
EGYESÜLÉTI KÖZLEMÉNYEK 

I. 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Fgyesület közgyűlésére 

Az Országos Erdészeti Fgyesület f. évi rendes 
közgyűlését szerdán, december hó 17-én d. u. 5 
órakor Budapesten, saját helyiségeiben (V., Alkot
mány-utca 6. sz., II. emelet) tartja meg a követ
kező tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
egyesületi tevékenységről. 

2. Elnök, esetleg alelnök, továbbá 29 választ
mányi tag választása, még pedig 15 négy évre, 
5 három évre, 6 két évre, 3 egy évre. 

A választmányból alapszabály szerint kilép
nek, de újra választhatók: Arató Gyula, Bakkay 
József, Bethlen István gróf, Kozma István, id. Maj-
láth József gróí, Medveczky Ernő, Osztroluczky 
Géza, Osztroluczky Miklós, Radvánszky Antal báró, 
dr. Hammersberg Géza, Schmied Ernő, Schmidt 
Károly, dr. Tuzson János, Zelenski Róbert gróf; 
egy hely alelnökké való megválasztás, 14 hely 
pedig lemondás következtében ürült meg. 

3. Az 1923. évi zárszámadás és az 1925. évi 
költségvetés előterjesztése. 

4. Jelentés a Deák Ferenc-alapitvány kamatai
ból kiirt pályázatokról. 

5. Inditvány a jövő évi közgyűlés helyére és 
tanácskozási tárgyaira nézve. 

6. Egyéb inditványok. (Ilyenek az alapszabá
lyok szerint a közgyűlést megelőző napig a titkári 
hivatalnak bejelentendők.) 

Van szerencsénk az egyesület t tagjait fel-



kérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban 
vegyenek részt. Az elnökség. 

Gondoskodás fog történni arról, hogy a közgyűlés után a részt
vevők fentartott helyen együtt vacsorázhassanak. A helyet a közgyűlés 
alkalmával jelöljük meg. 

II. 
Az O E E igazgató-választmányának ülése. A z OEE igaz

gató-választmánya mult hó 29-én Térfi Béla elnöklete alatt ülést 
tartott. Napirend előtt Térfi alelnök meleg szavakkal üdvözölte 
Kozma István vál. tagot a helyettes-államtitkári cimmel és jel
leggel való kitüntetése alkalmából. A pénztári jelentés szerint 
az egyesület bevételei akt. 25-ig 92.419,587 K-t, kiadásai pedig 
82,554.683 K-t tettek ki. A hazai erdőbirtokosok utóbbi időben 
mintegy 25 millió értékű adományban részesítették az egyesü
letet. A székház tetőzete és csatornái mintegy 13 millió K költ
séggel rend^ehozattak s ezzel a ház romlásának elejevétetett. 

Az 1925. évi tagjárulékokat a választmány a következőké
pen állapította meg: rendes tagok a) kötött jövedelemmel 100.000 
K, b) nem kötött jövedelemmel 250.000 K, c) nyugdijasok és fő
iskolai hallgatók 50.000 K ; alapitó tagok az a) kategóriában 
60.000 K, b) 150.000 K, c) 40.000 K . — A z „Erdészeti Lapok" elő
fizetési dija az 1925. évre általában 240.000 K, erdőtiszteknek 
120.000 K, altiszteknek 80.000 K . 

Térfi alelnök bejelenti az „Erdészeti Lapok" szerkesztői 
állásában beállott változást és melegen üdvözli Czillinger Jánost 
szerkesztői minőségében, aki a lap fejlesztésére vonatkozó p,ro= 
grammját adja elő. 

Biró Zoltán választmányi tag megemlékezik a Visszalépő 
eddigi szerkesztőről, méltatva 25 évi ilynemű működését s javaslalára 
a válasz fmány Bund Károly érdemeit jegyzőkönyvben megö-ökiti. 

A közgyűlést a választmány december 17-re tűzte ki. 
A z elnökség ezután beszámol azokról a tárgyalásokról, 

amelyeket a pénzügyminiszterrel egyfelől a fatermelés céljaira 
szükségelt hitel kieszközlése, másfelől az 1924. évi jövedelem- és 
vagyonadóra vonatkozó rendelet ügyében folytatott s amelyek 
az ülés idején teljesen lezárva még nincsenek. A választmány 
köszönetet mond Karafiáth Jenő választmányi tagnak, aki a 
33-as bizottságban az erdőgazdaság érdekeit megóvni igyekezett. 

A fatőzsde bemutatott szabályzatára nézve észrevétel nem 
merült fel. 

A szerződéses faárak valorizálására vonatkozó rendelet
tervezetről és a természeti emlékek bizottságában történt kép-
viseltetósxől szóló jelentések tudomásul vétettek. 

Uj tagok felvétele után az ülés véget ért. 


