
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

Kivonat az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésének 
jegyzőkönyvéből . 

Az Erdészeti Lapok ez évi 3—4. füzetében röviden már 
megemlékeztünk az Országos Erdészeti Egyesület ez évi február 
hó 16-án tartott közgyűléséről s ugyanott kilátásba helyeztük, hogy 
arról bővebb tudósítást is fogunk adni. 

Ennek az ígéretnek az alábbiakban teszünk eleget: 
A közgyűlésen 120-an vettek részt és aránylag sok volt a 

vidéki tag is, ami a mai nehézkes közlekedési viszonyok között 
az egyesület ügyei iránti érdeklődésnek Örvendetes tanújele. 

Az évi jelentés lényegesebb részét ez évi 3—4. számunkban 
már ismertettük. 

A tárgysorozat második pontjaként tárgyalt indítványok során 
gróf Mailáth József szólalt fel elsőnek. Zajos helyeslés közt állapítja 
meg, hogy a trianoni békeszerződésben megszabott határainkat, 
melyek sem etnográfiailag, sem vizsajzilag nem felelnek meg, egy 
magyar embeij sem tekinti végleges határoknak. De a jelenlegi 
állapotnak átmeneti jellege mellett is ugy kell arra berendezkednünk, 
hogy ellenségeink megfojtási terve ne sikerüljön. 

A trianoni békeszerződés a legerősebb csapást a magyar
országi erdőkre és magára az erdészetre mérte, mert erdeinknek 
mintegy 86%-át vette el. 

Csonka-Magyarország évi fatermelése az évi faszükségletet 
csak kis részben fedezi, mig a hiányzó részt a megszállott terü
letekről kellene pótolnunk. 

Az eddigi tapasztalatok is megtanítottak már arra, hogy a 
rajtunk uzsoráskodó szomszédoktól támogatásra nem számithatunk, 
s miután a hiányzó készleteket tőlük csak lényegtelen mennyi
ségben tudtuk kiegészíteni, a kormány a kényszertermelésekhez 
volt kénytelen fordulni. Ez azonban sokáig nem folytatható, mert 
erdeink pusztulásához vezethetne. A hiány pótlását csakis a ter
melés fokozásával és uj erdőtelepítésekkel érhetjük el, mely munka 
egyedül hivatalos uton nem oldható meg, ahhoz az egész társa
dalomnak — az erdőbirtokosoknak is — hozzá kell járulnia. 



A mozgalom megindítására legilletékesebbnek az Országos 
Erdészeti Egyesületet tartja, mely a szakférfiakon kivül az erdő
birtokosokat és a favállalatok embereit is magában egyesíti és 
ezért indítványozza, hogy az Országos Erdészeti Egyesület: 

1. keresse meg a kormányt, hogy a kényszervágatásokat lehető
leg szüntesse be, s a hiányzó faanyagok pótlásáról behozatal utján 
gondoskodjék; 

2. keresse meg a kormányt az iránt is, hogy Csonka-Magyar
ország erdőségeit, azok évi fahozamát, az évi faszükségletet össze
írva állapittassa meg az évi fahiányt és a fahiány fedezésére tele
pítendő erdőterület nagyságát; 

3. a kormánynyal együtt hívja fel az erdőbirtokosokat annak 
bejelentésére, hogy birtokukból mekkora területet és minő támo
gatás mellett hajlandók saját költségükön beerdősiteni; 

4. ha önkéntes vállalkozás utján a szükséges erdő telepítése 
nem volna biztositható, keresse meg a kormányt törvényjavaslat 
előterjesztése iránt, melyben minden 20 holdnál nagyobb birtok 
bizonyos hányadának beertíősitése elrendeltetnék; 

5. adjon ki népszerű erdőtelepítési útmutatást és ennek 
összeállításával 3—5 tagu bizottságot bizzon meg. 

