
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület Igazgatóválasztmányának Buda
pesten, 1935. évi október hó 16-án az egyesület székházában tar

tott rendes üléséről. 

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen elnök, Térfi Béla és ifj. 
gróf Teleki József alelnökök, Biró Zoltán ügyvezető, Aj tay Jenő, 
dr. A j t a i Sándor, Ba logh Ernő, Beyer Jenő, báró Biedermann 
Imre, borhi i Borhy György, Cz i l l inger János, gróf Esterházy Mó
r ic , Fekete Zoltán,"gróf Festet ich Kristóf, F i ed le r Jenő, Földváry 
Miksa , báró Inkey Pál, Ivanich Ferenc, Ka l l i voda Andor , Kársai 
Károly, gróf Keglevich Gyula , Kovács Gábor, gróf Mailáth 
György, Molcsány Gábor, Nagyszalánczy Brúnó, Onezay László, 
Orosz A n t a l , Papp Béla, Pászthory Ödön, báró Prónay György, 
báró Prónay Gábor, Róth Gyula , Schenkengel László, Takács 
Zsigmond, Urbánfy Ignác, W a l l a Ferenc, Véssey Mihály, Vuk 
Gyula , Zügn Nándor vál. tagok és Lengyel Sándor segédtitkár. 

Báró Waldbott Kelemen, elnök: Üdvözlöm a megjelent ura
kat s az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
a mai napra kitűzött ülését megnyitom. 

Megállapítom, hogy az ülés határideje a választmányi tag 
urakkal szabályszerű időben írásban lett közölve és, hogy az ülés 
a megjelentek számára való tekintettel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentették: Béky Alber t , Lady Géza, i f j . 
gróf Mailáth József, Matusovits Péter, Miha lov ich Sándor, Osz-
troluczky Miklós, Rónai György, gróf Széchényi Aladár választ
mány tag urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére A j t a i Sándor és Orosz A n t a l vá
lasztmányi tag urakat kérem fel . 

Utolsó választmányi ülésünk óta bizonyos mértékig nyugvó
pontra jutott a magyar tűzifa vasúti díjkedvezményének ügye. 

A m i n t méltóztatik tudni , Egyesületünk a legutolsó pillanatig 



azt az álláspontot képviselte, hogy a tűzifa-tarifa kedvezményt á 
kormány az eddigi mértékben változatlanul tartsa fenn. , 

Csak amikor a földművelésügyi miniszter úr kijelentette, hogy 
a kedvezmény meghosszabbítását i l y módon biztosítani nem tudja, 
akkor tett az egyesület a MÁV bizonyos mértékű kártalanítására 
is javaslatot. 

A z egyesület azt javasolta, hogy a szállítási igazolványok 
díját emeljék fel 2-ről 6 P-re, s ezt a 6 P díjat egyenlő arányban 
osszák el a termelő és fogyasztó között. 

A földművelésügyi miniszter úrnak élénk sajnálatunkra nem 
sikerült ezt az álláspontot teljes egészében keresztülvinnie, ameny-
nyiben a pénzügyi kormányzat és egyéb kormányzati tényezők a. 
fogyasztói árak emeléséhez nem voltak hajlandók hozzájárulni. 

Ilyen körülmények között azután a földművelésügyi miniszter 
úr kénytelen volt az igazolványok 4 P-s díjának emelését teljes 
egészében a termelők terhére vállalni. 

E z a többterhelés tehát azt jelenti , hogy a magyar erdőgazda
ságnak 3 P-vél nagyobb terhet kellett minden vasúti kocsirako
mány vasúton vagy hajón szállított tűzifa után vállalni azért, 
hogy eddigi szállítási díjkedvezményét megőrizhesse, mint amek
kora teherviselést maga az Országos Erdészeti Egyesület javasolt. 

Méltóztatik emlékezni arra, hogy az államvasutak által előter
jesztett módosított t a r i fa a különböző távolsági osztályok szerint 
1 P-től 20 P-s díjemelést jelentett volna a vasúton szállított 
tűzifánál. 

