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Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapító
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
Jegyzőkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Budapesten
1916. évi május hó 25-én tartott üléséről.
Jelen voltak: báró Tallián Béla elnök, dr. Bedő Albert alelnök,
Almássy Andor, Arató Gyula, Balogh
Ernő, Bíttner
Gusztáv
Bodor Gyula, Csik Imre, Csupor István, Eránosz
Antal Jáncs,
herczeg Eszterházy Miklós, Gesztes Lajos, Kaán Károly,
Kársai
Károly, Kiss Ferencz, Kovács Gábor, Mikolás Vincze, Pech Kálmán,
átPottereQtmxá,
Rochlitz Dezső, Roth Gyula, Schmidt Károly, Szabó
József, Tomcsányi Gyula, dr. Tuzson János igazgató-választmányi
tagok és az egyesület tisztikara.
Távolmaradásukat kimentették: Horváth Sándor alelnök, Balázs
Sándor, Fischer- Colbrie Emil, Gaul Károly, Giller János, Havas
József, Hoffmann Antal, Hubay Zsigmond, Jákói Géza, Jankó Sándor,
Kallivoda Andor, Kócsy János, Krippel Móricz, Laitner Elek,
Osztroluczky Géza, Osztroluczky Miklós, Tavy Gusztáv, Téglás
Károly, Temesváry Béla, Vadas Jenő és Ulreich Gyula választmányi
tagok.

I. Elnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Csík Imre és Tomcsányi Gyula választmányi tagokat kéri fel s
azután melegen üdvözli a választmánynak uj tagjait, kérve őket,
hogy oly buzgalommal, ügyszeretettel és lelkesedéssel karolják fel
a magyar erdészet ügyét, mint a választmány régebbi tagjai.
II. Elnök sajnálattal jelenti, hogy a választmányt a legutóbbi
ülés óta fájdalmas veszteségek is érték. Elhunyt időközben Nagy
Károly miniszteri tanácsos, áki régi tagja volt a választmánynak,
továbbá Szálai Ernő és Szentimrey Dániel m. kir. főerdőtanácsosok,
akiket a legutóbbi közgyűlés szólított a választmányba.
A harcztéren ifjú életét a hazáért és mindannyiunkért fel
áldozta Dobrovits
László m. kir. erdőmérnök, rendes tag.
Az igazgató-választmány mély részvéttel veszi tudomásul az
elnök bejelentését és elrendeli, hogy részvétének a jegyzőkönyvben
é s kifejezés adassék.
III. Elnök továbbá jelenti, hogy gróf Pálffy József és Fekete
Lajos a választmányi tagságról — előbbi másoldalu nagy el
foglaltságára, utóbbi magas korára való utalással — lemondtak.
Sajnálattal tudomásul vétetik.
IV. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e l ő :
az egyesület bevétele az év elejétől az ülés napjáig 64.104 K 37 f
a kiadás ugyanezen idő alatt ___ . . .
40.390 K 64 f
Rendkívüli befizetések czimén befolyt:
kötelezvényekben tett alapítványok törlesztésére . . .
a Wagner-Károly-alap javára újévi üdvözletek meg
váltása czimén
a gróf Tisza-Lajos-alap javára.__ . . . . . . . . . . . . . . .
a Szantner-Oyula-alap javára ___ _ . . .
...
.a Rokkant-alap javára
rr

. 1.239 K — f
926 K
45 K
7.146 K
1.026 K

80 f
—f
45 f
67 f

Az elnökség rendelkezése alapján az egyes alapoknál s a
letéti számadásban rendelkezésre álló készpénzkészletekhez képest
az egyesület a IV. hadikölcsönből is jegyzett, még pedig 16.600 K
névértékű kötvényt, amivel összes hadikölcsönjegyzése 66.600 K-ra
emelkedett.
A Faragó-Béla-alapitvány harmadik segélyét az alapító jog
utóda az egyesület javaslatának megfelelően Szécsi Eugéniának
•adományozta.

