
1808. Wisner Ferencz praefectus halála. Utódja Collinászy 
Flórián. Ugyanezen évben az újvári kincstári helyi capellania 
önálló plébániává emeltetik. 

1811. Beszüntetik az újvári erdészeti szakképző iskolát. 
1812. A kincstári erdőhivatali archívum a várba vitetik át, 

onnan pedig az országos levéltárba. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Buda

pesten 1912. évi november hó 5-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: báró Tallián Béla elnök, dr. Bedő Albert és 
Horváth Sándor alelnökök, Alrnásy A n d o r , Arató Gyula , Csik 
Imre, Qesztes Lajos, Jákói Géza, Kaán Károly, Kiss Ferencz, 
Laitner Elek, Nagy Károly, Pech Kálmán, Szabó József, Téglás 
Károly választmányi tagok, Balogh Ernő számadásvizsgáló bizott

sági tag, Bund Károly titkár és Gaal Károly pénztáros. 
Távolmaradásukat kimentették: Bittner Gusztáv, Gaul Károly, 

Havas József, Hirsch István, Hoffmann Antal , nemeskéri Kiss Pál, 
Kócsy János, Krajcsovits Béla, Muzsnay Géza, Sóltz Gyula , Török 
Gábor, Török Sándor és Vadas Jenő választmányi tagok. 

I. Elnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bedő 
Albert I. alelnököt és Csik Imre választmányi tagot kéri fel. 

II. Elnök szomorodott szívvel közli az igazgató-választmány-
nyal, hogy V u k Gyula választmányi tag folyó hó 3-án elhunyt. 
Indítványozza, hogy a választmány nagyérdemű régi tagjának 
elhunyta feletti részvételének a jegyzőkönyvben is kifejezést adjon. 

A z igazgató-választmány i ly értelemben határoz. 
A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti elő: 
a bevétel 1912. évi január hó 1 -tői az 

ülés napjáig 94.040 K 54 f 
a kiadás ugyanezen idő alatt ___ 55.313 » 95 » 
Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak be : 

kötvényben tett alapítványok törlesztésére 286 korona, a Wagner-
Károly-alap javára 4 K 80 f és az altiszti segélyalap javára 3 K. 



Jelenti továbbá a titkár, hogy utólagos jóváhagyás reményében 
az elnökség rendeletére, az értékpapírok alacsony árfolyamára való 
tekintettel, a helyzet kihasználása céljából az egyes alapítványok 
javára 14.000 korona névértékű földhitelintézeti szabályozási és. 
talajjavitási záloglevél vásároltatott. 

Végül javasolja, hogy a letétként kezelt összegek terhére 40.000 K 
n. é. koronajáradék vásároltassák, tekintettel ezen állampapír jelen
legi alacsony árfolyamára. 

A z igazgató-választmány a pénztári jelentést tudomásul veszi és 
a kért felhatalmazást 40.000 K n. é. koronajáradék vásárlására megadja. 

IV. A titkár jelenti, hogy a számadásvizsgáló bizottság folyó 
évi szeptember hó 17-én az egyesületi pénztárt váratlanul rovan-
csolta és rendben lévőnek találta. 

Tudomásul szolgál. 
V . A titkár bemutatja az uj nyugdijtörvényjavaslat ügyében 

több állami erdőhatóság tisztikarától és az Erdészeti és Vadászati 
Altisztek Országos Szövetségétől érkezett beadványokat, amelyek 
az egyesület közbelépését kérik a törvényjavaslatban foglalt, az 
állami erdőtisztekre és altisztekre nézve sérelmes intézkedések 
módosítása érdekében. 

Ezek a sérelmek abban állanak, hogy 1. a selmeczbányai 
erdészeti akadémiát 1904-ig végzett erdőtisztekre, főiskolai kép
zettségük daczára 40 évi szolgálati időt állapit m e g ; 2. az állami erdő
altisztekre szintén 40 évi szolgálati időt állapit meg, daczára 
annak, hogy más altiszti kategóriákra a szolgálat fárasztó és 
veszélyes voltára való figyelemmel, kiterjeszti a 35 évi szolgálati 
időt; 3. nem rendezi a műszaki di jnoki minőségben töltött évek 
és 4. némely tisztviselőnek a vármegyék szolgálatában töltött évei 
beszámithatóságának kérdését. 

Horváth Sándor alelnök hozzászólása után az igazgató-választ
mány felkéri az elnökséget, hogy e sérelmek orvoslása ügyében 
a szükséges lépéseket tegye meg. 

