
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Budapesten, 
1935. évi november hó 25-én az egyesület székházában tartott rendes 
üléséről. 

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen elnök, Térfi Béla alelnök, Biró 
Zoltán ügyvezető, Ajtay Jenő, Balogh Ernő, Béky Albert, Beyer Jenő, 
Czillinger János, Kallivoda Andor, Kársai Károly, Kovács Gábor, Miha
lovits Sándor. Molcsány Gábor, Onczay László, Osztroluczky Miklós, Papp 
Béla, őrgr. Pallavicini Alfonz Károly, báró Prónay György,, báró Prónay 
Gábor, Véssei Mihály, Vuk Gyula, Walla Ferenc, gróf Zelensky Róbert 
vál. tak Urak és Lengeyl Sándor segédtitkár. 

báró Waldbott Kelemen elnök: Üdvözlöm a megjelent Urakat és az 
Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának a mai napra 
kitűzött ülését megnyitom. 

Megá'lapítom, hogy az ülés határidejéről a választmányi tag Urak 
a kellő időben írásos értesítést kaptak, és hogy az ülés a megjelentek 
számára való tekintettel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentették: gr. Esterházy Móric, Séhenkengel 
László, Földváry Miksa, Takács Zsigmond, Matusovits Péter, hg. Monte-
nuovó Nándor, Papp-Szász Tamás, Róth Gyula, ifj. gr. Teleki József, 
Zügn Nándor, Kiss Ferenc, Ivanich Ferenc, báró Biedermann Imre, 
Urbánfy Ignác, gróf Keglevich Gyula, gróf Károlyi Gyula, gróf Feste-
tich Kristóf, Lady Géza választmányi tag Urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Osztroluczky Miklós és Kársai Károly 
választmányi tag Urakat kérem fel. 

Az ülés összehívását az a körülmény tette szükségessé, hogy az 
Országos Fagazdasági Tanács mandátuma ez év végével lejár, s így a 
földmívelésügyi miniszter Úr az új tagok kijelölésére vonatkozó javas
lat tételére hívta fel az Egyesületet. De ezenkívül egy tagot kell jelöl
nünk az Országos Középítési Tanácsba is. 

Ezenkívül az Ügyvezető Úr néhány kisebb folyóügyet fog még elő
terjeszteni. 

Felkérem Ügyvezető Urat, hogy ezeket az ügyeket előterjeszteni szí
veskedjék, y 

Ügyvezető: mindenekelőtt kéri, hogy az erdőtisztek özvegyei és árvái 
úgy m ;nt az előző években, az idén is az elnökség által megállapítandó 
minimális kulcs szerint segélyben részesíttessenek. Á karácsonyig beér-



kező mintegy 95 kérelemre való figyelemmel az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően 700 P engedélyezését javasolja. 

Az igazgató-választmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ügyvezető' ezután a m. kir. Tisza István Tudományegyetem Növény

tani Intézetének megkeresése alapján javasolja, hogy az Erdészeti Lapok 
lépjenek csereviszonyba a Tisza István Tud. Társaság természettudományi 
szakosztálya által kiadott folyóirattal. Az 1930-tól visszamenőleg átadandó 
Erdészeti Lapokért az Intézet az eddig megjelent összes erdészeti vo
natkozású kiadványait megküldené az egyesületnek s így az egyesület 
könyvtára ezúton mintegy 30—40 kötettel gyarapítható volna. 

