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JEGYZŐKÖNYV. 
az Országos Erdészeti Egyesületnek Budapesten, 1933. évi december hó 
19-én délelőtt 10 órakor az Egyesület székházában tartott rendes közgyű

léséről. 
Megjelentek névsora: Aáron Oktávián, Ajtay Jenő, dr. Ajtay .Sándor, 

Balogh Ernő, Barsy Nándor, Barthos Gyula, Becker Róbert, Beyer Jenő, 
ifj. Béky Albert, Bíró Zoltán, dr. vitéz Bokor Rezső, Csernay Antal, Czü-
linger János, Csizmazia László, Csóka József, dr. Elsner Jenő, Erőss Gyula, 
gróf Esterházy János, gróf Esterházy Móric, Fabricius Endre, Farkas 
Jenő, dr. Fazekas Ferenc, Fiedler Jenő, Földváry Miksa, Frőhlicíh Brúnó,. 
Gellért József, Gyarmathy Mózes, Hajdú Gyula, Hajdú János, Hauszmann 
Béla, Hepke Arthur, Huszár Tibor, Irinyi Aurél, Jándi Arthur, Ja.kn Rezső, 
Jeszenszky Ferenc, Kakas Ödön, Kallivoda Andor, Kállay Árpád, Kálmán 
Béla, H. Karácsony Sándor, Karaf'.áth J 4 n 5 . -Kardoss Kálmán, Katona 
László, Keiner Rezső, Kemény Lajtos, Király Lajos, Klauszberger József, 
Kocziha János, Komáromi László, Kovács Gábor, dr. Kossalka János, Králl 
János, Lengyel Sándor, Loványi IHeribert, gróf Mailáth József, Maróthy 
Emil, Mathis Gyula, Mattyasovszky Emil, Mihalovics Sándor, Modrovich 
Ferenc, Molcsány Gábor, Muttnyánszky Jenő, Nagy Mihály, Neményi 
Ferenc, Onczay László, Orosz Antal, vitéz Ortutay Pál, Papp Béla, Papp-



Szász Tamás, Párnái Attila, Pászthory Ödön, Pauer Jenő, Petényi Keresz-
tély, Pethe Lajos, Petricsek István, Pösehl Ferenc, báró Prónay György, 
Pukács< Endre, vitéz Rab János, Rabó Gyula, Rappensberger Andor, Riedl 
László, vitéz Rhédey László, Roth Gyula, Schenkemgel László, Schmied 
Ernő, Székács Vince, Szmodics Kázmér, Takács Zsigmond, Tárczy Pál, 
gróf Teleki József, Térfi Béla, vitéz Tóth László, Urbanszky István, Val-
lent Emil, Várady Mihály, Véssei Mihály, Véssey Ferenc, Vető Gyula, Vuk 
Gyula, Walla Feresc, báró Waldbott Kelemen, Weiner Tivadar,- Zorkóczy 
Samu, Zsombcry Ignác és még sokan mások. 

Térfi Béla elnök: Üdvözlöm -a megjelent Urakat és az egyesületnek 
a mai napra kitűzött közgyűlését megnyitom. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés határideje az alapszabályokban meg
állapított időben úgy az Egyesület hivatalos közlönyében, mint a napi
lapokban is közzé lett téve, s a közgyűlés a megjelentek számára való 
tekintettel határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ajtay Jenő és Csizmazia László Urakat 
kérem fel. 

Van szerencsém a tisztelt közgyűlésnek bejelenteni, hogy a földmíve
lésügyi m. kir. miniszter Urat Papp Béla miniszteri tanácsos, az erdészeti 
főosztály főnöke, Budapest Székesfővárost Csizmazia László főerdőtaná-
csos, az Országos Magyar Gazdasági Egyesületet Osztroluczky Miklós, az 
OMGE tanácsának tagja és Fabricius Endre az OMGE igazgatója, a Buda
pesti Mérnöki Kamarát dr. Kossalka János elnök, Thoma Frigyes főtitkár 
és Katona László pénztáros, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségét Papp. Béla elnök, Pethe Lajos alelnök és Szmodics Kázmér fő
titkár, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet Zorkóczy 
Samu elnök és Schivetz Ferenc titkár, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskolát Modrovich Ferenc, az erdőmérnöki osztály dékánja, a 
Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületét Onczay László ügyvezető
elnök, a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületet Földváry Miksa 
m. kir. erdőigazgat-ó, a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületet 
Walla Ferenc -főtitkár, a;z Egyesület alelnöke képviselik. 

A megjelent képviselő Urakat az Egyesület nevében melegen üdvöz
löm. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mai közgyűlésünkkel ismét egy nehéz és küzdelmes éve záródik le 

egyesületi életünknek. 
Az év elején fontos gazdasági kérdések körül felmerült erős nézet

eltérésből kifolyólag éles harc dúlt az Egyesület kebelében, ami rövidfesen 
elnökválságot is idézett elő. 

Gróf Hadik János, egyesületünknek hét éven át volt nagyrabecsült, 
tisztelettel és szeretettel körülvett, tevékeny elnöke, ez év első hónapjá
ban megvált elnöki tisztétől. 

Fájdalmasan érintett bennünket a Tőle való elszakadásnak már ez a 
módja is, de még fájdalmasabban az a körülmény, hogy ez év december 
hó 10-én a kérlelhetetlen halál kiragadta őt az élők sorából is. 

Egyesületünk élete az elmúlt hét éven át elválaszthatatlanul forrott 
össze az ő nevével és munkásságával. 

Nehéz időikben vette át az elnöki tisztet, amikor Egyesületünk teljes 
átalakulás előtt állott, s amikor a legjobban érezte a reánk nehezedő- tria
noni átok súlyos következményeit. 

Az egyesület tekintélye, befolyása állandóan apadt, anyagi helyzete 
kétségbeejtő volt, a tagok érdeklődése az Egyesület ügyei iránt igen erősen 
lecsökkent, s ezenkívül belső válság is fenyegette az Egyesületet. 

Az ő, szinte páratlan energiája és harckészsége szerzett a:: Egyesület-



nek újból súlyt, tek in té ly t és befolyást, az ő tekintélye némí to t ta el a belső 
el lentéteket , az ő agi l i tása j u t t a t t a e redményre az Egyesü le t igen sok 
kezdeményezését , s biztosí tot ta egyút ta l a t agoknak az Egyesüle t i r án t 
való érdeklődését is. 

Amikor i t t őszinte .részvéttel és mély fájdalommal emlékezem .meg 
a r ró l a súlyos csapásról , amely elvesztésével nemcsak Egyesü le tünke t , de 
az egész m a g y a r közéletet é r te , egyú t t a l há lás kegyelet tel ha j tom meg 
emléke előt t az Országos Erdészet i Egyesü le t zászlóját, elismeréséül 
annak a f á r adha t a t l an munkásságnak , amelyet elnöksége a la t t az Egyesü 
let ügyeinek szentelt , s hozzáfűzöm egyút ta l az Egyesü le tnek azt az ígé
retét , hogy áldott emlékét mindenkor há lás kegyelet te l és mélységes t isz
te le t te l fogja megőrizni . 

.Bár az Egyesüle t részvétét a haláleset a lkalmával táv i ra t i lag tolmá
csol tam özvegye és hozzátar tozói előtt, t isztelet tel javasolom, hogy emlé
ké t a közgyűlés jegyzőkönyvileg örökítse m e g , s egyú t t a l ha ta lmazza fel 
az elnökséget a r ra , hogy külön részvét i ra tban tolmácsolja a t isztel t köz
gyűlés fá jdalmát a mérhete t len veszteség felet t , s elismerését és hálájá t , 
amellyel a boldogult munkás sága i r án t mindenkor visel te i t és visel
t e tn i fog. 

Tisztel t Közgyűlés! 
A küzdelmes esztendő vál tozatos eseményeiről az ügyvezető ú r jelen

tése fog beszámolni , én a m a g a m részéről csak néhány olyan körülményre 
kívánom i t t a t isztel t közgyűlés f igyelmét felhívni, amelyek az Egyesüle t 
további é letére nagy , sőt mondha tnám, i rányí tó befolyással vannak. 

A t r ianoni békedik tá tum, amely Magyaro r szág gazdasági életét 
fenekestől felfordí tot ta , t a l án egy gazdaság i á g a t sem ér in te t t olyan 
súlyosan, min t éppen az erdőgazdaságot . 

Csak természetes dolog, hogy ennek a vál tozásnak a k iha tása i meg
nyi lvánulnak az e rdőgazdaság egyetlen országos jel legű tá rsada lmi érdék
képviseletének, az Országos Erdészet i Egyesüle tnek az életében is . 

E l szak í to t t - hegyvidéke ink , ahova a m a g y a r erdők zöme eset t , maguk
ban fogla l ták az ál lami erdőbirtokok és ál lami kezelés a la t t álló m a g á n 
bir tokok még sokkal ta nagyobb százalékát , úgy , hogy a m e g m a r a d t 
országrész te rü le tén a tú lsúly a r á n y t a l a n u l nagyobb mér tékben a ma
g á n g a z d a s á g r a csúszot t á t . 

Azok az erdők, amelyekre azelőt t az ország e l lá tása tekintetében, de 
á l ta lános erdőgazdasági szempontból is alig helyeztünk súlyt, azok vál
t a k az egész m a g y a r e rdőgazdaság alkotó alapelemeivé, s amíg a múl t 
ban az erdöbirtokok zöme a nagyki ter jedésű zá r t erdőterüle tekre eset t , 
m a a szét tagolt , ap ró gazdasági egységek a lkot ják az ország erdőterüle té
nek jelentős részét . 

