
272 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Választmányi ü l é s . 
Egyesületünk igazgató-választmánya 1911. évi április hó 17-én dél

előtt 11 órai kezdettel ülést tartott, •amelyen, megjelentek: Térfi Béla 
és i f j . Teleki József gróf alelnököt , Biró Zoltán ügyvezető, Keglevich 
Gyula gróf tiszteleti, továbbá Ajtai Sándor dr., Ajtai Jenő, Bartha Dezső, 
Beyer Jemő, Esterházy Móric gróf, vitéz Festetics Kristóf gróf, Földváry 
Miksa, Hendrey József, dr. Károlyi István gróf, vi téz Lámfalussy Sán
dor, Mailáth György gróf, Molcsány Gábor, vitéz Onczay László, Oszlro-
luczky Miklós dr., Pallavicini A . Ká ro ly őrgróf, Papp Béla, Papp-Szász 
Tamás dr., dr. Prónay György báró , Riedl László. Rochlitz Béla, Tóth 
Bódog. Véssei Mihály és Vuk Gyula választmányi tagok. 

Távolmaradásukat kimentették: Waldbott Kelemen báró, e l l ök , 
Mihályi Zoltán dr. titkár, Bencze Pál, Biedermann Imre báró, vitéz 
Bontay Ferenc, CziMnger János, Ivanich Ferenc, Károlyi Gyula gróf, 
Kovács Gábor, Lady Géza, Lengyel Sándor, Marsóy Ferenc, Matusovits 
Péter, Montenuovo Nándor herceg, Pászthory Ödön, vitéz Rábay Gyula, 
Rimler Pál, Roth Gyula, Takács Zsigmond, Urbánfy Ignác és Zsombory 
Ignác választmányi tagok. 

Térfi Béla elnöklő alelnök megnyi tójában kegyeletes szavakkal em
lékezett meg Teleki Pál gróf miniszterelnök elhunytáról. A z igazgató
választmány néma felállással áldozott a kiváló magyar államférfi em
lékének és az elnök javaslatára egyhangúlag úgy határozott, h o g y elmúl
hatatlan érdemeit az egyesület j egyzőkönyvében is megörökít i . 

' Az ügyvezető részletesen tájékoztatta az igazgató-választmányt a 
fatHatás terén tapasztalható 'bizonytalanságról. Hangsúlyozta, h o g y a 
fö ldmíve 'ésügyi minisztérium erdészeti főosztálya az egyesület bevonásá
val már 4 héttel ezelőtt állást, foglalt .a szükséges teendők kérdésében és 
javaslatát haladéktalanul eljuttatta az illetékes tényezőkhöz, de intézkedés 
mindezideig' '-leni történt. Pedig a nehézségek — főleg .a szá'lí tás terem — 
még mindig fennállanak és miután a Délvidék visszacsatolásával a tüzifa-
Szükségliet is mi tegy 25.000 vasúti ikocsirakománnyal nevelkedett, mindem 

•további halogatás még súlyosabbá teszi a helyzetet. Ezért azt javasolta, 
forduljon az egyesület részletesein megokolt felterjesztéssel a közellátás
ügyi miniszter úrhoz és kérje a szállítás megkönnyítése, valamint a ter-
mclvények árának, a munka- és fuvarbéreknek a megállapítása tárgyá
ban a kormány haladéktalan intézkedését. 

Vitéz Lámfalussy Sándor, ií'j. Teleki József gróf, Vuk Gyula és 
Osztroluczky Miklós dr. hozzászólása után ,a igazgató-választmány egy
hangúlag úgy határozott, h o g y az egyesület állásfoglalását két felter
jesztésben juttatja kifejezésre. 1. A közellátási miniszter úrtól a tűzifa-
árak mielc'bbi szabályozását kéri; ezt a beadványt az elnökség szemé
lyesen adja át a miniszter úrnak. 2. A földmívelésügyi miniszter urat 
arra kéri, hogy . az idei termelésű tűzifára már most, az ármegállapítás 
előtt is engedélyezze, a szállítási igazolványok kiadását. 

Az ügyvezető a távol lévő titkárnak az alapszabályok 59. §-ában 
előír t szerkesztő-bizottság megalakítására vonatkozó kérelmét terjesz
tette elő, h o g y a bizottság az egyesületet érintő, vagy bírálatot gyakor ló 
közlemények megjelentetése tekintetében tanácsával segítségére lehessen 
és a felelősség vállalásában vele osztozaon. 

Az igazgató-választmány a szerkesztő-bizottság tagjaiul dr. Osztro
luczky Miklóst, Beyer Jei.iőt és vitéz Onczay Lászlót kérte fel, akik a tiszt
séget el is vállalták. 



