
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.*) 
I. 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1920. évi január hó 9-én 
(péntek) d. u. 4 órakor Budapesten, saját helyiségeiben (V., 
Alkotmány-u. 6. sz.) rendes közgyűlést tart a következő tárgy
sorozattal : 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi 
tevékenységről. 

2. Javaslat az egyesületnek és lapkiadványainak fenntartása 
érdekében 1920-ra kivetendő tagsági pótdijakra nézve. 

3. 16 választmányi tag választása, és pedig 15 négy év, 
1 két év tartamára. 

Az igazgató-választmányból az alapszabályok értelmében ki
lépnek, de újból választhatók: Bálás Sándor, Bittner Gusztáv, 
Csupor István, Eránosz A. János, Jákói Géza, Kársai Károly, Kiss 
Ferencz, Krippel Móricz, Muzsnay Géza, Szabó József, Temes-
váry Béla, Térfi Béla, Ulreich Gyula, Wellibil Károly. Két hely 
elhalálozás folytán üresedett meg. 

4. Jelentés az 1918. évi számadásokról és az 1920. évi 
költségvetésről. 

5. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt 
pályázatokról. 

6. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

7. Egyéb indítványok. (Ezek az alapszabályok szerint leg
később 24 órával a közgyűlés előtt nyújtandók be az elnökségnél.) 

Felkérjük az Országos Erdészeti Egyesület igen tisztelt 
tagjait, hogy a közgyűlésen minél számosabban jelenjenek meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

*) Jelen rovatban a nyomdai árak nagy emelkedése és az Erdészeti Lapok 
rendelkezésére álló papirkészlet csekélysége következtében a választmányi és köz
gyűlések jegyzőkönyveit az eddigi eljárástól eltérően egyelőre csak kivonatban 
közölhetjük. Szerk. 



Kivonat 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának üléseiről 

felvett jegyzökönyvekből. 

/. 1919. márczius hó 17-én. 
Báró Tallián Béla elnök üdvözli Horváth Sándor alelnököt, 

Kaán Károly, Kacsanovszky József és Térfi Béla választmányi 
tagokat helyettes államtitkárrá történt kineveztetésük alkalmából. 

Titkár bejelenti, hogy egyik, nevét nyilvánosságra hozni nem 
óhajtó egyesületi tag „Ooldmann Henrik tanulmányúd jutalom
díj alapítvány" czimen 100.000 K hadikölcsönkötvényt tett le s 
annak kezelését az Országos Erdészeti Egyesületre bizta. Az ala
pítvány czélja az, hogy oly szakembereknek, akik a hazai erdő
gazdaság, faipar és fakereskedelem terén működnek, alkalmat 
szolgáltasson arra, hogy tanulmányutakat tehessenek. A választ
mány köszönettel fogadta az uj alapítványt s az alapítólevél 
ügyében az alapitóval érintkezésbe lép. 

Titkár bejelenti, hogy az állandó bizottság magát: Beyer 
Jenő, Czillinger János, Lessenyi Ferencz, Lipcsey László, Med-
veczky Ernő, Papp Béla és Sándor Jenő tagtársakkal egészítette ki. 

Az állandó bizottságra vonatkozó alapszabálytervezet Eránosz 
A. János módosításában, egy pont kivételével, amely ujabb tár
gyalás végett az állandó bizottságnak adatott vissza, elfogadtatott. 

A titkár részletesen beszámol az állandó bizottságnak sok
oldalú tevékenységéről, amely főként az akkor özönével készülő 
„néptörvények"-ben igyekezett az erdőgazdaság érdekeit meg
védeni. 

A választmány azután az erdészet részéről a kisajátítások 
ügyében támasztható kívánságokkal foglalkozott és Kaán Károly 
indítványára elhatározta, hogy az állandó kisajátítás jogát csakis 
a jóváhagyott üzemterv szerint kezelt erdőbirtokok részére tartja 
megadhatónak. 