E z a változott helyzet m a g a u t á n vonta az t a törekvést , hogy 
az Egyesü le t vezető tes tületében, az igazgató-válasz tmányban is, a magán -
e rdőgazdaság képviselői részére kell biztosí tani a túlsúlyt . 

Meggyőződésünk az, hogy az e rdőgazdaságnak a köz érdekétől el 
n e m válasz tható fejlődését csak akkor tudjuk igazán szolgálni, h a a köz
érdek biz tosí tása mellet t lehetőleg szabad mozgás t t u d u n k biztosí tani a 
tulajdonosnak. Hiszen a. tulajdonos szempontjából ér téket csak az olyan 
gazdaság képviselhet , amely fölött való rendelkezési jogát, csak a feltét
lenül szükséges mér tékben korlátozzuk. 

Az Egyesüle t minden alkalommal tanújelét adta annak, hogy ott, ahol 
országos érdekről van szó, n e m idegenkedik az egyén rendelkezési jogá
nak elkerülhetet lenül szükséges korlátozásától , sőt aká rhány esetben m a g a 
j á ru l t és j á ru l ilyen i r ányú javasla tokkal a ko rmányza t elé. 

És meggyőződésem az, t isztelt közgyűlés, hogy az Egyesüle t csak 



akkor tud igazán közérdekű hivatásának is megfelelni, ha az állami be
folyástól való függetlenségét továbbra is a legteljesebb mértékben meg
őrzi és csak akkor tudja — különösen nehéz időikben — igazán támogatni 
magukat a hivatalos szakköröket is. 

A konzervatív erdőgazdaság nem hódolhat be a napi politika változó 
irányzatainak minden megfontolás nélkül, s úgy vélem, hogy a magyar 
erdőgazdaság hivatalos irányítóinak igen sokszor akadt és akad olyan 
küzdelmük, ahol politikai tényezőkkel szemben igen nagy segítség lesz az, 
ha a teljes független szak-érdekképviselet állásfoglalására hivatkozhatnak. 

Kölcsönös lesz tehát és ilyennek is kell lennie a támogatásnak, s az 
Országos Erdészeti Egyesület nyugodtan vállalhatja azt, hogy mindaddig, 
amíg az erdőgazdaság hivatalos vezetői a magánerdőgazdaság kívánságai
val szemben azt a megértést tanúsítják, amit ma és amelyért az Egye
sület elismerését kell ehelyütt is kifejeznem, addig meglesz az az összhang 
a két ténysző, a hivatalos adminisztráció és az érdekképviselet között, 
amely összhangnak a közérdek is csak hasznát láthatja. 

Ez az összhang jutott érvényre az új erdőtörvénytervezet legutolsó 
tárgyalása alkalmával is, amikor sikerült az összes vitára alkalmat adó 
függő kérdéseket megfelelően rendezni. 

Engedjék meg, hogy azzal az óhajtással zárjam szavaimat, iparkod
junk mindnyájan, minden eszközzel fenntartani ezt a kölcsönös megértést, 
mert csak ez biztosíthatja, hogy elérhessük célunkat: a magyar erdő
gazdaság felvirágzását. 

Felkérem az ügyvezető urat, hogy jelentését előterjeszteni szíves
kedjék. 

Biró Zoltán ügyvezető: Tisztelt Közgyűlés! 
Válságos évek súlyos gazdasági viszonyai nehéz kérdések elé állítják 

a termelés minden ágát. 
A nehézségek rendszerint két irányiban nyilvánulnak meg, éspedig 

elsősorban magánál a termelésnél, másodsorban pedig az értékesítés 
lehetőségénél. 

A termelés nehézségei megnyilvánulhatnak munkaerő hiányában, 
a szükséges eszközök és anyagok beszerzési nehézségeiben; ilyenek 
a magyar erdőgazdaságot nem gátolták munkájában. 

Annál súlyosabban nehezedett azonban reá a hitelválság, lehetetlenné 
téve azt, hogy a termelőbirtokos — ha saját tőkéje nem állott rendel
kezésre — a 'termeléshez, közelítéshez, szállításhoz stb. szükséges tőkét 
elfogadható feltételek mellett, a termelés anyagi eredményének kockáz
tatása nélkül megszerezni tudja. 

Az értékesítés kérdésénél már több volt a nehézség. 
Itt volt elsősorban az általános elszegényedés, a munkaalkalmak hiánya, 

ami a fogyasztást csökkentette elég számottevő mértékben. De gátlólag 
hatott az a körülmény is, hogy a hitelviszonyok emehezedése következté
ben a kereskedőknek aránylag kis százaléka tudott a termelőktől nagyobb 
mennyiségű fát hosszabb szállítási határidővel megfelelő áron megvásá
rolni, különösen úgy, hogy az eladó a vételár tekintetében tökéletes biz
tonságban legyen. 

Az a rettenetes áresés, ami a mezőgazdaság legfontosabb termékei
nél az elmúlt év során előállott, erősen meggyengítette a mezőgazdaság
ban még erősebben érdekelt erdőbirtokos-osztály teljesítő- és ellenálló-
képességét, s az év közepetóján az azonnali fogyasztásra még nem alkal
mas, alig szikkadt tűzifakészletek aránylag nagy tömegben kerültek 
piacra. Időleges túlkínálat állott tehát elő. 

Az amúgyis elég erős versenyt fokozta még az a körülmény is, hogy 
akárhányszor ugyanavval a tűzifakészlettel 5—6 ügynök is házalt, s igy 



sokakban támadt az az érzés, mintha nagymértékű túltermeléssel állanánk 
szemben. 

Sőt voltak, akik ezt a túltermelésre vonatkozó véleményüket nyilvá
nosan a legilletékesebb tényezők előtt is hangoztatták. 

Kétségtelen, hogy a magyar erdőgazdaság normális termelőképességé
vel szemben jelentékenyen többet termeit a két utolsó termelési időszak 
alatt. 

Ha azonban a fogyasztás, az ország felvevőképessége szempontjából 
vizsgáljuk a dolgot, akkor túltermelésről beszélnünk nem lehet, mihelyst 
a külföldi behozatal elé a kormányzat olyan akadályokat állít, amelyek 
a külföldi áruban való túlkínálatot lehetetlenné teszik. 

Ha higgadtan szemléljük az elmúlt év eseményeit, megállapíthatjuk 
azt, hogy a kormányzat czirányű intézkedéseiben csak két helyütt talál
koztunk hiányossággal. 

A vám megállapítása, a tarifapolitika irányítása, a külföldi tűzifa 
árszabályozása a magyar erdőgazdaság érdekeinek megfelelt. 

Feltétlenül sérelmes volt azonban a tiszántúli területeknek a román 
behozatali kontingens érdekében történt elzárása, a műfa-vámok és for
galmiadé életbeléptetésének elmaradása és legalább is aggályos a cseh és 
román tűzifakontingens mennyiségi megállapítása. 

Igaz ugyan, hogy a műfabehozatal erős megszorításával és a magyar 
fűrészáru részére nyújtott szállítási kedvezménnyel az egyik hiányon a 
kormányzat sokat segített, azonban még így sem lehetett megakadályozni 
a műfatermékek árának igen erős, szinte katasztrofális jellegű zuhanását. 

Ennek első oka a fogyasztás nagymérvű aránytalan visszaesése volt. 
Aránytalant kell mondanunk azért, mert míg tűzifában a fogyasztás 

az elmúlt. évvel szemben alig mutat 6—8%-os visszaesést, különösen 
akkor, ha az adatokat a tüzelő-idényre vonatkoztatjuk, addig a műfa-
fogyasztás az előző évvel szemben is legalább 40%-kal csökkent. 

Dacára annak, hegy a tűzifa elhelyezési lehetőségei komoly aggoda
lomra alig adtak okot, a tűzifaárakban is számottevő csökkenés állott be, 
amit azonban legelsősorban a termelők szervezetlenségére és a mezőgazda
ságból csak nagyon kevés jövedelmet élvező birtokosok szorult anyagi 
helyzetére vezethetünk vissza. 

Meggyőződésem az, hogy ha a tűzifa hitelkérdését az év elején meg 
tudtuk volna oldani, a magyar tűzifatermelés aránytalanul kisebb vesz
teséget szenvedett volna a mostaninál, mert hiszen a leggyengébb kezeket 
is módunkban lett volna elfogadható hitellel ellenállóképesebbé tenni. 

Mikor a tűzifa árkérdéséről beszélünk, önkéntelenül tolódik előtérbe 
a sokat hangoztatott fogyasztói érdek. 

Evvel sem tudjuk azonban megindokolni az árak ezévi — véleményem 
szerint túlzott — leszorítását, illetőleg az erre irányuló törekvést. 

Az árak mérséklése ugyanis csak addig áll a fogyasztó érdekében, 
ameddig a mérsékelt árak is lehetővé teszik azt, hogy egyrészről a ter
melés folytonossága fennmaradjon, másrészről az árleszorítás ne menjen 
az áru minőségének a rovására. 

Mihelyst azonban a túlzott árleszorítás a termelés folytonosságát 
szünteti meg, vagy pedig a szállított áru minőségének rovására megy, az 
előállott áruhiánynak, vagy a silányabb szállításoknak mindig a fogyasztó 
issza meg a levét. 

De egyébként sem lehet cél bármely hazai termelési ágnál az áraknak 
a kerüköltségen alul való leszorítása. 

Hiszen, ha valamely termelési ágban a jövedelmező gazdálkodás lehe
tősége megszűnik, ennek feltétlen következménye az illető termelési ág 
elsorvadása. 



Ez pedig nemcsak munkástömegeknek a kenyér nélkül maradását, de 
egyes szükségletek fedezésének leheteti enné válását vagy legalább is a 
külföldi termelésre való ráutaltságot vonja maga után. 