Arra való hivatkozással, hogy Szabolcs megyében maga is 
35 . év óta foglalkozik futóhomokfásitással, melynek eredménye
ként 950 kat. hold fásítása van és ujabb 800—1000 hold fásítását 
tervezi, mert meggyőződése szerint a mezőgazdaság mindig nehe
zebb helyzetbe jut és az erdőké lesz a jövő, lezárja beszédét. 

Báró Prónay Qyörgy gróf Mailáth József indítványát elfo
gadásra ajánlja. Szükségesnek tartja evvel kapcsolatban a köz
gyűlés figyelmét bizonyos ténykörülményekre felhívni, amelyeket 
az erdőbirtokosok károsoknak tekintenek. 

Elismeri, hogy a fahiánynak a szerencsétlen béke az oka, de 
szerinte egyrészt az irányárak megállapítása, másrészt a kényszer
termelések nagymértékű keresztülvitele erdeink devastacziójára 
vezet. Amig ugyanis azok a vállalatok, amelyek részére kényszer
termelés rendeltetik el, a belföldi fát a külföldinél 40—50%-kal 
olcsóbban kapják, az ujabb és ujabb kényszertermeléshez fognak 
ragaszkodni. 



Kifogásolja a megállapított irányárak rövid időközi változását, 
mely a termelő és „fogyasztó rovására végeredményében a közvetítő 
kereskedelemnek juttat hasznot. 

A kényszertermelések szerinte nem lettek terv szerint keresz
tül vive. Hibáztatja, hogy a kényszertermelések az erdőbirtokossal 
való'magánjogi megegyezés megkísérlése nélkül rendeltetnek el.*) 

Reméli, hogy az Országos Erdészeti Egyesület e tekintetben 
az erdőbirtokosokat kellő támogatásban fogja részesíteni, és az 
erdőbirtokosok is — ennek láttára — az eddiginél jobban fel fogják 
karolni az Országos Erdészeti Egyesület ügyeit. 

Kaán Károly h. államtitkár örömének ad kifejezést, hogy az 
erdőbirtokosok a közgyűlésen ilyen szép számban vannak jelen, 
és kívánatosnak tar,tja, hogy jövőben is részt vegyenek az egye
sület nagy közgazdasági jelentőségű munkásságában, miáltal be
tekintést fognak nyerni olyan kérdésekbe is, melyek egészen más 
világításba kerülnek, ha a részleteket is. ismerjük. 

Hálával fogadja Mailáth gróf indítványát. Rámutat arra, hogy 
az előbbi földmivelésügyi kormányok már bizonyos aggodalommal 
látták a háború alatt az erdők aránytalan igénybevételét és a 
háborús törvények értelmében adott felhatalmazás alapján az erdő
törvény 17. §-a alá nem tartozó erdőbirtokok fakészletének csak 
az okszerűség arányában való igénybevételétrendeletileg szabályozták. 

Eme rendelet ujabban felújíttatott, sőt más rendelkezéssel a 
földmivelésügyi kormány arra igyekszik az erdőbirtokosokat 
rávenni, hogy ahol az erdő igénybevétele elkerülhetetlen, a tar
vágások mellőzésével, gyérítésekből fedeztessék a faszükséglet. 

Az erdőfelügyelők az ez ügyben összehívott értekezleten 

*) A 4996/919. M. E. számú kormányrendelet 4. §-a szerint: 
Ha az igénybevett tövön álló vagy kitermelt fakészletek árára nézve a 

készlettulajdonos és az, aki részére a kényszertermelés elrendeltetett, az igénybe
vétel megkezdésének napjától számított 8 (nyolcz) napon belül meg nem állapod
nak, az igénybevett tövön álló vagy kitermelt készletek árát három tagu becslő-
bizottság állapítja meg.' 