//. 1919. április 28-án (rendkívüli ülés). 
Az igazgató-választmány a kényszernek engedve, a tanács

köztársaság földmivelésügyi népbiztosságának 1919. évi H. 95 . sz. 



határozatát, amelylyel az Országos Erdészeti Egyesület feloszlattatott 
és egyszersmint felhivatott, hogy helyiségét a Magyarországi 
Közalkalmazottak Szövetsége Erdészeti Szakosztályának adja át, 
tudomásul veszi, s megállapítja, hogy az egyesületi székházban levő 
hivatalos helyiségeknek átadása az említett Erdészeti Szakosztály 
részére már meg is történt. 

Mivel pedig az emiitett határozat folytán sem maga az 
Egyesület, sem az Egyesületnek vezetősége tovább nem működ
hetik, az Egyesület vagyonát nem kezelheti, s rendeltetésére nem 
használhatja, az igazgató-választmány arra kéri a Magyarországi 
Közalkalmazottak Szövetségének Erdészeti Szakosztályát, hogy az 
átadás-átvételnek jegyzőkönyvbe foglalása mellett az Egyesület 
egyéb értékeit is, nevezetesen pénz- és értékpapirkészleteit, leltárilag 
kezelt ingóságait a könyvtárral együtt és az ezekre vonatkozó 
számadásokat, másrészt az Egyesület által kezelt különféle czélu 
alapítványokat s az ezekre vonatkozó számadásokat is, vegye 
őrizetébe és rendeltetésszerű kezelésébe, ameddig mindezekre 
nézve intézkedés nem történik. 

///. 1919. szeptember 7-én. 
Napirend előtt Csik Imre választmányi tag meleg szavakkal 

üdvözli az elnököt abból az alkalomból, hogy a proletárdiktatúra 
alatt elszenvedett fogságból kiszabadulva, az egyesület vezetését 
ismét átvehette. 

Elnök köszönetet mond és a magyar haza mai szomorú 
helyzetében kitartásra és csüggedés nélküli munkára kéri fel a 
tagokat. 

Almásy Andor és Gesztes Lajos választmányi tagok elhunyta 
feletti mély sajnálkozását a választmány jegyzőkönyvbe iktatja. 

A titkár elentést tesz arról, hogy az egyesület vagyonát 
a Közalkalmazottak Szövetségének Erdészeti Csoportjától hiány 
nélkül visszavette. 

Az igazgató-választmány a tanácskormány alatt történteknek 
az egyesület és az erdészet története szempontjából való részletes 
leírására Arató Gyula, Balogh Ernő és Biró Zoltán választmányi 
tagokat kéri fel, továbbá az elnök indítványára Csik Imre elnök
lete alatt Csupor István és Vuk Gyula választmányi tagokból 



igazoló-bizottságot alakit, hogy amennyiben netalán egyes tagok 
ellen a tanácskormány idején tanúsított magatartásuk miatt panasz 
tétetnék, azok ügyét megvizsgálja, nekik az igazolásra módot 
nyújtson s ennek alapján javaslatot tegyen. 

Az igazgató-választmány a titkárt felhatalmazza, hogy a ren
des bevételekből nem fedezhető elkerülhetetlen kiadásokat a letéti 
számadások terhére utalványozhassa. Az egyik segédtitkári állást 
a választmány január 1-ére felmondja s az üresedésben lévő egyik 
írnoki állást nem tölti be. 

Az egyesület jövőbeli feladataira nézve a választmány meg
állapítja, hogy az ország határainak ismerete nélkül azok határo
zottan nem körvonalozhatók. A szükséges statisztikai előmunká
latok a földmivelésügyi minisztériumban elvégeztettek. 

III. 

Felhívás. 
Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya f. évi 

szeptember hó 7-én tartott ülésében elhatározta, hogy azon egye
sületi tagok ellen, akik a proletárdiktatúra alatt netalán hazafiatlan 
viselkedést tanúsítottak, kiküldött bizottság utján igazoló eljárást 
indít. Felkérjük ennélfogva tagjainkat, hogy ily irányú tapasz
talataikat és értesüléseiket az egyesülettel 1920. évi január 15-ig 
közölni szíveskedjenek. 

Budapest, 1919. november hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdő- és faügyek kormánybiztosa. Kaán Károly h. 
államtitkárt a minisztertanács az erdő- és faügyek országos kor
mánybiztosává nevezte ki. Ezzel az erdészeti főosztályoknak állam
titkári hatáskörrel való vezetésén kivül ujabb, a mai viszonyok 