Az az állandó és éles harc tehát, amit az. Egyesület a magyar erdő
gazdaság termékeinek árvédelme érdekében folytatott és folytat, nem volt 
és nem lesz soha árdrágításra való törekvés, hanem egyszerűen önvédelmi 
harca a magyar erdőgazdaságnak a további fennmaradás és a jövedel
mező gazdálkodás lehetővé tétele érdekében. 

Egyesületünk ebből a szempontból állandóan figyelemmel kísérte a 
gazdaságpolitikai élet minden megmozdulását. 

A szomszéd államokkal folytatott gazdasági tárgyalások során és 
azokat megelőzőleg minden alkalommal felhívtuk a kormányzat figyelmét 
a magyar erdőgazdaságnak azokra az életbevágó érdekeire, amelyek 
a szerződések helyes megoldásához fűződnek. 

A mult év végén lezárt ideiglenes megállapodás Csehország részére 
18.000 vagonos tűzifakontingenst biztosított.. 

A március végével Romániával megkötött egyéves megállapodás az 
ő részükre is 20JO0O vágón kontingenst állapított meg, s ezenkívül az al
földi fogyasztó területek számottevő részén előny ösebb helyzetet biztosí
tott a román tűzifa részére a magyar származású tűzifával szemben. 

Már a megállapodások megkötése alkalmával kifejtettük aggályainkat 
abban az irányban, hogy a kormányzat ekkora fixmennyiségek bebocsátá
sára vállaljon kötelezettséget akkor, amikor az ebből a szempontból irány
adó másik két tényezőt, a várható fogyasztást és a magyar termelés 
mértékét úgyszólván alig ismerjük. 

A következmények mindmáig nekünk adtak igazat, éspedig nemcsak 
ebből a szempontból, de abból a szempontból is, hogy fenyőfaszükségletün-
ket akadálytalanul tudjuk mezőgazdasági kivitel ellenében Ausztriából 
fedezni. 

A Csehországból behozni szándékolt tűzifa igen jelentékeny részét 
a kormányzat kénytelen volt fenyő-műfára átváltoztatni és örömmel álla
píthatjuk meg, hogy ennél az átváltoztatásnál Egyesületünknek egy régi 
kívánsága érvényesült ismét, amennyiben a behozatal számottevő része 
gömbölyű állapotban történt, ami a magyar fűrészeknek és magyar mun
káskezeknek adott újabb munkaalkalmakat. 

A román tűzifa részére való elkülönített területmegállapítás — amint 
azt már a földművelésügyi miniszter úr maga is kijelentette — nem vált 
be és nem vezetett a kívánt eredményre. 

Sőt nem érte el a kormányzat vele azt a másik célját sem, hogy a 
magyar-román küiforgalmi értékviszonylatban az 1:1 arányt biztosítani 
tudja. 

Megállapíthatjuk emellett, hogy a szükségletek ellátása ezideig egy
általán nem ütközött akadályokba. 

Ha talán a jfenyőainyagokban itt-ott jeleztek is valami csekély hiányt,, 
az errevonatkozó panaszok legtöbbször indokolatlanoknak bizonyultak és 
csak helyeselhetjük a kormányzatnak azt az eljárását, ha fatermékek beho
zatalát továbbra is minden alkalommal mezőgazdasági termények kivitelé
hez köti, s ily módon siet a rettenetes szorultságban sínylődő testvér
ágazat segítségére. 

Végeredményében, ha párhuzamot vonunk a mai és a néhány évvel 
ezelőtt fennállott állapot között, nem tagadhatjuk el azt, hogy igenis elég 
jelentős eredményeket értünk el. 

A külföldi tűzifa vámja és forgalmiadója, a különféle fafoehozatalok 
mennyiségi korlátozása, a külföldi tűzifa árszabályozásába való beavat
kozás, egyes lombfatermékeknek a behozatalból való kizárása, a tarifa-



kedvezmények mind olyan előnyös tételek, amelyeknek kivívásában Egye
sületünk vette ki az oroszlánrészt. 

De ezenkívül Egyesületünk súlyt helyezett arra is, hogy a belföldi 
nagyobb szükségletek fedezésénél, különösen a köz-szállításoknál a végső
kig védelmezze a magyar erdőgazdaság érdekeit. 

Annak, hogy ebből a szempontból is lehet és tudunk eredményt elérni, 
különösen akkor, ha a termelőérdekeltségekben is megvan legalább bizo
nyos mértékig az összetartás, egyik legjobb bizonyítéka az ezévi talpfa
versenytárgyalás, ahol is az Egyesület közbenjárásával sikerült az aján
lattevők túlnyomó részének a multévi egységárakat biztosítani. 

Ez az eljárás is csak annak a bizonysága, hogy a mai nehéz gazdasági 
viszonyok között az összefogásra, a tömörülésre feltétlenül szükség van, 
ha valamely gazdasági ágazat a maga érdekeit megfelelően védeni kívánja. 

Igen nagy hullámokat vert föl az Egyesület életében és munkásságá
nak egy jelentékeny részét kötötte le az a küzdelem, amelyet az Egyesü
let a hitel biztosítása és a tűzifa árvédelme érdekében folytatott. 

Még az erdőgazdasági hitelre vonatkozó 1926. évi törvény végrehaj
tási utasításának megjelenése idején mutattam, rá arra, hogy a magyar 
erdőgazdaságnak könnyen megszerezhető rövidlejáratú hitel az akut szük
séglete és már akkor felhívtam a figyelmet arra, hogy az ingó jelzálou 
nak <az erdőgazdasági termékekre való kiterjesztése állíthatja igazán 
talpra a magyar erdőgazdaságot. Azonban ez is csak akkor, ha a tör
vényes intézkedések életbeléptetésével egyidejűleg gondoskodunk arról a 
hitelforrásról is, amelyik ezt a, hitelt a megszorult birtokosnak a meg
állapított föltételek mellett nyújtani köteles. 

Hiszen a gabonajelzálog ügye is igazolta, hogy maga a bekebelezés 
lehetőségének biztosítása nem elegendő, ha nem gondoskodunk egyidejű
leg a hitelforrásról is. 

Csodálatos dolog, hogy magában az Egyesület kebelében is nehéz
ségbe ütközött ennek az álláspontnak a keresztülvitele és csak küzdelem 
árán lehetett elfogadtatni olyan megoldást, hogy a kormányzat már csak 
az ellenőrzés és árszabályozás érdekében is adja egy kézbe a külföldi 
tűzifa behozatalát, de viszont kényszerítse egyúttal ezt a kezet arra is, 
hogy a magyar tűzifatermelés részére a reális árakat és a szükséges 
hitelt elfogadható feltételek mellett biztosítsa. 

Éppen ezek a küzdelmek váltották M egy olyan szerv fölállításának 
gondolatát, amelyik az erdőgazdasági érdekeltség tálsúlyának biztosítása 
mellett a különböző érdekeltségekből alakul meg, a kormányzatnak állan
dóan rendelkezésére áll, s állandó jellegénél fogva alkalmas arra, hogy az 
ilyen intézkedéseket és gondolatokat a különböző tárgyalásokon végig
vezetve, helyes mederbe terelje és megvalósítsa. 

Mert nem lehet ilyen gazdasági intézkedések mimódon leendő foga
natosítását nagy testületek esetrői-esetre kialakuló ad hoc többségeinek 
határozatától függővé tenni, amikor is 1—2 hónapon vagy néha 1—2 héten 
belül ellentétes álláspontok juthatnak érvényre aszerint, hogy kikből állott 
az aránylag kisszámú határozatképes létszám. 

Igaz, hogy az Országos Fagazdasági Tanács sem lehetett más, mint 
konzultatív testület, mert hiszen a végleges rendelkezés jogát a kormány
zat a maga kezéből ki nem adhatta. 

Feltétlenül megkönnyíti azonban az eljárást az, ha egy könnyebben 
mozgó, szűkebbkörű tanácsadó testület áll erdőgazdasági kérdésekben a 
kormányzat rendelkezésére s teljesen megnyugtató az a körülmény, hogy 
ebben a testületben az erdőgazdasági képviselet van feltétlen túlsúlyban! 

A tűzifa árvédelmét és a rövidlejáratú erdőgazdasági hitel biztosítását 
• célzó intézkedéseket már az Országos Fagazdasági Tanács készítette elő 



és tárgyalta le úgy az egyes ajánlattevőkkel, mint az érdekelt minisz
tériumokkal is. 

Ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye az a rendelet, amellyel a kor
mányzat a külföldi tűzifa behozatalát az Erdőbirtokosok és Fakereskedők 
Faforgalmi Rt. most megalakuló vállalatára bízta, s amely rendelet követ
kezményeképpen ez a vállalkozás a birtokosok által felajánlandó tűzifát 
megvásárolni és arra a megállapított mértékben a mai körülmények között 
olcsónak mondható kamatláb mellett hitelt nyújtani lesz köteles. 

Míg a külföldi tűzifa behozatala — természetesen az eddig az Egye
sült Fabehozatali Rt.-val szemben fennállott korlátozások mellett — tel
jesen a vállalkozás kezébe kerül, addig a magyar tűzifára vonatkozólag 
a társaság felvásárlási kötelezettséget vállalt. A birtokosnak tehát fenn r 

marad a teljes szabad rendelkezése afelől, hogy vájjon tűzifáját az említett 
Rt. útján kívánja-e értékesíteni, vagy szabadkézből eladni. 

A megoldásnak természetes következménye az is, hogy a tűzifára nyujr 
tandó előlegeket a gabonajelzálogra vonatkozó intézkedésekhez hason
lóan ingó-jelzálog bekebelezése útján biztosítja. 

