EGYESÜLÉTI KÖZLEMÉNYEK
Kivonat az Országos Erdészeti Egyesület 1924. évi
d e c e m b e r h ó 17-én tartott rendes k ö z g y ű l é s é n e k j e g y z ő 
könyvéből.
A közgyűlésen Inkey Pál báró alelnök elnökölt. Jelen
volt 183 egyesületi tag. A földmivelésügyi miniszter kép
viseletével Arató Gyula h. államtitkárt, az erdészeti fő
osztályok képviseletével Héjas Kálmán min. tanácsost
bizta meg. A vallás- és közoktatásügyi minisztert Hinfner
György min. tanácsos, a bánya- és erdőmérnöki főiskolát
Tettamenti Jenő rektor és Roth Gyula főisk. tanár, a bányá
szati és kohászati egyesületet Tilesch János bányaügyi
főtanácsos, a Baranya-Somogy-Tolnamegyei Erdészeti Egye
sületet Almássy István min. tanácsos, Borsod, Gömör, Heves
megyék erdészeti egyesületét Waldbott Kelemen báró el
nök és Onczay László alelnök, végül a kalocsai érseki
uradalmat Mattanovich Károly érseki főerdőtanácsos kép
viselte.
Napirend előtt Biró Zoltán szolalt fel, megemlékezve
arról, hogy Bund Károly titkár a közelmúltban az Erdé
szeti Lapok szerkesztésétől megvált s egyben betöltötte
egyesületi szolgálatának 25. évét. Úgy véli, hogy ez oly
határpont az egyesület és az egyén életében, amely mellett
a közgyűlés nem mehet el szó nélkül.
Bund Károly a fiatalember teljes ambiciójával és
munkaszeretetével lépett az egyesület szolgálatába s fé
nyes karriert dobott oda, hogy olyan pályán, amelyen elő
menetel nincs, minden tevékenységét, legszebb férfikorát
áldozza az egyesület és az erdészet érdekében. Az ő
működésére vezethető vissza, hogy az Erdészeti Lapok
mindig az a higgadt, komoly szaklap volt, amelynek min
den cikkén meglátszik a kritikai elme, amellyel azt a
közreadás előtt mérlegelte. De nemcsak mint szerkesztő,
mint a lap munkatársa is jelentős részt vett a lap szellemi

táplálásában. Javasolja, hogy a közgyűlés egyfelől sajná
lattal vegye tudomásul a laptól való megválását, másrészt
.iktassa jegyzőkönyvbe Bund Károlynak a lap szerkesztése
körül szerzett érdemeit és kérje fel őt, hogy mint titkár
továbbra is az eddig tapasztalt szeretettel viseltessék az
egyesület ügyei iránt.
A közgyűlés élénk ováció között teszi magáévá ezt
az indítványt. Bund Károly meleg szavakkal mond köszö
netet az őt megtisztelő határozatért.
Következtek a választások. A szavazatszedő-bizottság
Balogh Ernő vál. tag elnöklete alatt Fröhlich Brúnó és
Lipcsey László tagtársakból állott. A választások ered^
menyeként az elnök kihirdette, hogy az egyesület elnö
kévé Széchenyi Bertalan gróf, választmányi tagokká pedig
Arató Gyula h. államtitkár, Bethlen István gróf miniszter
elnök, Czillinger János ny. kir. erdőfelügyelő, Erdőssy
Bódog zirci apátsági erdőfelügyelő, Fekete Zoltán főiskolai
tanár, Gyarmathy
Mózes ny. m. kir. főerdőtanácsos,
Hammersberg
Géza dr. ny. min. tanácsos, Kaán Károly
államtitkár, Kallivoda Andor min. tanácsos, Kiss Ferenc
ny. min. tanácsos, Kozma István h. államtitkár, id. Mailáth
József gróf földbirtokos, Medveczky Ernő min. tanácsos,
Mihalovits Sándor hgi urad. erdőfelügyelő, Osztroluczky
Géza ny. főispán, földbirtokos, Osztroluczky Miklós ny.
főispán, földbirtokos, Papp Béla m. kir. főerdőtanácsos,
Papp-Szász Tamás földbirtokos, Prónay György báró állam
titkár, földbirtokos, Ráduly János min. tanácsos, Széchenyi
Aladár gróf földbirtokos, Schmied Ernő hercegprímási urad.
erdőtanácsos, Schmidt Károly ny. min. tanácsos, Sipos
Antal hgi uradalmi erdőtanácsos, Tuzson János dr. egye
temi tanár, Waldbott Kelemen báró földbirtokos, Winkler
Miklós m. kir. főerdőtanácsos, Zelenski Róbert gróf föld
birtokos, Zügn Nándor városi erdőtanácsos választattak meg.
A szavazatok összeolvasása alatt a [titkár felolvasta
jelentését az egyesület mult évi működéséről. Ebben első
sorban jelentette, hogy az „Erdészeti Lapok" szerkesztését
Czillinger János vállalta el.

A faforgalom felszabadulásáról, az erdőbirtok általá
nos kereseti adójáról, a jövedelem- és vagyonadóról a
a közutak- és vámokról szóló törvénytervezetről, az olcsó
termelési hitel kérelmezéséről, az állami erdőtisztek elő
léptetési viszonyainak javítása érdekében tett lépésekről,
a főiskolának a doktorrá avatás jogával leendő felruhá
zása érdekében történt közbenjárásról szóló jelentés az
Erdészeti Lapok olvasói előtt ismert dolgokat tárgyalt.
Örömmel jelenthette a titkár, hogy az egyesület anyagi
egyensúlyát a fenforgó nagy nehézségek dacára az 1924.
évben is sikerült fentartani. Az 1925. évi tagjárulékokra
vonatkozó választmányi javaslat előadása után a titkár
megállapította, hogy az egyesületnek Csonka-Magyarorszá
gon 916 rendes és 228 alapító tagja van.
A közgyűlés a titkári jelentést jóváhagyólag tudomá
sul vette és az elhunyt tagok feletti részvétét jegyzőkönyvbe
iktatta.
A közgyűlés folytatólag az 1923. évi zárszámadást és
az 1925. évi költségvetést jóváhagyja.
Indítványokat a tagok nem terjesztettek a közgyűlés elé.
A közgyűlést a parlament pincehelyiségében fesztelen
társasvacsora követte.