A legutóbbi közgyűlés által választott uj számadás-vizsgáló
bizottság megalakult és elnökéül Hinfner György közalapítványi
erdőtanácsost választotta meg. A bizottság a mult évi zárszámadásokat
már megvizsgálta, azonban arra, hogy azokat előzetesen szétküldve,
a mai ülésen érdemleges tárgyalásra kitüzessenek, nem volt
elegendő idő.
A titkár tehát arra szorítkozik, hogy a zárszámadás eredményét
nagy vonásokban ismertesse. Daczára annak, hogy az egyesület be
vételei 10.678 K S l f-rel maradtak az előirányzat mögött, mégis
sikerült a pénzügyi egyensúlyt fentartani, sőt 3435 K 91 f pénztári
maradványt is elérni, amely az 1915. évi deczember 11-én hozott
határozat értelmében a f. évben való esetleges felhasználás végett
letétként kezeltetik.
A ferjforgó rendkívüli viszonyokra való tekintettel a titkár
kénytelen az igazgató-választmány engedélyét kérni arra, hogy
ezúttal csak szorosan véve az 1915. évi zárszámadást és a számadás
vizsgáló bizottság jelentését nyomassa ki, mig a vagyonszámadás
és a többi nyilvántartás közlésére a normális viszonyok beálltáig
halasztást kér, mert a nyomda mai csökkent teljesítőképessége és
az Erdészeti Lapok rendkívül apasztott terjedelme ezt elkerülhetet
lenné teszi.
Az igazgató-választmány a titkár jelentését tudomásul veszi
és a zárszámadás közzétételére vonatkozó javaslatot elfogadja.
V. A Pátria-nyomda az anyagok és munkabérek drágulása
következtében az Erdészeti Lapok eddigi (32%-kal már felemelt)
egységárait f. évi május hó 1-től kezdve ujabb 25%-kal felemelte
s arra való tekintette', hogy a papir ára napról-napra emelkedik
s beszerzése hova-tovább mindig nehezebb, az egyesületnek a jövő
évi papirszükséglet saját számlájára való mielőbbi beszerzését
ajánlotta, nehogy az Erdészeti Lapok megjelenésében esetleg fenn
akadás álljon be. Az utóbbi kérdésre vonatkozó válasz sürgős
lévén, az elnökség utólagos jóváhagyás reményében a nyomdát
felhatalmazta, hogy 50 rizsma papirost az egyesület terhére szerezzen
be, melynek mintegy 3500 K-t kitevő ára a letéti számadás terhére
lenne előlegezendő és az 1917. év folyamán olyképen térülne
meg, hogy a nyomda negyedévi számláin benyújtásakor az elő
legezett összeg negyede levonásába hozatnék.

Kaán Károíy választmányi tag kérdést intéz a Pátria-nyomdával
fennálló szerződés tartamára és felmondhatóságára nézve s ama
reményének ad kifejezést, hogy az ismételten felemelt árak csak
a mai rendkívüli viszonyok tartamára érvényesek, és papirdrágulás
czimén — ha az egyesület jövő évi papirszükségletét maga veszi
meg — 1917-ben semmi szin alatt se legyenek emelhetők.
A titkár ismerteti a Pátria-nyomdával fennálló szerződést,
melynek értelmében a szerződéses viszony bármelyik fél részéről
az év végével megszüntethető, ha a szerződést az illető év október
hó 1-éig felmondja. Tulajdonképen az áremelés is — mint
szerződésmódosítás — csupán október hó 1-je előtt és a követ
kező január hó l-jétől kezdődő érvénynyel léphetne tudomásul
vétele esetén életbe, azonban a mai rendkívüli viszonyok között az
igazgató-választmány ezektől a határidőktől már legutóbbi ülésében
eltekintett, amidőn kivételesen és további intézkedésig
hozzájárult
az akkor (1915. október 1-je után) kérelmezett 3 2 % - o s áremeléshez.
Dr. Bedő Albert I. alelnök felszólalása után az igazgató
választmány további intézkedésig és kivételesen tudomásul veszi
az ujabb, f. évi május 1-ével beálló 2 5 % - o s áremelkedést és jóvá
hagyja az elnökségnek azt a rendelkezését, amelylyel az Erdészeti
Lapok jövő évi papirszükségletéről gondoskodott, kiköti azonban,,
hogy a papir árának emelkedése czimén az 1917. évben a lap
előállítási ára emelhető ne legyen.
VI. A titkár jelenti, hogy a Szantner-Gyula-segélyalap tőkéje
7146 K 45 f összegben befolyt; az egyezésileg megállapított
7500 K tőkével és annak időközi kamataival szemben ez 750 K-val
kevesebb; a 750 K-t az államkincstár vonta le 10° o-os hagyatéki
illeték czimén. Minthogy ez a levonás, jótékony alapítványról
lévén szó, törvényellenes, az egyesület ügyésze felfolyamodással élt,
melyre válasz azonban még nem érkezett.
A befolyt 7146 K 45 f-ből 704 K 51 f az egyesületet illeti a
hagyatéki eljárás körüli készpénzkiadásai megtérítéseként; a marad
vány terhére 6600 K névértékű 6° o-os hadikölcsönkötvény vásá
roltatott.
Tudomásul vétetik.
VII. A Hirsch Istvánné született Kraft-Anna-segélyalapitvány
alapító levelének bemutatott tervezetét a közalapítványi ügyigaz-