Véleményem szerint ez a megoldás fedi az erdőgazdaság érdekeit, 
mert míg egyrészről módot ad bármely hitelezőnek arra, hogy követe
lését a birtokos hozzájárulásával ilyen formában biztosíthassa, s így csök
kenteni fogja a tőke elzárkózását, másrészről biztosítja azt a hitelfor
rást is, amelyből a birtokos, ha a megfelelő kötelezettségeket vállalja, a 
hitelhez akadálytalanul hozzájuthat. 

Maga a rendelet a részvénytársaság üzletvitele és a felszámítható 
hasznok tekintetében a kormányzat teljes ellenőrzési jogát biztosítja s 
ezenkívül módot nyújt a r ra is, hogy a vállalkozás jövedelmének bizonyos 
hányadát a kormányzat erdőtelepítési célokra igénybe vehesse. 

Az árak és eladási feltételek megállapítása tekintetében maga a ren
delet messzemenő hozzászólási jogot biztosít az Országos Fagazdasági 
Tanácsnak, továbbá az ennek kebeléből kiküldendő intéző és ellenőrző bi
zottságoknak. 

Természetes dolog, hogy a kötelezettség vállalása ellenében, a vállalko
zás biztosítékokat kért abból a szempontból is, hogy a felvásárolt tűzifát 
itt benn értékesíteni tudja. 

Ennek megfelelő biztosítása érdekében a közeljövőben a kormányzat 
szállítási igazolványrendszert fog életbeléptetni, amelynek segítségével sza
bályozni tudja a szerven kívül értékesített tüzifakészletek piacra hozását is. 

Kétségtelen, hogy mint minden igazolványrendszer, úgy ez is a szabad 
rendelkezésnek bizonyos mértékű korlátozását jelenti'. • 

Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy a kormányzat magának az 
értékesítésnek a módjába egyáltalán nem nyúl bele, hanem csupán a szállí
tások menetét kívánja a közös érdeknek megfelelően szabályozni, megálla
píthatjuk azt, hogy az áldozat nem olyan nagy, mit a tűzifa árvédelmé-
nek biztosításáért aggodalom nélkül meg ne lehetne hozni. 

Mert kétségtelen, hogy a Fagazdasági Tanács bevonásával megállapí
tandó kötelező átvételi egységárak szabályozólag fognak hatni a magán
forgalomban érvényre jutó eladási árakra, a szállítási igazolványrendszer 
pedig megfelelő kezelés mellett módot fog nyújtani arra, hogy az áraknak 
túlhajtott kínálattal való időleges és indokolatlan leszorítását is elkerül
hessük. 

Az intézkedések sikerét maga a lebonyolítás módja is igen jelenté
kenyen fogja befolyásolni. 

Mivel azonban az összes ezirányú tárgyalások során a kormányzat, 
részéről messzemenő jóindulatot volt alkalmunk tapasztalni, véleményem 



szerint semmi aggodalomra nincs ok abból a szempontból, hogy az intéz
kedéseknek az erdőgazdaság csak hasznát fogja látni, 

A tisztán gazdasági kérdéseken kívül egyesületünk kivette a maga 
részét az erdőgazdaságot érintő egyéb kérdések tárgyalásából is. 

És itt legelső sorban kell megemlítenem az új erdőtörvény tervezetét, 
amelyet a földmívelésügyi miniszter Úr a mult hónap legelején küldött 
meg az egyesületnek azzal, hogy arra vonatkozó észrevételeit s esetleges 
kifogásait a minisztérium illetékes osztályával tárgyalja le és javaslatát 
azután terjessze a miniszter Úr elé. 

A törvénytervezetnek közel 4 évvel ezelőtt történt letárgyaláa után 
az egyesület javaslatát már úgyszólván kompromisszumnak tekintettük, 
amelyhez a kormányzat szakközegei is hozzájárultak. 

Az új tervezet azonban arról győzött meg bennünket, hogy az ott java
solt intézkedések jelentős részén a minisztérium mégis változtatásokat 
eszközölt. 

Egyesületünk törvényelőkészítő bizottsága és igazgató választmánya 4 
napon át reggeltől estig tárgyalta ezeket az eltéréseket a minisztérium 
illetékes szakközegeivel. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy ezek a nagy munkát és fáradságot 
igénybe vett tárgyalások teljesen egyetértő megállapodáshoz vezettek, 
amennyiben még azokban a kérdésekben is, amelyek az egyesület 4 év előtt i 
javaslatától némileg eltérnek, sikerült olyan megállapodásra jutnunk, 
amely megállapodások a köz érdekének megfelelő biztosítása mellett 
erdőgazdaság szabad rendelkezési jogát csak a legszükségesebb mértékben 
korlátozzák. 

Adja Isten, hogy a javaslat minél előbb törvényerőre emelkedjék és mó
dot nyújtson arra, hogy ezen a törvényen, mint biztos alapon épülhessen 
fel a fejlődő magyar erdőgazdaság épülete. 

Sokat foglalkoztatta az egyesületet a főiskola kérdése is. 
Míg egyrészről sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az újabb ren

delkezésekkel a főiskola ügyeinek intézése kikerült az erre leghivatottabb 
szakminiszter hatásköre alól, másrészről némi megnyugvással vehetjük 
tudomásul azt, hogy a főiskolának a Műegyetem keretébe történt bekap
csolása, ha meg is szüntette a több mint másfél évszázados önállóságot, 
mégsem törte azt teljesen össze, s az ágazat önállóságának külön fakultás 
formájában való kidoniborítása mellett, tán az eddiginél is jobban jut
tatja érvényre & Kiképzés műszaki jellegét s az oklevélnek a többi mérnöki 
oklevéllel való egyenjogúságát. 

A magunk részéről ezt a megoldást csak abban az esetben vehetjük 
teljes megnyugvással tudomásul, ha a fakultás továbbra is keresni fogja 
a gyakorlati gazdasági élettel való minél sűrűbb érintkezést és minél ben
sőbb kapcsolatot. 

Mert csak így juthat a szakoktatásban is érvényre az a fontos és kü
lönösen az ilyen különleges kiképzés célját szolgáló intézményekre érvényed 
alapelv, hogy a tudomány nem öncél, hanem igenis eszköz arra, hogy az 
emberiség, a nemzet fejlődését, előrehaladását szolgálja és biztosítsa. 

Ugyancsak több előterjesztéssel éltünk a kormányzathoz az Erdé
szeti Kísérletügyi Állomás és Kutató Intézet megfelelő átszervezése és fej
lesztése érdekében. 

Sajnos, mindezideig számottevő eredmény nélkül. 
Az a rideg fiskális szempont, amely a költségvetés minden rovatát a 

következményekre való tekintet nélkül csak apasztani törekedett és törek
szik ma is, nemcsak a fejlesztés lehetőségét zárta ki, de bizonyos mérté
kig még apasztotta azokat az eszközöket is, amelyek eddig ezekre a cé
lokra rendelkezésre állottak. 

Pedig ha valahol, úgy éppen ezen a téren indokolt az áldozatkészség, 



meri hiszen egész tömege vár megoldásra az olyan kérdéseknek, amelyek 
az egész magyar erdőgazdaság irányítására, célkitűzéseire döntő befolyá
sai lehetnek. 

Agrárállamban, aminő a mienk, nem lehet a kormányzatra nézvi 
közömbös az, milyen gazdálkodás folyik az összterületnek 12.4%-át kitevő 
magyar erdőterületen és pedig annál kevésbé, inert hiszen éppen az erdő
gazdasági termelés az, amelyiknek eddigi elégtelensége az összeomlás óta 
több, mint 1.5 milliárd pengő értéket vitt ki ebből a földhözragadt sze
gény országból. 

Legelsőrendü nemzetgazdasági és közérdek tehát az, hogy ezeknek a 
problémáknak minél előbb és minél sikeresebben leendő megoldására a kor 
mányzat minden körülmények között módot nyújtson. 

Mint az utolsó évek mindegyikében, ebben az évben ís módját ejtette 
egyesületünk annak, hogy az Alföld-fásítás, a vám- és forgalmiadó-rend
szer helyes megoldásának fontosságára és egyéb erdőgazdasági feladataink
nak a törvényhozás és a nyilvánosság figyelmét ráirányítsa. 

Emlékiratok, felolvasások, cikkek keretében iparkodott ezeknek a kér
déseknek a megoldását előmozdítani, bekapcsolódott minden akcióba, amely
től csak valami eredményt is lehetett remélni, sajnos, igen kevés sikerrel. 

Meleg szeretettel karolta fel egyesületünk az erdőmérnöki ka r érde
keit is. 

Fájó szívvel látja, hogy a főiskoláról kikerült elsőrendűen képzett 
törekvő fiatalság, úgyszólván teljesen munkanélkül sinylődik a Csonka-
ország határain belül. 

Egyesületünk minden alkalmat megragadott, hogy ahol csak lehet
séges munkát, elhelyezési lehetőséget szerezzen ennek a minden szeretetre 
érdemes fiatalságnak, legalább olyan mérteikig, hogy részükre a puszta 
megélhetést biztosítani lehessen. 

Sajnos, az eredmény igen csekély s méltóztassanak ezért megengedni, 
hogy ez alkalommal és erről a helyről is azt a kérést intézhessem az egye
sület minden tagjához, birtokoshoz és erdőtiszthez egyaránt, méltóztassa
nak minden alkalmat felhasználni ar ra , hogy ennek a fiatalságniak első
sorban munkaalkalmat tudjunk teremteni, s méltóztassanak meggyőződve 
lenni arról, amit már magamnak akárhány esetben volt alkalmam tapasz
talni, hogy válogatás nélkül vállalnak mindenféle teendőt s igazán olyan 
minimális díjazásért, amelyik részükre csak a máról-holnapra való ten-
gődést biztosítja. 