V I . A földmivelésügyi miniszter az A d r i a m. kir. tenger
hajózási részvénytársasággal kötendő szerződésre nézve az egye
sület véleményét kérte k i . 

Titkár ismerteti azokat az óhajokat, amelyek a fakiviteli díj
szabás és a hajóraklevelek szövegezésére nézve az érdekeltség 



köréből felhangzottak. E kivánságok főként arra vonatkoznak, 
hogy a menetrendszerű járatok szaporittassanak, a társaságnak 
felelőssége a felvett áruért szigorittassék, a díjszabásból a pótlék 
(cappa) kiküszöböltessék, a díjszabás módosítása m i n d i g idejekorán 
közzététessék s a díjtételek, melyek a közelmúltban ismételten 
emeltettek, legalább a bükkfára és általában vasúti talpfára vonat
kozóan 10—20%-kal mérsékeltessenek. 

A z igazgató-választmány i ly értelmű felterjesztés intézését hatá
rozza el. 

VII. Bodor Gábor egyesületi tag hosszabb indokolás kísére
tében a következő indítványt küldte b e : 

Indítvány : 

1. A z erdőtisztek gyakorlati továbbképzésének előmozdítására 
tűzzön ki az egyesület évente két 1000 K-ás külföldre és 2—4 
egyenként 250 K-ás belföldre szóló tanulmányi ösztöndijat, mely 
ösztöndijak egyesületi tag — erdőtisztek számára adassanak k i . 

2. A z egyesület tegyen felterjesztést a földmivelésügyi miniszter 
úrhoz, kérve,, hogy az erdőtisztek gyakorlati továbbképzésére 
évente több (5) nagyobb 2—4000 K-ás külföldre szóló és 10—20, 
egyenkint 2—500 K-ás belföldre szóló tanulmányi ösztöndijat 
tűzzön ki , mely ösztöndijakban tényleges szolgálatban álló erdő
tisztek részesülhetnek. 

A z igazgató-választmány ezt az indítványt véleményes jelentés
tétel végett Osztroluczky Géza elnöklete alatt Gesztes Lajos és 
Muzsnay Géza választmányi tagokból álló bizottságnak adja k i . 

VIII. A folyó évi közgyűlést a szokásos tárgysorozattal deczember 
15-én d. e. 11 órára tűzi k i a választmány. 

IX. A Deák-Ferencz-alapitvány rendelkezésre álló kamatainak 
hovaforditása ügyében az igazgató-választmány Téglás Károly 
választmányi tag elnöklete alatt Arató G y u l a és Bittner Gusztáv 
választmányi tagokból álló bizottságot kér fel javaslattételre. 

X . A felolvasásokat rendező bizottságot az igazgató-választ
mány Kaán Károly választmányi tag elnöklete alatt Balogh Ernő 
Barsi Richárd, Lipcsey László és Térfi Béla egyesületi tagokból 
alakítja meg. 



X I . A földmivelésügyi miniszter értesítése, hogy a vámügyi 
tanácsba Horváth Sándor alelnököt nevezte k i , tudomásul szolgál. 

XII. A Magyar Államvasutak igazgatósága az 1913—15. évi 
talpfaszükséglet tárgyában folyó évi augusztus hó 6-ára hirdetett 
versenytárgyalás feltételei közé oly rendelkezést vett volt fel, mely 
szerint álgesztes bükktalpfák át nem vétetnek. Ebben a kérdés
ben a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete 
július hó 16-án értekezletet hivott össze, amelyen az Országos 
Erdészeti Egyesületet Gaul Károly választmányi tag és Czi l l inger 
János segédtitkár képviselték. Sikerült az illetékes tényezőket meg
győzni, hogy az új, szigorított feltételek amellett, hogy jogosult
sággal nem bírnak, felette károsak erdőgazdaságunkra és fakeres-
kedelmünkre. Ennek következtében az eddigi feltételek maradtak 
érvényben. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
XIII. A Magyar Ornithologiai Központ átirata, amelyben köszö

netet mond azért, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a madár
védelem ügyében átirt a földmivelésügyi miniszterhez, tudomásul 
szolgál. 

X I V . A Magyar Bank és Kereskedelmi R.-T.-nak az egyesületi 
vagyon kezelésére vonatkozó ajánlatát az igazgató-választmány nem 
fogadja el. 

