EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
JEGYZŐKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1909. évi június hó
12-én Budapesten tartott üléséről.

Jelen voltak: Báró Bánffy
Dezső elnök, dr. Bedő Albert
I. alelnök, Almássy Andor, Csupor István, Oaul Károly, Hlrsch
István, Lászlóffy Gábor, Schmidt
Ferencz, Téglás
Károly vál.
tagok, Bund Károly titkár és Gaal Károly pénztáros.
Távolmaradásukat kimentették: Horváth
Sándor alelnök,
Arató Gyula, Csik Imre, Havas József, Hoffmann Antal, Krajcsovits
Béla, Máday Izidor, Marosi
Ferencz, Tomcsányi
Gyula, Török
Gábor, dr. Tuzson János, Vadas Jenő, Vuk Gyula.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére
dr. Bedő Albert I. alelnököt és Hlrsch István vál. tagot kéri fel.
II. Az elnök a meleg részvét szavaival emlékszik meg az
igazgató-választmány egyik régi buzgó tagjának, Vadászfy Jenő
kir. közalapítványi erdőtanácsos elhunytáról.
A választmány őszinte sajnálatának és részvétének jegyző
könyvi kifejezést ad.
III. Az elnök jelenti, hogy Garlathy Kálmán vál. tag hivat
kozással arra, hogy megrendült egészségi állapota miatt a választmány
üléseit nem látogathatja, a választmányi tagságról lemondott.
Az igazgató-választmány sajnálattal veszi tudomásul régi
tagjának eme elhatározását.
IV. Az elnök továbbá megemlékszik arról, hogy a legutóbbi
választmányi ülés óta a Magyar Tudományos Akadémia a választmány
egyik tagját, dr. Tuzson Jánost levelező tagjává választotta.
Örvendetes tudomásul szolgál.
V. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti e l ő :
A bevétel f. évi január hó 1-től a mai napig . . . 59.411 K 98 f
A kiadás ugyanazon idő alatt
... ... ...
. . . 33.812 » 21
Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek foly
tak b e :
Kötvényben tett alapítványok törlesztésére 203 K ; a WagnerKároly-alap javára pedig 39 K 14 f.
(/

Jelenti továbbá a titkár, hogy a számadásvizsgáló

bizottság

az egyesületi pénztárt f. hó 11-én váratlanul rovancsolta és rend
ben lévőnek találta.
Tudomásul szolgál.
VI. A titkár

bemutatja

az Arad-, Temesvár-, Déva-, Lugos-

vidéki Erdészeti Egyesület következő átiratát:
Az Országos

Erdészeti

Egyesület

tekintetes

Igazgató-választmányának.
Budapesten.

Az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület f. évi május 9-én Temesvárt
tartott közgyűlésén Halász Géza egyesületi tag, a telepítési és parczellázási
törvényjavaslatra vonatkozólag, a teljes szövegében ide mellékelt indítványt
nyújtotta be. A közgyűlés az inditványnyal behatóan foglalkozva, azt letárgyalta
és egyhangúlag a következő határozatot hozta :
Az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület megkeresi az Országos Erdé
szeti Egyesületet, hogy a törvényjavaslatnak ugy nemzeti, mint erdőgazdasági
szempontból szükséges módosítása iránt, hathatós közreműködését latba vetve,
a kormányhoz és illetőleg a törvényjavaslatnak tárgyalása alkalmával ezen
javaslatban előadottak figyelembevétele iránt az országgyűléshez felterjesztést
intézzen. Kifejezést adva felterjesztésében annak is, hogy ahhoz a par excellence
nemzetiségi vidéken működő A. T. D . L. vidéki erdészeti egyesület is a leg
szorosabban csatlakozik.
Kérve ezen tiszteletteljes megkeresésünk szives figyelembe vételét, maradtunk
Apatelek, 1909. évi június 4-én
teljes tisztelettel
Ajtay Sándor s. k.
titkár.

Báró Solymossy
elnök.

s. k.