De méltóztatik tudni azt is, hogy ez a díjemelés nem érintette 
volna sem a hajón szállítandó, sem pedig a külföldi tűzifát, s így 
már ezen a réven is rontotta volna a magyar tűzifa verseny
képességét. 

De indokolatlanul súlyosan terhelte volna ez a megoldás ép
pen a távolfekvő erdőgazdaságokat, amelyeknek értékesítési lehe
tőségeit éppen a távoli fekvéssel járó magas szállítási költség 
amúgy is hátrányosan befolyásolta. 

Egyáltalán nem állíthatjuk azt, hogy ez a vagononként 4 P-s 
megterhelés, ami az egész magyar tűzifánál a félmillió P-t meg
haladó tehertételt jelent, nem volna az erdőgazdaság jövedelme
zősége szempontjából számottevő tehertétel. 

H a azonban figyelembe vesszük azt, hogy az, Államvasutak 
legutolsó javaslata is átlagosan ennek az összegnek két és fél-' 
szeresével terhelte volna meg a magyar tűzifát, s ezenkívül az 
előbb már részletezett igazságtalanságok és aránytalanságok sem 
lettek volna kiküszöbölhetők, akkor csak megnyugvással vehetjük 
tudomásul azt, hogy a földművelésügyi miniszter úr-a kényszerű
ség hatása alatt ezt a megoldást vállalta. 

Tudomásom van arról, hogy a földművelésügyi minisztérium 



a legutolsó percig ragaszkodót az egyesület javaslatához, s attól 
csak akkor tért el, amikor egyéb kormányzati tényezők úgyszólván 
ultimátumszerű határozattal a l i g két napos határidőt adtak a 
4 P-s terhelés vállalására azzal a kijelentéssel, hogy ellenkező 
esetben az eddig érvényes tarifakedvezményt megszüntetik. 

6 hónapon át úgyszólván hónapról-hónapra való meghosszab
bításokkal folyt a küzdelem s én azt hiszem, hogy mindnyájunk 
érzését tolmácsolom akkor, amikor az erdőgazdaság érdekében 
folytatott erélyes és kitartó harcáért a földművelésügyi miniszter 
úrnak és illetékes közegeinek őszinte köszönetemet tolmácsolom. 

A tarifakedvezmény egyelőre az 1936. évi július 31-ig lett meg
hosszabbítva s bizton reméljük, hogy most már ezen a kedvezmé
nyen változtatás a későbbi időkben sem lesz. 

Nem számolhatunk be sajnos i lyen eredményről az úgyneve
zett hűségnyilatkozatok és a műfatermékek tarifakedvezménye 
ügyében folytatott küzdelemnél. 

A z úgynevezett hűségnyilatkozatok ügyében küldött ugyan 
az államvasút egy megnyugtatásnak szánb értesítést, amely sze
r in t esetről-estre fogja a birtokosokkal egyetértően mégállapítani 
azokat a mennyiségéket, amiket a birtokos a kedvezményes szál
lítás igénybevétele esetén is tengelyen szállítani jogosult. 

Nem hajlandó azonban ezeket a kikötéseket magába a nyilat
kozatba felvenni. 

Őszintén megvallom, hogy az Államvasútnak ezt az eljárását 
érthetetlennek találom. 

Mert ha a megnyugtatásra szánt nyilatkozatot komolynak 
vesszük, s azt a MÁV a maga részéről is komolyan betartani kí
vánja, akkor nem tudom megérteni, mi akadálya volna annak, hogy 
ezeket a kikötéseket magába a nyilatkozatba is felvegyük. 

Ezért, az egyesület a harcot ebben az irányban tovább foly
tatja. A m i már most a magyar fűrészeltfa-tarifa kedvezményét • 
i l le t i , azt szeptember hó végével a kormányzat megszüntette, bár 
a kedvezmény maga egyáltalán nem jelentett az Államvasútra 
nézve túlzott megterhelést, sőt bátran állíthatjuk, hogy a sokkal 
hosszabb szállítások révén a fuvardíjbevétel ezen a címén is 
emelkedett. Eredményt e téren ezideig, sajnos, nem sikerült elérni. 

