
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
Választmányi ülés. 

A z Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 1943. évi 
március hó 5-én d. e. 11 órai kezdettel Budapesten, az egyesület szék
házában ülést tartott, amelyen megjelentek: vitéz Waldbott Kelemen 
báró elnök, Teleki József gróf alelnök, Bíró Zoltán ügyvezető, Mihályi 
Zoltán dr. titkár, Keglevich Gyula gróf tiszteleti, továbbá Beyer Jenő, 
Földváry Miksa, Kardoss Kálmán, dr. Károlyi István gróf, Kársai 
Károly, Kovács Gábor, Mailáth György gróf, vitéz Onczay László, 
Orosz Antal, Pallaviclni Alfonz őrgróf, Papp-Szász Tamás dr., Riedl 
László, Rochlitz Béla, Schenkengel László, Tóth Bódog, Urbánfy Ignác, 
Zólomy Imre és Zsombory Ignác választmányi tagok. 

Távolmaradásukat kimentették: Széchenyi Bertalan gróf tiszte
leti, továbbá Bartha Dezső, vitéz Bontay Ferenc, Czillinger János, 
Fekete Zoltán, dr. vitéz Festetics Kristóf gróf, Hendrey József, Károlyi 
Gyula gróf, Klőzel Oszkár, Lady Géza, Lámfalussy Sándor, Matuso-
vits Péter, Osztroluczky Miklós dr., vitéz Rábay Gyula, Rónai György, 
Roth Gyula, Takács Zsigmond, Tuzson János dr., Véssei Mihály és 
Vuk Gyula választmányi tagok. 

Vitéz Waldbott Kelemn báró, elnök üdvözlő szavai után Bíró Zol
tán ügyvezető ismertette a M. Kir . Földmívelésügyi Miniszter Ür 
122.794/1943. sz. leiratát, amelyben felhívja az egyesületet, hogy az 
Országos Erdőgazdasági Tanácsba kinevezendő tagok jelölésekor vegye 
figyelembe a visszacsatolt területek megfelelő képviseletét is. 

Indítványára az igazgató-választmány egyhangúlag úgy hatá
rozott, hogy a rendes tagok sorában a póttagok közül behívott dr. For-
gách Balázs gróf helyére Urmánczy János dr. nagybirtokos, egyesü
leti tagot jelöli, dr. Forgách Balázs grófot pedig póttagként. 

Mihályi Zoltán dr. titkár bemutatta a M . Kir . Földmívelésügyi 
Miniszter Ürnak a tüzifa-szállítási igazolványok újabb megállapítá
sáról szóló 151.000/1943. F, M. számú rendelet egyes előírásainak a 
kiegészítése tárgyában kiadott 152.000/1943. F. M. számú rendeletét, 
amely úgy intézkedik, hogy ha a 20 tonnás vasúti kocsiba legfeljebb 
16.500 kg tűzifa rakható be, a szállítási igazolvány díja 36 pengő. 

Ezután a titkár a M Kir . Földmívelésügyi Miniszter Űr 121.009/ 
1943. számú leiratát ismertette, amelyben Önagyméltósága közli az 
egyesülettel, hogy a nagymértékben elszaporodott erdei kihágások 
gyors és eredményes megtorlása érdekében tett felterjesztés alapján 
eljárt a Belügyminiszter Űrnál, aki 9067/1942. sz. átirata értelmében 
a legerélyesebb intézkedések életbeléptetését helyezte kilátásba. 

A z igazgató-választmány a leiratot őszinte megnyugvással vette 
tudomásul. 

Az ügyvezető ismertette vitéz Lámfalussy Sándor és Rochlitz 
Béla egybehangzó indítványát a 990/1943. M. E., illetőleg a 186.000/1943. 
B. E. és a 494/1943. P. M. számú rendeleteknek olyanértelmű kiegé
szítése tárgyában, hogy a felesketett erdőtisztek és erdőőrök továbbra 
is illetékmentes fegyvertartási engedélyt kaphassanak. 

