
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület rendkívüli közgyűlése. 
(1920. május 29-én.) 

A rendkívüli közgyűlésen, amelyen Tallián Béla báró elnö
költ, 84 tag gyűlt össze. Egyetlen tárgya a lemondás következté
ben megüresedett két alelnöki állás betöltése volt. A titkos szavazás 
megejtése után az elnök kihirdette az eredményt, mely szerint az 
egyesület első alelnökévé báró Ohillány Imre b. t. t. volt föld
mivelésügyi miniszter, második alelnökké pedig Kaán Károly 
helyettes államtitkár, az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa 
választatott meg; az elnök az egybegyűlt tagok élénk éljenzése 
között meleg szavakkal üdvözölte az újonnan választott alelnökö
ket, kik közül a jelenlévő Kaán Károly a következő szavakban 
mondott köszönetet megválasztatásáért: 

Nagyméltóságú Elnök U r ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Hálásan köszönöm a t. Közgyűlésnek azt a megtisztelő bizal

mát, amelylyel engem Bedő Albert és Horváth Sándor örökébe, 
az egyesület második alelnöki székébe ültetni méltóztatott, amint
hogy sietek örömömnek adni kifejezést afelett, hogy az első al
elnöki állás betöltésénél a választás Ohillány báró őnagyméltó-
ságára esett! Őexczellencziája nagy tudása és bőséges tapasztalatai, 
másfelől nagy szeretete és vonzódása az erdő és a benne űzött 
gazdaság iránt a mi mélyen tisztelt Elnökünk őexczellencziája 
mellett nagy erősséget jelent az Országos Erdészeti Egyesületnek. 

Ilyen örvendetesen megnyugtató körülmények között, amidőn 
készséggel vállalom az alelnöki állást, legyen szabad megválasz-
tatásomat hálásan és ugy nyugtáznom, mint a személyemet ért ki
tüntetést, mint a nekem nyújtott igen szép elégtételt és mint nekem 
fölöttébb értékes elismerést eddigi, az erdészet körül kifejtett akár
milyen szerény működésemért. 

Erdészeti programmomat mindenki ismeri. Annak az iránynak, 
amelyet én az erdészeti és az erdőgazdaság-politikai kérdésekben 



vallok, husz éves irodalmi tevékenységem alatt közreadott mun
káimban bőséges kifejezést adtam. Ennek az erdészeti iránynak 
és ennek az erdőgazdasági politikának programmszerü érvénye
sítése érdekében én szívós kitartással, vasakarattal és igaz lelke
sedéssel kívánok küzdeni továbbra is, s ha Isten segít, ha föld-
mivelésügyi miniszter ur helyeslő hozzájárulását továbbra is bírom, 
s az Országos Erdészeti Egyesület támogatni szíves lesz engem, azt 
teljes egészében érvényesíteni is fogom. 

Az országnak és vele az egyesületnek legszomorúbb óráiban 
kerülök az egyesület alelnöki székébe! Azonban hitem a területi 
integritás mielőbbi és teljes visszaállításában oly erős és meg-
rendithetetlen, mint aminő erős és szilárd' alapon nyugszik hitem 
az Isten igazságosságában. 

A területi integritásba vetett e megrendithetetlen hitem nekem 
most, amikor a békeszerződés révén a magyar erdészet oly mér
hetetlen sokat veszít, lelki megnyugvást ad és egyáltalán nem 
zavarja meg a magyar erdészetnek ugy, mint az Országos Erdé
szeti Egyesületnek jövőbeli szerepére nézve alkotott eszményemet 
és nem ejt kétségbe az egyesületnek jövőbeli működése sikereit 
és anyagi boldogulása kérdéseit illetőleg sem. 

Tartsunk össze e nehéz időkben! 
Hozzunk emellett életet az egyesületbe! Következetesen 

igyekezzünk kiemelni évekig tartott letargiájából és akkor ez az 
egyesület hivatásának élni tud és boldogulni fog. 

Az egyesület ujabban alakított állandó bizottsága, amelynek 
szerepét a jövőre nézve is fontosnak és szükségesnek tartom, e 
tekintetben máris sokat javított a helyzeten. 

Az Alföld fásítási akciójában való belékapcsolódással és a 
vele kapcsolatos érdekes felolvasásokkal pedig máris sok barátot 
és hívet szereztünk az egyesületnek. 

Legyünk e súlyos időkben takarékosak, és SZÍVÓS kitartással 
igyekezzünk megtartani, sőt gyarapítani az elődeink részéről annyi 
odaadással gyűjtött egyesületi vagyont. Járjunk emellett fáradsá
got nem ismerő lelkesedéssel utána ujabb és ujabb anyagi for
rások biztosításának és akkor nem kell aggódnunk, hogy ez az 
egyesület anyagilag is nem fog boldogulni! 