A harcot azonban ebben a kérdésben sem adjuk fel, s reméljük, 
hogy a közeljövőben kedvező eredményről számolhatunk be. 

Az új erdőtörvény időközben törtérit életbelépése ezideig lényegbe 
vágó változást nem okozott, elsősorban azért, mert a végrehajtásra 
vonatkozó rendelkezések még nem láttak napvilágot. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy elmaradtak olyan intéz
kedések is, amelyek ha nem is előzték meg az új törvény életbelépé
sét, de legalább is azzal egyidőben kellett volna megtörténniük. Ilyen 



intézkedés legelső sorban az Országos Erdőgazdasági Tanács meg., 
szervezése. 

A z új törvény igen sok fontos kérdésben kötelezővé teszi a mi
niszter úrra az Országos Erdőgazdasági Tanács meghallgatását e ezek 
között a kérdések között vannak olyanok, amelyek a végrehajtási utasí
tásnak elengedhetetlen kellékeit alkotják. 

A z Országos Erdőgazdasági Tanács megszervezésének tehát meg í 
kell előznie a végrehajtási utasítás kibocsátását, mert hiszen ennek-
igen sok olyan részlete van, amelyekre vonatkozólag a miniszter ú r 
az Országos Erdőgazdasági Tanácsot meghallgatni köteles. 

De ezsnkívül is a mindennapi életben lépten-nyomon merülhetnek-
fel olyan -kérdések, amelyeket a törvény életbelépése óta, tehát ez évi" 
augusztus 1-étől kezdve, a miniszter úr a Tanács meghallgatása nél
kül e l e e m intézhet. Mive l ilyenformán a Tanács megszervezésének 
elmaradása egyes kérdésekben úgyszólván törvényen kívüli állapotot 
teremt, tisztelettel javasolom, méltóztassék határozatilag kimondani, 
hogy az egyesület a földmívelésügyi miniszter urat felterjesztésben 
kérje az Országos Erdőgazdasági Tanácsnak mielőbb leendő meg
szervezésére. 

Ugyanilyen sürgősnek tartom a közigazgatási bíróságnál a tör
vény által kontemplált vegyes tanácsok megszervezését is, mert bár- -
mely pillanatban fordulhat elő olyan ügy, amelyet fellebbezés esetén 
már ezek a vsgyes tanácsok lennének hivatva elbírálni. 

A felterjesztésben tehát célszerű lesz ennek a megszervezésére is 
kitérni. 

Amennyiben ezeket a javaslataimat elfogadni méltóztatik, úgy 
azokat határozatképpen mondom k i . 

Ezután áttérhetünk a tárgysorozat egyes pontjainak tárgyalására. 
Felkérem az ügyvezető urat jelentése előterjesztésére. 
Báró Inkey Pál az ügyrendhez szót kérve, javasolja, hogy a választ

mány az ülés tárgysorozatának 2. pontját tárgyalja elsősorban s min
denekelőtt ejtse meg a segédtitkár vá'asztást. 

A z igazgatóválasztmány a javaslatot egyhangúan elfogadja. 
Ügyvezető a választás előtt kötelességszerűen bejelenti, hogy egy 

választmányi tag, aki távolmaradását kimentette, szavazati jogát meg
hatalmazott útján kívánja gyakorolni. Egyben közli, hogy az alapszabá-^ 
lyok i ly esetben meghatalmazott útján való szavazásra nem nyújta
nak módot. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető bemutatja még gróf Széchényi Aladár választmányi tag-; 

nak a választással kapcsolatos következő tartalmú levelét: „Monok, 1935 
október 12. Méltóságos Uram! A z Országos Erdészeti Egyesület igaz
gató-választmányának folyó hó 16-ra kitűzött gyűlésének meghívóját, 
megkaptam és feltett szándékom volt azon megjelenni, azonban orvosi 
rendeletre egyelőre Monokról nem távozhatom el. A segédtitkári állásra 
pályázók, névjegyzékéből látom, hogy nyolcan pályáznak erre az állásra,, 
illetve heten, mert a 2. sorszám alatti Fazekas Ferenc oki. erdőmérnök 