A bizottság elnöke az illetékes kerületi állami erdőfelügyelő vagy helyet
tese s annak egy tagját a földmivelésügyi miniszter, egy tagját pedig a fakészlet 
tulajdonosa nevezi meg. A bizottság tagja gyanánt csak az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 3 6 . §-ában megállapított minősítésű erdőtisztet lehet megnevezni. A bizott
ság az árkérdésben 8 (nyolc) napon belül dönteni köteles. Szerk. 



nyomatékos figyelmeztetést kaptak, hogy az okszerűség elvére 
figyelemmel legyenek és a birtokosokat tanácsaikkal és útmutatá
saikkal támogassák. 

A földmivelésügyi kormány által kiadott uj üzemtervi uta
sítás a 17. § alá tartozó birtokosoknak is módot nyújt arra, hogy 
a rendesen a tarvágásokra vezető merev kereteken tul tegyék 
magukat, nagyobb területeken vezethessék be a vágásokat és az 
okszerű gyérítéseket semmi korlátozás ne akadályozza. 

Hiszi, hogy a felsorolt intézkedések megnyugtatják Mailáth 
grófot afelől, hogy a kormány megtette azt, amit az adott körül
mények között megtenni lehetett. 

Mailáth gróf helyesen mutatott reá, a trianoni béke áltál 
teremtett, az erdőgazdálkodókra tragikusan szomorú, az erdőbirto
kosok által is teljesen átérzett helyzetre, mely erdeink 86%-ának 
elvesztésében nyilvánul. De szomszédaink ezenkívül is mindent 
elkövetnek, hogy országunkat még jobban megalázzák. Már har
madik telét érjük a megaláztatásnak, mely idő alatt azokról a 
területekről, ahonnan a történelmi Magyarország a vasúti for
galom részére szükséges talpfát beszerezte, Csonka-Magyarországra 
egyetlen vasúti talpfa sem érkezett. 

A Máv. igazgatóság tudatában annak, hogy a forgalom meg
állása mit jelentene, legutóbb is azt kérte a földmivelésügyi kor
mánytól, hogy minden, talpfatermelésre alkalmas területet a Máv. 
részére vegyen igénybe. A földmivelésügyi kormány, hivatkozva 
ennek következményeire, a külföldi talpfabehozatalt hozta javas
latba, mire a Máv. képviselője rámutatott arra, hogy a kettős 
vágányú vonalak egyik vágányának, valamint egyes helyiérdekű 
vonalak felszedésének gondolatával kell a Mávnak foglalkoznia, 
hogy az ezekről kikerülő talpfát használhassa fel a hiány 
pótlására. 

Kéri a kormánynak eme körülmények közötti nehéz hely
zetét figyelembe venni. 

Hasonló az eset a bányafával. A történelmi Magyarország 
bányafaszükséglete 600.000 m3 volt. 

Csonka-Magyarországon a bányák 7 0 % - a maradt meg, de 
a legutóbbi időben az uj szénbányák egész sorozata létesült job
bára a nagy tüzelőinség miatt. 



A cseh-szlovák kormány bányafakivitelt alig engedélyez, 
más idegen területről behozatal szintén nincsen. A kormányzat 
igénybevett az országban tároló minden bányafára alkalmas 
anyagot, még az épitőállványfát is e czélra, a helyzet javulása 
reményében, de a helyzet nem javult. Ezzel szemben a Máv. 
állandóan csak 2—3 napi szénkészlettel rendelkezik és megtör
tént, hogy a Máv. részére a szállítás alatt álló tűzifából útközben 
kellett igénybevenni, és ezzel a fával fűteni a mozdonyt, hogy a 
fával rakott vonat tovább mehessen. 

Tűzifáját a fátlan' Duna-Tisza köze, a Tiszántúl és Budapest 
is többek között Biharból, Aradból és Erdély néhány megyéjéből, 
valamint Krassószőrényből. mint tüzifakamarákból szerezte be. 

Dunántúl tüzifaimportra szorult (Horvátországból látta el az 
alsó megyék faszükségletét). Ma a Dunántúlról kell Csonka-
Magyarország fentebb felsorolt területeire fát* vinni. Ma, mikor 
hónapok óta teljesen szabad a fabehozatal, amikor vállalatok 
egyesültek tüzifabehozatalra, van részvénytársaság, amely 12.000 
vagon behozatalra vállalkozott és 2000 vagonnál többet behozni 
mégsem tudott. 