gatóság lényeges módosítás nélkül küldötte vissza, ugy hogy
az alapító levél most már kiállítható és kormányjóváhagyás alá
bocsátható.
Tudomásul szolgál.
VIII. A rokkant-segélyalap gyűjtésére kérelmezett engedélyt
a belügyminiszter megadta; a gyűjtés ennélfogva a legközelebbi
jövőben kezdetét fogja venni.
Tudomásul szolgál.
IX. A titkár ismerteti a kormánynak a háborúval
összefüggő
rendkívüli intézkedéseit,
amelyek részben az egyesület által az erdő
gazdasági üzem folytonossága érdekében mult év október havában
hozzá intézett felterjesztés kívánalmainak keretében mozogtak,
részben azonban ezeken kivül állanak.
a) Előbbiek sorában megemlékszik az erdészeti
alkalmazottak
nak és erdei munkásoknak
a katonai szolgálat alól való időleges
felmentéséről,
amely tekintetben a honvédelmi minisztérium, de a
közös hadügyminisztérium is messzemenő engedményeket tettek.
Igaz ugyan, hogy ezeknek a gyakorlati életben való érvényesítése
körül sok nehézség merült fel, ez azonban közigazgatásunk mai
hiányos szervezete mellett másként nem is volt várható.
b) A katonai kormányzat az erdőgazdaságnak katonai
munkás
osztagok
kirendelésével is segítségére jött, és szabályozást nyert
a hadifoglyok igénybevételének kérdése is. Mindez ugyan kelleténél
későbben történt, de jó hatását legalább arra az esetre fogja érez
tetni, ha a háború netalán még hosszabb ideig tartana.
c) Történtek intézkedések a fuvarerő kirendelése érdekében,
ettől azonban a törvényhatóságok idegenkedtek, s kevés történt
az ország belsejében néhol időlegesen veszteglő katonai fuvarerő
felhasználása körül is.
d) Az erdei termékek kiszállításának megkönnyítése végett
az erdei vasutak
engedélyezésének
lényeges egyszerűsítését
kérte
volt az egyesület. A kereskedelemügyi minisztérium ki is adott nagy
későre (1916. február 18-án) erre vonatkozó rendeletet, mely azonban
a múlttal szemben érdemleges könnyítést nem tartalmaz. Az Országos
Erdészeti Egyesület erről a rendeletről csak f. évi márczius hó
végével kapott értesítést.