Melegen ápoltuk az összeköttetést úgy az általános mérnök testüle
teikkel, mint a testvér mezőgazdaság érdekképviseleteivel és a vidéki 
erdészeti egyesületekkel is. 

Amikor csak alkalom adódott, örömmel és készséggel vettünk részt 
mindennemű megmozdulásukban s büszkén hivatkozhatunk a.rra, hogy ma 
már a fabehozatal, amelyikre rá vagyunk kényszerülve, túlnyomó részben 
a testvér mezőgazdasági ágazat kiviteli lehetőségeinek megkönnyítését 
szolgálja, amely eredmény kivívásában egyesületünknek is jelentékeny 
része van. 

Ami magát az egyesület anyagi helyzetét illeti, ez tökéletes tükre 
a ma szomorú viszonyainak. 

A székház bevételei az utolsó 3 év alat t több mint 30%-kal csökken
tek, a tagdíjhátralékok 36.516 pengőt tesznek ki és ha a különböző 
akcióknál az egész személyzet igényeinek a minimumra való leszállításá
val nem sikerült volna némi jövedelmet biztosítanunk, az anyagi össze
omlás úgyszólván elkerülhetetlen lett volna. 

Reméljük, hogy a földmívelésügyi kormányzat, amelynek jóindulatát 
ezen a téren már közel 3 éve tapasztaljuk, a jövőben is módot fog nyúj
tani arra, hogy a köz érdekében is álló becsületes munkával biztosítani 



tudjuk az egyesület részére azokat az anyagi eszközöket, amelyek úgy az. 
egyesületi élet, mint a szakközlöny megfelelő nívón való fenntartása érde
kében nélkülözhetetlenek. 

És ha már ennél a kérdésnél tartunk, feltétlenül szükségesnek tarta
nám, hogy a tisztelt Közgyűlés őszinte köszönetét fejezze ki a földmíve
lésügyi miniszter úrnak nemcsák ezért a támogatásért, de azért is, hogy 
a fontosabb kérdéseik elbírálásánál az egyesület meghallgatását soha 
nem mellőzte és az egyesület kéréseit a lehetőség határain belül hono
rálta is. 

Bízva bízom hozzá, hogy a jó viszony, amely az egyesület és az erdő
gazdaság hivatalos és hivatásos tényezői között néhány év óta fennáll,, 
a közel jövőben csak bensőségesebbé fog válni s így módot hyujt arra, 
hogy vállvetve munkálkodjunk a magyar erdőgazdaság érdekeinek elő
mozdításán. 

Ami az egyesület taglétszámát illeti, sajnos, ebben az évben ismét 
apadásról kell beszámolnom. 

Az év folyamán 11 rendes taggal szemben elveszítettünk elhalálozás 
folytán 8 alapító és 11 rendes, kilépés folytán pedig 1 alapító és 12 ren
des tagot, úgy hogy a taglétszám az év elején volt 895-tel szemben 874-re 
esett vissza. 

Szomorú jele az idők járásának, hogy a fiatal eidéazgeneráció a . 
maga nyomorúságos helyzetében nem tudja pótolni azokat a vesztesége
ket, amiket régibb tagjaink elhalálozásával évről-évre szenvedünk. 

Annál kevésbé tehette ezt ebben az évben, mert a halál kaszája, 
ugyancsak sűrű rendet vágott tagjaink sorában. 

Elveszítettük gróf Hadik Jánost, egyesületünk 7 éven át volt nagy
érdemű közszeretetben és tiszteletben álló elnökét, Schmidt Károly választ
mányi tagunkat, gróf Apponyi Albert, Tolnai herceg Festetics Tasziló, 
őrgróf Pallaviceini Sándor, Párnay Attila, Pirkner Ernő, ótordai Székely 
Mézes alapító tagjainkat, továbbá Fiseher-Colbrie Emil, fraknói gróf 
Eszterházy Pál, Franciscy Vilmos, Hyna Ottó, Kelemen Tivadar, Köllő 
Pál, Létz Lajos, Osztroluczky Tibor, Schmidt Ferenc, gróf Széchenyi 
Emil és Ujfalusy Mihály rendes tagjainkat. 

Tisztelettel javasolom, hogy elhunytuk fölött érzett mélységes fáj
dalmának és őszinte részvétének a tisztelt Közgyűlés jegyzőkönyvileg 
adjon kifejezést. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Beszámolóm végéhez értem s bár most amikor ötödször van szeren

csém a t. Közgyűlésnek aiz egyesület és a vezetőség munkájáról beszá
molni, nem tudunk is minden téren eredményre rámutatni, mégis arra 
kell kérnem a tisztelt Közgyűlést, ne vegye azt úgy, mintha akár az egye
sület vezetőségéből, akár az igazgatóválasztmányból hiányzott volna az 
akarat, a munkakészség, vagy nem fordított, volna elegendő gondot arra, 
hogy ahol csaik lehet az erdőgazdság érdekeit képviselje és előmozdítani 
iparkodjék. 

Méltóztassanak azonban tisztában lenni azzal, hogy ezeket a nagy 
munkaterületet átfogó kérdéseket csak akkor tudjuk sikeresen megoldani 
és csak akkor tudjuk minden törekvésünket diadalra juttatni, ha tudunk 
olyan közvéleményt teremteni, amelynek nyomása elől semmiféle kor
mányzat ki nem'térhet. 

A vezetőség nyugodt lélekkel állíthatja, hogy munkálkodása ezen a 
téren sem veszett el nyomtalanul. 

Talán elég lesz utalnunk arra, hogy az utolsó években a törvényhozás 
mindkét házában, lapok hasábjain, a különböző ankéteken és tanácskozá
sokon, mindig gyakrabban és nyomatékosabban vetődnek föl az erdőgaz-



daság problémái, élő bizonyságául annak, hogy már észrevettek bennünket, 
hogy már tudnak rólunk. 

Az a körülmény tehát, hogy kitűzött céljaink egy részéhez, az utolsó 
évek megfeszített munkája dacára csak kevéssel jutottunk közelebb, nem 
sziabad, hogy elkedvetlenítsen bennünket, hanem igenis döngetnünk kell 
tovább is az elénk tornyosuló akadályokat 'mindaddig, ameddig azok le 
nem omlanak s el nem érjük azt a célt, ami ebben a teremben azt hiszem 
mindnyájunkat hevít, a ma még sajnos, eléggé elhanyagolt erdőgazdaság 
fölvirágoztatását. 

Térfi Béla elnök: Kíván-e valaki az ügyvezető jelentéséhez hozzá
szólni ? 

Gróf Esterházy Móric: Engedelmet kérek, hogy az imént elhangzott 
jelentésekhez néhány szót .szóljak. A magam részéről teljes mértékben 
csatlakozom ahhoz, amit az elnök úr őnagyméltósága az egyesületi élet 
fejlesztésének, az összetartás mélyítésének gyakorlati alkalmazása tekin
tetében mondott és csatlakozom mindahhoz, amit az egyesület nagynevű 
elhunyt elnökének gróf Hadik Jánosnak emléke tekintetében elmondott, 
mert habár évtizedes ismeretségünk alatt nem egyszer heves küzdelem
ben állottam különböző nézeteltérések következtében vele szemben, mégis 
már életében is tisztelettel és bizalommal viseltettem az elhunyt iránt, 
akinek halálát ma országosan megnyilvánuló részvét kíséri. 

Az ügyvezető őméltóságának jelentésére és beszámolójára vonatkozó
lag szomorú elégtétellel kell konstatálnom azt, hogy álláspontom, amelyet 
a román tűzifa kérdésében már áprilisban a 33-as bizottságban egy igen 
heves vita során, kifejtettem, teljes mértékben beigazolódott. Ennek a be
igazolódásnak értékén semmit sem változtatott az, hogy ma utólag még 
a földmívelésügyi miniszter is elismerte, hogy ezen intézkedések, rendel
kezések célnavezetni nem tudtak. Előrelátható volt ez, sajnos, azonban 
csak pár hónappal későbben jutottak erre a belátásra az illetékes ténye
zők. Éppen ezért a román tűzifa és a tiszántúli kérdésre letérni nem 
akarok, sem azokra a különféle ígéretekre, amelyek ezzel kapcsolatban 
elhangzottak, csak mindennek igen tanulságos és szomorú eredményét kí
vánom levonni és ezért vagyok bátor az igen tisztelt elnökséghez és az 
ügyvezető őméltóságához kérdést intézni a második szabályozással kap
csolatban, amely a tűzifának kötött forgalmát vezeti be. 

Tisztelt Közgyűlés! Teljesen felesleges, hogy a biztonságnak a ked
véért mégegyszer elmondjam, hogy a magam részéről tévesnek tartom ezt 
a rendelkezést. A magyar tűzifának kötött forgalmát enyhén szólva 
feleslegesnek tartom. De kockázatosnak is tar tot tam azt ezelőtt 2—3 hétig 
az illető szerv tekintetéből, mert azon a nézeten voltam, hogy kockázatos 
ezt a szervet a r r a kötelezni, hogy vegye á t a fát, mert mi történik akkor, 
ha átveszi ugyan a fát, de eladni nem tudja? E tekintetben beszéltem egy 
tekintélyes bankkapacitással s ő azt mondta nekem: „kérem az úrnak 
igaza van, ebben van kockázat, de ne méltóztassék azt hinni, hogy ezt a 
kötelezettséget csak így egyszerűen vállalja az a szerv, mert hiszen — én 
a rendeletet közelebbről nem ismerem — a rendeletben benne lesz az a 
kötelezettség, hogy amennyiben a szerv a tűzifáját nem tudja eladni, 
akkor egyáltalában igazolványt az illető bizottságnál senki nem kaphat' 1 . 
Ha így áll a dolog, akkor viszont ez a legegyszerűbb módja annak, hogy 
az egész üzleti rizikót az összes fatemrelők és fakereskedők viseljék, ha 
a részvénytársaságinak az üzletei nem prosperálnak. A másik kérdés az, 
hogy evvel szemben a külföldi tűzifának a behozatala hogyan lesz szabá
lyozva? Mert ha ez az új részvénytársaság nem tudja a fáját eladni és 
addig több igazolványt Magyarországon senkifia nem kaphat, ott állhat 
a fájával, kap r á előleget és tulajdon fája után fizethet kamatot. Azon
ban ha sem a részvénytársaság nem kaphat igzolványt, sem senki magyar 



állampolgár, remélem mégis lesz talán egy olyan kikötés, hogy ez alatt a 
idő alatt 'külföldi fa se juthasson be az országba. 