Az ország szép erdőségeinek elvesztése a magyar erdőtiszti
kar legszomorúbb tragédiája, melyhez hasonló egy szakmát sem ért. 

És e tragédiában az a legszomorúbb, hogy a megmaradt 
kevésből kell még igénybevenni, mert az ország elsőrendű köz
szükségletei azt egyenesen megkívánják, megkövetelik. 

El kellett következnie a kényszertermelésnek, mert a felsorolt 
körülmények kényszerítő hatása lépett fel parancsolólag, amik 
elől kitérni nem lehetett. 

Hivatkozik az Erdészeti Lapokban pár hónappal ezelőtt meg
jelent czikkre, mely szerint Svájcz, noha nem vették körül ellen
séges államok, nem viselt háborút és szabad forgalmat élvezett, 
a világháború okozta kényszerű helyzet folytán erdőállományának 
nagy részét elvesztette. 

Nem csodálható tehát, ha ez a fátlan nyomorult ország is 
rászorult arra, hogy igénybe vegye azt a fát, amije van, ha csak 
valahogy is boldogulni akar. 

Igazat ad az előtte felszólalóknak abban, hogy a kényszer-



termelést a végletekig vinni nem lehet. A kényszerítő körülmények 
— ujabb jelenségekből következtetve — nem lesznek állandóak. 

A nyugat felől közelgő áresési hullám, valutánk javulása, a 
megszállott területek fakereskedőinek és erdőbirtokosainak a szabad 
forgalom mellett való állásfoglalása; az e területeken észlelhető nagy
mértékű pénzhiány és a folyóvizek forgalmának szabaddá tétele 
azok a reménysugarak, amelyek bizonyos mértékig megnyugta-
tólag hathatnak. 

A Prónay báró által hivatkozott konkrét esetekről hivatalosan 
is tájékozást kér. Megjegyzi, hogy a kényszertermelés elrendelésére 
az erdőfelügyelők tesznek javaslatot ama kormányrendelet alapján, 

* mely az okszerűség elvét is előírja. Ha. hibák és tévedések vannak, 
azok emberi hibákból eredők, de azt sohasem lehet rájuk sütni, 
hogy az illetőket nem a legjobb szándék vezette. Felsorol eseteket, 
melyekben az erdőbirtokosok engedélyt kaptak, hogy a kényszer
termelésképen igénybevett fatömegeket gyérítésekből fedezzék. 

Ahol a kormány tudomást szerzett, hogy a vállalatok vissza
éltek a kormány intézkedéseivel, a vállalatokat a használattól 
letiltották. 

Igazat ad báró Prónaynak abban, hogy a faáraknak fokoza
tosan, rövid időközökben való emelkedése bizonyos jogi bizony
talanságot és anyagi veszteségeket okozott, de az árak alakulá
sára igen különböző körülmények voltak kihatással (fuvarosok, 
gőzfavágók munkásainak követelései, az Árvizsgáló Bizottság külön 
intézkedése a fuvar megállapításában stb. 

Minden erdőbirtokosnak természetes óhaja és kívánsága, 
hogy az árak magasak legyenek, és a kormány is érzi azt a 
kötelességet, hogy a birtokosok érdekeit lehetőleg védje, de más
részt kötelessége a kormánynak az amúgy is pusztuló társadalmi 
osztályok és azon intézmények létfenntartásának biztosítása, amelyek 

" ma már nem tudnak fűteni, mert nem tudják megvásárolni a fát. 
Ha még jobban növelnők az árakat az katasztrófára vezetne. 

Biztosítja báró Prónayt, hogy a kormányzat és a földmivelés
ügyi miniszter, akit közgyűlésen képvisel, nagyon átérzi a helyzetet. 

