspontjait részletesen kifejtette és csatlakozásra 
kérte fel azon magyar erdőgazdaságokat, amelyek nemcsak helyi értéke
sítésre, hanem tényleges közfogyasztásra termelnek. A Felsődunántúli 
Erdészeti Egyesület álláspontját 664.000 kat. hold magyar erdőgazdaság 
tette^ magáévá és ezen álláspontokat indítvány formájában 236 Országos 
Erdészeti Egyesületi tag, magánerdőbirtokos, valamint azok képviselői 
tették magukévá, ami a magánerdőbirtokot képviselő egyesületi tagoknak 
szintén túlnyomó többségét képezi. 

Melyen tisztelt Igazgatóválasztmány! Mindezek előrebocsátása után 
indítványunkat pontról pontra terjesztem elő és indokolom meg. 



Közös indítványunk első pontja: „A tüzifaimport csak oly mérték
ben legyen eszközölhető, mint amennyire a magyar fogyasztásnak a ha
zai termelés mellett még esetleg szüKsége van. Amennyiben a Romániá
val érvényben lévő kereskedelmi egyezményben előírt export-import 
egyensúly Románia részéről be nem tartatik, a magyar tűzifa Tiszán
túlra való szállítási korlátozása megszüntetendő. A jövőre nézve kérjük, 
hogy a tüzifaimport lebonyolítása semmiesetre sem akadályozhassa a ma
gyar tűzifának Magyarország bármely területére való korlátlan és sza
bad szállítását.'" 

Úgy vélem, hogy az igen tisztelt igazgatóválasztmány egyetlen egy 
tagja sem lehet indítványunk ezen részével ellentétes állásponton, mert 
nem lehet vitás, hogy a belföldi szükségletet felülhaladó importkontin
gensek túlkínálatot eredményeznek, nem lehet vitás az sem, hogy az 
import-tűzifa érdekében eladatlanul maradó magyar fa, hogy az import-
tűzifa érdekében külföldre exportált magyar munkaalkalom semmi-* 
esetre sem szolgálhatja sem a magyar közgazdaság, sem a magyar 
erdőgazdaság érdekeit. Beigazolódott, hogy az az engedmény, hogy a 
Tiszántúlra csak két vagon román fa után szállítható egy vagon magyar 
fa, a magyar erdőgazdaság szempontjából Tiszántúlnak tüzifagazdasági-
Iag úgyszólván teljes mértékben Romániához való csatolását eredmé
nyezte, mert a Tiszántúlra eladott magyar fánknak alig néhány százalé
kára tudunk csak szállítási igazolványhoz jutni, ami a rendszeres erdő
gazdasági üzemet teljesen lehetetlenné teszi. 

Indítványunk második pontja: „Az egyes erdőgazdaságok rendes 
egy évi hozadékán felüli túltermelések csak az esetben és oly mértékben 
engedélyeztessenek, hogy az ország tüzifafogyasztásával szemben túl
kínálat ne származhasson." 

Az egyetemes magyar erdőgazdaságnak nemcsak érdeke, hanem a 
rendszeres magyar erdőgazdaságnak törvényes tétele, hogy a használatot 
az erdőgazdaság alapvető szabályai szerint, csupán a hozadék mértékéig 
eszközölje, ha pedig akár köz-, akár magángazdasági, de mindenesetre 
indokolatlan szempontból a rendes hozadéknál nagyobb termelések enge
délyeztetnek, ez íiemmi esetben sem történhessen oly módon, hogy abból 
túlkínálat és ezzel párhuzamosan természetszerűleg a tüzifaárak letörése 
bekövetkezhessen. Az ország szükségletén felül való túltermelések sem
miesetre sem egyeztethetők össze a magyar erdőgazdaság érdekeivel, mint 
ahogyan összeférhetetlen tehát az is, hogy az ily túltermelést eszközlők, 
vagy előmozdítók egyszersmind a magyar erdőgazdaság érdekképvisele
tét vállalják. Nem kerülhet hátrányba a rendszeresen termelő magyar 
erdőgazdaság csak azért, mert egyes erdőgazdaságok túltermeléseikkel 
túlkínálatot idéznek elő. Sajnos, a rendes évi hozadékon felül kitermelt 
magyar tűzifa által mesterségesen előidézett túlkínálat hátránya nem
csak abban jelentkezik, hogy a tűzifa ára általánosságban természete
sen alább száll, hanem egyenesen a törvény szerint gazdálkodó konzer
vatív erdőgazdaságok szenvedik meg annak kárát, mert aránylagosan 
kisebb termelésükre eső állandó regié folytán a rendes erdőgazda tőára 
jóval nagyobb mértékben csökkent, mint azoké az erdőgazdaságoké, 
akiknek aránylagos regieje sok évi hozadék egyszerre való kitermelésére 
oszlott meg. ' 

De rá kell mutatnom ar ra a veszélyre is, ami a túltermelések foly
tán a magyar erdőmérnöki kart is fenyegeti. 

Az új erdőtörvény tervezete, ha jól emlékszem, akként szól, hogy 
3000 holdnál nagyobb erdőbirtokos önálló erdőmérnököt tartozik alkal
mazni. Úgy vélem, szükségtelen rámutatnom arra , hogy ha az erdőbir
tokos faállományát 10 vagy 20 évre előre kitermeli, a következő évekre 



még akkora jövedelme sem marad, amiből az erdőgazdaság adóját fizet
hesse, hogy lehet majd tőle megkívánni azt, hogy midőn_ erdeje jövedel
met nem nyújt, abból még okleveles erdőmérnöknek is nyújtson kenyeret. 

Indítványunk harmadik pontja: „A hazai termelés és tüzifaimport 
összmennyisége a belföldi tényleges fogyasztással hozassák arányba. En
nek megállapítása ne csak az erdőtulajdonosok őrizetében, hanem a ke
reskedőknél lévő készletek összeírásával is eszközöltessék, a megállapítás, 
pedig akként történjen, hogy ahhoz helyzetüket legjobban ismerő vidéki 
erdészeti egyesület megbízottai is hozzászólhassanak." 

Bár úgy vélem, hogy indítványunknak ezen része sem találhat az 
igen tisztelt igazgatóválasztmánybán senki részéről sem ellenkezésre, 
mégis kénytelen vagyok rámutatni arra a szomorú eredményre,^ ami a.. 
kereskedőknél lévő készletek össze nem írásából, valamint az ország tüzi-
fászükségletének egyoldalú, talán jóhiszemű, de feltétlenül téves meg
állapításából származott. 

A kormány 1932. évre 100—120.000 vagon import tüzifaszükséglet 
alapján állapította meg a kontingenseket, holott ezzel szemben ugyan
ezen időben csupán 37.000 vagon import-tüzifa tudott bejönni, de az is 
csak úgy, hogy ennél sokkal számottevőbb mennyiségű magyar tűzifa el
adatlanul maradt. 1933. évre, dacára az általános elszegényedésnek, da
cára az egyéb tüzelési módok óriási térhódításának, az amúgy is indoko
latlanul behozott 37.000 vágón importfával szemben 50.000 vágón import-
faszükséglettel kalkulált, holott én, aki a Magyarországon még ma is 
eladatlan kétéves tüzifamennyiségeket ismerem, bátran állítom, hogy 
Magyarországnak 1933. évre tüzifaimportra szüksége egyáltlán nincsen. 