Ilyen meggyőződésben, a legjobb szándéktól és a jövőbe 



vetett reményektől is eltelve, amidőn az egyébként fölöttébb súlyos: 
időkben és súlyos körülmények közt vállalom az alelnöki tisztet, 
ismételten megköszönöm megtisztelő bizalmukat! 

II. 

Pályázat erdészeti ösztöndíjakra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a Bedő Albert-alapitvány-
ból több, egyenként 800 (nyolczszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakra az Országos Erdészeti Egyesület tagsági 
kötelékében álló, vagy halálukig állott magyar erdőtisztek és erdé
szeti altisztek olyan reászorult és jó előmenetelü fiai részesülhet
nek, akik az erdészeti főiskolának hallgatói vagy a folyó év őszén 
készülnek arra beiratkozni. 

Pályázók bélyegtelen folyamodványaikban, amelyeket folyó évi 
július hó végéig kell az egyesület titkári hivatalához (Budapest, 
V., Alkotmány-u. 6. sz.) beküldeni, tüntessék fel atyjuk nevét és 
állását, ha árvák, atyjuk halálozási évét, továbbá ellátatlan testvéreik 
számát. Mellékelni kell 1. vagyontalansági bizonyítványt; 2. orvosi 
bizonyítványt arról, hogy ép és egészséges testi szervezettel s 
különösen hibátlan látó- és hallóérzékkel bírnak; 3. a főiskolai 
indexet, illetőleg érettségi bizonyítványt. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

III. 

Pályázat a báró Bánffy Dezső-alapitvány ösztöndijaira. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a báró Bánffy Dezső-alapit-
ványból több, egyenként 500 (ötszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakért gimnáziumba vagy reáliskolába járó oly 
ifjak folyamodhatnak, kiknek atyja az Országos Erdészeti Egyesület 
kötelékébe tartozó erdőtiszt. Az ösztöndijakra csak azok tarthatnak 
igényt, kiknek legutolsó bizonyítványában az ének és torna kivéte
lével az osztályzatoknak legalább fele jeles és jó. 

A bélyegtelen folyamodványokat folyó évi július hó végéig 



kell az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkoimány-
utcza 6. sz.) benyújtani. 

A folyamodványhoz vagyontalansági bizonyítvány és a leg
utolsó iskolai bizonyítvány csatolandó, továbbá felsorolandók nev
es korszerint a folyamodó testvérei s az a körülmény, hogy folya
modó szülői lakhelyén látogatja-e az iskolát, vagy azon kivül s 
részesül-e valamely más ösztöndíjban, nevelési segélyben, ingyenes 
vagy kedvezményes helyben, szintén kétséget kizáróan kitüntetendő. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

IV. 

Meghívó. 

Folyó hó 26-án, szombaton d. u. 5 órakor Roth Qyula m. kir. 
főerdőtanácsos, hétfőn, f. hó 28-án d. u. 5 órakor pedig Bund 
Károly egyesületi titkár tart előadást az Országos Erdészeti Egye
sületben, mindketten a szálerdő természetes felújításának kér
déséről. 

V. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető könyvek ára. 

Á r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköllség 

k o r o n a 

1. Bedő Albert: Az crdöőr stb. (560 gr) ...... 12.— . 12.— 6.— 
2. Belbázy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve. 

(1150 gr) . . 15.— 20.— 8.— 
3. Biró Zoltán : Ültessünk erdőt (röpirat) —.— —.— 1.— 
4. Fekete Lajos: Erdészeti nyereségszámítástan. 

(230 gr) _ ... 5.— 8.— 4.— 
5. — Erdőrendezéstan (670 gr) ... — ... 18.— 24.— 6.— 
6. — Népszerű erdészeti növénytan. II. rész. 

(160 gr) _ 4.— 4 — 4.— 
7. — Népszerű erdészeti növénytan. III. rész. 

(375 gr) _ _ — _ 6.— 6 . - 4.— 
8. Fekete—Mágocsy-Díetz : Erdészeti növénytan. 

II. rész. (2 kg) 20.— 30.— 12.— 
9. Gaul Károly: Hazánk házi faipara. (240 gr) 2.— 4.— 4.— 

10. Gellért József: A bükktüzifa romlása é$ az 
ellene való védekezés __ ._ 1.— , 2.— 1.— 



A r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköltség 

11. Grundner—Schwappach—Bund: Táblák álló k 0  r o n * 
fák és faállományok fatömegének meghatá
rozására fűzve (310 gr) 7.50 1 0 . — •5.— 

— Ugyanaz ... kötve (350 gr) 1 2 . - 15.— 5.— 
12. Hollendonner Ferencz dr.: A fenyőfélék fájá

nak összehasonlító szövettana. (1950 gr) 30.— 5 0 . — - 1 2 . -
13. Horváth Sándor: Erdészeti zsebnaptár 1919. 