csak abban az esetben pályázik, ha véglegesen ki lesz nevezve. A hét pá
lyázó egyén között alig van némi árnyalati különbség. Úgy családi körül
ményeik, mint elméleti tudásuk, irodalmi működésük és gyakorlati tu
dásuk, úgyszólván egy magaslaton áll. (Mindannyian bizonyára elsőrendű 
aizakemberek. Mégis van közöttük egy pályázó, az 5. sorszám a"att meg
nevezett Mayer Zoltán, aki minden megkívánható kvalitáson felül azon, a 
mai időkben eléggé meg nem becsülhető előnnyel rendelkezik, hogy t. i . 
beszél németül és elég jól angolul. Az országnak mai elhagyatott voltában 
ez egy olyan óriási nagy előny, amely, szerintem, ezen egyéniségét ma
gasan felemeli többi társai fölé. Szokjunk már egyszer valahára hozzá* 
hogy megbecsüljük azon egyéneket, akik szaktudásukon kívül az országot 
nemcsak idebent, hanem külföldön is reprezentálni tudják. Én tehát min
den körülmények között szavazatomat erre az egyénre adnám és kérem a 
t. választmány többi tagjait, hogy csatlakozzanak az én felfogásomhoz. 
Ilyen alkalmakkor nem szabad atyafiságra vagy rokonságra nézni; 
hanem egyenesen a rátermettséget kell szem előtt tartani. Végtelenül 
sajnálom, hogy ezeket személyesen szóval nem tudom előadni, mert 
annak mindenesetre nagyobb hatása lenne, mint ennek az írásbeli nyilat? 
közatnak. Kérem, kegyeskedjék ezen nyilatkozatomat teljes egészében a 
gyűlésen felolvastatni. Szívélyes üdvözlettel: Széchényi Aladár'gr. s, k.-

Elnök ezután a segédtitkárválasztás fontosságára hívja fel a választ-! 
mány figyelmét. Tekintve, hogy a segédtitkár idővel az egyesület ügy
vezetői állását fogja betölteni, arra kéri a választmányi tag urakat, hogy 
a választásnál kizárólag az egyesület érdekeire legyenek figyelemmel. A 
szavazás módját illetően közli, hogy az titkos. 

Ügyvezető közli még, hogy a megválasztáshoz az alapszabályok értel
mében abszolút többségre van szükség. Javasolja, hogy csak azok a leg
több szavazatot kapott jelöltek kerülnek további szavazás alá, akik a sza
vazatok 60%-át elérték. Ha a jelöltek közül valaki már az elsó szavazás 
aorán abszolút többséget kap, azt megválasztottnak kell tekinteni. 

Papp Béla javasolja, hogy a választás dr. Fazekas Ferenc kizárásával 
csak 7 jelöltre történjék, mert Fazekas a pályázat feltételeivel ellentétes 
kikötést tett. 

Ügyvezető May Ottóra hívja fel a figyelmet, akinek nincs meg a 
megkívánt 10 évi gyakorlata. Javasolja, hogy a hadifogságban töltött 
idejét a gyakorlatba számítsák be. 

Az igazolóválasztmány egyhangúan a javaslatok értelmében határoz. 
Elnök a szavazás megejtése után ifj. Teleki József gróf, alelnököt^ 

Kallivoda Andor és Véssei Mihály vál. tagokat kéri fel a szavazatok 
osszeszámlálására és az eredmény kihirdetésére. 

Erre az időre pedig az ülést felfüggeszti. 
Elnök az ülést megnyitva, ifj. Teleki József gróf, alelnök a szavazás 

eredményét ismerteti. A leadott 38 szavazatból Mayer Zoltánra 26, May 
Ottóra 3, Lady Gézára 2, Tóth Bódogra 6 és Vadász Józsefre j 
ezavazat esett. 