Azt hiszem, teljes mértékben jogos és indokolt azon kérésünk, hogy, 
a készletek összeírásánál ne csak az erdőtulajdonosok, hanem a kereske
dők kezében lévő készletek is figyelembe vétessenek és hogy az import
kontingensek megállapításánál a vidéki egyesületek véleménye is meg
hallgattassák. 

Indítványunk negyedik pontja: „Méltóztassék elvként kimondani, 
hogy a jelenleg érvényben lévő import tüzifa-koncessziónak ez év végén 
való lejárta alkalmával az a hazai erdőtulajdonosok és magyar fakeres-
kedők egy oly szervezetére bízassák, amely szervezet azonban import-
tüzifán kívül sem magyar tűzifa, sem bármely más hasonló erdei ter
mények értékesítésével nem foglalkozhatik." 

Dacára az Erdészeti Egyesület azirányú felterjesztésének, hogy a 
tüzifaimport monopóliuma az azt jelenleg élvező társaságtól megvonas
sák és oly csoportra bízassák, amelynek első érdeke a magyar tüzifater-
melés megvédése, eredménytelenül maradt, sőt a földmívelésügyi minisz
ter úr a költségvetési vita alkalmával saját maga mutatott rá arra, 
hogy az import-tüzifa monopóliumát azért adta továbbra is Rottmann 
Dezső és társainak, „mert az Országos Erdészeti Egyesület elnöke és 
alelnöke kivétel nélkül azt kérték, hogy a koncessziót az Egyesült Fa
behozatali Rt. részére hosszabbítsa meg." Nem kívánok a kérdés ezen 
részével ma foglalkozni, csupán rá kívánok mutatni arra, hogy ennek a 
társaságnak egyedüli érdeke és kereseti forrása mennél nagyobb tűzifa-
behozatal és miután a román fára korábban kapta meg a monopóliumot,: 
mint amikor Romániával a tárgyalások megkezdődtek, természetszerűleg 
igen nagy érdeke volt az, hogy Románia mennél nagyobb kontingenst, 
vagy egyenesen a Tiszántúl teljes lekapcsolását követélje. Úgy vélem; 
teljesen jogos azon kérésünk, hogy az import-tüzifa kérdése, amely sze
rintünk is monopóliumot igényel, oly szerv által bonyolíttassék le, 
amelynek érdeke nem a mennél nagyobb tüzifaimport. hanem annak épp 
az ellenkezője. 



Az import-tüzifa. monopóliumát azonban sem magyar tűzifa értéke
sítésével, annál kevésbé bármely burkolt formában magyar tűzifa mono
póliumával összekötni nem szabad. Nagyon természetes, ha bármely 
szerv egyszerre import- és magyar tűzifa eladásával is foglalkozik, azt 
fogja előnyben részesíteni, amelyiken többet keres és a magyar tűzifa 
túlkínálata mellett elsősorban azt a magyar fát fogja elhelyezni, ame
lyet neki önként átadnak, vagy amely erdőgazdaság a szervet semmiesetre 
sem a magyar erdőgazdaságot pártoló törekvéseiben jobban támogatja. 

Méltóztassanak a Tiszántúl mai helyzetét tekinteni, ahol a román-
tűzifa prioritást kapott, ahol módjában volna a mindkét tűzifát értéke
sítő szervnek magyar fát elsősorban azoknak adni, akik tőle importfát 
vásárolnak. Módjukban lenne egyenesen tönkretenni azt a magyar ke
reskedőt, módjukban volna egyenesen kiéheztetni azt a magyar fogyasz
tót, aki szükségletét magyar munkáskezek által termelt hazai tűzifából 
kívánja kielégíteni. 

De ilymódon teljesen lehetetlenné válna az import-tüzifa árának 
szabályozása is, mert ugyanakkor, amidőn a vevő külföldi és hazai tűzi
fát vásárol, módjában lenne a szervnek a magyar fáért névlegesen ala
csonyabb árat követelni, csak azért, hogy ezen árkülönbözetet az import-
tüzifára megállapított egységár tényleges betartásával egyensúlyozza. 

A külföldi és hazai tűzifának bármely módon egy kézből való érté
kesítése a magyar erdőgazdaság és magyar tüzifatermelés érdekeivel 
össze nem egyeztethető és csak további kútforrása lenne annak a víz-
özönnek, amely a magyar erdőgazdaságot épp a tüzifaimport miatt már 
amúgy is elárasztással fenyegeti. 

Indítványunk ötödik pontja: „A termelési hitel könnyebb megszerzé
sének elősegítése céljából a fennálló hitelügyi szabályok akként módosít
tassanak, hogy a cukorrépa zöldhitel analógiája szerint a magyar fa
termékek is ingó jelzálogként leköthetők legyenek." 

Javaslatunk annyira természetes kívánsága a magyar erdőgazdaság
nak, hogy azt az igen tisztelt igazgatóválasztmány előtt külön megokolni 
szükségesnek sem tartom. 

Előterjesztésünk hatodik pontja: „A fára nyújtott termelési előleg 
ellenében adott váltók, amennyiben azokat bármely első kategóriába so
rozott pénzintézet nyújtaná is be, a Magyar Nemzeti Bank által a meg
állapított hitelkereteken felül visszleszámítolásra elfogadtassanak." 

Már ismételten történt utalás arra, hogy épp a magyar tüzifaterme
lés az, amely az eladási értékhez viszonyítva az összes termelési ágak 
között a legnagyobb százalékban kizárólag abszolút hazai munkaalkalmát 
jelent. Ennek dacára a magyar erdőgazdaság a Magyar Nemzeti Banknál 
direkt hitelt egyáltalában nem élvez, holott ugyanakkor az ipari és ke
reskedelmi érdekeltségek a Nemzeti Bank aránytalanul magasabb hitelét 
élvezik. Méltán követelhetjük tehát, hogy a magyar erdőgazdaság leg
alább is oly elbánásban részesíttessék, mint az ipar, vagy kereskedelem, 
különösen akkor, amidőn a termelési előleg nemcsak az illető erdőgazda
ság által, nemcsak magával a lehitelezett faanyaggal, hanem még külön 
egy első kategóriába tartozó pénzintézet jótállásával is nyer fedezetet. 

Javaslatunk hetedik pontja: „A magyar tűzifának az ar ra kért mo
nopólium, vagy bármely központi értékesítés, vagy az erdőgazdaságok 
szabadságát bármely formában korlátozó mindenféle törekvésekkel szem
ben a leghatározottabban vagyunk kénytelenek állást foglalni. A ma
gyar erdőgazdaságok szabad faértékesítését korlátozó akár külön szállí
tási igazolványok, vagy bármely más formában kért előjogok engedélye
zéséhez a kormány hozzá ne járuljon, hanem minden magyar erdőgazda-



ság tűzifáját akkor, annak és oly módon adhassa el, ahogyan azt saját 
elhatározásából kívánja." 