X V . A z egyesületi székházban épülő lift kezelését az igazgató
választmány a házmesterre bízza s neki ezért 1913 január 1-től 
évi 200 K, nyugdíjba nem számító javadalmazást biztosit, kikötve, 
hogy a házban lakóktól és az egyesület tagjaitól a lift használa
táért külön dijat nem szedhet. Idegenek személyenként 10 fillért 
fizetnek. 

X V I . Trauer G y u l a rendes tag kéri, hogy néhai atyja alapít
ványának törlesztése alól felmentessék, tekintettel arra, hogy az 
általa befizetett rendes tagsági dijak összege az alapitvány ösz-
szegét meghaladják. A z igazgató-választmány a kérést az alap
szabály értelmében nem teljesitheti. 

X V I I . U j rendes tagokként felvétetnek: Petz József uradalmi 
erdész, ajánlja Rajnoha Gyula és Schmotzer G y u l a m. kir. erdő
mérnökgyakornok, ajánlja Sebők Ernő. 

K. m. f. 



Meghívó 
az „Országos Erdészeti Egyesület" közgyűlésére. 

A z „Országos Erdészeti Egyesület" f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 15 én d. e. 11 órakor Budapesten, saját helyiségei
ben (V. Alkotmány-u. 6. sz., II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi tevé
kenységről. 

2. Tizenegy választmányi tag választása. A z alapszabályok 
értelmében kilépnek, de újra választhatók: Ambrózy Lajos báró, 
Arató Gyula , Esterházy Miklós herczeg, Hirsch István, Kaán Károly, 
Tavi Gusztáv, Török Gábor, Tuzson János dr. és Zselénszky 
Róbert gróf. Két hely elhalálozás következtében van üresedésben, 
az egyik 1, a másik 3 évre. 

3. Jelentés az 1911. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1913. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapitvány rendelkezésre álló 
kamatainak hovaforditása ügyében. 

5. Indítvány az 1913. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1911. évi november hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

Ezen meghívóval kapcsolatban azon t. tagtársakat, akik a m. 
kir . államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet
jegy váltására jogosító igazolvány megküldése végett legkésőbb 



deczember hó 11-ig alulírott titkári hivatalhoz fordulni szíves
kedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán a köz
gyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni. 

A fakereskedelem helyzete. 

egutóbbi tudósításom óta a fapiacz helyzetében lényeges 
változás állott be. Akkortájban a puha- és keményfaüzlet 

^ m i n d e n ágában élénk kereslet uralkodott, s a szakkörök az 
üzleti helyzet kialakulását illetőleg a legszebb reményeket táplálták. 

Sajnos, ezen remények nem teljesedtek, a faüzletben uralkodott 
élénkséget általános pangás váltotta fel, melynek vége beláthatatlan. 
A pangást több ok idézte e lő ; elsősorban az Európa-szerte uralkodó 
pénzhiány, mely az építkezési tevékenységet úgyszólván teljesen 
megbénította, másodsorban a kedvezőtlen időjárás, mely a veté
sekben és szőllőkben nagy károkat okozott, minek folytán a vidéki 
lakosság vételképessége alaposan megcsappant. A vidéki fakeres-
kedők teli raktárakkal várták az őszi üzletet, de ez évben készleteik 
nagy részben eladatlanul raktáron maradtak. Ezen körülményekhez 
még hozzájárul a balkán háború, mely az ország kereskedelmére 
és iparára bénitólag hat. 

A megcsappant kereslet daczára a fenyőfürészáru árai nem 
hanyatlottak, ami kizárólag a kartelek működésének tulajdonítandó. 
Csak néhány jelentéktelen czég, akinek pénzre volt szüksége, hogy 
kötelezettségeinek eleget tehessen, adott el kisebb tételeket a 
kartelárakon alól. Nehogy ezen kényszereladások nagyobb mér
veket öltsenek és ezzel a fatermelők egyesüléseinek több évi mun
kája kárba veszszen, a termelők elhatározták, hogy az eddigi laza 
egyesülést tömör fix kartellé alakítsák át. A z erre vonatkozó 
munkálatok végükhöz közelednek és a Standard r.-t. megalakulása 
már csak rövid idő kérdése. A társaság alaptőkéje 7—800.000 K-ra 
van kontemplálva és biztosítéki alapul szolgálna, mig az áruvéte-
lel'hez és előlegezésekhez szükséges pénzt egy fővárosi nagy bank 
szolgáltatná. 

A titkári hivatal. 