Elnök a bejelentett eredmény alapján az abszolút többséget kapott 
Mayer Zoltánt az Országos Erdészeti Egyesület mégválasztott segédtit
kárának jelenti k i . 

Ügyvezető ezután bejelenti, hogy a tavasszal elhunyt Vallent Emii 
egyesületi pénztáros a nála szükségessé vált műtét költségeinek fedezé
sére 200 P-s havi fizetéssel egyenlő részletekben való törlesztésének köte
lezettsége mellett 1000 P fizetési előleget kapott. Halála következtében 
azonban az előleg törlesztetten maradt. Figyelemmel arra, hogy a Vonat* 
teozó törvény értelmében Vallent Emi l Özvegyének az ura után őt illető 



végkielégítés címén, a fizetési előleggel azonos összeget kellene kifizetni, 
á fizetési előlegnek végkielégítés gyanánt leendő elszámolását és áz elő
legnél;; Va'lent Emil nevéről való törlését javasolja. 

Az igazolóválasztmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ügyvezető Vallent Emi l özvegyének kegydíj-eníredélyezése iránti ké

relme, előterjesztve, a kefélem teljesítését az egyesület anyagi helyzetére 
való figyelemmel sain-os, most nem javasolhatja. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető' Mayer Zoltán segédtitkár megvá'asztásával kapcsolatosan 

Lengvel Sándor távozó segédtitkár végkielégítését teszi szóvá. Tájékozá
sul közli, hogy Lengyel Sándor már kilencedik éve látl-a el a se^édtitkári 
teendőket s ígéretet tett arra, hogy az úi seeédtitkárt munkakörébe beve
zeti s 3 hónapig segítségére lesz, Javasolja, hogy ezért a támogatásért 3 
hóna^iq- a fizetését mág kapja me? és végkielégítésképpen a törvény sze
rint járó három havi fizetést utalják ki részére. 

Áz igazgatóválasztmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ügyvezető' ezután Czillinger János jelentését ismerteti, aki felkéréséré 

az egvesület képviseletében a tagosítási és egyéb birtokrendezési ügyekr 
t>en követendő eljárásokra vonatkozó új rendelettervezetnek a mérnöki 
kamarai bizottsági tárgyalásán vett részt. 

A tára-váláson a rendelettervezet sérelmes 254. §-ának — mely szerint 
a birtokrendezői mérnöki vizsgálaton az erdőmérnöknek a földmérértan-
Iból is vizsgáznia kell — törését kérte és egvben felhívta a bizottság 
figyelmét a tervezetnek az új erdőtörvény rendelkezéseivel való összhangba 
hozatalára. A bizottság előteriesztéseit egyhangúan elfogadta. 

A jelentés egyhangúan tudomásul szolgált. 
Ügyvezető ezután dr. Wor^chitz Frigyes erdőmérnöknek az Erdészeti 

Lapokban állandósítandó „külföldi lapszemle" rovat szerkesztésével kap
csolatban tett előterjesztését ismerteti. Worschitz ezen rovat szerkeszté
sével járó munkát minden ellenszolgáltatás nélkül, mint szerkesztőségi 
munkatárs kívánja végezni azzal, hogy a külföldi lapszemle rovat szer
kesztése nevével jelöltessék. 

Ügyvezető az ajánlat elfogadását javasoba, mert az módot nyújt a 
külföldi szakirodalom megismerésére, javasolja továbbá, hogy Worschitz-
nak ezen munkájáért az egyesület ugyanolyan írói tiszteletdíjakat fizes
sen, mint amilyeneket i ly közleményekért másoknak is fizet s egyben fel
hatalmazást kér arra, hogy a külföldi szaklapokkal való csereviszony fel
tételéhez szükséges cserelappéldányokat kiszolgáltathassa, 

A z igazgatóválasztmány a javaslatot egyhangúan elfogadja s a fel
hatalmazást megadja. 

Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak a hazai szár
mazású tűzifa fuvardíjkedvezményének a meghosszabbítására vonatkozó 
leiratát mutatja be. A kérdéssel kapcsolatosan közli, hogy az egyesületet 
a tárgya"ásókba nem vonták be. A földmívelésügyi minisztérium meg
bízottai azonban mindent elkövettek az egyesület álláspontjának elfoga
dása érdekében. Sajnos, ez nem sikerült teljes mértékben. A kereskede
lemügyi minisztérium ugyanis ultimátumszerűén két nap alatt választ 
kért arra nézve az egyesu ettől hogy a szállítási igazolványok díjának 
4 P-vel való emelését és a MÁV-nak való kárpótlás térítését vállalja-é 
azzal a kötelezettséggel, hogy ezt az álláspontot úey a lapban, mint a vá
lasztmány előtt védeni fogja, vagy pedig végrehajtja a tervbe vett tarifa
emelést. A maga részéről kényszerűségből vállalta a 4 P-ős eme'ésnek a 
védését, nehogy az legyen eljárásának a színezete, mintha saját akara-



tából járt volna így el, a tényállást a választmány tudomására hossza. 
Egyben javasolja a leiratok tudomásul vételét. 

Báró Prónay György minden tekintetben helyesli az ügyvezető eljá
rását, aki a két alternatíva közül az erdőbirtokosokra előnyösebb meg
oldást választotta. A megoldás azonban nem történt az egyenlő elbánás 
elve alapján. Az egyenlő elbánás elve az iett volna, ha 2 pengőt a fogyasz
tókra 2 pengőt a birtokosokra hárítottak volna. A 2 pengő a fogyasztás 
szempontjából nem bírt volna semmi jelentőséggel. Véleménye szerint 
szakítani kell már egyszer azzal az elvvel, hogy mindent az erdőbirtoko
sokra hárítsanak. 

Báró Waldbott Kelemen elnök megjegyzi, hogy teljesen szokatlan 
módon két napos ultimátumot intéztek az egyesülethez s így az ügyveze
tőnek a felelősséget vállalnia kellett. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak a tűzifa kötött 

forgalmával kapcsolatos: kérdések tárgyában az egyesület részéről történt 
felterjesztésre a Felsődunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület elnöksé
géhez intézett leiratát mutatja be. A leirat szövege a következő: , .A Felsőr 
dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesu et t. Elnökségének 'Sopron, Szent 
Imre-tér 1. M . K i r . Földmívelésügyi Miniszter &0.878/l;936. I. 1. szám. 
Tárgy: A tűzifa kötött forgalmával kapcsolatos kérdések. A tűzifa szabá
lyozásával kapcsolatosan kiadott egyes rendelkezések megváltoztatása 
érdekében előterjesztett beadványára értesítem a t. Egyesületet,- hogy a 
magyar tüzifaforgalom a tűzifa árának állandósításával az erdőgazdasági 
termelés gazdaságosságának biztosítása céljából szabályoztatott. 

Nagyon természetes, hogy ezt a célt csak bizonyos korlátozások mel
lett lehetett elérni és ennek ellenében az erdőbirtokosoknak is bizonyos 
mérvű áldozatot kellett és kell hozniok. Az a rendszer, amely a szállítási 
igazolványok bevezetése és az Erdőbirtokosok és Fakereskedők Faforgalmi 
Részvénytársaságának felállításával lépett életbe, általában célravezetőnek 
bizonyult mert az életbeléptetett intézkedésekkel sikerült a tüzifaára-
kat állandósítani és a tűzifa piacot megvédeni attól, hogy a túlkínálat 
által a termelői árak ismét oly mértékben csökkenjenek, amely a termelés 
rentabilitását veszélyezteti. 

