
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

151—1937. szám. 

Jegyzőkönyv 
felvétetett az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának 
1937. évi áfprilis hó 19-én délután 5 órakor tartott ülésén. 

Jelen, voltak: Báró Waldbott. Kelemen elnök, Térti Béla és ifi. gróf 
Teleki József alelnökök, Biró Zoltán ügyvezető, Ajtav Jenő, dr. Ajtai 
Sándor, gróf Apponyi Károly, Arató Gyula, Beyer Jenő, Czillinger János, 
gróf Esterházy Móric, Huszár Tibor, Karsuy Károly, gróf Keglevich Gyula, 
vitéz Lámfalussy Sándor, Lengyel Sándor, gróf Maiidth György, Nagysza-
lánezy Brúnó, Onczay László, Orosz Antal, Osztroluczky Miklós, Papp 
Béla, báró Prónay Gábor, Urbánfy Ignác, Véssei Mihály, Vuk Gyula 
választmányi tagok, Vésscy Ferenc egyesületi tag és dr. Mihályi Zoltán 
titkár. 

Elnök: Üdvözlöm a megjelent urakat és az egyesület igazgató 
választmányának a mai napra kitűzött ülését, megnyitom. 

Megállapítom, hogy a meghívók a választmányi tag urak címére 
szabályszerű időben szét lettek küldve és hogy az ülés a megjelentek szá
mára való tekintettel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentették: Borhy György, gróf Festetics 
Kristóf, Földváry Miksa, Ivanich Ferenc, Lady Géza, Matusovits Péter, 
Molcsány Gábor, herceg Montenuovo Nándor, őrgróf Pallavicini Alfonz 
Károly, dr. Papp-Szász Tamás, Rimler Pál, Roih Gyula, Schenkengel 
László és Walla Ferenc választmányi tag urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Orosz An ta l és Papp Béla választmányi 
tag urakat kérem fel. 

Legelőször is egy szomorú kötelességet kell teljesítenem, amikor 
bejelentem a t. igazgató válaisztmánynak, hogy Márk Pál erdőmérnök úr, 
aki már közel 2 év óta igazán csekély tiszteletdíj ellenében látta el az 
Egyesületnél a pénztárosi teendőket, e hó 11-én hosszas és kínos szenvedés 
után meghalt 

A z alatt az idő alatt, amíg a pénztárosi tiszteéget viselte, a leg
nagyobb odaadással s elismerésreméltó pontossággal ós szorgalommal 
végezte munkáját, ezért tisztelettel javasolom, hogy a t. igazgató választ
mány elhunyta felett érzett fájdalmának jegyzőkönyvileg adjon kifeje
zést és részvétét hátramaradott özvegyének is hozza tudomására. 

A választmányi ülés összehívására két miniszteri leirat, adott okot. 
A z egyik a Földmívelésügyi M . K i r . Miniszter Űr leirata, amelyik

kel .aa ország tűzifaellátásának biztosítása tárgyában, a másik a ked
vezményes tűzifa-tarifa kérdése, amelyiknek a tárgyalására a Kereskede
lemügyi M . K i r . Miniszter Ür e hó 21-re értekezletet hívolt. össze. 



Igen jól méltóztatik tudni, mii jeleni ennek a tarifakedvezménynek 
a fenntartása, különösen a határmentén, a piactól távolfekvő erdőgazda
ságokra nézve. 

Ezeknél az erdőgazdaságoknál a mai tarifakedvezmény érteke 10.000 
kg-ként 40 pengő körül mozog, sőt a budapesti viszonylat ügyel embevéte
lével ezt több helyütt meg is haladja. 

Feleslegesnek tartom a t. igazgató választmány előtt részletezni, mit 
jelent ez a kedvezmény egy nagyobb erdőgazdaságnál. 

Fel kell azonban hívnom a figyelmet arra, hogy ez évben nagyon 
erős küzdelemre lesz kilátásunk, amiben nem kis része lesz az utolsó idők
ben beállott és talán nem teljesen indokolt áremelkedéseknek. 

Be kell , hogy jelentsem egyúttal a t. igazgató választmánynak, hogy 
a telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésről szóló 1936. évi 
X X V I I . t.-c. végrehajtási utasításának tervezetét a Földmívclésügyi M . 
K i r . Miniszter Űr leküldötte az Egyesületnek hozzászólás végett. 

Erre vonatkozólag az ügyvezető fog majd megfelelő javaslatot tenni. 
Tájékoztatnom kel l egyúttal a t. igazgató választmányt arról is, 

hogy az árvédelmi szerv létesítése ügyében tett intézkedések czideig 
milyen eredménnyel jártak. 

A földmívelősügyi miniszter úr február hó 19-én küldte meg a kon
cessziós tervezetet, az Országos Fagazdasági Tanácsnak a szükséges intéz
kedések megtétele céljából. 