A magyar tűzifának egy kézből való értékesítése mellett azt AZ ér
vet hozzák fel, hogy ilymódon a tűzifa ára felemelhető, vagy stabilizál
ható. Már előbbiekben rámutattam arra, hogy a rendes hozadékát ki
termelő magyar erdőgazdaság nem büntethető azzal, hogy túlkínálat 
esetén ne a rendes erdőgazda fája, hanem a túlhasználatokból szárma
zott tűzifa nyerjen aránylagosan, vagy elsősorban elhelyezést, jnert nem 
vitatható, hogy amíg a hazai termelés és az import-kontingens nincsen 
arányba hozva a tényleges hazai szükséglettel, addig a túlkínálatot 
semmiféle szerv sem lesz képes teljes mértékben elhelyezni. Amennyiben 
azonban a termelés és kínálat összhangba hozatik, egy kézből való, vagy 
monopolisztikus árusításra szükség amúgy sem lehet. Ily szervnek ön
költsége, regié, valamint nyeresége teljesen indokolatlanul ékelődik a 
termelők és fogyasztók közé és azt részben egyiknek, vagy másiknak, 
vagy mind a kettőnek kellene viselnie, kizárólag csak azért, hogy a szerv 
számadásai minél nagyobb nyereséggel zárulhassanak. Az ebből szár
mazó árdrágítás ódiuma feltétlenül az erdőtulajdonos osztályra hárulna 
át, mert ezt az ódiumot semmiesetre sem vállalná az értékesítő szerv, 
nanem éppen úgy, mint a mult évben a szénkartellnél történt, az árdrá
gítás ódiumát magukra a termelőkre kívánná áthárítani. 

Ily egy kézből való értékesítés a fa különféle neme, választéka, ter
melési ideje, szárazsági foka, különféle fuvarparitása, az egyes jobb, 
vagy rosszabb fogyasztási piacokhoz való fekvése miatt, de abból a 
szempontból is, hogy melyik erdőgazdaság fája értékesíttetik korábban 
vagy későbben, előnyösebben vagy hátrányosabban, igazságosan meg 
nem oldható, ellenben a legtágabb teret nyújtja arra, hogy az egyes er
dőgazdaságok megkárosíttassanak. 

Nincs az az akár állami, akár egyéb ellenőrzési lehetőség, amely 
ily egy kézből való értékesítés mellett az egyes erdőgazdaságok jogos és 
igazságos érdekeit garantálhatná; bármely szerv természetszerűleg első
sorban azokat a fakészleteket értékesítené, amelyekre előleget adott, 
vagy amely erdőgazdaságok nála tartoznak, amit ellenőrizni annál is in
kább sem lehetne, mert a különféle szállítási berendezések, útviszonyok 
és egyéb körülmények mellett egyetlen erdőgazdaságnak sem lehet elérni 
azt, hogy akkor és annyit szállítson, mint amily mennyiséget és mint 
amikor egy szerv azt neki előírta. 

Végül közös indítványunk utolsó pontjaként előterjesztem: 
„Hívja fel az Egyesület az igazgatóválasztmány által az Országos 

Pagazdsági Tanácsba delegált urakat, hogy ott az előbbiekben előter
jesztett álláspontjainkat képviselni szíveskedjenek." 

Véleményünk szerint a tekintetes igazgatóválasztmány által a Fa
gazdasági Tanácsba delegált urak ott az Országos Erdészeti Egyesületet 
képviselik, méltányos tehát az a kérésünk, hogy az Egyesület álláspont
já t igyekszik érvényre juttatni. 

Az Egyesület decemberi közgyűlése úgy az import-, valamint a ma
gyar tűzifa kérdését az alakítandó Erdőgazdák Szövetsége útján kívánta 
megoldani, amidőn is épp az Erdészeti Egyesület vezetősége részéről is
mertetett el, hogy ezen kérdések elintézése magát az erdőbirtokos osz
tályt illeti. Ugyanezen álláspontoknak adott kifejezést a földmívelésügyi 
miniszter úr őexcellenciája, amidőn a magyar magánerdőbirtokos osztályt 
hívta fel arra, hogy érdekei megvédése céljából javaslattal szolgáljon. 
Ez a kérdés tehát egyedül és kizárólagosan a magyar erdőbirtokos osz
tály kérdése éspedig azé a magyar erdőbirtokos osztályé, amely nemcsak 
helyi értékesítésre termel, mely tűzifáját legalább is nagy részben nem 



közvetlenül, hanem vasúti szállítás útján közfogyasztás céljaira termeli. 
A Fagazdasági Tanácsba az igazgatóválasztmány által delegált urakat 
nem maga a magánerdőgazdaság egyeteme, hanem kizárólag az igazgató
választmány delegálta. 

Most, amidőn a magyar magánerdőgazdaságnak közfogyasztásra ter
melő igen nagy többsége saját érdekei megvédésére minden hatalmi vagy 
egyéb befolyás nélkül állást foglalt, méltányos, hogy a Fagazdasági Ta
nácsba delegált urak az erdőbirtokos osztály túlnyomó többségének ezen 
kívánságait képviseljék. 

Igen tisztelt Igazgatóválasztmány! Az Országos Erdészeti Egyesület 
a magyar erdőgazdaság egyetemleges érdekeit van hivatva képviselni. 
Javaslatunkat 664.000" kat. hold oly magánerdőgazdaság megbízásából 
terjesztem elő, amely a közfogyasztásra termelő erdőgazdaság túlnyomó 
többségét képviseli, méltányos kívánságnak tartom, hogy önmaguk sorsá
ról azok döntsenek, akiket az elsősorban érdekel és kérem az igen tisz
telt Igazgatóválasztmányt, hogy a magyar magánerdőgazdaság ezen túl
nyomó többségének indítványát magáévá tenni és ily irányban a föld
mívelésügyi és kereskedelemügyi miniszter urak, valamint a miniszter
elnök úr excellenciájához felterjesztést intézni méltóztassanak. 

Ügyvezető jelenti, hogy a mai nap folyamán a Tiszajobbparti Vár
megyék Erdészeti Egyesületétől is hasonló tárgyú indítvány érkezett, 
amelyet a földmívelésügyi miniszter úr megküldött az Egyesületnek ja
vaslattétel végett. Közbevető indítványként javasolja a kettőnek együttes 
tárgyalását, amihez az igazgatóválasztmány egyhangúan hozzájárul. 

Az indítvány, melyet Lengyel Sándor segédtitkár felolvas, a kö
vetkező : 

Nagyméltóságú Miniszter Ür! A Tiszajobbparti Vármegyék Erdé
szeti Egyesületének egyhangú közgyűlési határozata értelmében van sze
rencsém a tüzifaértékesítés ügyében elfoglalt álláspontunkat — annak 
részletes indokolásával — Nagyméltóságod elé terjeszteni,. kérve, hogy 
az abban foglaltakat mérlegelés tárgyává tenni méltóztassék. 

A tüzifaárak az utolsó időkben olyan mértékben hanyatlottak, amely 
mérték már a jövedelmező erdőgazdálkodás lehetőségét veszélyezteti. 

Könnyen megállapítható, hogy azok az ártételek, amelyeket ma kü
lönösen a nagyobb fogyasztópiacoktól távolabb fekvő erdőgazdaságok a 
feladó állomáson vasúti kocsiba rakott tűzifáért elérnek, csak csekély 
összeggel haladják meg a termelés és szállítás tényleges költségeit. 

Kézenfekvő tehát a következtetésünk, hogy igen sok erdőgazdaság, 
amiknél ez a megmaradó összeg a mostani fokozott mérvű használat 
mellett elegendő is az egyéb állandó költségek fedezésére, mihelyst a 
rendes gazdálkodás mértékéhez fog visszatérni, veszteséggel zárja majd 
számadásait. 

Ha keressük ennek az áresésnek az okait, úgy azt két jelentős körül
ményben találjuk meg. 