Értesülésem szerint, a tiszántúlra legálisan hét hét óta egy fa
darab se [megy, a román tűzifát nem veszik meg, s a rendeletnek olyan 
a konstrukciója, hogy nem lehet végrehajtani. 

Ezt a két kérdést voltam bátor az elnökséghez és a közgyűléshez 
intézni. Hogy igazak-e az értesüléseim — mondom, a rendeletet nem 
ismerem, >— nem tudom, de ha igazak, akkor nem tudom összeegyez
tetni az értesülésemet a teljes szabad rendelkezéssel, mert hol van ez, 
ha a fámmal nem rendelkezem s ráadásul még pénzt is ölök belé. Ha 
az államhatalom közbe lép és engem megakadályoz abban, hogy az 
eladott fámat (szállíthassam, hol itt a közérdek ? Amit ma a fával csinál 
a kormány, később bármely más terménnyel megteheti. Tehát ezt a két 
kérdést intézem a:: igen tisztelt elnökséghez és az ügyvezető őméltó-
ságához: van-e a szerződésben olyan kikötés, amely biztosítja ennek az 
új részvénytársaságnak azt, hogy amennyiben ő a saját fáját nem tudja 
eladni, addig senki másnak tűzifát szállítania nem szabad. A másik 
kérdés: ha van ilyen kikötés, hogy alakul ebben az esetben a külföldi 
fa behozatala? 

Mert erre ,is ismételten rámutattam, hogy az import szükséglet 
tekintetében a közelmúltban a leghitelesebb helyről, két miniszter ajká
ról elhangzott nyilatkozatok a statisztikai adatokkal nem egyeznek. 
Éppen olyan kevéssé, mint amilyen kevéssé az egész tiszántúli koncepció 
nem fedte az előzetes várakozásokat. A statisztikai adatok tekintetében: 
1:931 november 26-án napirend előtt az akkori földmívelésügyi miniszter 
azt válaszolta az egyik képviselőnek, hogy az importszükséglet előre
láthatólag 100—120 ezer vágón lesz. Ezzel szemben 1931-ben 60.000, 
1932-ben 37.000 volt. 1933 áprilisában a 33-as bizottságban egy éles vita 
alkalmával a földmívelésügyi miniszter 50.000 vagonról szólt nekem, 
ezzel szemben azonban 15—20 ezer vagonnál több a mai napig sem 
jött be. 

Biró Zoltán ügyvezető: 12.000! 
Gróf Esterházy Móric: Annak bebizonyításául mondottam ezeket el, 

hogy az illetékes helyről elhangzott nyilatkozatokra éppen úgy rácáfol
tak a tények, mint a Tiszántúlnak erre a szerencsétlen koncepciójára és 
mondhatom, fájdalommal hallgattam a kereskedelemügyi minisztérium
ban tartott értekezleten azt, hogy Szolnokról, mint határról beszéltek, 
— nem hiszem, hogy ilyen fogalmakkal bizonyították volna be London
ban gróf Bethlen István és Eckhardt Tibor a magyar határrevízió jogos
ságát. í(Úgy van! Úgy van! Helyeslés.) 

Biró Zoltán ügyvezető: Méltóztassék megengedni, hogy rögtön vá
laszoljak is a feltett kérdésekre. Az első, hogy a birtokosok szabadren
delkezési joga megmarad, mert annak adja el a birtokos a fáját, akinek 
akarja, nincs egyáltalában kötelezve arra, hogy a vállalatnak a maga 
készleteit felajánlja. 

Hogy az ilyen vállalkozás azt a kockázatot, hogy a kormány és az 
Országos Fagazdasági Tanács által megállapított áron felvásárolja az 
összes tűzifát, hogy azt köteles legyen átvenni, köteles legyen rá elő
leget nyújtani, úgy hogy az elhelyezés biztosítására semmiféle garan
ciát ne kapjon — nem vállalta: az természetes dolog. 

A szállítási igazolvány-rendszer hivatása megakadályozni azt, hogy 
a piacon a tényleges szükséglettel szemben túlkínálat álljon elő, mert 
az ilyen —• esetleg csak (időleges — túlkínálat rontja le leginkább az 
árakat. 

A cél: egyenletesen korlátozni a szállítást mindenkinél a piac szük
ségleteihez mérten. 



Ha valamelyik hónapban az eladás nem sikerül, ennek 'az a követ
kezménye, hogy a következő hónapra kiadható szállítási igazolványok
nak a százalékszámát egyöntetűen szállítja le a bizottság a szervnél és 
az egyes birtokosoknál is. Tehát a birtokos a maga fakészletével például 
nem szeptemberben, hanem csak januárban jöhet ki a piacra, ellenben 
a megfelelő szállításokat ugyanolyan arányban mindig foganatosíthatja, 
mint maga a szerv. 

Nem tudom, hogy a külkereskedelmi szerződések mit fognak tartal
mazni, de természetes, hogy a szabályozásnak a behozatalra is ki kell 
terjeszkednie. 

De ezt a kérdést nem is tartom túlságosan aggodalmasnak. Mert 
ebben az esztendőben az volt a helyzet, hogy júniusban, júliusban, 
augusztusban, sőt majdnem egészen novemberig az összes magyar tűzifa 
jóformán állandóan piacon volt kínálat formájában és olyan árai voltak, 
amelyek a mai árak mögött például a bükk hasábfánál cca 45 pengővel 
maradtak el. Ha tehát az Országos Fagazdasági "Tanács és a kormány
zat progresszív árat tud megállapítani, amely későbbi szállítás esetén 
25—30, sőt 50 pengő emelkedést mutat, akkor végeredményben a bir
tokost nem érte veszteség amiatt, ha •— ahelyett, hogy szeptemberben 
100 vágón fát hozott volna fel, ebből januárban fog 20—40 vagont fel
hozni, lamikor is kap majd érte 250—260 helyett 305—310 pengőt. A 
birtokos tehát először is kevesebb fáért meg fogja kapni ugyanazt az 
ártételt, másodszor, ha a bizottság progresszív ártételt állapít meg, 
akkor a kamatért és a beszáradási veszteségért is kárpótolva lesz . . . 
Készséggel "elismerem, hogy mint minden szállítási igazolvány-rendszer, 
úgy ez is a teljes szabad rendelkezésnek korlátozását jelenti. Azonban 
nem tudom osztani azt az álláspontot, hogy ha az erdőgazdaság bele
pusztul is, nekünk mindegy, csak a szabad rendelkezési jogunk marad
jon meg. 

Gróf Esterházy Móric: Ezt ki mondta? 
Biró Zoltán: Távol állott tőlem a szándék, hogy Nagyméltóságodra 

gondoljak. 
Gróf Esterházy Móric: Nem is ajánlanám. 
Biró Zoltán: Az egyesület választmányának ülésén is hangzottak 

el olyan kijelentések, amelyek a szabad kereskedelemnek minden irányú 
korlátozását perhorreskálják. lÉn ezt az elvet nem tudom osztani. Az 
én szerény meggyőződésem az, hogy bizonyos korlátozást el kell szen
vedni, ha lennek ellenében meg tudjuk akadályozni a nagy áreséseket, 
amint pld. előfordult a nyáron az, hogy a tölgy-, cser-, dorong-tüzifa 
akárhány feladóállomáson 100 pengőért sem volt értékesíthető. Ha ezzel 
szemben, igenis, tudunk a termelésnek 40 pengős árkülönbözetet bizto
sítani, ezért meg lehet hozni azt az áldozatot, hogy abban a tekintetben 
vájjon melyik hónapban szállítsuk le azt a tűzifát, kissé korlátozva 
vagyunk. 

Nem az idézte elő a túlkínálatot, hogy olyan sok fánk van, amelyet 
a piac .az egész idény alatt felvenni nem tud, hanem az, hogy azok a 
készletek, amelyekre egész télen át volt szükség, piacra jöttek és kíná
lat tárgyát képezték egyidőben, amikor pedig a piac ennek csak egy 
hányadát tudta felvenni. Ez a korlátozás, ismétlem, nem olyan nagy, 
hogy az erdőgazdaság el ne szenvedhetné azért, hogy a nagy áreséseket 
megakadályozza és megfelelő árnívót tudjon a tűzifának biztosítani. 