Az igazgató-választmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ügyvezető ezután a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának a rendel

kezésükre bocsátott Erdészeti Lapokért az egyesülethez intézett köszönő 
átiratát ismertei. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető' az egyesület anyagi helyzetét ismertetve megjegyzi, hogy 

az alaptőkével szemben mintegy 12.000 P tartozás áll fenn. Ezzel szem
ben 5000 P az egyesületet illető fedezet áll rendelkezésre. Reméli, hogy 
a különbözet is fedezetet fog találni. Beavatkozásra nem lát szükséget. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető közli továbbá, hogy az új segédtitkár december 1-én fog 

jelentkezni. Magánügyeinek rendezésére azonban még négy heti szabad
ságot kellett részére engedélyezni. Bejelenti egyben, hogy a székház föld
szintjén lévő kétszobás lakást a segédtitkárnak engedték át. A lakást 
karba kellett hozni. Az átalakítás festés, kályhaátrakás, gázóraáthelye
zés, villanyvezetéknek a falba való süllyesztése, fürdőszoba stb. kb. 600 
pengőbe került. A költségek engedélyezéséhez a választmány utólagos 
hozzájárulását kéri. A lakás évi bérét, az eddigi 960 P helyett, figye
lemmel arra, hogy alkalmazottról van szó, kedvezményesen 600 pengőben 
javasolja megállapítani. 

Az igazgató-választmány a bejelentéseket tudomásul veszi s a javas
lathoz is egyhangúan hozzájárul. 

Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter Úrnak az Országos 
Fagazdasági Tanácsba új tagok küldésére vonatkozó leiratát ismerteti. 
Miután a kiküldött tagok megbízatása 1935. évi december hó végével le
jár, a földmívelésügyi miniszter Úr az Országos Fagazdasági Tanácsba 
1936. évi január hó 1-től számított 3 évre kinevezendő 11 rendes és 7 
póttag nevének közlését kérte. Ügyvezető közli, hogy a tagsági helyek
ben üresedés nincsen. A pótagságoknál az egyik erdőbirtokost illető hely 
nem volt betöltve. 

Elnök véleménye szerint a jelenlegi tagok kicserélésére nincsen 
semmi indok s ezért azok újraválasztását javasolja. 

Véssei Mihály a választmányt nem tartja illetékesnek a jelölésre, tu
domása szerint a legutóbb a közgyűlés választotta a tagokat. 

Vuk Gyula a választmány illetékessége mellett foglal állást. 
Ügyvezető úgy tudja, hogy - legutóbb a választmány jelölte a tago

kat. Véleménye szerint semmiféle rendelkezés nincsen arra, hogy a köz
gyűlésnek kellene a választást megejtenie. Semmiféle indokot nem lát 
a közgyűlés összehívására. 

Véssei Mihály ismételten a közgyűlés illetékességét hangsúlyozza. 
Papp Béla a rövid határidőre való figyelemmel tekintet nélkül arra, 

hogy a jelölés a választmány vagy a közgyűlés hatáskörébe tartozik-e, 
az elnök indítványának elfogadását javasolja. 



. Elnök véleménye szerint a közgyűlés bizalmából megválasztott vá
lasztmánynak kell a felmerülő ügyekben az egyesület képviseletében ha
tároznia. Miután a jelölés sürgős, a választmánynak kell döntenie. 

Ügyvezető szerint még a közgyűlés elé tartozó ügyekről is sürgős 
esetekben a választmánynak kell döntenie. 

Onczay László annak a megállapítását kéri, hogy az első választást 
ki ejtette meg? 

Ügyvezető megállapítja, hogy 11988. évi január hó 2i8-án tartott igaz
gató-választmányi ülésen felvett jegyzőkönyv szerint a jelölést az igaz
gató-választmány végezte. 

Elnök ez alapon a jelenlegi tagok megválasztását újból javasolja. 
A póttagságra oly birtokos jelölését javasolja, aki az ülésekre el is jön. 

Az igazgató-választmány ezután egyhangúan a következő Urakat 
választja meg az Országos Fagazdasági Tanács tagjaiul: 

Rendes tagok: gróf Apponyi Károly, báró Biedermann Imre, gróf 
Festetieh Kristóf, gróf Mailáth György, Osztroluczky Miklós, báró Prónay 
György, ifj. gróf Teleki József, báró Waldbott Kelemen, Onczay László, 
Rimler Pál, Biró Zoltán. 