Az egyik az, hogy A tüzifabehozatal mértékének szabályozása nem 
támaszkodott és nem támaszkodik ma sem a gazdasági életből' vett, tel
jesen reális adatokra; 

Sajnálatos következménye ez annak az eléggé nem kifogásolható kö
rülménynek, hogy még ilyen fontos közfogyasztási cikknél is, mint ami
lyen a tűzifa, az illetékes szakkörök állandó követelése és sürgetése da
cára sincs ma sem pontos termelési és fogyasztási statisztikánk. 

Az elmúlt év folyamán a kormányzat kétszer is összeírta a termelt 
készleteket s ez évben is megtörténtek az intézkedések az összeírás iránt. 
Az eredmény azonban még ma — másfél hónappal az összeírás határ
ideje után — sem ismeretes s így a szakközönség is a legteljesebb bi-



zonytalanságban van afelől, mit jelentenek az ország tüzelőellátása és a 
magyar tűzifa elhelyezése szempontjából azok a kötelezettségek, amelye
ket a tüzifabehozatal tekintetében a kormányzat a szomszédos államok
kal szemben vállalt. 

Ezért csak aggodalommal tudjuk nézni azt, hogy a kormányzat 
erre az évre — bár az első évben fennállott kötelezettségeknél kisebb,, 
de mégis igen jelentős mennyiségű külföldi tűzifa behozatalára vállalt 
kötelezettséget anélkül, hogy a belföldi termelés mérvét pontosan is
merte volna. 

Még nagyobb aggodalommal kell néznünk azt, hogy a román tüzifa
behozatal védelme érdekében a kormányzat olyan szokatlan intézkedéseket 
foganatosított, amilyenekre eddig a gazdasági életben példa nem volt. 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk a behozatalnak az okvetlenül szük
séges mértékre leendő korlátozását, valamint azt is, hogy a magyar tű
zifa védett területei továbbra is fennmaradjanak és a külföldi tűzifa ár
alakulására a kormány erélyes és határozott befolyást gyakoroljon. 

A behozatal mértékét pedig csak akkor szabályozza a kormányzat, 
amikor a belföldi termelés eredményeit ismeri és arra a mértékre kor
látozza, amelyik mértékre az ország ellátása érdekében a belföldi termelé
sek eredményeinek a figyelembevételével elengedhetetlenül szükség van. 

Mivel a gazdasági élet eddigi tapasztalatai azt igazolják, hogy sem 
a behozatal irányítása, de különösen az árak megfelelő szabályozása a 
behozatal egységes megszervezése nélkül el nem érhető, feltétlenül fenn 
kell tartanunk azt az elvet, hogy a behozatalt egy szerv bonyolítsa le s 
ezt a lebonyolítást az állam úgy az elhelyezés, mint a követelt árak te
kintetében a legszigorúbban ellenőrizze. 

A másik ok, ami az áresést előidézte, kétségtelenül a magyar terme
lések részéről jelentkezett túlkínálat. 

Ha ennek okait kutatjuk, meg kell állapítanunk azt, hogy ezeket 
nem csupán a rendkívüli használatok által előidézett többtermelésben, 
hanem abban is véljük feltalálni, hogy az erdőbirtokos osztály, amely az 
elmúlt évben a mezőgazdaságból szokásos jövedelmeket majdnem teljes 
egészében nélkülözni volt kénytelen, az előző télen termelt jelentékeny 
készleteit ősszel és tél elején egyszerre dobta piacra. 

Ennek következtében időlegesen erős túlkínálat mutatkozott annál is 
inkább, mert a nehéz gazdasági viszonyok következtében csak igen kevés 
kereskedő volt abban a helyzetben, hogy nagyobb tétel tűzifát megvásá
rolni merjen és a birtokosok által majdnem minden esetben igényelt je
lentős előlegeket szolgáltatni tudja. 

Hogy ez a néhány cég a gazdasági helyzet teljes ismeretében nem
csak óvatos volt, de a helyzetet a maga előnyére kihasználni is iparkodott, 
azt csak természetesnek találjuk. 

A megszorult birtokos, akinek más értékesíthető árúcikkje mint 
tűzifa, alig volt, kénytelen volt a sokkal olcsóbb árajánlatokkal meg
elégedni, vagy igen terhes feltételek mellett bizományi szerződést kötni, 
csupán azért, hogy hozzájusson ahhoz az összeghez, amire legégetőbb 
tartozásának fedezésére elengedhetetlenül szüksége volt. 

Ezen a hátrányon jelentékenyen segített volna az, ha az Országos 
Erdészeti Egyesületnek a tűzifa hitelképessé tételére irányuló akciói 
eredményre vezettek Volna. j 

Első feltétele a tűzifa hitelképessé tételének az, hogy arra a hitelező 
követelését zálogjogilag is biztosítani tudja, s így feltétlen elsőbbséget 
szerezhessen más hitelezőkkel szemben. 

Maga az a körülmény, hogy a hitelező a maga követelését bekébe-



lezheti, nem elegendő arra, hogy a tőkét mai tartózkodó álláspontjának 
megváltoztatására bírja. 

Az erdőgazdasági hitelnek (1923. XXII. tc.) és gabonajelzálognál 
szerzett tapasztalatok mutatják azt, hogy az ilyen törvényes rendelke
zések nem járnak a kívánt eredménnyel, hacsak nem sikerül egyúttal 
biztosítani azt a tőkét, amely a jhitelt nyújtani nemcsak hajlandó, de 
egyúttal köteles is. 

Természetes dolog, hogy a tőke ezt a kötelezettséget csak megfelelő 
előnyös biztosítása esetén vállalja. 

A legkézenfekvőbb tehát az a gondolat, hogy azt a pénzügyi érde
keltséget, amelyik az állami ellenőrzés mellett egy kézbe összpontosított 
külföldi tüzifabehozatal előnyeihez jut, kötelezi a kormányzat egyúttal 
arra is, hogy a termelt tüzifakészletekre kellő biztosíték mellett meg
felelő előlegeket nyújtson. 

Ez a megoldás lehetővé teszi azt, hogy a birtokos készleteivel vár
hasson, s ne legyen azoknak ősszel egy tételben való értékesítésére rá
utalva, még mindig nem biztosítja azonban a kívánt árvédelmet teljes 
mértékben az erdőgazdaság részére. 

Ezt az árvédelmet teljes mértékben csak akkor lehetne elérni, ha 
ugyanez a vállalkozás kötelezettséget vállalna arra is, hogy az ilyen 
leelőlegezett készleteket — amennyiben azt a birtokos úgy kívánja — a 
megállapított árakon és feltételek mellett fel is vásárolja. 

A megoldásnak ez a módja azt a vállalatot, amelyik külföldi tűzifa 
behozatalát bonyolítaná le, igen erős kapoccsal fűzné a magyar termelés 
érdekeihez. 

Így nem állana a vállalat lérdekében az, hogy túlzott behozatallal, 
vagy a külföldi faárnak leszorításával megnehezítse annak a magyar 
tűzifának az elhelyezését, amelyben jelentékeny előlegei feküsznek, s 
melyet a megállapított áron átvenni köteles. 

Másrészről az erdőbirtokos és a kereskedelem szabadsága is men
tesülne a korlátozástól, mert hiszen az erdőbirtokos fáját annak adhatná 
el, akinek akarja, s a fakereskedőnek is módja volna bármelyik belföldi 
termelőnél vásárolni. 