Gróf Esterházy Móric: Közbeszólásomra vonatkozólag a következő
ket szeretném 'megjegyezni: Az ügyvezető Őméltósága — ha jól emlék
szem, — azt mondotta, hogy nem tudja osztani azt az álláspontot, amely 
szerint mindegy, ha belepusztul is az erdőgazdaság, csak a szabad for
galom maradjon meg. Én megkérdeztem erre, hogy ezt ki mondta. Kérem 



én még Slyen bolondot nem hallottam. Azért voltam kíváncsi rá, hogy ezt 
ki mondta, mert nem késlekedném a legnagyobb nyilvánosság előtt neki
menni az illetőnek, mert vagyok annyira erdész, hogy az ilyen kijelenté
seket szó nélkül ne hagyjam. Azonban nagy különbséget jelent ezen az 
állásponton felül az, hogy én a magam részéről a tűzifának a korláto
zott forgalmát helytelennek tartom. Azoknál az okoknál fogva, melyekre 
az ügyvezető őméltósága is rámutatott, a tűzifának ez a szándékolt, el
rendelt akadályozott forgalma talán előnyére válik — átmenetileg — 
azokra, akik túltermelésben vannak, mert végeredményében kevesebb fát, 
de drágábban fognak eladni. Ebben a tekintetben is bizonyos aggályaim 
vannak. Azt méltóztatott mondani., hogy azt a fát januárban is, júniusban 
is el lehet adni. Én úgy értelmezem őméltósága válaszát, hogy igenis ebben 
a rendeletben van egy .olyan kikötés, amely a részvénytársaságnak üzleti 
•rizikóját az összes erdőbirtokosokkal megosztja és igenis elszenvedik azt, 
hogy őnekik, addig míg a részvénytársaság az ő fáját el nem adta, 
szintén várakozniok kell. Hogy ezt monopóliumnak, privilégiumnak, vagy 
szabadforgalomnak hívják, ez lehet tudományos szempontból érdekes, 
gyakorlatilag teljesen mellékes. 

Több hozzászóló nem lévén, elnök határozatilag kimondja, hogy a 
közgyűlés az ügyvezető jelentését elfogndja. 

Ezután Bíró Zoltán ügyvezető tett jelentést az új erdőtörvény igaz
gató-választmányi tárgyalásáról. 

Az új erdőtörvénytervezetet — mondotta — november első napjai
ban küldte le a földmívelésügyi minisztérium azzal a megbízással, hogy 
az egyesület tárgyalja le a tervezetet a minisztérium szakközegeivel és 
észrevételeit november végéig terjessze fel a földmívelésügyi miniszterhez. 
Az egyesület törvényelőkészítő bizottsága három napon át tárgyalta azokat 
a tételeket, amelyek eltérnek attól a javaslattól, amelyet négy év előtt 
terjesztett az egyesület a földmívelésügyi miniszter elé. 

Nem szükséges közelebbről ismertetnem a tárgyalások eredményét, 
hiszen az Erdészeti Lapok decemberi számában a történt megegyezéseket 
részletesen közöltük. A módosítások arra irányulnak, hogy a fanem, a 
vágásforduló, az üzemmód megállapításánál, a használatok megszabásánál 
a birtokost csak komoly szükség esetén lehessen korlátozni és, hogy lehe
tőleg minden beavatkozás és más fontosabb kérdés kapcsán felmerülő vitás 
ügyek teljes egészükben felvihetők legyenek a Közigazgatási Bíróság kebe
lében szervezendő vegyes bíróság elé, amelyben szakemberek is képviselve 
vannak. — Tisztelettel kérem a közgyűlést, méltóztassék a módosított ren
delkezéseket tudomásul venni — és még egy kérés — méltóztassék a tör- % 
vényelőkészítő bizottság tagjainak s vezetőjének, báró Waldbott Kele
mennek hálás köszönetet mondani azért az odaadó munkáért, amellyel 
három napon keresztül reggeltől estig fáradoztak a kérdések megfelelő 
megoldása érdekében. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az indítványt magáévá teszi. 
Lengyel Sándor segédtitkár ezután felolvassa a számadásvizsgáló

bizottság jelentését az Országos Erdészeti Egyesület 1932. évi zárszá
madásáról és javaslatát az 1934. évi költégvetésről. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az 1932. évi pénztári naplóból meggyőződtünk, hogy az Országos Er

dészeti Egyesület pénztárának bevétele 1932. évben 77.356 pengő 12 fillér, 
kiadása ugyancsak 77.356 12 fillér volt. 

A zárszámadás részletes — rovatonkénti — eredményét a csatolt ki
mutatás tünteti fel. 

A bevételi rovatoknál az előirányzott összegnél kevesebb éretett el: & 
székház jövedelménél, az alapítók tagdíjainál, a rendes tagdíjaknál, az 



államsegélynél, az Erdészeti Lapok előfizetési és hirdetési díjainál, vala
mint a térítményeknél. 

Az elmaradt bevételek az általános rossz gazdasági viszonyokban 
lelik magyarázatukat és fedezetüket abban a jövedelemben találták, melyet 
az egyesületnek a fuvarlevél-akció hozott. 

A kiadások közül több kiadás merült fel az Erdészeti Lapok nyom
tatási költségei —- és az írói tiszteletdíjaknál a lapnak jóval nagyobb 
terjedelemben történt megjelenése folytán — a székházat terhelő kiadások
nál, a székháznál felmerült, elodázhatatlan helyreállítási költségek miatt, 
az illetékegyenértéknél, annak felemelése folytán és végül gondoskodni 
kellett az egyéb kiadások rovatán több előre nem látható kiadás fedezé
séről is. 

A túlkiadásokat az igazgatóválasztmány póthitelek alakjában enge
délyezte. 

Az egyesület és az általa kezelt alapítványok értékpapírjai a Magyar 
Földhitelintézetnél, — készpénzkészlete pedig a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár Egyesületnél van gyümölcsözőleg elhelyezve. 

Ügy a pénztári, mint a vagyonszámadásokat rendben találván, tisz
telettel javasoljuk, hogy a felelős számadóknak a felmentvényt megadni 
méltóztassék. 

Összeállítottuk továbbá az 1934. évre vonatkozó pénzelőirányzatot 
59.428 P 48 fillér bevétellel és ugyanannyi kiadással. 

Az előirányzat a mult évivel szemben 3012 P 84 fillérrel kisebb, kü
lönösen a (mai gazdasági viszonyoknak megfelelően leszállított házbérjöve
delem következtében előállott ház- és egyéb a szókházat terhelő adók 
viszonylagos csökkenése folytán. 

Budapest, 1933 november hó 27. 
Fekete Béla s. k. elnök. 

Pukács Endre s. k., Erőss Gyula s. k., Hajdú János s. k. 
A közgyűlés egyhangúan elfogadja az 1934. évi költségvetést és az 

1932. évi zárszámadásra vonatkozólag a felelős számadóknak a számadás
vizsgálóbizottság jelentése alapján a felmentvényt megadja. 

Térfi Béla elnök: Következik |az elnök, esetleg egy alelnök, és 18 
választmányi tag választása. A meghívón 16 választmányi tag választása 
szerepelt, 1 hely azonban időközben lemondás, 1 pedig alapszabályszerü 
törlés folytán ürült meg. 

Huszár Tibor azt indítványozta, hogy a közgyűlés elnökül báró 
Waldbott Kelement, alelnökül ifj. gróf Teleki Józsefet közfelkiáltással vá
lassza meg. (Általános éljenzés.) 

Térfi Béla elnök: Határozatilag kimondom, hogy az Országos Erdé
szeti Egyesület közgyűlése baró Waldbott Kelement elnökké és ifj gróf 
Teleki Józsefet alelnökké egyhangúlag megválasztotta. 

Meleg szeretettel üdvözlöm ez alkalomból a megválasztott elnököt és 
alelnököt és kérem a Mindenhatót, segítse őket munkájukban továbbra is, 
hogy hosszú évtizedeken keresztül olyan lelkesedéssel és odaadással védel
mezhessék és képviselhessék a magyar erdőgazdaság érdekeit, mint azt 
eddig tették. 

Báró Waldbott Kelemen: Nagyméltóságú Elnök Úr, tisztelt köz
gyűlés! Fogadják mélyen átérzett hálás köszönetemet azért a megtisz
telő bizalomért, amellyel engem az Országos Erdészeti Egyesület élére 
méltóztattak állítani. Amilyen megtisztelő ez a bizalom, éppen olyan le
kötelező is és én átérzem a reám háruló kötelességek komolyságát és az 
ezzel járó nagy felelősséget is. Részemről mindenképen ar ra fogok töre-
kodni, hogy teljes odaadással és lelkesedéssel szolgáljon úgy az egyesület, 
mint az egész magyar erdőgazdaság érdekeit. És ezen a téren mindent cl 



fogok követni, hogy az egyesületért kifejtendő munkám által kiérdemel
jem és igazoljam a nekem itt előlegezett bizalmat. 

Tisztelt Közgyűlés! Nem vagyok új ember itt és nem hiszem, szükség
telen azt mondanom, hogy továbbra is a magyar erdőnek hűséges és rajongó 
szolgája akarok lenni (Általános éljenzés és taps!), amelyet mi mindany-
nyian szívünk vérével szeretünk. És ebből az okból kifolyólag felesleges 
volna is, hogy én most egy erdőgazdasági programmot fejtsek ki és el
mondjam azt. hogy mit kívánok tenni, mert érzésem és meggyőződésem 
szerint az elnök nincs hivatva arra, hogy saját feje szerint előírja az 
egyesület teendőit, hanem az a kötelessége, hogy őrködjön az egyesület 
érdekei felett és előmozdítsa az egész erdőgazdaság érdekeit, ápolja az 
összetartást és képviselje az egyesületet úgy a kormány, mint kívülálló 
tényezők és harmadik személyek előtt. Mindezt hűségesen és lelkiismerete
sen kívánom teljesíteni. 