Póttagok: gróf Hadik-Barkóczy Endre, ifj. gróf Mailáth József, 
Márffy Elemér, Walla Ferenc, Horváth Miklós, Schenkengel László, gróf 
Eszterházy János. 

Ügyvezető ezután a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Úr 
leiratát ismerteti, amelyben az Országos Középítési Tanács újjáalakítása 
alkalmából az egyesület képviseletére kinevezés céljából egy tagnak je
lölését kéri. 

Kallivoda Andor az ügyvezetőt javasolja. 
Papp Béla ugyancsak az ügyvezetőt ajánlja, kinek az építészeti ügyek

ben is meg van a kellő jártassága. 
Az igazgatóválasztmány egyhangúan ügyvezetőt jelöli 
Mihalovits Sándor ezután a posta-, telefon- és távirdaoszlopok szál

lítására vonatkozó versenytárgyalásra hívja fel a választmány figyelmét. 
Tudomása szerint a posta külföldről is kíván oszlopokat vásárolni. Indít
ványozza, hogy az egyesület forduljon a legsürgősebben megfelelő felter
jesztéssel az illetékes kereskedelmi és földmívelésügyi miniszter urakhoz, 
hogy mint a Máv. tüzifa-szállításnál, itt is igazolják a hazai származást. 
Véleménye szerint, amíg az országban hazai termelésű fa van, addig a 
magyar erdőbirtokos osztály joggal elvárhatja, hogy fáját megvásárolják. 

Kallivoda Andor Mihalovits indítványának kiegészítéséül javasolja, 
hogy a posta versenytárgyalásába az akác-oszlopokat is. vegye fel. 

Onczay László figyelemmel arra, hogy nagyon kevés hazai uradalom 
vehet részt a versenytárgyaláson, mert az 1500 drb minimális mennyi
ségű tölgy-oszlop kitermelésére képtelen, Mihalovits indítványának kiegé
szítéseképpen javasolja, hogy a posta minimális mennyiségként 500 drb 
oszlop szállítását írja elő, mert így a kisebb birtokosok is tehetnek 
ajánlatot. 

Ügyvezetőnek az a gyanúja, hogy a határmenti állomásokról osztrák 
árút akarnak magyar árú címén a postának eladni. A maga részéről is 
szükségesnek tartja a hazai származás kikötését. 

Mihalovits Sándor tekintettel arra, hogy a feltételek a szállítandó 
oszlopok arányát is előírják, pótlólag azt indítványozza, hogy a Jnrtokos 
osztály részére olyan mennyiségben és méretarányban állapítsák meg, 
hogy azokat szállítani tudják, mert ha az arányt pontosan előírják, a bir
tokos osztály megint ki fog esni. 



Az igazgatóválasztmány az indítványokat elfogadva, egyhangúan 
azok értelmében határoz. 

Onczay László ezután a rendkívüli használatok ügyét teszi szóvá. 
Már három ízben tett megfelelő indítványt azok korlátozása iránt. A fel
terjesztésekre, részint írásban, részint szóban, megnyugtató kijelentéseket 
kaptak. A földmívelésügyi minisztérium a Faforgalmi koncessiós iratával 
kapcsolatban arra kötelezte magát, hogy 16%-nál nagyobb rendkívüli 
használatokra nem fog engedélyt adni; a készletbejelentések során meg
döbbentő adatok kerültek napvilágra. Az előző évi készletbejelentéssel 
szemben mintegy 43.000 vagont tesz k i a többlet, amelyből 16.000 vágón 
a hántott fára esik. A hántottfa termeléssel kapcsolatban azt tapasztalta, 
hogy a termelést nem az erdőművelés szabályai szerint április-május 
hónapokban, hanem július-augusztusban folytatjuk, amikor az erdőnek 
sarjról való felújulásáról már alig lehet szó. Elsősorban az erdészeti cso
port vezetőjéhez fordul azzal a kéréssel, hogy a termelési engedélyek
ben a jövőben feltétlenül kösse ki azt, hogy a hántottfa-termelést május 
hó végéig be kell fejezni. 