Ha a kényszerítő körülmények enyhülnek, az erdőknek a 
további igénybevétel alól való mentesítése és fokozottabb védelme 
elsőrangú kormányzati intézkedés lesz. 



A kormányzat máris az erdészeti törvények egész sorozatá
val foglalkozik. 

Az erdőtelepítés és főleg az Alföld fásítása érdekében ugy 
a kormányzat, mint az Országos Erdészeti Egyesület számottevő 
működést fejtett ki. Ismerteti ezzel kapcsolatban az erdőtelepítési 
akczió kirendeltségi hálózatát, felsorolja az Alföldön eszközölt 
geológiai és egyéb felvételeket, a lekötött magmennyiségeket, a 
csemetekertek telepítési munkálatait, a fásitás érdekében létesítendő 
szakirodalom fejlődését stb. 

Megemlíti, hogy az erdőtörvény 17. §-a alá nem tartozó 
erdőbirtokokon gyakorolandó fahasználatok engedélyhez vannak 
kötve, mely engedély megadásának alapfeltétele, hogy az erdő
birtokos az erdő újraerdősítésének biztositéka fejében megfelelő 
pénzbiztosítékot tartozik az állampénztárnál letétbe helyezni. 

A fakészletek számbavételére vonatkozólag is már megtette 
a kormányzat az intézkedéseket. 

Végül felemlíti, hogy az erdőtisztek erdőszeretete garanczia 
arra, hogy a jelenlegi kényszerhelyzetet, mihelyt elkövetkezik annak 
ideje, megszüntesse és addig is az igénybevételt annyira mérsé
kelje, amennyire lehet és addig is csak annyit használjon fel, 
amennyit az ország elkerülhetetlen közgazdasági érdeke paran-
csolólag megkövetel. 

Osztroluczky Miklós a Mailáth gróf által az erdők felújítása 
érdekében javasolt kényszerintézkedéseket a készülő erdőtörvény
reformra való tekintettel, annak keretébe kívánja utalni, mert a 
sürgetett intézkedések a ma érvényben levő erdőtörvény kereté
ben végre nem hajthatók. A kényszertermélés tekintetében az az 
álláspontja, hogy a fánál, melyből nem áll annyi rendelkezésünkre, 
amennyi szükséges, a korlátoltról a szabad forgalom terére átlépni 
a legveszedelmesebb volna. De véleménye szerint a kényszerter
meléssel nem szabad ma már a normális fahozam keretén tul 
menni. Az erre vonatkozólag szükséges statisztikai adatok feldol
gozását sürgősen szükségesnek tartja, hogy ezek alapján a bel
földi faszükséglet csakis az évi fahozam mértékéig elégíttessék ki 
belföldi 'fából, a többi ellenben import utján fedeztessék. 

Ezzel kapcsolatban szerinte is megfelelő árpolitikát kell 
követni, mert igazat kell adni abban báró Prónaynak, hogy amig 



a belföldi fa olcsóbb lesz, mint a külföldről beszerezhető fa, az 
erdő devasztácziójának útját nem állhatjuk. 

Véleménye szerint megnyugtatná az érdekelteket, ha, mint 
minden államilag kezelt czikknél, ugy a fánál is az érdekeltek 
bevonásával történnék az értéktermelési és kihasználási programm 
megállapítása. Olyan bizottságra gondol, mint a szénbizottság, 
mely a közmegnyugvásnak és a kormányzat helyesebb tájékozta
tásának is érdekében állana. Eme konkrét módosításokkal Mailáth 
gróf javaslatát elfogadja. 

Miután Mailáth gróf indítványára vonatkozólag az igazgató
választmánynak az idő rövidségére való tekintettel nem állott 
módjában a közgyűlésnek javaslatot tenni, a közgyűlés Prónay 
báró ujabb hozzászólása után elnök javaslatára a szóban forgó 
indítványt Osztroluczky Miklós módosításával kiadja az igazgató
választmánynak azzal, hogy a kormánynál a szükséges javaslato
kat tegye meg. 