A Tanács továbbadta a tervezetet erdőbirtokos tágjainak és az 
elmúlt hat hét, alatt állandóan és behatóan foglalkoztunk az üggyel. 

Miután a miniszteri tervezet néhány lényeges eltérést tartalmaz 
azzal a tervezettel szemben, amelyet az Országos Fagazdasági Tanács 
november 27-én a kormányhoz felterjesztett, az erdőbirtokos részvénytár
saság megalakítása elé nem csekély nehézségek tornyosultak és életképes
ségét illetően is komoly aggályok merültek fel. így elsősorban a miniszter 
úrnak az a kikötése, hogy a, részvénytársaság köteles minden évben leg
alább 25.000 vasúti kocsirakomány belföldi termelésű tűzifát felvásárolni, 
jelent olyan súlyos feltételt, amely ellen komoly kifogások hangzottak el. 

Ennek dacára mindent elkövettünk, hogy valamilyen megoldást 
találjunk, mert az árvédelmi intézkedések fenntartását az erdőbirtokos
ság egyeteme szempontjából létkérdésnek tekintjük. 

A 25.000 vagon belföldi tűzifa felvásárlásának biztosítását úgy gon
doljuk megoldani, hogy a létesítendő részvénytársaság szorosan együtt
működik majd a budapesti tüzifapiac szabályozása céljából megalakí
tandó tüziifakereskedő-szövetkezettel, amely nemcsak arra kötelezi magát, 
hogy a részvénytársaság által felvásárolt fát átveszi, hanem a kormány
zat által megállapított eladási árak betartását is vállalja. 

Miután ez az együttműködés kezére jár a kormánynak abbeli törek
vésében, hogy a tűzifa ára a fogyasztóközönség felé is állandósíttassék, 
a miniszter úr elvileg hozzájárult ahhoz, hogy az általa kikötött 25.000 
vagonos mennyiség"be az a tűzifa is beleszámíttassék, amit a létesítendő 
szövetkezet a részvénytársaság számára megállapított feltételek szerint 
hoz forgalomba. 

Ezek a tárgyalások igen sok időt vettek igénybe, úgy, hogy a mi
niszter úr által kitűzött 60 napon belül nem voltak lebonyolíthatók s 
további négy hét haladékot kellett kérnünk. 

A finanszírozás szempontjából számbajöhető pénzintézeti csoportok
k a l való tárgyalások is meglehetősen előrehaladtak már és a részvény
jegyzési felhívást remélhetőleg rövid időn belül 'kibocsáthatjuk. 

Sajnálattal kel l megállapítanom, hogy időközben a tűzifapiacon 
súlyos helyzet állott elő, amit részben az idei termelésű fára vonatkozó 
kormányhatósági irányárak hiánya, idézett elő. De le kell szögeznünk. 



hogy az erdőbirtokösságot nem terheli felelőssé*, mert ebben az árvédelmi 
intézkedések ügyében már az elmúlt év februárjában megtettük a kezde
ményező' lépéseket és az Egyesületnek, valamint az Országos Fagazdasági 
Tanácsnak csaknem szószerint egyező javaslata már májusban a minisz
ter úr előtt feküdt, de a november hó 27-én benyújtott koncessziós terve
zetre is csak február 19-én érkezett meg a döntés. 

Ügyvezető: Ismerteti a Földművelésügyi Miniszter Űr 82.142/19:17. sz. 
leiratát. 

A z igazgató választmány beható tárgyalás után egyhangúlag a 
hazai erdőgazdaság érdekeinek védelmében foglal állást és felhatalmazza 
az elnökséget, hogy a minszteri leiratra ilyen értelemben adja meg a 
vál aszt. 

Elnök: Ismerteti, a M . K i r . Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisz
ter Űr 11.S11/VI./1937. számú átiratát, amely meghívó a tarifakedvezmény 
ügyében tartandó tárgyalásra. Hangsúlyozza a kérdés rendkívüli fontos
ságát, és javasolja, hogy a tárgyalásra az erdőbirtokosérdekeltség minél 
több képviselőjét küldje k i . 

A z igazgató-választmány a lárgyalóbizottságba: az elnököt és 
Biró Zoltán, gróf Esterházy Móric, gróf Mailálh György, vitéz Lámfalussy 
Sándor, Osztroluczky Miklós, báró Prónay György, ifj. gróf Teleki József 
választmányi tagokat delegálja. 

Ügyvezető: Ismerteti a telepítésről szóló törvényjavaslat végrehaj
tási rendeletének előadói tervezetét, amelyet a földmívelésügyi Miniszter 
Űr 16.481/1937. számú leiratával hozzászólás céljából küldött meg az 
Egyesületnek. 