e) Az egyesület folyó év tavaszán ujabb kérelemmel is fordult
a kormányhoz. Nevezetesen néhány tölgykéregtermeléssel foglalkozó
erdőbirtokos felszólalt abban az értelemben, hogy a
tölgykéregre
megállapított
30 koronás maximális
ár nincs összhangzásban a
német birodalomban megállapított tölgykéregárakkal. Egyesületünk
vizsgálat tárgyává tette a kérdést, s arra az eredményre jutott,
hogy a németországi árak az erdőben raktározott, a mi áraink
pedig a vasúti kocsiba rakott árura vonatkozván, tényleg legalább
5 K-ra tehető disparitás áll fenn, melynek kiegyenlítését kértük a
kéreg erdőbeli árának megállapítása, vagy azáltal, hogy a vasutba
rakott kéreg ára 5 K-val felemeltetik.
Sajnos, hogy ez a kérésünk figyelemben nem részesült.
f) A székesfőváros és a budapesti kereskedelmi és iparkamara
a kereskedelemügyi minisztériumnál a tűzifa kötelező' suly szerinti
árusitásának
elrendelését szorgalmazta. Ebben az ügyben a
kereskedelemügyi minisztérium értekezletet hívott össze, amelyre
egyesületünk is meghívást nyert. Az illetékes tényezőkkel való
előzetes tárgyalás alapján a titkár oly rendelet-tervezetet terjesztett
ezen értekezlet elé, amely a tüzifakereskedelmet országosan szabá
lyozni, s a tapasztalható visszaéléseket megakadályozni alkalmas,
anélkül, hogy a fel nem aprított fára vonatkozóan az ürméter
szerinti árusítást kizárná, ame.yet kiküszöbölni teljesen lehetetlen.
Az értekezlet ezt a javaslatot teljesen magáévá tette, sajnos azonban,
hogy az akkor (folyó évi február havában) nagyon sürgősnek
jelzett kérdésben, eddig semmiféle intézkedés sem történt.
g) Folyó évi márczius hó végén, igen rövid (48 órai) határ
idővel meghívót kapott az egyesület a földmivelésügyi minisz
tériumban „a tüzifakérdés" tárgyalására kitűzött értekezletre. Az
egybegyűltek csak magán az értekezleten tudták meg, hogy tulajdon
képen a tűzifa országos ármaximumának
megállapításához
szükséges
adatok, nevezetesen a termelési költségek összegyűjtéséről van szó.
Az egyesületet képviselő titkár, hivatkozással arra, hogy a távirati
meghívóból a széleskörű adatgyűjtést feltételező fontos tárgy
kivehető nem lévén, s különben is két nap alatt ily adatok be
szerezhetők nem lévén, legfeljebb általánosságban véli a kérdést
tárgyaihatónak, mert tudomása szerint a kormány sem rendelkezik
elegendő adattal.

Az elnöklő államtitkár ur a kérdés általános tárgyalását nem
tartván az értekezlet czéljának, az egyesület képviselője azon többé
nem szólalt fel. Az értekezlet egyébiránt lényegileg egyik bihar
megyei fatermelő és a minisztérium referense közötti tárgyalás
volt a tüzifatermelés és szállítás költségeiről.
A maximális tüzifaárak azóta sincsenek (Budapestet kivéve)
megállapítva, s a titkár nem tartja szükségesnek, hogy ebben az
ügyben az Országos Erdészeti Egyesület' ezidőszerint
bármi lépést
tegyen, bár a tüzifaértékesités, a kereskedelem, s ezzel a fogyasztók
ellátása is szenved a fennálló bizonytalanság miatt.
h) A titkár továbbá megemlékszik a kormánynak folyó évi
márczius hóban 860. M. E. szám alatt kiadott arról a rendeletéről,
amely a közös használatú
erdők faértékesitésének
megkönnyítése
czimén módot nyújt arra, hogy ily erdők fatermését a közbirtokossági
elnökök árverés mellőzésével, alkutárgyalás utján adják el. Felette
veszedelmesnek, s a mai rendkívüli viszonyok között is indokolat
lannak tartja ezt a rendelkezést, amely erdészeti adminisztrácziónk
egyik legfőbb erősségén, az árverésen való faértékesités elvén
csorbát ejt, meggyanusitásokra, utóajánlatokra adhat okot, s éppen
az ország legszegényebb erdőbirtokosait fosztja meg a piaczi helyzet
által nyújtott ártöbbletektől, amelyeket a szakszerű becslés daczára
lépten-nyomon tapasztalhatunk, s amelyek manapság legtöbbször
5 0 — 6 0 % - o t kitesznek, de 1 0 0 — 2 0 0 % - r a is felszöknek.
Javasolja, hogy ezen rendelet visszavonása ügyében az egyesület
tegyen felterjesztést a kormányhoz.
i) Ismételten fordultak 1914. évben végzett, s nyomban hadba
vonult erdészeti főiskolai hallgatók az egyesülethez azzal a kérdéssel,
hogy ők mikor és mily feltételek között fognak államvizsgához
bocsáttatni? A titkár javasolja, hogy ennek a kérdésnek tisztázása
végett irjon fel az egyesület a kormányhoz, s egyben a nagyobb
magánuradalmakhoz intézzen oly irányú kérdést, hogy hadbavonult
tisztjeik ne szenvedjenek szolgálati idő és rangbeosztás dolgában
hátrányt a hadmentesekkel szemben.
k) Végül a titkár szóváteszi a gyantatermelés kérdését, s
annak szükségességét hangsúlyozza, hogy ez a termelés különösen
luczfenyveseinkre nagy veszélyt rejtvén magában, azzal az egyesület
nek foglalkoznia kell.