INDÍTVÁNY
a telepítési és birtokeldarabolási

(parczellázási)
gyában.

törvényjavaslat

módosítása

tár

Mondja ki a közgyűlés, hogy az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület
csatlakozik az Országos Erdészeti Egyesületnek f. évi márczius hó 29-én tartott
igazgató-választmányi ülésén a földmivelésügyi kormány által a törvényhozás
elé benyújtott telepítési és birtokeldarabolási törvényjavaslat oly értelmű módo
sítására irányuló törekvéséhez, hogy az alkotandó törvényben az ország perifériáin
fekvő állami erdőgazdaságokban rejlő nemzeti, gazdasági és politikai erő bizto
síttassák és fokoztassék s hazai erdőgazdaságunk érdekei minden irányban kellő
méltánylást nyerjenek és megóvassanak.
E czélok elérése érdekében szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy az alko
tandó törvény keretében a következő intézkedések kifejezésre jussanak:

1. Az állami erdőbirtokok, melyek nemzetiségi vidékeken fontos politikai
és gazdasági hivatást töltenek be, épségben fenntartandók.
2. A kötött erdőbirtok magánkézre jutása lehető legteljesebb mértékben
megakadályozandó, sőt ilyenek létesítése megkönnyítendő.
3. Ugy az állami, mint minden más erdőbirtoknál, mielőtt azok telepítési
czélokra irtatnának, tekintet nélkül a talaj minőségre, a legszigorúbb mérlegelés
alá veendő a létesítendő telepek, a környékbeli lakosság s ipar faszükséglete,
valamint az országnak s hazai faterményeinkkel elfoglalható külföldi piaczoknak
bizonyos fanemekre, főkép a folyton apadó és dráguló tölgyre irányuló igényei.
4. Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2. §-a alá tartozó véderdők és 4. §-a alapján
feltétlenül fenntartandó erdők a telepítésből kizárandók, avagy amennyiben a
telepítésre egészben alkalmas birtok egyes részei a most jelzett t.-czikk 4. §-a
szerint minősülő erdőterületek volnának, azok közös osztatlan állapotban, mint
telepes közbirtokossági
erdők a törvényes intézkedésnek megfelelően legyenek
kezelendők.
5. A feltétlenül fenntartandó erdők fogalma szigorúan meghagyandó azon
keretben, melyet az 1879. évi XXXI. t.-cz. 4. §-a megállapít s a másnemű gaz
dasági müvelésre állandóan alkalmas terűletek meghatározása a legelővel ki ne
bővíttessék.
6. Törvényes intézkedéssel lehetővé teendő, hogy oly községek lakosai,
kiknek birtoka részben vagy egészben nem alkalmas állandó mezőgazdasági
müvelésre s birtokukat értékesíteni nem tudják, pénzzel pedig nem rendelkez
nek, hogy telepeseknek mehessenek, cseretelepités utján juthassanak jobb minő
ségű s megélhetésüket lehetővé tevő földbirtokhoz.
7. Aki mezőgazdasági müvelésre alkalmas ingatlanát telepítési czélokra az
államnak eladja s a vételáron erdőterületet szerez, mindkét adásvételi jogügyletre
nézve bélyeg- és illetékmentességben részesítendő s amennyiben erdejét a föld
mivelési m. kir. miniszter által jóváhagyott rendszeres gazdasági terv szerint
kezeli, erdeje ingyen állami kezelésben részesüljön.
8. Az ingyen állami kezelés kedvezménye kiterjesztendő mindazon kis- és
középbirtokosokra, kik közös használatra magántulajdont képező erdőterületeket
vásárolnak vagy felosztott állapotban lévő erdőterületeiket egyesítve, erdőbirto
kukra nézve közbirtokossággá alakulnak.
9. Kimondandó volna a törvényben, hogy erdőnek részletekben való
eladása csak akkor nem tekintetik feldarabolásnak, ha az egyes részletek területe
legalább is 100 kat. hold, minden más esetben az eldarabolás ténye meg
állapítandó s a törvény értelmében ellenőrizendő és engedélyhez kötendő, az
1879. évi XXXI. t.-czikk 2. és 4. §-ai alá tartozó erdőkben pedig egyáltalában
megakadályozandó.
10. A kir. erdőfelügyelő a törvényhatósági telepítési tanács tagjai közé
felveendő s az elsőfokú telepítési tanács telepítés czéljaira szánt erdőterületek minő
sítése tekintetében a kir. erdőfelügyelő véleményét mindenkor kikérni kötelezendő.
Amennyiben ezen kívánságok az alkotandó törvényben kielégítést fognak
nyerni, a közgyűlés biztosítottnak találja azon érdekeket, melyek a törvény-