278 

Az ügyvezető a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar hallgatóinak a 
tervbevett menza-alaphoz va ló hozzájárulás iránti kérelmét ismertette 
és javaslatára az igazgató-választmány egyhangúlag ú g y határozott, h o g y 
a menzát — anyagi körülményei szerint — év i 200—400 P segélyben 
részesíti. | ''.' • • ' j ' ; . | -:1 if 

A továbbiakban bejelentette az ügyvezető, h o g y az egyesület 1941-
ben fennállásának 75. évfordulójához jut. Kívána tos lenne ezt illő módon 
megünnepelni , de a külső körülmények ezt a l igha teszik lehetővé, sőt 
a tervbevett kassai közgyűlés megtárthatása is kétséges, Mindazonáltal 
célszerű lenne legalább néhány kiadvánnyal megörökí teni a jubi leumi 
évet és javaslatára az igazgató-választmány hozzájárult Csekme Lász ló 
m. kir. s. erdőmérnök fűrészipari munkájának, Barthos Gyula hg i főerdő-
mester orni thologiai tanulmányának, valamint több, az Edészeti Lapok 
részére beérkezet cikknek külön füzetekben va ló kiadásához és ö römmel 
vette tudomásul, h o g y Barthos Gyula munkájának a megjelentetési költ
ségeit Batthyányi-Strallmann László herceg is támogatja 600 pengőve l . 

Elvben hozzájárul az igazgató-választmány ahhoz is, h o g y az egye
sület —• amennyiben a köl tségvetés keretei engedik — a tagnévsor t és 
a könyvtá r á l lományának a részletes jegyzékét is kiadhassa. 

Ezután az ügyvezető a titkárnak a katonai szolgálat alól v a l ó fel-
mei téso ügyében tett javaslatot , azzal a megokolással, h o g y az Erdészeti 
Lapok felelős szerkesztői munkaköre a saj tótörvény érteiméiben másra 
á.t nem hárí tható és a nyomtatás alatt á l ló Erdészeti Zsebnaptár sürgős 
munkáit sem veheti át helyette senki. — Az igazgató-választmány e g y 
hangúlag ú g y határozott, h o g y fölterjesztésben kéri a honvédelmi minisz
ter úrtól a titkár felmentését. 

Az ügyvezető felvetette a román uralom alatt kisajátított erdő
birtokok ügyét is és Molcsány Gábor, Hendrey József, vitéz Onczay 
László felszólalása után az igazgató-választmány egyhangúlag ú g y hatá
rozott, h o g y sürgős felterjesztésben kéri a kormány kinevezte külön
bizottságtól a jogta lanul kisajátított erdők visszaadására, i l letőleg a tulaj
donosaik megfelelő kártalanítására vonatkozó szükséges eljárás mielőbbi 
megindítását . 

Az ügyveztő ismertette a fö ldmívelésügyi miniszter úr 31.550/1941., 
i l letőleg 185.921 1941. sz. átiratait, amelyek megnyugta tó választ tar
talmaznak arra vonatkozólag, h o g y a termelő közvetlenül a fogyasztónak 
is adhat el fát, i l letőleg, h e g y a termelés határ ideje méltánylást 
érdemlő és megokol t esetekben márc ius 31-e után is meghosszabbítható. 

A z egri érseki uradalom erdőfelügyelőségének a vasúti különdíjmen
tesség további fenntartására vonatkozó kérdésével kapcsolatban a választ
m á n y i a k az vol t a megállapí tása, miután nem elvi sérelemről van 
szó, az erdőbirtokosnak magának kell jogorvos la to t keresnie. 

A z ügyvezető ezután bemutatta Ajtay Jenő két indí tványát : 1. Kér je 
az egyesület a kormánytól , h o g y a bir tokrészvénytársaságok — a ház
részvénytársaságokhoz hasonlóan — a részvénytársasági forma megszün
tetése alkalmával i l letékmentességben részesüljenek. 2. Kérje az egyesület 
a földmívelésügyi miniszter urat, h o g y az alföldfásítási törvényben az 
újonnan erdősított területeknek az első főhasználatig biztosított adómen
tességét ismertesse el az i l letékes hatóságokkal. 

A z igazgató-választmány az indí tványokat magáévá tette és ú g y 
határozott, h o g y ezek ügyében felterjesztéssel fordul a fö ldmívelésügyi , 
i l letőleg pénzügyminszter úrhoz. 