A tervezetnek csak a 15., 31., 34., 37., 92., 1.34., 186. §-ai érintik az 
erdőgazdaság érdekeit, de csak kisebb mértékben. A törvény módot nyújt 
többek között arra, hogy a minden oldaliul mezőgazdasági területtel körül
vett kis erőterületeket a birtokos kívánságára telepítés céljából igénybe 
lehessen venni. Olyan esetekben, amikor a birtokos vállalja, hogy maga 
telepít új erdőt, a faanyag kihasználásának joga feltétlenül a birtokost 
i l le t i meg, ha vállalja a más művelési ágra való áttérés költségeit. A ter
vezet nem tartalmaz egyetlen olyan rendelkezést som, amely az erdőgazda
ság, illetőleg az erdőbirtokos szempontjából aggályos lenne és ezért java
solja, hogy a választmány azt megnyugvással vegye tudomásul; 

Az.igazgató-választmány ügyvezető javaslatát egyhangúlag magáévá 
teszi. 

Ügyvezető: Ismerteti a M . K i r . Kereskedelmi- és Közlekedésügyi 
Miniszter Úrnak 43.320/YTI./1936. szám alatt a .Földmívelésügyi Miniszter 
Űrhöz intézett és onnan másolatban megküldött átiratát, amely az Egye
sület által 60,3/1936. szám alatti felterjsztésére adott választ tartalmazza, 
hogy t, i . a. MÁV az idoi talpfa-beszerzésnél a méretarányos beosztáson 
felül megvételre felajánlott 22,600 darab talpfát is hajlandó a termelőktől 
átvenni, de csak a méretarányos beosztású talpfakészletek leszállítása 
ufá.n és alacsonyabb egységáron. 

Ügyvezető hangsúlyozza, hogy a talpfatermelést csak úgy lehet 
fokozni, ha a termelő megfelelő árat kap az anyagáért. A viszonylagosan 
kis mennyiségű méretarányos beosztáson felüli talpfamennyiség átvétele 
a MÁV-ra nem jelent megterhelést, sőt inkább bizonyos mérvű biztonságot, 
nyújt szükségletei fedezésénél. Ezenfelül csökkenti a külföldi behozatalt 
és a vele kapcsolatos munkaalkalom, valamint a megtakarított deviza 
révén közgazdasági súlya is jelentős. Javasolja tehát, hogy az Egyesület 
egy újabb felterjesztésben mulasson élesen rá a kérdéssel kapcsolatos kö
rülményekre és kérje mégegyszer a felajánlóiI talpfamennyisögnek meg
felelő áron való megvételét. 



A z igazgató-választmány ügyvezető .javaslatához egyhangúlag hoz
zájárul. 

Ügyvezető: Bemutatja a M . K i r . Pénzügyminiszter Ürnak 178.164/ 
1936.. illetőleg a M . K i r . Külügyminiszter Ürnak 50.512/1V/1937. számú 
leiratát a határmenti tűzdfaforgalom körül tapasztalt visszaélések meg
szüntetése tárgyában, válaszul az Egyesületnek Onczay László indítványa 
értelmében tett felterjesztésére. A Pénzügyminiszter Űr átirata szigorú 
ellenőrzést helyez kilátásba a tűzifatoehozatalnak a szabályszerű kettős
birtokosi, illetőleg határszéli úti-igazolványokhoz való kötésével és a 
határszéli lakosok tényleges szükségletének felülvizsgálásával. A fizetési 
módozatoknak az Egyesület által javasolt szigorítását, — a határmenti 
lakosoknak különleges viszonyaira való tekintettel, — nem látta teljesít
hetőnek. A z erdősült vidékeken egy 30 km-es behozatali t i lalmi körzet 
létesítése pedig a fennálló államközi szerződések miatt nem vihető 
keresztül. 

A pénzügyminiszter úr átirata kétségtelenül a legteljesebb meg
értést mutatja; konkrét esetekben a minisztérium bizonyára szigorúan 
fog eljárni. 

Tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: Bemutatja Kutassy Viklor egyesületi tag beadványát, 

amelyben aggályát fejezi k i a gazdatisztek kötelező biztosításáról szóló 
1936. évi X X X V I . t.-c. szövegezésével szemben. A törvény t. i . nem mondja 
k i világosan, hogy hatálya a magánalkalmazásban álló erdőtisztekre is 
kiterjed. Miután ez az aggodalom neves közjogászok részéről is felmerült, 
javasolja, hogy az Egyesület forduljon újabb felterjesztéssel a miniszter 
úrhoz és kérjen minden tekintetben megnyugtató rendelkezéseket a végre
hajtási utasításban. 

Az igazgató-választmány ügyvezető javaslatát egyhangúlag magá
évá teszi. 