javaslat nyomán hazai erdőgazdaságunkhoz fűződnek, ellenkező esetben a tör
vény sok üdvös intézkedés mellett egy elsőrangú közgazdasági tényezőt, az
erdőgazdaságot fogja súlyos válságba dönteni, sőt alapjaiban megingatni.
Ennek elhárítására szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy az ország összes
erdőgazdasági tényezői, elsősorban pedig a szakegyesületek közös erővel
emeljék fel intő szavukat s a tizenkettedik órában minden lehetőt elkövessenek,
hogy a törvényjavaslat ne erdőgazdaságunk hátrányára, hanem az általános
közjó s minden érdekelt fél javára váljék törvénynyé.
Mindezeknél fogva megkeresi a közgyűlés, illetőleg az A. T. D. L. vidéki erdé
szeti egyesület az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy a törvényjavaslatnak ugy
nemzeti, mint erdőgazdasági szempontból szükséges módosítása iránt hathatós
közreműködését latba vetve, a kormányhoz s illetőleg a törvényjavaslat tárgya
lása alkalmával fent előadottaknak figyelembevétele iránt az országgyűléshez
felterjesztést intézzen, kifejezést adván felterjesztésében annak is, hogy ahhoz a
par excellence nemzetiségi vidéken működő A. T. D. L. vidéki erdészeti egye
sület is a legszorosabban csatlakozik.
Megkeresi továbbá az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület a többi vidéki
erdészeti szakegyesületeket, hogy fent előadottakat magukévá téve és esetleg
részükről még szükségesnek talált más javaslatokkal kiegészítve, a közös akczióban
rejlő nagyobb suly érdekében az Országos Erdészeti Egyesülethez hasonló meg
keresést intézzenek.
Temesvár, 1909. évi május hó 9-én.
Halász Géza s. k.

Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy a fent
nevezett erdészeti egyesület javaslata némely pontban átlépi az
Országos Erdészeti Egyesületnek ez ügyben már is tett felterjesz
tésének kereteit, ezen eltérő pontok s általában a birtokpolitikai
téren még felmerülő kívánalmak tárgyalására Sóltz Oyula elnök
lete alatt, Csupor István, Muzsnay Qéza és Téglás Károlyból álló
bizottságot küld ki.
VII. A titkár előterjeszti a földmivelésügyi miniszter urnák a
természeti emlékek megóvására vonatkozó átiratát.
Az igazgató-választmány készséggel támogatja a miniszter ur
nemes czélu kezdeményezését és tudomásul veszi a titkár abbeli
jelentését, hogy az Erdészeti Lapokban erre vonatkozó felhívást
tett közzé.
VIII. Az igazgató-választmány elhatározza, hogy az 1 9 1 0 . évi
bécsi nemzetközi vadászati kiállításon, miután vadászati kiállítási
tárgyakkal nem rendelkezik s másfelől nem találja helyénlévőnek,
hogy az erdőgazdaság a kiállítás programmjában mint a vadászat
függeléke szerepel, a maga részről nem vesz részt.

IX. A kereskedelemügyi miniszter a közutakról és vámokról
szóló törvénytervezetet megküldte az egyesületnek véleményadás
végett. Az igazgató-választmány a Marosi Ferencz és Tomcsányi
Gusztáv vál. tagok részéről beérkezett vélemények alapján oly
értelmű felterjesztést határoz el, amelyben az egyesület kéri, hogy
1. a törvénytervezet 39. §-ának 1. pontjához még a következő
szöveg vétessék fel:
„Abban az esetben psdig, ha a községi közutak több község határában
ezeu községek közvetlen érintése nélkül, de ezek gazdasági érdekeit szolgálva,
vonulnak keresztül, az ilyen községi utak hálózatát, valamint ezen útvonalnak
a hálózatba való fölvételét, illetőleg abból való kihagyását az egyes érdekelt
községek képviselőtestületéből választott és a járási főszolgabíró elnöklete alatt
működő 3—3 tagból alakítandó bizottság állapítja meg. Ezen bizottságnak
hivatalból tagja, mint előadó az illetékes m. kir. államépitészeti hivatalnak mű
szaki kiküldöttje és az útvonal által érdekelt nagybirtokosok, illetve azok kép
viselői, kik szintén birnak szavazati joggal."