évre. (250 gr) ... — 1 3 . - 16 .— 4 . — 
14. Kaán Károly: Erdőgazdaságpolitikai kérdések 25.— 2 5 . — 5.— 
15. Márton Sándor: Legelő-erdők. (330 gr) 6.— 1 0 . — 5.— 
16. Pech Dezső: A külföldi fanemek megtelepí

tése stb. (370 gr) ... ... 8 . - 10 — 5.— 
17. Pohl János: Tangens táblázatok. (150 gr) ... 3.— 4 . — 4 . — 
18. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. 

3 kötet. (5 kg 200 gr) 30 — 60.— 20 .— 
19. Tomcsányi Gusztáv: Erdei facsemeték neve

lése. (350 gr) ._ 6 .— 8.— 4 . — 
20. Vadas Jenő: Az akáczfa monográfiája. (540 gr) 10 .— 15 .— 5.— 
21. Zemplén Géza dr . : Fából készített czukor és 

alkohol. (200 gr) 4 . — 5.— 4 . — 

Miután a kiadmányoknak utánvét mellett való küldése még 
drágább, kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és posta
költségnek előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület 
czimére (Budapest, V., Alkotmány-u. 6), mely esetben azok mint 
csomagok, vagy keresztkötés alatt, mint ajánlott nyomtatványok 
küldetnek meg, a 3. és 10. tétel alatti művek kivételével, melyeket 
ajánlási dij nélkül küldünk szét. Több könyv rendelése esetén 
nem szükséges minden egyes könyv után a fenn kitüntetett posta
költséget beküldeni, hanem 2 kg-\g 50 grammonként 20 f-t, 2.50 K 
ajánlási dijat és 1 K csomagolási költséget, 5 kg-ig 12 K-t, 10 
kg-\g 20 K-t. 

c * * ú£ 

Az Országos Erdészeti Egyesület uj alelnökei. 

Az Országo s Erdészet i Egyesüle t alelnöki - székeit , 
amelyek Horváth Sándo r é s Osztroluczky Mikló s vissza -
lépése következtébe n néhán y hónap óta üresedésben voltak , 



a máju s h ó 29-é n tartot t rendkívül i közgyűlés újból betöl-
tötte. A  tago k bizalm a a z alelnök i tisztsé g betöltéséné l 
Qhillány Imr e báró b . 1.1. , vol t földmivelésügy i miniszter-
ben és Kaán Károl y h . államtitkárban, az erdő- é s faügyek 
országos kormánybiztosába n összpontosult , ki k mindketten 
késznek nyilatkozta k a  ma i nehéz viszonyo k közöt t i s az 
egyesület vezetésébe n közreműködni . 

Őszinte hálával, megnyugvással és örömmel fogadjuk az 
uj alelnökö k eze n áldozatkés z elhatározását , mer t Tallián 
Béla bár ó elnö k a z egyesüle t vezetésébe n felett e értéke s 
és szakavatot t munkatársaka t talá l alelnöktársaiban , kikne k 
működése el é a  legszeb b reményekke l tekinthetünk . Az 
elnökség jelen összetétele az ország ma i súlyo s helyzetében 
is biztosité k arra, hog y a z Országos Erdészet i Egyesület a 
jövőben i s a z marad , am i vol t a  múltban : a  magya r 
erdészet erős vára, mel y előt t a jövő fejlődés utja nyitva áll! 

ú% c £ ? ú% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
Hirdetmény a fakihasználásokra vagy faállományoknak lábon 
való eladására vonatkozó hatósági engedélyek kieszközlése 

tárgyában. 
12555/1920/1/A/l. F. M. sz. — Többször előfordult az az eset, hogy az 

1879: XXXI. t.-c. 17. §-ának hatálya alá tartozó erdők tulajdonosai üzemtervtől 
eltérő fakihasználásokat foganatosítottak a törvényszerű engedély kikérése nélkül 
s csupán a termelt faanyagokat jelentették be a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatalnál. 

Hasonlóképen előfordult az az eset is, hogy az idézett törvényszakasz 
alá nem eső erdők (magánerdők) tulajdonosai erdeik faállományát letárolás 
czéljából elidegenítették, vagy a saját házi, illetve gazdasági szükségletüket meg
haladó mértékben foganatosítottak fakihasználásl, anélkül, hogy az eladáshoz 
vagy a saját szükségletet meghaladó fakihasználáshoz a 3296 1918. M. E. számú 
rendeletben (1. a „Budapesti Közlöny" 1918. évi július hó 31-én megjelent 171. 
számát) előírt engedélyt megszerezték volna. 