A z ügyvezető végül bejelentette, hogy Széchenyi Andor Pál gróf 
évi tagdíját 24 pengőről önként 100 pengőre emel te fel és h o g y felvéte
lüket kérték az egyesüle tbe a következők: 
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Ferenczy Pál Viktor alapító tagként, Bánffy Dániel báró, Bélái 
Dénes gróf, Béldi Kálmán gróf, Blomberg Gyula báró, dr. Degenfeld-
Schomberg Miksa gróf, Götze Árpád dr., Hertelendy Gábor, Inkey József 
báró, Kende György báró, Wodehouse Fox Margit bárónő, M. Kir . 
Erdőigazgatóság Beszterce, Bélteki Uradalom Erdőigazgatósága Bt., 
Bikszádi Általános Faipar Bt., Pénzintézeti Központ Nyugdíjpénztára. 
Beregszász Megyei Város, Felsőbánya Sz. Kir . Város, Kosna Nagy
község, Rozsnyó Megyei Város, Szatmárnémeti Thj . Sz. Kir . Város ; 
Volt Úrbéresek Erdőbirltokossági Társulatai: Belvárdgyula., Felsőmind
szent, Gödre. Nagybercg, Szászvár; Gróf Mailáith Uradalom, Monyha. 
Máriaffi Lajosné Erdészete és Gróf Esterházy Móric Htb. Erdrgondnok-
sága Vértcskethely erdőbirt okosok; továbbá Aczél Sándor, Asztalos Ist
ván, Balogh Dezső, Bánd'y Imre, Benedek Gyula, Berecz János, Bernát 
Mihály, Biró Endre, Blasius Mihály, Borovszky Pál, Csizek Lajos, Faltér 
József, Fixek Ernő, Fogarasi Béla, Francz Jenő, Früstök István, Gint-
ner Bálint, Gubkó János, Handschuh Viktor, Bénél Jenő', Hergá-th Viktor, 
Heseh János, Jakóts Sámuel, Jékeli Oszkár, Koncsek János, Kóthay Ödön, 
Kozáky Jenő, Krivpel Tibor. Maron Géza, Mátyás Vilmos, Miess Márton, 
Nagy Imre, Nagy Lajos, Niszler József, Perseca Marian, Péter Brúnó, 
Péter László, Pető János, Peiricsek Adolf , Pop Mihály, Rimler László, 
Bomanowski Dénes. Sándor István, Sandidovici János, Schaffer • Endre. 
Schmidt Károly, Schwartz Béla, Sófalvi István, Stieber Lajos, Szabó Béla, 
Szilágyi Ferenc, Szontagh József, Szűcs Ferenc, Thomae György, Tóth 
Antal , Truszka Gyula, Weiss Mihály, Wilde Kálmán, Wunder Jenő, 
Zimay János és Zjabkin András erdőmérnökök; végül Csonka István és 
Jeney Sándor fakereskedők, Klasznay-Farkas Emil vállalkozó, Nagy 
Kálmán rt. igazgató, Polyák István urad. intéző és Regius János szöv. 
igazgató rendes tagként. Javaslatára az igazgató-választmány valamennyi 
jelentkezőt egyhangúlag az egyesület tagjai sorába iktatta és egyéb tárgy 
híján az elnök az ülést berekesztette. 

RENDELET A FIZETÉSI PÓTLÉKRÓL. 

A „Budapesti Köz löny" 1941. évi május hó 15-i 110. számában, meg
jelent 3620/1941. M. E. sz. rendelet, a 9150/1940. M. E. sz. rendelet — 
vagyis az 1910. érni október hó 5-én érvényben lévő fizetések — alapul
vétele mellett, a imagánaükatmazottakra — tehát az erdőtisztekre vonat
kozólag is — úgy intézkedik, hogy a fizetési pótlék azoknál 

a) akiknek a fizetése az évi 6.000 P-t nem haladja meg: a fizetési 
időszakra járó fizetés tizenöt (15) százaléka; 

b) .akiknek a (fizetése évi 6.000 P-nél több, de az évi 8.500 P-t bein 
haladja meg: évi 900 P; 

c) akiknek a fizetése évi 8.500 P-nél több, de az évi 8.920 P-t nem 
haladja meg: olyan összeg, amely a fizetését évi 9.100 P-re egészíti ki; 

d) akiknek a fizetése évi 8.920 P-nél több, de az évi 12.000 P-t evén 
haladja meg: évi ISO P; 

e) akiknek a füzietéso évi 12.000 P-nél több, de az évi 12.480 P-t nem 
éri el: olyan összeg, amely a fizetését évi 12.480 P-re egészíti ki. 