A megállapított ár egyúttal irányárul szolgálna nemcsak a szabad
kézből eszközölt eladásoknál, de a versenytárgyalásoknál és főként a ; 

bizományi eladásoknál is, amely utóbbiak a mostani gazdasági bizony
talanság mellett elég nagy mértékben foglaltak tért. 

Tudomásunk szerint vannak ajánlkozó tőkés csoportok, amelyek a 
megoldásnak ezt a módját vállalni hajlandók. 

Azért arra kérjük tisztelettel Nagyméltóságodat, szíveskedjék az 
alábbiakban részletezett kérésünket magáévá tenni, s a magas kormány
nál támogatni: 

1. vezessen a kormányzat állandó és pontos összeírást a belföldi — 
úgy a termelőnél, mint a kereskedőnél lévő — készletekről és szükség
letekről; 

2. a kereskedelmi tárgyalások megindítása előtt vessen pontosan: 
számot, — az országos és a vidéki erdészeti egyesületek bevonásával, —-
hogy a belföldi készletek akadálytalan értékesítése mellett a belföldi 
piac mennyi tüzifabehozatalt bír el és a szerződések keretén belül csak 
ennek a minimális mennyiségnek a behozatalára nyújtson lehetőséget; 

3. a magyar tűzifa részére továbbra is biztosítani az eddigi védett, 
területet és a budapesti fogyasztásban való megfelelő részesedést, s ha: 
a Romániával érvényben lévő kereskedelmi egyezményben előírt export
import egyensúly Románia részéről nem lenne betartva, a magyar tűzifa 
szállítási korlátozását a (Tiszántúlra szüntesse meg; 



4. az importtüzifa vámtételét a legközelebb megújítandó vámtár
gyalások során emelje fel az autonóm vámtarifa eredeti 50 aranykoronás 
vámtételére; 

5. a külföldi tűzifa behozatalát és értékesítését adja az állam szi
gorúan ellenőrzött vállalkozás kezébe annak a kikötésével, hogy: 

a) ez a vállalkozás a tűzifát csak a mostaninak megfelelő összeté
telű ellenőrző bizottság által megállapított módon, helyeken és ártételek 
mellett értékesítheti; 

b) köteles a magyar erdőbirtokosok vagy termelők által neki önként, 
saját elhatározásából felajánlandó tüzifakészleteket az Országos Fagaz
dasági Tanács által megállapítandó ártételek mellett megvásárolni és 
a vételre vonatkozólag az ugyancsak a Fagazdasági Tanács által meg
állapítandó kollektív szerződést megkötni; 

c) köteles az értékesítési időszak végéig az így megvásárolt készle
tekre előre megállapított mérsékelt kamat ellenében megfelelő előleget 
nyújtani; 

6. terjessze ki a kormányzat az 1932. évi XXII. tc.-nek a gabona
jelzálogra vonatkozó rendelkezéseit a tűzifára is olyformán, hogy a ter
melt fakészletekre bárki által nyújtandó előlegek ezáltal a kézizálogba 
adás joghatályával legyenek biztosíthatók; azonfelül pedig, hogy a fára 
nyújtott termelési előleg ellenében adott váltók — amennyiben azokat 
valamely első kategóriába tartozó pénzintézet nyújtja be — a Magyar 
Nemzeti Bank által visszlcszámitolásra elfogadtassanak; 

7. találjon a kormányzat ennek a megoldásnak a keretén belül mó-
dott arra is, hogy az Alföld-fásítás, az erdészeti kísérletügy, szakoktatás 
és szakirodalom támogatására, illetőleg foganatosítására, s az erdőgazda
ság érdekében elodázhatatlan egyéb intézkedések foganatosítására szük
séges összegeket intézményesen biztositsa. 

Ezek az intézkedések lehetővé tennék nemcsak azt, hogy az erdő
gazdaság nyugodt mederben mozogva a mostani súlyos gazdasági válság 
még hátralévő éveit rázkódtatás nélkül átélhesse, de módot nyújtanának 
egyúttal a r ra is, hogy a kormányzat megfelelhessen azoknak a fontos 
kötelezettségeknek, amelyek az erdőgazdaság fejlesztése és a mai gaz
dálkodás hiányainak tekintetében re.áháramlanak, s ezáltal megalapozza 
a boldogabb magyar jövendőt. 

Tolcsva, 1933. évi július hó 16-án. A Tiszajobbparti Vármegyék Er
dészeti Egyesülete nevében: br. Waldbott s. k., elnök; L. Wittenberger 
Géza s. k., titkár. 

Ezután elnök az indítványok feletti vitát megnyitja. 
Elsőnek báró Prónay György szól a kérdéshez. Helyesnek tartja, 

hogy mind a két egyesület indítványa egyszerre vehető tárgyalás alá. 
A két indítványt egymással szembeállítva, megállapítja, hogy mindkét 
indítvány több azonos kérdést tartalmaz, sőt olyan kérdések is szere
pelnek bennük, amelyeket az Egyesület és a Fagazdasági Tanács is már 
letárgyalt. Elismeri, hogy ezek oly kérdések, amelyeket az ügy érdekében 
nem lehet eléggé sokszor hangoztatni. Mielőtt a kérdésekre áttérne, 
röviden megjegyzi még, bár nem kételkedik a Rimler által említett 
660.000 hold erdőbirtok képviseletében megjelölt 235 egyesületi tag 
számában, megállapítja, hogy több oly erdőbirtokos van, aki aláírta — 
megengedi, hogy jóhiszeműen — úgy a Felsődunántúli Erdészeti Egye
sület, mint az Általános Hitelbank beadványát. Amidőn ezt tényként 
megállapítja, úgy véli, hogy akkor az említett számadatokat redukálni 
kell. Elismeri azonban, hogy egy tekintélyes szám aláírása szerepel a 
Felsődunántúli Egyesület beadványán. Sokan azonban nem voltak kellően 



tájékozva. A való helyzet ismeretében elhatározásukat esetleg megvál
toztatták volna. 

A részletekbe menve mindenekelőtt megállapítja, hogy a felvetett 
kérdések végrehajtását feltétlenül szorgalmazni kell. 

Az import minimumra való szorításának elve helyes. Hogy a külföldi 
kötéseknél ezt az elvet — bármennyire óhajtanok — keresztül lehetne 
vinni, alig hiszi. A készletek összeírását és a termelési hitel nyújtását 
is helyesli. Ugyancsak helyesnek tartja a rendkívüli használatoknak 
a minimumra való redukálását. Ezzel kapcsolatosan, épp ő indítványozta 
volt, hogy a földmívelésügyi miniszter, mielőtt ily rendkívüli fahaszná-
latot engedélyezne, hallgassa meg a Fagazdasági Tanács véleményét. 
Fenti kérdésekkel teljesen azonosítja magát. (Egyes pontozatokkal szem
ben azonban állást kénytelen foglalni. 