A titkár jelentéséhez és javaslataihoz elsőnek Pech Kálmán
választmányi tag szólalt fel. A személyzet és a munkások katonai
felmentése ügyében megjegyzi, hogy a földmivelésügyi minisz
térium az erre vonatkozó kérvényeket mindig soron kivül a leg
gyorsabban intézte el. A közerő kirendelését kevesen kérték.
Az erdei vasutak engedélyezésének egyszerűsítése tárgyában
a földmivelésügyi minisztérium teljesen az egyesület álláspontján
állott, úgyszintén a tölgykéregárak megszabása tekintetében is,
sajnálatos, hogy a kereskedelemügyi minisztérium ennek daczára
elzárkózott e kívánságok teljesítése elől.
A tüzifaárusitás szabályozása még tárgyalás alatt áll, úgy
szintén a tüzifaárak maximálásának kérdése.
Annak a kormányrendeletnek, amely a közbirtokossági erdők
ben az árverés mellőzésével való faértékesitésre módot ad, az a
czélja, hogy a szénbányavállalatokat, melyek bányafa dolgában
igen megszorultak volt, rövid uton, a hosszadalmas, a felebbezési
idővel együtt legalább 45 napot igénybe vevő árverési eljárás
nélkül a mulhatlanul szükséges bányafa birtokába juttassa. Eddig
azonban ily eladásra engedélyt még senki sem kért. Az egyesület
javaslatba hozott felterjesztését ellenzi.
A gyantatermelés ügyében ellenben szükségesnek tartaná, ha
az egyesület az ebből származható erdőgazdasági hátrányokra a
kormány figyelmét felhívná.
Arató Gyula választmányi tag a hadbavonult fiatal erdő
mérnökök államvizsgájára nézve ad felvilágosítást abban az érte
lemben, hogy ezek már eddig is kedvezményes elbánásban részesül
tek; rendszeres intézkedést nem tart lehetségesnek, mert a fel
merülő esőtek oly sokfélék, hogy külön-külön elbírálást igényelnek.
Bodor Gyula választmányi tag oly esetet ismertet, amelyben
a 860. M. E. számú rendelet alapján csikmegyei széldöntvények
több eredménytelen árverés után a közbirtokossági gyűlés mel
lőzésével (mert annak tagjai legnagyobbrészt a harcztéren vannak)
kéz alatt adattak el.
Kaán Károly választmányi tag a gyantatermelés ügyében
csatlakozik Pech indítványához. Fölhívja a választmány figyelmét
arra, hogy ujabban több oly hirdetményt látott, amelyek gyéritési
fatömegét bocsátottak tövön áruba. Nagy veszedelmet Iát abban,

ha a gyérítéseket nem a birtokos maga, hanem a vevő végezteti,
aki az erdő fenmaradásávál, a termelés és kihozatal kíméletes
eszközlésével mit sem törődik. Az egyesület figyelmeztető közbe
lépését tartaná ezen a téren szükségesnek.
Pech és Bodor a házilagos termelésre még be nem rendezett
birtokokon a gyérítéseket másként, mint tövön való értékesítéssel
kapcsolatosan, nem tartják lehetségesnek. Bodor erre nézve kísér
leteket végez luczfenyvesekben.
Tuzson János dr. választmányi tag hangsúlyozza, hogy a fekete
fenyő hazánkban csak csekély elterjedéssel bir s így Magyarország
a gyantatermelés terén nagy szerepet nem vihet. Az erdei- és
luczfenyő állandó gyantatermelésre nem való.
Bund Károly titkár a vázolt felszólalásokra válaszolva, elejti
azt az indítványát, hogy a hadbavonultak erdészeti államvizsgája
ügyében felterjesztés tétessék. Készséggel hozzájárul ahhoz, hogy
a gyantatermelésből származható bajokra már most felhívjuk a
kormány figyelmét.
A közbirtokossági erdők fatermésének alkutárgyalás utján való
értékesítésére nézve megjegyzi, hogy a kormányrendelet szövegé
ből nem vehető ki az, hogy csak szénbányavállalatok vehetnék
igénybe ennek a rendeletnek szerinte megengedhetetlen kedvez
ményeit, mert a többi bányavállalat, a papírgyárak, a vasutak s
tűzifára nézve még szélesebbkörü vevőközönség ép oly joggal
kívánhatják a rendelet alapján azt, hogy a közbirtokosságoknak
megengedtessék részükre fát alkutárgyalás utján eladni. Az árverést
megelőző és követő formaságokat mind elengedhctőnek tartja,
csak éppen magát az árverést nem. Árverés esetén a háborúra való
tekintettel elmaradhat a gazdasági bizottság jóváhagyása és a felebbezési határidő is, amelyre ebben az esetben sokkal kevésbbé van
szükség, mint a helyes áralakulásra nézve biztosítékot nem nyújtó
alkutárgyalásnál. Fentartja indítványát, hogy az egyesület a sérel
mes rendelet visszavonását kérelmezze.
Tallián Béla báró, elnök; országos érvényű maximális tüzifaárak megállapítását nem tartja lehetségesnek. Az árverések mel
lőzését igen veszélyes dolognak tartja, amely nagy felelősséget ró
a kormányra és utóajánlatok esetén igen kellemetlen helyzeteket
teremthet.