Ezt a megoldást annak idején az erdőgazdaságok egyetlen országos 
érdekképviseleti szerve az Országos Erdészeti Egyesület is magáévá tette. 
Tagadhatatlan; hogy a Faforgalmi rt. működésének első idejében voltak 
némi zökkenők, amelyek szükségessé tették a szállítási igazolványok ter
vezett kiadásának bizonyos mérvű korlátozását, azonban emellett is igye
keztem az erdőbirtokosokra ebből származó hátrányokat a lehetőséghez 
képest enyhíteni, a jövőben pedig azon leszek, hogy ezek teljesen k i is 
küszöböltessenek. Minthogy továbbá a hazai erdőgazdaságok rentabili
tása érdekében a tűzifa árának állandósítását minden körülmények között 
biztosítani kell, természetes, hogy más megoldási lehetőség hiányában a 
jelenlegi rendszert, — de az eddig tapasztalt kisebb hibák lehető kiküszö
bölésével — fenn kellene tartani. Ezekre való tekintettel tehát ezidő-
szerint részemről nem látok okot fennforogni, hogy a szállítási igazolvá
nyok kiszolgáltatása körüli eljárás is megváltoztassák és pedig annál ke
vésbé, mert csak ezzel az eljárással áll módomban biztosítani azt, hogy a 
Faforgalmi rt. az erdőbirtokosokkal szemben vállalt lehívási kötelezettsé
gének eleget is tudjon termi. A t. Egyesület előterjesztésében foglalt azt a 
megállapítást, hogy a szállítási igazolványok kiadása zárt ajtók mögött 
történik s hogy a Faforgalmi Részvénytársaság részére kiadott szállítási 



igazolványok mennyisiégéről tudomás nem szerezhető, — helyt áLónak 
nem találom, mert hiszen a Szállítási Igazolványok Elosztását Intéző 
Bizottságban a t. Egyesület elnöke is helyet foglalt, amiáltal a bizottság-
ülésein történő ily irányú jelentésekről, a bizottság javaslatairól és az 
általam tett intézkedésekről tudomással bír s azokról állandóan tájéko-
zódhatik is. Egyidejűleg értesítem a t. Egyesületet, hogy a felterjesztésé
ben foglalt megoldási módozatokra hozzám javaslat nem érkezett s így 
azokat nem is tárgyalhattam, viszont természetes az is, hogy abban az 
esetben, ha a rendszer tökéletesítésére bárki részéről javaslat terjesztetnék 
elém, nem fogok elzárkózni az elől, hogy azt az érdekeltségek bevonásá
val letárgyaljam s annak elfogadása esetén — amennyiben mód kínálko
zik — életbe ne léptessem. Ami a t. Egyesületnek azt a kívánságát illeti, 
hogy a tűzifával kapcsolatos kérdésekben esetenként kérjem ki a vélemé
nyét ési nyújtsak módot arra, hogy azok a termelő és szállító erdőbirto
kosok és készlettulajdoinosok, akik fájukat saját maguk kívánják forga
lomba hozni, úgy az Országos Fagazdasági Tanácsban, valamint egyéb 
bizottságokban saját maguk vagy megbízottaik által olyan arányban nyer
hessenek képviseletet, mint ami őket tüzifa-készleteik arányában meg
illetné, figyelembe vehetőinek nem találtam. Nem teljesíthettem pedig 
ezt a javaslatát egyrészt azért, mert az erdőbirtokosoknak úgy is módjuk
ban van minden őket érintő kérdésben úgy az Országos Fagazdasági 
Tanács, mint az Országos Erdészeti Egyesület útján megnyilatkozni, 
másrészt pedig azért, mert a t. Egyesület által javasolt elv elfogadása 
a fakereskedői érdekeltség hasonló kérelmének teljesítését is maga után 
vonhatja s ez veszélyeztetné az erdőbirtokosoknak ezekben a kérdések
ben biztosított döntő súlyát. Budapest, 193© szeptember 24. A miniszter 
helyett: Mayer s. k. államtitkár. A másolat hiteléül: Budapest, 1935 saept. 
25. Pécsváradi B. s. k. min. irodasegédtiszt. P. H . " 