Ezenkívül elnökségemnek vezéreszméje, mindenkor az összes erdő
gazdasági érdekeltségek tömörítése és az egységes erdőgazdasági frontnaK 
fenntartása lesz. Méltóztassanak visszaemlékezni azok az Urak, akik 1929-
ben Balatonfüreden résztvettek a nagysikerű erdészeti kongresszuson, 
amelyen a Tiszajobbparti Egyesület a két Dunántúlival egyetértésben le
fektette azokat az irányelveket, amelyeken a magyar erdőgazdaságnak 
haladnia kell. Amikor ott az elnöki tiszttel lettem kitüntetve, rámutat
tam arra, hogy első feladatunk az egységes erdészeti front helyreállítása; 
mert csak az erők tömörítésével képes egy érdekeltség a többivel szemben 
d saját gazdasági ágának jogos érdekeit kellő erővel képviselni. Ehhez 
igen tisztelt Uraim, bizonyos önfegyelem is szükséges. Ez az önfegyelem 
abban áll, hogy a közös nagy céloknak okvetlenül alá kell rendelni bizo
nyos egyéni akciókat! Az eltérő meggyőződéseket és álláspontokat nekünk 
itt kell tisztáznunk, mert az egyesületnek kifelé egységesen kell fellépnie, 
máskülönben csak gyöngítjük az érdekeltség hatóerejét. 

Ilyen értelemben hivatkozom én arra az önfegyelemre, amelyre szük
ség van és igenis nem szabad tűrni azt, hogy akármilyen nézeteltérésből 
kifolyólag az érdekeltségben szakadás álljon be es ellenségeskedés tá
madjon. Elég bajt okozott ez úgyis már a politikai és társadalmi életben 
egyaránt. Én tehát ezen a helyen és ezen alkalommal felkérem az igen 
tisztelt közgyűlés tagjait, hogy az összetartást tartsák mindig szem előtt 
és méltóztassanak meggyőződve lenni arról, hogy mi alkotmányos kereteken 
belül mindig törekedni fogunk arra, hogy itt mindenki teljesen nyiltan 
érvényesíthesse a maga véleményét, de másrészt arra is, hogy a hozott 
határozatok teljes erővel legyenek képviselve harmadik személyekkel szem
ben. A mi közös nagy feladatunk a magyar erdőgazdaságnak, a magyar 
erdőnek ápolása, védelmezése és jövőjének biztosítása. Erre kérem én az 
igen . tisztelt tagtársaim támogatását, bizalmát és teljes segítségét. 
(Éljenzés.) 

Ifj. gróf Teleki József: Nagyméltóságú Elnök Úr, tisztelt Közgyű
lés! Elfogódottsággal mondok köszönetet azért a kitüntető bizalomért, 
amelyben engem a közgyűlés a mai napon részesített. Nézetem szerint 
bizalom kettő van: vagy kiérdemelt, vagy előlegezett. Én a magam részé
ről abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem a közgyűlés bizal
mat előlegezett. Minden erőmmel és folyton azon leszek, hogy ebben a 
pozícióban ezt az előlegezett bizalmat kiérdemeltté változtassam meg az 
Országos Erdészeti Egyesület javára, a magyar erdőgazdaság és a haza 
javára működve. (Éljenzés.) 

Térfi Béla elnök: Következik a választmányi tagok megválasztása. 
A szavazatszedő bizottság elnökéül Kallivoda Andort, tagjaiul pedig Ajtay 
Sándort és Tárczy Pált kérem fel. Az ülést a szavazás tartamára fel
függesztem. 



Szavazás lefolyása után báró Waldbott Kelemen az Országos Erdé
szeti Egyesület elnöke vette át az elnöki széket. 

Báró Waldbott Kelemen: A tisztelt közgyűlés bizalmából elfoglalom 
az elnöki széket és az ülést megnyitom. Felkérem Kallivoda Andort, a sza
vazatszedő bizottság elnökét, hogy a szavazás eredményét terjessze a köz
gyűlés elé. 

Kallivoda Andor: Tisztelt Közgyűlés! A szavazatszedő bizottság 
tisztjében eljárt és ennek folytán van szerencsém jelenteni, hogy leadott 
99 szavazat, valamennyi érvényes. A szavazatok alapján választmányi 
tagokul megválasztattak 4 évre: Borhy György, Czillinger János, báró 
Inkey Pál, Pech Kálmán, gróf Bethlen István, báró Biedermann Imre, 
herceg Festetics György, gróf Károlyi Gyula, Onczay László, Földváry 
Miksa, Fröhlich Brúnó, báró Prónay Gábor, Rónay György, Urbantsek 
Ignác és Arató Gyula. 3 évre gróf Mailáth György. 2 évre gróf Festetics 
Kristóf. 1 évre Véssey Ferenc. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: Méltóztassék tudomásul venni. 
Midőn az egyesület bizalmából elfoglaltam az elnöki széket, elnöki 

működésem első cselekedete az legyen, hogy úgy a magam, mint az egye
sület nevében hálás köszönetet mondjak Térfi Béla alelnök úr Őnagy-
méltóságának (Éljenzés), aki nagy tapintattal és nagy tapasztalattal 
vezette mindenkor az elnöki ügyeket és teendőket. Kérem, hogy bölcs 
támogatásával az egyesület élén való működésemben mindig szíveskedjék 
segítségemre lenni. Egyben üdvözlöm alelnök-társamat, ifj. gróf Teleki 
József Őméltóságát. Azt hiszem, hogy az ő megválasztásakor az egyesü
letet az a modern szellemből fakadó felfogás vezette, hogy az ifjúságnak 
is helyet kell nyújtani a vezetésben ezekben a válságos időkben. S egyben 
örömmel jelentem, hogy ő az első magyar erdőbirtokos, aki az erdőmérnöki 
diplomát megszerezte. (Éljenzés.) 

Nem mulaszthatom el köszönetemet nyilvánítani Biró Zoltán Őméltó
ságának (Éljenzés), aki a legnagyobb odaadással és bámulatos munka
erővel és munkamegfeszítéssel viszi előbbre az egyesület ügyeit, egész 
idejét és energiáját annak szentelve és én felkérem az egész közgyűlést 
és az igen tisztelt tagokat, méltóztassanak ez alkalommal is hálás köszö
netüket nyilvánítani. Egyben felkérem Őméltóságát, szíveskedjék engem 
az egyesület működésében mindig támogatni azzal a jószándékkal és buz
gósággal, amellyel az egyesület ügyeit eddig is vezette. 

Elnök ezután jelenti, hogy két indítvány érkezett be. Az egyiket Róth 
Gyula, a másikat Biró Zoltán ügyvezető terjeszti a közgyűlés elé. 

Róth Gyula engedelmet kér, hogy kissé elkésett az indítványa, 
reméli azonban, hogy még hasznát lehet venni. Ismerteti, hogy az Ame
rikai Erdészeti Egyesület elnöke az egyesület 1933 december 28—30. nap
jain tartandó, évi közgyűlésére meghívta az Egyesült-Államokban tar
tózkodó külföldi erdőmérnököket. 

Arra kéri az igen tisztelt tagtársakat, hogy ha van közöttük olyan, 
aki Amerikába szakadt szaktársainkkal érintkezést t a r t fenn, legyen szí
ves, közölje ezt az illetékesekkel, mert hazánk propagandája érdekében 
kívánatos volna, ha az említett közgyűlésen magyar szaktárs is hozzá
szólna a napirenden lévő kérdésekhez. 

Elnök: Külön intézkedést nem kíván, méltóztassanak tudomásul venni. 
Biró Zoltán ismerteti, hogy a kereskedelemügyi kormányzat az 

Államvasutak 50,000.000 pengőt meghaladó deficitjét csökkenteni akarja, 
elsősorban azzal, hogy a tarifakedvezményeket veszi revízió alá. Ezek 
közé tartozik & cűzífa tarifakedvezménye is. A kormány viszont a fo
gyasztói árak túlzott emelésétől elzárkózni kíván. 

Mikor a magyar erdőgazdaság ezt a kedvezményt kapta, ellenérték
képpen felemelték a külföldi fának a tarifáját. Igaz, hogy az utolsó két 



esztendőben ez az ellenszolgáltatás — tekintettel a magyar erdőgazdaság 
szokatlanul nagy termelésére — nem fedezte teljesen a magyar fának 
nyújtott kedvezmény értékét, azonban a közeljövőben már sokkal jelentő
sebb külföldi behozatalra lesz szükség, s így az Államvasút mindenesetre 
meg fogja kapni a teljes ellenszolgáltatást Nincs tehát semmi jogcím 
arra, hogy a magyar fa részére megállapított vasúti díjkedvezményt 
módosítás alá vegyék. 

Javasolja; hogy az egyesület közgyűlése foglaljon állást amellett, 
hogy a tarifakedvezmények továbbra való fenntartását feltétlenül kéri. 
Továbbá kérje fel a közgyűlés báró Prónay György Őnagyméltóságát és 
báró Inkey Pál Őméltóságát arra, hogy ebben a kérdésben az elnök úr 
Őméltóságát és indítványozót támogatni és ha lehetséges, a 21-én d. e. a 
kereskedelemügyi minisztériumban kitűzött tárgyaláson résztvenni mél
tóztassanak. 

Báró Waldbott Kelemen: Több indítvány nem lévén, mégegyszer 
megköszönöm az irántam tanúsított megtisztelő bizalmat és az ülést be
zárom. 

Kmf. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes vasút i igazgatóságok lapunk legutóbbi köz
lése óta a következő állomásokat -vették fel a kedvezményes szállításra 
jogosult feladóállomások sorába: Nyirmada, Üllő, Szabadbattyán. 

Kedvezményes műfaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlese öta a kö
vetkező állomást vette fel a kedvezményes szállításra jogosult feladó
állomások sorába: Zalaegerszeg. 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdésze t i Egyesüle t 1930. évi 
május hó 30-án t a r t o t t igazgatóválasz tmányi ülésében e lhatározta , 
hogy az egyesület 1930. évi jú l ius 1-től kezdődően az Erdészet i 
Lapokban megjelenő cikkekért írói t i sz te le tdí ja t fizessen. És pe
dig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 olda
las ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő 
cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt . Szíves tudomásulvéte l véget t közli : 
a k iadóhivata l . 