Ügyvezető: Bemutatja a Földmíveléisügyi Miniszter Ürnak 116.557/ 
1936. számú leiratát, amelyben arról értesíti az Egyesületet, hogy a Kül
kereskedelmi Bizottság kizárólag az érdekelt tárcának képviselőiből 
alakul meg és így az Egyesületnek az a kérelme, hogy a Külkereskedelmi 
Bizottság tárgyalásain az erdőgazdaság érdekképviseletének megbízottja 
is részt vehessen, nem teljesíthető. 

Tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: Jelenti, hogy az Erdőbirtokosok és Fakereskedők Fafor-

galmi Kt.-a folyó évi augusztus hó 1-ére felmondta az általa bérelt III . 
emeleti helyiségeket. Felhatalmazást kér az elnökség számára, hogy a 
helyiségeket ismét bérbeadbassa. 

A z igazgató-választmány ügyvezető javaslatához egyhangúlag 
hozzájárul. 

Ügyvezető: Bemutatja Esztergom város megkeresését, amelyben arra 
kéri az Egyesületet, hogy az 1938 Szent István-évi közgyűlését Esztergom
ban tartsa meg. Javasolja a meghívás elfogadását. 

A z igazgató választmány ügyvezető javaslatát egyhangúlag 
magáévá teszi. 

Ügyvezető: Bemutatja az Országos Mezőgazdasági Közlőiig meg
keresését, amelyben az Erdészeti Lapok-n&k cserepéldányként való meg
küldését kéri. Javasolja a csereviszony elfogadását. 

A z igazgató-választmány ügyvezető előterjesztéséhez egyhangúlag 
hozzájárul. 

Ügyvezető: Bemutatja a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségének levelét, amelyben köszönetét fejezi k i a közgyűlési terem
nek több alkalommal is díjtalanul való átengedéséért. 

Tudomásul szolgál. 



Ügyvezető: E l v i döntést ker egy, az Erdészeti Lapok-at illető ügy
ben. Könyvismertetéseket a lap eddig is készséggel közölt a szakkörök 
tájékoztatása céljából, de anyagiakban sokkal tehetősebb egyesületek és 
szaklapok (például a Köztelek) csak úgy adnak helyt i lyen közleménynek, 
ha a könyv ismertetője az általa ismertetett műveket a szerkesztőség 
rendelkezésére bocsátja. Tekintettel arra, hogy az Egyesület könyvtára, 
gyarapítására ezidőszerint alig fordíthat valamit, javasolja, hogy az 
Erdészeti Lapok-ban könyvismertetések a jövőben csak az ismertetett 
könyv átengedése ellenében legyenek közölhetők. 

Az igazgató-választmány ügyvezető javaslatát egyhangúlag 
magáévá, teszi. 

Ügyvezető: Javasolja, hogy az Erdészeti Lapok-íban közzéteendő 
apróhirdetések díja folyó évi július hó 1-től mm.-ként 20 fillérről 30 f i l 
lérre emeltessék fel, tekintettel arra, hogy hirdetési ügynökök közre
működésével több hirdetésre lehetne számítani, de a közvetítésért meg
felelő jutalékot is kel l 'biztosítani. 

A z igazgató-választmány ügyvezető javaslatát egyhangúlag el
fogadja. 

Ügyvezető Tagdíjügyekre vonatkozólag tesz jelentést. 
A z igazgató-választmány Ügyvezető javaslatára Chernél Lászlót és 

Simon Gusztávot — tagdíjhátralékuk behajthatatlansága miatt — törli 
a tagnévsorból. 

Ügyvezető: Jelenti, hogy felvételüket kérték az egyesületbe: Ma
gyar János erdőmérnök (ajánlja: Fekete Zoltán), Pilisy Lóránd, Erős Pál 
és ifj. Róth Gyula erdőmérnökök (ajánlja: Ügyvezető), Gaál László erdő
mérnök (ajánlja: Wagner Gyula), Szabó József, Roller Kálmán erdőmér
nökök és Szigeti Béla m. kir . s. erdőmérnök (ajánlja: dr. Mihályi Zoltán). 

A z igazgató-választmány nevezetteket egyhangúlag az Egyesület 
tagjai sorába iktatja. 

Ügyvezető: Jelenti, hogy néhai Márk Pál erdőmérnök, egyesületi 
pénztáros özvegyének alelnök Úr engedélye alapján 3 havi javadalmazá
sát, összesen 300 pengőt utalt k i temetési segély gyanánt és Hitler Jó-
zsefné gépírónő számára, ak i már 5 hónapja 'beteg, alelnök Űr szintén 
100 pengő betegseiglélyt engedélyezett. Kéri a rendelkezéshez az igazgató
választmány utólagos hozzájárulását. 

Az igazgató-választmány a kiutalt segélyekhez készséggel hozzájárul. 
Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti. 