Pech Kálmán választmányi tag ujabb felszólalása után elnök
mindenekelőtt azt a kérdést bocsátja szavazás alá, vájjon az egye
sület irjon-e fel a kormányhoz a folyó évi 860. M. E. számú
rendelet visszavonása ügyében.
Az
szavaz.

igazgató - választmány

többsége

a

felterjesztés

mellett

Roth Gyula választmányi tag visszatér a gyantatermelés kér
désére és kéri, hogy a gyantának az erdeifenyő tuskóiból való
nyerését, amely művelet az erdőgazdaság érdekeivel összeegyez
tethető, az egyesület ne ellenezze.
Az igazgató-választmány ezek után a titkár jelentését tudo
másul véve, elhatározza, hogy a gyantatermelés ügyében az elhang
zott felszólalások értelmében felterjesztés készítendő, úgyszintén,
hogy a kormányt felkéri, figyelmeztesse az erdőbirtokosokat a gyéri
tési fatömeg tövön való értékesítésének veszélyes voltára. A nagyobb
erdőbirtokok tulajdonosaihoz a hadbavonult erdőtisztek méltányos
rangsorozása ügyében kérelmet intéz.
X . Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület felkérte az
Országos Erdészeti Egyesületet, hogy a kiegyezés, az autonóm
vámtarifa és a német birodalommal való jövő viszony erdészeti
vonatkozásait a két egyesület megbízottjai utján tegye szóbeli meg
vitatás tárgyává.
Az igazgató-választmány ezen eszmecsere előkészítésére és
foganatosítására az 1914. évben kiküldött vámügyi bizottságot kéri
fel, amelynek felhatalmazást ad arra, hogy magát a szükséghez
képest kiegészítse, illetőleg kívüle álló szakembereket is hallgasson
meg. (Elnök: Zselénski Róbert gróf; előadó: Schmidt Károly,
tagok: Bittner Gusztáv, Gaul Károly, Téglás Károly.)
X I . Az igazgató-választmány tárgyalás alá veszi Zólomy Imre
rendes tagnak a közgyűlés elé terjesztett s ez által elintézés végett
a választmánynak kiadott azt az indítványát, hogy az egyesület
a városi szolgálatban álló erdőőröknek vasúti díjkedvezményt
eszközöljön ki. A választmány beható megvitatás után megállapítja,
hogy egyedül a városi erdőőrök részére ily kedvezmény kieszközlésére remény nem lehet; ily mozgalomnak kilátásai csak akkor
lennének, ha az altiszti minőségű összes egyéb városi alkalma-