A .Felsődunántúli Erdészeti Egyesület indítványának 4-ik pontjával 
kapcsolatban megállapítja, hogy a monopólium jelszavának a köztudatba 
való dobása nagyon sok erdőbirtokost félrevezetett. Véleménye szerint 
egyáltalán nem nevezhető monopóliumnak, ha az erdőbirtokos tetszése 
szerint felajánlhatja fáját a létesítendő szervnek, amely azt az előre 
megállapított áron átvenni köteles, avagy ha fáját minden felajánlás 
nélkül szabad kézből értékesítheti. Nagyon helytelen volt a monopólium 
jelszavát a közvéleménybe dobni, mert erről sem az Egyesületben, sem 
a iFagazdasági Tanácsban egyáltalában nem volt szó. Szükségesnek 
tartja, hogy a szerv a belföldi favásárlási kötelezettségét mindenképpen 
vállalja, mert ez a kötelezettség gátja lesz a külföldi fa behozatalának. 
Jelenleg a szervnek az a célja, hogy minél több fát hozzon be. Így 
azonban a behozatal kérdése önként fog szabályozódni. Az indítvány 
egyébként ellentétben van az Országos Erdészeti Egyesület múlt évi 
december hó 3-án" tartott közgyűlésének, valamint december hó 19-én 
tartott igazgató választmányi ülésének határozatával, amely az erdő
birtokosok szövetségére, illetőleg egy oly szervre kívánja a hazai és 
külföldi tűzifa értékesítését bízni, amely tőkeerőssége mellett a szüksé
ges termelési hitelt is rendelkezésre tudja bocsátani. Nem érti az erdő
birtokosokat. Nem előnyösebb-e rájuk nézve, ha egy szerv előre meg
állapított áron garantálja tűzifájuk átvételét ? Ha ily szerv nem létesül, 
megindul a féktelen verseny, mely az erdőbirtokosok kiuzsorázására ve
zet. Ezt igazolják az utolsó időben elharapódzott 16%-os bizományi üzle
tek is, amelyeket alig lehet másnak minősíteni. Egyben felhívja a figyel
met arra a jelenségre, hogy külföldi viszonylatban általában letérnek 
a szabad gazdálkodásról. Ily körülmények között a mai kicsiny ország 
határain belül a szabad gazdálkodásnak alig lehet létjogsultsága. Min
denütt tapsolnának, ha oly határozattal jönnének, hogy előre meghatá
rozott áron kell valamilyen terményt megvásárolni. A magyar földnek 
egyedüli terménye a fa, amelynél ezt meg lehetne valósítani. 

Javasolja, hogy a választmányi ülés a javaslat 4. pontjával szemben 
helyezkedjék ismét arra az álláspontra, amelyet .annak idején a közgyűlés 
és választmányi ülés is elfoglalt. 

Veszélyesnek tartja továbbá az indítvány 7. pontját. Kizárólag egy 
szempont lebeg szeme előtt, s ez a magyar erdőgazdaság rentabilitása. 
A szállítási igazolványokra az ellenőrzés szempontjából van szükség. 
Ha a faárak emelkednének, úgy a szállítási igazolványok költségei sem 
játszanának szerepet. Egyébként a fadrágítás minden ódiumát vállalja. 
Az erdőgazdálkodást mindenképpen meg kell menteni. 

A 7. pont utolsó bekezdését illetően inkább formai szempontból az 
a megjegyzése, hogy a Fagazdasági Tanács érdekelt tagjait a föld
mívelésügyi miniszter úr nevezte ki, s a Tanácsba nem az Egyesület 
delegálta őket. A kinevezett tagokat legfeljebb fel lehetne kérni az in-



dítványba foglaltak képviseletére. A maga részéről az erdőgazdaság 
érdekeit a legjobb lelkiismerete szerint képviseli a Tanácsban, és cselek
vési szabadságát fenntartja. 

Végül bocsánatot kér, hogy hosszasabban foglalkozott a kérdéssel. 
Ügy látja, hogy a. kérdés döntő stádiumba lépett, s ha nem foglalnak 
el megfelelő álláspontot, az erdőgazdaság nagyon is válságos helyzetbe 
fog jutni. 

Végeredményben mindkét indítványt nagyrészben helyesli, kivéve a 
Felsődunántúli Erdészeti Egyesület indítványának 4. és. 7. pontját, s áz 
utolsó bekezdés megfelelő módosítását kéri. 

Gróf Esterházy Móric a kérdéshez szólva kijelenti, hogy Prónay 
véleményében nagyrésziben osztozik. Köszönettel veszi, hogy az indít
ványt nem írta alá. Kívánatos lett volna, ha a Fagazdasági Tanács min
den tagja példáját követte volna. A kérdéssel kapcsolatban megemlíti, 
hogy értesülése szerint igen jónevű erdőbirtokos társai a tűzifa forgal
mának egyedüli irányítására részvénytársaságot kívántak alakítani, a 
elgondolásukkal bejárták a Dunántúl nagy részét. A tervezet szerint 
a részvénytársaság a monopóliumon túlmenőleg úgyszólván idiktatórikus 
jogokat gyakorolt volna. Erre kell véleménye szerint visszavezetni a 
megnyilvánuló idegenkedést. Beméli, ha ez a terv, illetőleg beadvány 
a Fagazdasági Tanács elé kerül, az nem fogja a szerinte elfogadhatat
lan tervet magáévá tenni. Véleménye szerint a vita tárgyát képező kér
déseket illetően azonban — személyes tapasztalatai alapján — óvatosan 
kell eljárni. Utal a kereskedelemügyi minisztériumban tartott ankéten 
a szállítási igazolványok kérdésében elhangzott ominózus passzusra, 
továbbá a Tiszántúli elhatárolt területre való szállításnál javaslatba 
hozott kategóriák sorrendjére, valamint a szállítási igazolványok kiosz
tásának nyilvánosságra való hozatala tárgyában a képviselőházban el
hangzott felszólalásra. Miután ezekből a miniszteri ígéretekből semmit 
sem tartottak be, személyes tapasztalatai óvatossá tették. A Prónay 
által említett szállítási igazolványok tekintetében aggályai vannak, mert 
azokat úgy leadminisztrálni, hogy hibák ne történjenek, teljesen lehetet
lenség. Többször hallotta hangoztatni, hogy a szállítási igazolványok 
után befutó pénz egy része az Alföld-fásításra fog fordíttatni. Nem 
látja be, hogy az erdőbirtokosok, akik fát szállítanak, miért kell köz
célra adakozzanak, mikor az Alföld-fásítás állami feladatot képez. 

A szervet illetően is aggályai vannak. Nem tudja mennyire jó, 
mennyire nem, elég tőkeerős-e a szerv arra, hogy a fa átvételét és 
kifizetését garantálni tudja ? 

Űgy a maga, mint a birtokosok részéről nagyon veszedelmesnek 
tartja a hozzájárulást. Végül köszöni Prónay tárgyilagos bírálatát. 

Báró Biedermann Imre Prónay indítványát az utolsó pontig elfo
gadja. A Fatanács a vonatkozó beadványokkal még nem foglalkozott, 
alig hiszi azonban, hogy azok mostani formájukban elfogadhatók volná
nak. Véleménye szerint itt nincsen monopóliumról szó. Az erdőbirtokosok 
egyrésze úgy látszik saját érdekeik ellen akarnak közbelépni. A maga 
részéről nem kíván más elvi kérdéssel foglalkozni, mint az erdei termei
vények árának fentartásával. A Felsődunántúli Erdészeti Egyesület 
indítványában leszögezett kívánság nem az erdőbirtokosság érdeke. 
Egyben arra kéri az igazgatóválasztmányt, hogy Prónay indítványát 
tegye magáévá és előlegezzen a Fatanácsnak, mely a kérdéssel beha
tóan foglalkozik, megfelelő bizalmat. A Fatanács az erdőbirtokosok ér
dekeit kötelességszerűen meg fogja védeni. 