Ügyvezető' a leirattal kapcsolatban a következő nyilatkozatot olvassa 
fel: „Tisztelt Igazgató Választmány! Méltóztassék megengedni, hogy ezzel 
az üggyel kapcsolatosan egy rövid nyilatkozatot tehessek. Nem kívántam 
a Rimler őméltósága által az igazgat, választmányi ülésen felolvasott nyi
latkozatra reflektálni azért, mert hiszen a Tanácsos úr a nyilatkozat felol
vasása után azonnal eltávozott és azóta a választmány ülésein nem vett 
részt s így nem lett volna módja az én esetleges kijelentéseimre vála
szolni. Mivel azonban az én előterjesztésemnek olyan színezetet adtak, 
mintha abban én a Felsődunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesületet 
mint ilyet, annak a birtokos és erdőtiszt tagjait, illetőleg a Felsődunán
tuli Egyesület által szétküldött nyilatkozatot aláíró birtokos és erdőtiszt 
Urakat támadtam volna, méltóztassék megengedni annak a kijelentését, 
hogy sem az Egyesületet, amelynek magam is alapító tagja vagyok, 
mint ilyet, sem annak az egyes tagjait vagy a nyilatkozatot aláíró nem 
tagjait nem támadtam, nem is akartam támadni és nagyon sajnálom, ha 
az.egyoldalú informátoraikra vonatkozó kijelentéseimet az illetők vagy az 
Egyesület mint ilyen, magukra értelmezték volna. 

Ügyvezető kéri nyilatkozatának a jegyzőkönyvhöz való csatolását. 
Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető bejelenti, hogy a legutóbbi igazgató választmányi ülés óta 

Kelemen Jenő m. kir. főerdőmérnök, Ryll Viktor ny. miniszteri tanácsos, 
nemes Zólomy Imre Selmecbánya ny. erdőtanácsosa,, egyesületi rendes 
tagok elhunytak. Ugyancsak elhunyt az egyesületnek történt bejelentés 
szerint Dézsányi Jenő ny. gazd. főtanácsos egyesületi rendes tag is. 



Ügyvezető javaslatára az igazgatóválasztmány elhunytuk feletti 
őszinte részvétének a jegyzőkönyvben való megörökítését határozza el. 

Ügyvezető javaslatára ezután az igazgatóválasztmány Vadon Sándor 
oki. erdőmérnököt, ajánlja báró Biedermann Imre és Haszák Aladár segéd-
erdőmémököt ajánlja az ügyvezető, egyhangúan az egyesület rendes tag
jai sorába iktatja. 

Ügyvezető végül Pápa Miklósi jogszigorló egyesületi tagnak a tagdíj
nak mérséklése iránt benyújtott kérelmét ismerteti. 

Ügyvezető javaslatára az igazgatóválasztmány Pápa Miklós tagdíját 
a méltánylást érdemlő körülményekre való figyelemmel egyhangúan az 
e r d ó ő i ö K részére meghatározott tagdíj összegére, évi 12 P-re mérsékelte. 

Több tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. 

írói tiszteletdíjak! A z Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július hó 1-től kezdődően az Erdészeti 
Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: 
a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cik
kekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: 
a kiadóhivatal. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. k i r . Földmívelésügyi Miniszter 84.650/1935. III.—1. számú 
rendelete a szarvasbikák ez évi lelövési idejének módosítása tár

gyában. 

Tekintettel arra, hogy a folyó vadászati évadban a szarvas
bikáknak a lelövése a hazai szarvasállományhoz viszonyítottan 
sok helyütt mértéken túl történt és a meglévő szarvasbikaállo
mány a rossz ivararány és az országszerte dult szárazság követ
keztében . előállott takarmányhiány miatt nagymértékben legyen
gült, a gondozásomra bízott vadászati érdekek megóvása szem
pontjából a szarvasbikákat folyó évi október hó 20-tól kezdődőleg 
vadászati t i lalom alá helyezem. 

Ezen t i l a lmi rendelkezésből kifolyólag a folyó vadászati 
évadban szarvasbikákra csak folyó évi október hó 19-ig bezáró
lag szabad vadászni. 

Budapest, 1935. évi október hó 17-én: 
Dr. Darányi. 