zottak részére is kéretnék ez a kedvezmény, erre pedig az egyesü
let nem illetékes.
Az igazgató-választmány tehát napirendre tér az indítvány felett.
XII. Boór
Károly r. tagnak ugyancsak elintézés végett a
választmányhoz utasított indítványa hadifoglyok igénybevételével
völgyzárógátak létesítését kivánja. Ebben a kérdésben
Jankó
Sándor vál. tag, aki a megjelenésben gátolva volt, Írásbeli véle
ményt nyilvánított.
Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy völgy
zárógátak létesítésének propagálása az Országos Erdészeti Egye
sület feladatain kívül áll, hogy továbbá tudvalévő dolog, hogy
hadifogoly a legszükségesebb gazdasági munkákra sincsen ele
gendő, hogy a völgyzárók tervei nincsenek meg s költségeik a
mai viszonyok között rendelkezésre nem állanak, ezt az indítványt
nem teheti magáévá.
XIII. A bányászati és erdészeti főiskola Mensa Academicája
részére az igazgató-választmány az utóbbi években adományozott
évi 3 0 0 K-t további öt évre megszavazza.
XIV. Az egyesület titkára Grundner és Schwappach fatömegtábláinak általa tervezett kiadására, illetőleg a költségek részleges
fedezésére 3600 K visszatérítendő hitelt kér.
Az igazgató-választmány Czillinger János segédtitkár előadása
mellett a kért hitelt a letéti számadás terhére engedélyezi, illetőleg
a mű kiadását elvállalja.
X V . Érczhegyi Géza könyvkötő, az egyesületi székház pinczeműhelyének uj bérlője utczai bejáró ajtót kíván létesíteni és a
közfalak nagyobbmérvü lebontását tervezi.
Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy az utczai
bejárat létesítéséhez már 1911-ben elvileg hozzájárult s hogy a
falbontások Kauser Gyula építész kikért véleménye szerint mű
szaki szempontból nem eshetnek kifogás alá, a bérlő költségén
teljesítendő ezen átalakításhoz oly feltétel alatt járul hozzá, hogy
amennyiben a bérlet megszűnnék, bérlő kívánatra köteles legyen
saját költségére az eredeti állapotot visszaállítani.
XVI. H. Gabnay Ferencz alapító tagsági jogai fiára ifj. h. Qabnay
Ferenczre, Gaspero Antal alapító tagsági jogai pedig
Gaspero
Henrikre az alapszabályok értelmében átruháztatnak.

XVII. Uj tagokként felvétetnek:
a) alapító tagokként: a kir. József műegyeíem
könyvtára
és
Sztehlo Oyula főmérnök eddigi rendes tag, mindkettő 3 0 0 — 3 0 0 K-val
készpénzben, aj. a titkár.
b) rendes tagokként: Babinszky Károly építész, aj. Sztehló Gyula,
Bachraty József erdőmérnök, aj. Bencze Gergely, Begyáts Gábor
erdőmérnökgyakornok, aj. Bartók Ernő, Bella János erdőmérnök
gyakornok, aj. Sztripszky Ágost, Berwald
Emil urad. főerdész,
aj. Roth Gyula, Bevelaqua István kir. segéderdőmérnök, aj. Tordony
Emil, Danila Miklós urad. erdőmérnök, aj. Tóbiás Miklós, Oojdits
Béla kir. erdőszámtiszt, aj. Tordony Emil, Orosz József fatermelő
és erdőbirtokos, aj. Bund Károly, Györké Ernő m. kir. erdőmérnök• gyakornok, aj. Nagy György, mezőtúri Horváth Sándor kir. erdő
mérnök, aj. Kacsanovszky József, Kelemen
István urad. erdész,
aj. Földváry Miksa, Kelemen Dezső erdőmérnökgyakornok, aj. Ritter
Károly, Marian Demeter erdőmérnökgyakornok, aj. Tóbiás Miklós,
Márics Antal kir. segéderdőmérnök, aj. Tordony Emil, gróf Mikes
zabolai
erdőgazdasága
e's fürésztelepei
r.-t., aj. Tomcsányi Gyula,
ifj. Molcsányi Gábor m. kir. segéderdőmérnök, aj. Bund Károly,
Neumann Jenő m. kir. erdőmérnök, aj. Sáliak János, Orbán Ferencz
kir. erdőmérnökgyakornok és Perc Vilmos kir. főerdőmérnök,
aj. Tordony Emil, Rakssányi
Győző erdőmérnökgyakornok, aj.
Lilge Károly, Stiopu János kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Bund
Károly, Tárczy Pál m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Bartók Ernő,
Tóth Antal m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Sáliak János, Vig
dorovits Ármin, a Glasner Testvérek fatermelő czég igazgatója,
aj. Emericzy Győző, Weisz Hugó és Társa fatermelő czég, Zeic
János erdőgondnok, aj. Bund Károly.
K. m. f.