Véssey Ferenc Prónaynak az aláírások számára vonatkozóan tett 
megjegyzésére válaszolva, nem hajlandó elismerni Prónay megállapítá-



sát . A néhány tényleg előfordult kettős aláírás nézete szerint nem 
szolgáltat elég okot á számadatokban való kételkedésre. Neki is fölkínál
ták az aláírást, de nem írta alá. A lényeg az, hogy az a Fatanács lesz 
hivatva döntésre, melyből 4 tag önmagára nézve kér monopóliumot. 
Többek kívánságára, névszerint gróf Mailáth Györgyöt, Bíró Zoltánt, 
mint az egri érsek és Onczay Lászlót, mint gróf Károlyi László kép
viselőjét említi meg, mint érdekelteket. A negyedik név hirtelen nem 
jutott emlékezetébe. 

Nem osztja továbbá Prónaynak a szállítási igazolványokra vonat
kozóan tett észrevételét, aki azt nyílt kérdésként kívánja kezelni. Vé
leménye szerint a szállítási igazolványok dolgában feltétlenül állást 
"kell foglalni. A Prónay által nyitva hagyni kívánt másik kérdés a szerv 
tekintetében sem osztja Prónay nézetét. Kérdi, nem-e monopólium az, 
ha az erdőbirtokosoktól megvonják a jogot, hogy a Tiszántúlra szállít
hassanak akkor, amikor mások szállíthatnak ? Rámutat egyben több 
olyan dologra és olyan választmányi határozatokra, amelyek véleménye 
szerint nem szolgálták az erdőgazdaság érdekeit. Rámutat továbbá 
arra is, hogy több, mint 660.000 hold erdőbirtok tiltakozik mindenféle 
szállítási igazolvány rendszer és minden monopólium ellen. Nagyon 
kéri, hogy most, mikor az erdőbirtokosok nagy csoportja nyilatkozik, 
ne hozzanak szótöbbséges határozatot, hanem tegyék magukévá a 
660.000 hold által elfogadott javaslatot. Kéri, hogy ne az állami tény
leges és nyugdíjas tisztviselők szavazataival döntsék el a kérdést. Ismé
telten kéri a javaslat elfogadását és szavazás esetén titkos szavazást 
kér. Végül annak az aggodalmának ad kifejezést, hogy ha a választ
mány az erdőbirtokosok érdekeivel ellentétes álláspontot foglal el, úgy 
megmondja, hogy az Egyesület válaszútra kerül. 

Báró Waldbott Kelemen elnök Vésseynek válaszolva, a törvényesen 
megválasztott választmány védelmében, a választmány megsértését ha
tározottan visszautasítia. Rimler arra vonatkozó célzására pedig, hogy a 
Fagazdasági Tanács ülésének terminusa meglepetésszerűen lett ki
tűzve, megállapítja a következőket: Még a látszatát is el akarja kerülni 
annak, mintha a terminus kitűzése körül valami szándékos kijátszás 
történt volna. Miután a Fagazdasági Tanács tett előterjesztéseire nem 
kaptak választ, írt Papp Bélának, hogy ha nem válaszolnak, 
le akarja vonni a konzekvenciákat, ő maga kérte fel az ügyvezetőt az 
ülésnek 3-ára való összehívására. Amikor ez már megtörtént, érkezett 
be a Felsődunántúil Erdészeti Egyesület indítványa. Az Egyesület a 
gyűlés összehívása iránt sürgönyileg intézkedett. Az Egyesület így 
semmiféle szemrehányással nem illethető. Az aláírásokat illetően 
őhozzá is fordultak, de szintén nem írta alá. Többen úgy látszik jó
hiszeműen írták alá. Megnyugtat egyben mindenkit, hogy a tanács
tagok legjobb meggyőződésük szerint járnak el. Fel fogja kérni őket, 
hógy a jövőben ilyeneket ne írjanak alá. 

Báró Inkey Pál felszólalva megjegyzi, hogy ezekben a kérdésekben 
már többször is nyilvánította véleményét. Egyébként sem az egyik, sem 
a másik álláspontot nem teheti száz százalékban magáévá. Most pedig 
figyelemmel arra, hogy az Egyesület ebben a kérdésben már egyszer 
állást foglalt, azt indítványozza, hogy a választmány térjen — már 
csak a közgyűlés és saját tekintélyének megóvása végett is — a kér
dés felett napirendre. 

Báró Prónay György Inkey indítványához csatlakozva saját indít
ványát visszavonja, s a kérdés felett a napirendre-térést javasolja. 
Kénytelen azonban még Vésseynek válaszolni, aki a Fagazdasági Ta
nács egyes tagjait oly színben tüntette fel, mintha a maguk szá-



mára kívánnának monopóliumot. Nem szeretné, ha Véssey megjegyzése 
elvetné a rágalom konkolyát. így visszaélni és - tekintélyrombolást vé
gezni nem szabad. Ez csak a helyzet elmérgesítésére vezet, s nem szol
gálja az egyetértést. 

Véssey Ferenc félreértett szavait rektifikálva, felszólalásának vo
natkozó részét tárgytalannak kéri tekinteni. 

Báró Prónay György köszöni, hogy Véssey tárgytalannak kérte te
kinteni szavait. Csak azért szólalt fel, nehogy bárki is azzal a gon
dolattal távozzék, mintha a Fagazdasági Tanács egyes tagjai egyénileg 
érdekelve volnának. 

Báró Waldbott Kelemen elnök a Véssey által kért titkos szavazás 
ügyében megejtett szavazás után határozatilag kimondja, hogy a 
többség nyílt szavazást kíván. 

Rónay György bár meg van róla győződve, hogy mindenkit a leg
jobb meggyőződése vezeti, az ellentétek kiküszöbölése érdekében azt in
dítványozza, hogy Inkey javaslata egészítessék még ki azzal, hogy az 
a szerv, amely átvételre megbízatást kap, ne ruháztassák fel a szál
lítási igazolványok kiadásának jogával. 

Báró Waldbott Kelemen elnök tájékoztatásul közli, hogy a föld
mívelésügyi miniszter úr a Fagazdasági Tanácshoz intézett vonatkozó 
leiratában a szállítási igazolványok kiadásának jogát, amennyiben 
szállítási igazolványok kiállítására a magyar tűzifa árvédelme és érté
kesítésének biztosítása céljából feltétlenül szükség lenne, magának tar
totta fenn. A földmívelésügyi miniszter úr ebben a kérdésben tehát 
már előre leszögezte álláspontját. 

Rónay György azt a felfogást vallja, hogy szállítási igazolvá
nyokra nem lesz szükség. 

Báró Prónay György elfogadja Inkey indítványát. Hogy szállítási 
igazolványokra lesz-e szükség vagy sem, nem tudja. Az igazolványok 
nehézkes leadminisztrálása miatt is azonban, ha lehetséges, azon lesz, 
hogy azok kiküszöböltessenek. S azon is rajta lesz, hogy a szerv azo
kat ne kapja meg. 

Gróf Károlyi Gyula javasolja, hogy az igazgatóválasztmány a 
földmívelésügyi miniszter úrnak a szállítási igazolványokra vonatko
zóan a Fagazdasági Tanácshoz intézett leiratában kifejtett álláspont
ját helyeslően vegye tudomásul és az Egyesület erről az állásfoglalás
ról a földmívelésügyi miniszter urat megfelelően értesítse. 