A 43.000 vagónos többlettermeléssel kapcsolatban pedig, amely megálla
pítása szerint 73%-os többletnek felel meg, azt a kérdést intézi az erdészeti 
csoport vezetőjéhez, hogy tájékoztassa az új erdőtörvény életbelépése óta 
a rendkívüli használatoknak az alakulásáról, továbbá a használatokra 
vonatkozó tapasztalatáról, és egyben kéri azok lehetetlenné tételét, mert 
véleménye szerint az erdőgazdaság érdekében a nagy használatok enge
délyezését most már be kell szüntetni. 

Ügyvezető' tájékozásul közli, hogy a bejelentett készletekben a mellék
használatokból kikerült vékony gyérítési faanyag is tekintélyes mennyi
séggel szerepel. Ezt a dorong, vékony-dorong anyagot mintegy 50.000 
vagonra becsüli. A hántottfára vonatkozóan megjegyzi, hogy nemcsak tar
vágás útján termelt fiatal tölgyet hántják, hanem a gyérítésekből kike
rülő tölgyet is, sőt hántják a csert is, amelynek kérge ugyan nem érté
kesíthető, de hántott fája a piacon jobb áron kel el. 

Elnök Onczay indítványát nem tartja- teljesen helytállónak. 
Onczay László közli, hogy indítványa nem az előhasználatokra, ha

nem főhasználatokra vonatkozik, véleménye szerint a magyar erdőt min
denképpen védeni kell, s ezért a cserző-üzemek visszaszorítását szüksé
gesnek tartja. 

Ajtay Jenő megjegyzi, hogy mióta a tűzifa a faforgalmi útján elő
nyösen értékesíthető, az erdőkből a régi böhöncöket is kitermelik. A kész
letkilengések innen is származhatnak. 

Onczay László a kilengést túl nagynak tartja. A nagy készletek jog
gal felkeltik az aggodalmat, hogy ily nagy tömegek miként kerültek 
a piacra? 

Ügyvezető a tényleges eltérést a helyi szükségletre s;.ánt készlet, 
valamint a hajón és vasúton szállításra kerülő mennyiségek figyelembe
vételével reálisan csak 8000 vagonra becsüli a mult évi bejelentésekkel 
szemben. A hántás tekintetében a május végéig való termelést rövidnek 
tartja, mert ha a hosszabb tél miatt a mezőgazdasági munka elmarad, 
nem áll elegendő munkás rendelkezésre. A hántás határidejét rendes 
körülmények között május hó, kivételesen június hó végéig javasolja 
megállapítani. 

Mihalovits Sándor száz százalékig osztja Onczay aggályait. Az ügy
vezető magyarázatát is elfogadja. A kijelentést azonban ő is soknak 
tartja. Közli, hogy az általa képviselt hitbizományi uradalom szomszédsá
gában már alig áll erdő. A magyar < rdők fenntartása érdekében kéri a 



rendkívüli használatok megszorítását, mert különben az erdők elpusztu
lásától tart. 

Czillinger János a maga résziről felhívja a földmívelésügyi kormány 
figyelmét a Mátrában az idősebb csór sarjerdökben is divattá vált cser
hántásokra. Az ilyen cser-állományok hántolását erdőgazdasági szempont
ból veszedelmesnek tartja a visszaélések miatt. Javasolja, hogy a rendes 
tölgyhántásokon kívül cserhániá&ekat ne engedélyezzenek. 

