
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Választmányi iilt's. 
Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya februá r 

hó 29-én, d. e. 11 órai kezdettel ülést tartott , amelyen megjelentek: 
vitéz Waldbott Kelemen báró elnök, Térfi Béla és i f j . Teleki József gróf 
alelnökök, Bíró Zoltán ügyvezető, továbbá Keglevich Gyula gróf tisz-
teleti, valamint Ajtay Sándor dr., Bartha Dezső, Biedermann Imre 
báró, Czillinger János, Kardoss Kálmán, Kovács Gábor, vitéz Lám fa-
lu ssy Sándor, vitéz Onczay László, Orosz Antal, Papp Béla, Prónay 
Gábo? báró, vitéz Rábay Gyula, Rochlitz Béla, Rónay György, Schenk-
engel László, Takács Zsigmond, Tóth Bódog, Urbánfy Ignác, Véssei Ferenc, 
Véssei Mihály, Vuk Gyula, Zólomy Imre és Zsombory Ignác választ-
mányi tagok. 

Távolmaradásukat kimentették: Beyer Jenő, vitéz Bontay Ferenc. 
Fekete Zoltán, Földváry Miksa, Ivanich Ferenc, Károlyi Gyula gróf, 
dr. Károlyi István gróf, Klőzel Oszkár, Lády Géza, Matusovits Péter, 
Montenuovo Nándor herceg, Pallavicini Alfonz őrgróf, Papp-Szász Tamás 
dr. és Riedl László. 

Vitéz Waldbott Kelemen báró elnök a napirend előtt kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg a decemberben elhunyt Tuzson János ár-
ról a kiváló magyar erdész-tudósról, az igazgató-választmány több év-
tizeden át volt értékes tagjáról, s indí tványára az igazgató-választmány 
egyhangúlag úgy határozott, hogy a Megbodogult érdemeit jegyzőköny-
vében is megörökíti. 

Biró Zoltán ügyvezető részletesen tájékoztat ta az igazgatóválaszt-
mányt a faellátás ú jabb nehézségeiről. 

Vuk Gyula, Véssei Ferenc, Zsombory Ignác és vitéz Lámfalussy 
Sándor hozzászólásai után az elnök röviden összefoglalta az elhangzot-
takat, és javaslatára a választmány egyhangúlag úgy határozott, hogy 
a visszásságok sürgős orvoslása céljából emlékirattal fordul a m. kir. 
földmívelésügyi miniszter úrhoz. 

Ezután az elnök az ügyvezető jogviszonyának a szabályozására 
vonaítkozólag tett javaslatot. Melég szavakkal, rendkívüli elismeréssel 
emlékezett meg Biró Zoltánnak az egyesület szolgálatában eltöltött 
eddigi működéséről, óriási tudásának, kitűnő gyakorlati érzékének, 
éleslátásának, fá radhata t lan buzgalmának felbecsülhetetlen ér tékű 
eredményeiről, és indítványára az igazgató-választmány lelkes helyes-
léssel egyhangúlag úgy határozott, hogy az ügyvezetői állást 1944. évi 
január hó 1-ével kezdődően az állami rendszerű IV. fizetési osztály 
1. fokozatának megfelelő törzsfizetéssel rendszeresíti, amely u tán az 
ügyvezetőt — ugyancsak az állami szabályzat szerint — nyugdíj, elhalá-
lozása esetén pedig özvegyét özvegyi nyugdíj illeti meg. 

Az elnök indítványára az igazgató-választmány a t i tkár havi 830 
P-s fizetését is 900 P- re emelte fel. 

Az ügyvezető megindult szavakkal mondott az iránta megnyil-
vánult szeretetért köszönetet. 

Az elnök ezután a katonai szolgálatra ismételten behívott t i tkár 
szerkesztői teendőinek az ellátása céljából ideiglenes minőségű segéd-



szerkesztő alkalmazásárakért felhatalmazást; ehhez az igazgató-választ-
mány egyhangúlag hozzájárult. 

Az ügyvezető bejelentette, hogy a Kolozsvárott megjelenő 
„Mezőgazdasági Szemle" c. folyóirat az „Erdészeti Lapok"-nak cserébe 
történő megküldését kérte. 

Indítványára az igazgató-választmány a csereviszonyhoz egyhan-
gúlag hozzájárult. 

vitéz Lámfalussy Sándor újból szóvátette a kényszertermelések-
ből származó báVételnek jövedelem-adóval történő megterhelését, és 
azt javasolta, kérje az egyesület ennek az igazságtalan tehernek a tör-
lését vagy legalább is csökkentését és a részletfizetés kedvezményének 
az engedélyezését. 

Az ügyvezető rámutatott arra, hogy az egyesület már egyszer em-
lékirattal fordult a kormányzathoz ebben a kérdésben, de az erdőgazda-
ság súlyos helyzetére való tekintettel helyesnek tartaná a kérés meg-
ismétlését. 

Az elnök és vitéz Onczay László hozzászólása után az igazgató-
választmány egyhangúlag vitéz Lámfalussy Sándor, illetőleg az ügy-
vezető javaslata szerint határozott. 

Az ügyvezető végül bejelentette, hogy felvételüket kérték az 
egyesületbe: Károlyi György gróf nagybirtokos és vitéz lófő szabédi 
és árpástói Székely Gy. Levente mérnök, m. kir. alezredes, utódlási 
jogon alapító tagokul, továbbá a Tapsonyi Telkes Birtokosok Legelte-
tési Társulata és vitéz Lindvay Nándor erdőbirtokosok, Gál István, 
Gillay József, Hibbey Albert, Nádai László, Oroszlány Endre, Paulik 
József, Toperczer Árpád, Torda József és Völgyi László erdőmérnökök, 
vitéz Bodri László, Fejér József, Hevesi Ferenc, Kazi András, Ondrej-
kovics János, öhlmann Péter, Papp Ferenc, Solti Sándor és Szakács 
József üzemi tisztek, valamint Nyidassy József vállalati igazgató, ren-
des tagokul. 

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

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
A m. kir. fölcímivelésügyi miniszter 162.000/1944. F. M. számú 

rendelete a halászati tilalmi idők újabb megállapításáról.* 
A halászatról szóló 1888 :XIX törvénycikk módosításáról és ki-

egészítéséről szóló 1925:XLIII. t.-c. 10. és 12. §-ában foglalt felhatal-
mazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. Nyiitvizeken az általános halászati tilalom ideje május hó 
1. napjától május hó végéig tart. 

2. §. (1) Az 1. §-bán megállapított halászati tilalom a hegy-
vidéki úgynevezett pisztrángos vizekre, a Balatonra és a Balaton mel-
lékfolyóinak torkolati szakaszaira nem vonatkozik. 

'(2) A hegyvidéki úgynevezett pisztrángos vizeken a halászati 
tilalom 

* Megje len t a Budapes t i Közlöny 1944. évi márc ius hó 5-i 53. s zámában . 