Báró Waldbott Kelemen az indítványok feletti szavazás megköny-
nyítése szempontjából, figyelemmel arra, hogy a Tiszajobbparti Vár
megyék Erdészeti Egyesületének indítványa a Felsődunántúli Erdészeti 
Egyesület indítványával — a 4-ik és 7-ik pontot kivéve — egyezik, az 
igazgatóválasztmány egyhangú hozzájárulásával az indítványok egybe
hangzó részeit elfogadottnak jelenti ki. 

A Felsődunántúli Erdészeti Egyesület indítványának 4-ik és 7-ik 
pontjára vonatkozóan megejtett szavazás után az igazgatóválasztmány 
nagy többséggel elfogadja Inkey indítványát, azaz a 4-ik és 7-ik pontot 
elutasítva, azok felett napirendre tér és ragaszkodik a közgyűlés által 
elfoglalt állásponthoz. 

Gróf Károlyi Gyula indítványát pedig az igazgatóválasztmány egy
hangúan magáévá teszi. 

Végül Biró Zoltán ügyvezető a személye ellen elhangzott táma
dásokra egyénileg is válaszol. Az ülés terminusának megállapításával 
kapcsolatosan megjegyzi, hogy a 3-ik terminust az elnök úr őméltó
sága állapította meg, s ez a rendelkezés akkor érkezett, amikor Rimler 
Pál és társainak a választmányi ülést a 7—10-iki határidőre kérték 



összehívni. Ő, mint a Tanács ügyvezetője, természetesen:. -végrehajtotta 
a kapott rendelkezést. A váddal szemben épp ellenkezőleg,, ő tehetne 
szemrehányást, mert a Felsődunántúli Egyesületnek a miniszter úrhoz 
intézett emlékiratát mindenki megkapta, csak : az Egyesület néni1. Ami
kor Esterházy Móric őexcellenciája teleforion érdeklődött a választmányi 
ülés határideje iránt és kérdezte, miért nem tárgyalta ezt a kérdést 
eddig a választmány, akkor közölte iőexcellenciájával, hogy az emlék
iratot az Egyesület addig sem látta. Ekkor azután ,egy órán belül 
megkapta az Egyesület a beadványt Véssey választmányi tag aláírá
sával akkor, amikor a választmányi ülés összehívására vonatkozó in
dítvány három napja az Egyesületnél volt. ő az ülést rögtön össze
hivatta volna. Amikor 4-ike és 7-ike között kérték az. ülés . össze
hívását, még aznap expresszlevélben értesítette erről a távollévő Térfi 
őnagyméltóságát, s amikor Véssey telefonon kérte a határidő megváltoz
tatását, táviratilag kért intézkedést. A Rimler által hivatkozott sajtó
közleményekről tudomása nincs, hiszen nincs és nem is lehet módjában 
minden lapot elolvasni. Ha Rimler korrektül és kollegiálisán akart volna 
eljárni, előbb meg kellett volna kérdeznie a vezetőséget és az ügy
vezetőt, igazak-e a vádak, azután továbbadni azokat. így módot nyúj
tott volna a cáfolatra is. 

A Hitelbank felhívásának aláírásával kapcsolatosan elhangzott 
vádra megjegyzi, hogy a felhívást sem az egri érsek úr, sem 
őexcellenciája megbízásából más alá nem írta. Az érsek úr őnagy-
méltósága egy levélben, amelynek hiteles másolatát bemutatja, közölte a 
Hitelbankkal, hogy az erdőbirtokosoknak egy szövetségbe leendő tömö
rítésére irányuló akciót helyesli, szükségesnek tartja, hogy a' magyar 
tűzifa árvédelmi kérdésébe a földmívelésügyi miniszter szalbályozólag 
és segítőleg nyúljan bele. Az uradalom érdekeinek az illetékes tényezők 
előtt leendő képviseletével pedig az ügyvezetőt bízza, meg. 

Nemcsak saját személyére, de az Egyesületre is megtisztelőnek 
tartja, hogy őexcellenciája írásban is magáévá tette a közgyűlés állás
foglalását, s képviseletével az ügyvezetőt bízta meg. 

Ugy véli, az Egyesület is csak megnyugvással veheti tudomásul, 
hogy vannak többen a birtokos urak közül, akik gazdasági kérdésekben 
is bizalommal fordulnak az ügyvezetőhöz. Tudja, hogy ez némelyeknek 
nem tetszik, de állítja és kész bizonyítani, hogy — bár teendői az 
Egyesületnél ma a régi teendők tízszeresét is meghaladják, — soha az 
Egyesület ügyei ezért háttéribe nem szorultak. Egyébként úgy érzi, 
hogy az ilyen tanácsadás mint ügyvezetőnek egyik legfontosabb teendője. 

Az igaztalan vádakat pedig a legridegebben visszautasítja. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Válasz to t tb í ráskodás i Központ. Tisz te le t te l fe lhívjuk t ag ja ink 
szíves f igyelmét a nem régen mega laku l t Válasz to t tb í ráskodás i 
Központra (Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 4. Tel.: 113-^30.), a 
gazdasági érdektestületek közös szervére, amely a r ra kéri t. tagjain
kat , hogy szerződéseikbe a lka lomadtán az a lan t i vá lasz to t tb í róság i 
szerződési záradék-mintát befoglalni szíveskedjenek: 

„Jelen szerződésből származó mindennemű vitás ügyben, bele
értve a jelen szerződés netalán beálló érvénytelenségével, illetve ha
tályvesztésével kapcsolatos vitás kérdéseket is, a felek kölcsönösen alá
vetik magukat a Választottbíráskodási Központ kebelében és ügyrendje 



szerint alakuló és eljáró választottbíróság kizárólagos hatáskörének 
és végérvényes, fellebbezhetetlen ítéletének. A választottbíróság két 
bíróból és egy elnökből alakul, ha azonban a vitás ügy értéke 2000 
pengőt nem halad meg, úgy a választottbíróság egytagú lesz. 

Felek megegyeznek abban, hogy a polgári perrend 1011:1. t.-c. 
787. §-ában körü l í r t rendes bíróságként kölcsönösen alávetik magukat 
törvényszéki ha táskör esetében a budapest i kir . törvényszék kizáró
lagos hatáskörének és illetékességének, já rásbí rósági ha táskör eseté
ben pedig a budapest i központi kir. j á rásb í róság kizárólagos hatás
körének és illetékességének. 

Kelt 
Előt tünk t anuk : 

A fentieket kötelezően elfogadom. 

Kelt 

Előttünk t anuk : 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az i l le tékes v a s ú t i igazga tóságok l apunk legutóbbi 
közlése óta a következő állomásokat vet ték fel a kedvezményes tüzifa-
száll í tásra jogosult féladóállomások so rába : Berhida, Egervár , Erdő-
bénye-kőrakodó, Gacsály, Rácalmás és Szikszó. 

Kedvezményes fürészelt és faragott faszállításra jogoisult 
újabb feladó vasúti állomások. Az i l le tékes vasú t i igazga tóságok 
lapunk legutóbbi közlése óta a következő állomásokat vették fel a 
kedvezményes fűrészelt és fa rago t t faszáll í tásra jogosult feladóállo-
má_sok sorába : Hódmezővásárhely, Kéthely, Marcali, Mesztegnyő és 
Vinyesándormajor . 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdésze t i Egyesü le t 1930. 
évi május hó 3ö-án t a r to t t igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi júl ius 1-től kezdődően az Erdészet i La
pokban megjelenő cikkekért írói t iszteletdíjat fizessen. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordí tásokért vagy átdolgozást nem igénylő cik
kekér t 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 
oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a 
kiadóhivatal . 