báró Prónay György az erdészeti csoport vezetőjéhez kíván a követ
kező kéréssel fordulni. A hallott adatok ugyanis, amelyek nem fix adatok, 
csak következtetések levonására alkalmasak. Azokból nem lehet sem a 
tavalyi, sem az idei rendkívüli használatok mértékét megállapítani. 
Az erdőgazdasági üzemek szempontjából nagyon fontos a rendkívüli hasz
nálatokra vonatkozó adatok ismerete. Az adatok, véleménye szerint, a 
minisztériumban feltétlenül meg vannak. Azokat csak kimutatásba kellene 
foglalni. Nem arra kíváncsi, hogy kik kapták, hanem hogy mennyi és 
milyen mérvű rendkívüli használatot engedélyeztek. Kéri az engedélye
zett rendkívüli használatoknak visszamenően öt évre való évenkénti kimu
tatását. A második kérése pedig arra vonatkozik, hogy mutassák ki a 
rendkívüli használatokat elkülönítve, úgy a kötött (állami, egyházi, hit
bizományi, stb.), mint a szabadforgalmú birtokokra vonatkozóan is. Tudo
mása szerint a kötött birtokon csak kivételesen, főleg a szabad birtoko
kon fordultak elő nagy használatok. Véleménye szerint az erdőhivatalokat 
kellene az adatok összegyűjtésére utasítani. Az adatok rendkívül szomorú 
képet fognak nyújtani a jövőre vonatkozólag. 

Papp Béla közli, hogy a rendkívüli használatok szolgáltak indító okul 
arra, hogy az új erdőtörvénybe oly rendelkezés került, amely e téren a 
földmívelésügyi kormány kezét is megköti. Ily esetek a jövőben már nem 
fordulhatnak elő. A hántásokat illetően, tiszta cser állományok hántására 
a földmívelésügyi minisztérium nem adott ki engedélyeket. 

Prónay György báró nem szeretne félreértést, nem a felelősség kér
dését kutatja. Jól tudja, hogy Papp Béla, mint az erdők lelkes barátja, 
mily harcot folytatott az erdők érdekéiben. A maga részéről csak tiszta 
képet szeretne látni. 

Onczay László megemlíti még, hogy környékükön két rendkívüli 
használatot vizsgáltak felül, mind a kettőnél túlhasználatot állapítottak 
meg. Véleménye szerint nemcsak a rendkívüli használatokat kell megszo
rítani, hanem az ellenőrzést is lehetővé kell tenni. Indítványát kiegészíti 
azzal, hogy az ellenőrzés anyagi lehetősége adassék meg. 

Ügyvezető közli, hogy az egyesületnek már négy ilyen irányú fel
terjesztése fekszik a minisztériumban. Az eredmény az, hogy a kiszállási 
költségeket évről-évre leszállították, csak az utolsó költségvetési évben 
emelték 10.000 pengővel. Felveti a gondolatot, hogy mivel a rendkívüli 
használat elsősorban a kérelmező fél érdekében történik, nem volna-e indo
kolt, ha az ellenőrzés a fél költségére történnék, ami a birtokosra is meg
nyugtató volna. 

Báró Prónay György a kiszállási költségek fedezésére átalány kiveté
sét hozza javaslatba. 

Molcsányi Gábor az elhangzottakhoz csak azt fűzi hozzá, hogy a 
minisztérium a vonatkozó felterjesztést, mely az erdők megvédését cé
lozza, örömmel fogja venni, a kért adatokat készséggel fogja összeállít
tatni és rendelkezésre bocsátani, hogy a felvetett kérdésben tisztán lehes
sen látni. A minisztérium az új erdőtörvény 38. §-a alapján a rendkívüli 
használatokra vonatkozó kérelmeket a leghatározottabban elutasítja, igaz, 
hogy ezzel ellenszenvessé válik a birtokosok nagy része előtt, de az két-



ségtelen, hogy az új törvény végrehajtása során ily nagymérvű rendkívüli 
használatok nem fordulhatnak elő. 

A z igazgatóválasztmány az; indítványok összefoglalása után egyhan
gúan az indítványokat elfogadva, azok értelmében a földmívelésügyi mi
niszter úrhoz megfelelő felterjesztés intézését határozza el. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. 

írói tiszteletdíjak! A z Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 193Ö. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti 
Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: 
a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cik
kekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: 
a kiadóhivatal. 