Ezzel kapcsolatosan a szükséges kisebb szövegmódosítás az
összefüggő többi szakaszokban is keresztülviendő.
2. A 44. § 9. pontjában a hidak építésére megszabott 5 év
mellőzésével oly rendelkezés veendő fel, hogy a kisebb teher
bírású hidak csakis akkor építendők át legalább 6000 kg teher
bírásra, amikor az átépítés szüksége különben is felmerül.
3. A közutaknak sajáthasználatu vasutakra való igénybevétele
csak akkor legyen megtagadható, ha azok a közforgalmat

veszé

lyeztetik.
4. A 79. § 1. pontjában foglalt az a rendelkezés, hogy
minden közút mindkét oldalán 1 0 — 1 0 méteres szabad tér
hagyandó, mellőzendő, vagy legalább is oda módosítandó,
hogy ily pászták csupán az állami és törvényhatósági közutaknál
kívántassanak meg, ellenben a járási és községi közutaknál nem.
Azonban az állami és törvényhatósági közutaknál is engedtessék
meg, hogy e pászták oly módon hasznosittassanak, mely az utak
kiszáradását nem gátolja (alacsony fordulóju sarjerdő, karácsonyfa
termelés stb.) s azonfelül idős erdőkben ez utmenti pászták csak
a felújítással kapcsolatosan létesíttessenek, nehogy a fák kivágása
által a széldöntésnek, héjaszásnak és közvetve rovarkároknak ut
nyíljon.
5. Engedtessék meg kivételesen, hogy ott, ahol a helyi

viszonyok azt elkerülhetlenné teszik, a közutak széle erdei termé
kek ideiglenes lerakására felhasználtassanak.
X . A segédtitkári állást az igazgató-választmány Czillinger
János kir. alerdőfelügyelővel tölti be az eddigi illetmények mellett.
XI. Az igazgató-választmány elhatározza, hogy a Selmecbányái
főiskolai ifjúsági körnek az „Erdészeti Lapok"-at
Erdő"
czimü lapot 2 — 2 példányban díjmentesen megküldi.
XII. Új rendes tagokként felvétetnek: Neuwirth Zsigmond
mérnök, aj. Förster Gyula; Osterer Károly urad. főerdész, aj. Barna
György; Sváb Károly földbirtokos, aj. a titkár; Tanka Sándor
urad. erdész, aj. Barna György.
K. m. f.

Butid Károly s. k.

Báró Bánffy Dezső s. k.

titkár.

elnök.
Hitelesítésül

tiirsch István s. k.

Dr. Bedő Albert s. k.

vál. tag.

alelnök.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Gőzteherautomobil. Közöltük lapunk egyik utóbbi számában
Gogl Adolf uradalmi főerdész meghívását, amelyben a szakközön
séget az általa Angolországból hozatott gőzteherkocsi megtekinté
sére felszólítja. Időközben, május hó 26-án Kegyén, Szatmár
megyében a gőzkocsi, amelyet a Mann-féle Leeds-i gyár szállított,
megtette próbaútját, amelyről a jelenvoltak jegyzőkönyvet vettek
fel. Eszerint a névleg 10 lóerőt kifejtő, 5 tonna teherbírású 459.
számú teherautomobil Alsószopor állomásról a kegyei Szekeres
nevü erdőre vivő 8 % km-nyi ut alatt fél vízkészletét fogyasztotta
el. Oly uton, amelyen helyenkint 6 % emelkedések is előfordultak,
üresen és 5 tonna hasábfával rakottan egyaránt 9 km óránkénti
sebességgel haladt. A napi üzemköltség 30 korona.
Az amerikai dió ( J u g l a n s n i g r a ) csirázóképessége. Huszon
hét év előtt tettem a sistaroveczi m. k. erdőgondnokságban azt a
felfedezést, hogy a frissen szedett kőrismag, ha azonnal elvettetik,
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