A z igazgató-választmány az indítványt egyhangúlag magáévá 
tette. 

Ezután az ügyvezető beszámolt arról, hogy a fenyőszerfa árának 
a legutóbbi választmányi ülés óta történt újabb szabályozása nem 
elégíti ki ugyan az összes kívánalmakat, de mégis némi enyhülést 



hozott. Rámutatott a fakereskedő köröknek arra a törekvésére, amely 
a hivatalos árverések megszüntetését kívánja. Hangsúlyozta, hogy a 
gazdálkodás és a forgalom további korlátozását sem az erdőbirtokos
ság, sem pedig az új fakereskedő nemzedék érdekeivel nem tartja 
összeegyeztethetőnek. A közszükségletek fedezését szolgáló faválasz-
tékokat minden termelőnél igénybe lehetne venni, de az egyéb célo
kat szolgáló fa forgalmát még Németország sem korlátozta. 

Zsombory Ignác kifejtette, hogy miután a Magyar Fatermelők, 
Fa- és Tüzelőanyagkereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete az 
árverések megszüntetése érdekében foglalt állást, célszerűnek látná a 
két^álláspont megfelelő összeegyeztetését. 

Az elnök és az ügyvezető hozzászólása után az igazgató-választ
mány egyhangúlag úgy határozott, hogy a kérdésnek a Faegyesülettel 
való közös letárgyalására bizottságot küld ki, és ennek tagjaiul 
Schenkengel Lászlót, vitéz Onczay Lászlót, Tóth Bódogot és az ügy
vezetőt kérte fel. 

A titkár bejelentette, hogy Osztroluczky Miklós dr. több kisebb 
szaktanács ellenszolgáltatása fejében 500 pengőt utalt át az egyesü
letnek. 

Indítványára az igazgató-választmány egyhangúlag úgy hatá
rozott, hogy a nemeslelkű adományért az egyesület hálás köszönetét 
fejezi ki. 

Riedl László felpanaszolta, hogy a hatósági munkabéreket egyes 
uradalmak nem tartják magukra nézve kötelezőknek, és ez termé
szetszerűen igen megnehezíti a termelést, a fuvarozást pedig lehetet
lenné fogja tenni. 

Hasonló jelenségekről számolt ,be Zsombory Ignác és Zólomy 
Imre is. 

Az ügyvezető írásbeli bizonyítékokat kért és indítványára vitéz 
Onczay László, valamint Schenkengel László hozzászólásai után az 
igazgató-választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy az egyesület 
majd megfelelő felterjesztéssel fordul a Földmívelésügyi Miniszter 
Ürhoz, és a visszásságok megszüntetését fogja kérni. 

A titkár bejelentette, hogy felvételüket kérték az egyesületbe: 
gróf Hadik Antalné és Merán Fülöp gróf erdőbirtokosok, Luthár 
Ernőné gőzfűrésztulajdonos; Bogyay László, Böize Kálmán, ifj. Sébor 
János és Tatár János erdőmérnökök; Nagy Lajos, Ortutay Iván és 
öri László erdőmérnökhallgatók; Szépe István pagonyerdész, Tereh 
Sándor és Benkő András fakereskedők; Lukovics István, Szüle Lajos 
és Varga István faipari tisztviselők. 

Indítványára az igazgató-választmány valamennyi jelentkezőt 
egyhangúlag a tagok sorába iktatta és egyéb tárgy híján az elnök az 
ülést, berekesztette. 

I R O D A L O M 
Dr. K. Escherich: Die Forstinsekten Mitteleuropas. V. kötet. (Meg

jelent Paul Parey, Berlin, S W I I . Hedemannstrasse 28/30. kiadásában. 
Ára vászonkötésben 69, illetőleg 25% kedvezmény levonása után 
51.75 RM.) 

A z „Erdészeti Lapok" 1941. évi I V . füzetében e hatalmas és 
világhírű kézi- és tankönyv I — I I I . köteteit, valamint az V. kötetnek 