A közgyűlés ezután Ormai Kálmán és társai által a meg
szállott területekről menekült közszolgálati alkalmazottak elmaradt 
járandóságainak pótlólag való utalványozását czélzó indítványt 
igazgató-választmány javaslatának megfelelőleg magáévá téve, uta
sítja az elnökséget, hogy annak értelmében átirattal forduljon a 
közszolgálati alkalmazottak nemzeti szövetségéhez. 

Ormai Kálmán és társainak a menekült erdőtisztek alkal
maztatása ügyében tett indítványát a közgyűlés tárgyalás és elin
tézés végett az igazgató-választmánynak adja ki. 

Az alapszabályok módosításának tárgyalása rendjén az ala
pító tagsági dijat erdőtiszteknél és más kötött jövedelmű tagoknál 
500 koronában, erdőbirtokosok, fakereskedők é s rnás vállalatokra 
nézve 4000 koronában állapította meg a közgyűlés és felvette az 
alapszabályok uj 41/a §-a-ként az 1918. évi közgyűlés határozata 
értelmében létesítendő állandó bizottság szervezetét, végül pedig 
az egyesületi titkár utalványozási jogát 2000 koronáig terjesztette ki. 

Az ezután'megejtett választás eredményéről az ez évi 3—4. 
füzetben már megemlékeztünk. 

Miután az 1919. évi zárszámadást a közgyűlés elfogadta és 
a felelős számadóknak a felmentvényt megadta, az egyesület titkára 
bemutatta az 1921. évi költségvetést, mely- 242.568 K bevétellel 



szemben ugyanannyi kiadást tüntet fel és megjegyezte, hogy a fel
tüntetett 37.514 K egyéb bevétel tulajdonképen hiány, mely azokból 
az adományokból lesz fedezendő, amelyeket az erdőbirtokosok 
juttattak az egyesület fenntartására. 

A közgyűlés a költségvetést elfogadván és a jövő évi köz
gyűlés helyének és tárgysorozatának megállapítását az igazgató
választmányra bizván, elnök a közgyűlést bezárta. 

II. 
Az alapitó tagok alapítványi összegének felemelése. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek február 16-án' tartott 
legutóbbi közgyűlése az alapszabályoknak oly értelmű módosítását 
határozta el, hogy alapitó tagnak újonnan belépő erdőbirtokos, 
faiparos vagy fakereskedő legkisebb alapítványa 4000 K, erdő
tiszteké és más kötött jövedelmű egyéneké 500 K. 

Az eddigi alapitó tagok szerzett jogai épségben maradnak, 
mindazonáltal az egyesület nehéz anyagi helyzetére való tekintettel 
azzal a kérelemmel fordulunk eddigi alapitó tagjainkhoz is, hogy 
az alapított összeget felemelni szíveskedjenek. 

Amennyiben az alapítvány összege legalább 2000 K-ra emel
tetik, az évi 40 K pótdíj fizetése elmarad, úgyszintén mentesek ez 
alól természetesen a 4000 K-val belépő uj alapitó tagok is. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

III. 

Árváltozás az üzemtervi nyomtatványoknál . 

Az Erdészeti Lapok m. é. szeptemberi füzetében a 434. olda
lon E. 2—7. és E. 9—16. szám alatt felsorolt üzemtervi nyomtat
ványok ára az eddigi 1 K-ról 1 K 38 fillérre, az E. 8. szám alattié 
2 K 50 fiiléiről 3 K 25 fillérre, végül az E. 17. sz. alattié 50 
fillérről 63 fillérre emelkedett a földmivelésügyi minisztérium 
1921. évi 6984. sz. értesítése alapján. 

Felesleges levelezés elkerülése végett megrendeléseknél kérjük 
ezen összegek figyelembevételét! Az E. l / a és b számú nyomtat
ványok ára változatlan. 

ú£ 


