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Mint tehát látható, a csúsztató utak olyan előnyökkel birnak, 
melyek a kisebb esésű, tehát nagyobb hosszúságú és külön vonó
erőt, külön kisérő személyzetet, külön járműveket igénylő utak
kal, vasutakkal, gördülő pályákkal, a sok fát igénylő facsusztatók-
kal, a sok fát és vizet igénylő úsztató csatornákkal, a csak kisebb 
méretű faanyag leszállítására alkalmas eregetőkkel szemben is 
ajánlatossá teszik az erre alkalmas helyen való használatukat. 
Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy mindezek az előnyök csakis 
a pályának körültekintő, gondos, műszakilag helyes tervezésével 
és kiépítésével biztosithatók. 
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Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1912. évi 

augusztus hó 21-én Budapesten tartott üléséről. 

Jelen vol tak: dr. Bedő Albert I. alelnök, Altnásy Andor , Hirsch 
István, Tomcsányi G y u l a választmányi tagok és Czilünger János 
segédtitkár. 

Távolmaradásukat kimentették: báró Tallián Béla elnök, Horváth 
Sándor II. alelnök, Bittner Gusztáv, Gaul Károly, Hoffmann A n t a l 
nemeskéri Kiss Pál, Kiss Ferencz, Török Gábor, Török Sándor, 
Tuzson János választmányi tagok és Bund Károly titkár. 

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére Hirsch 
István és Tomcsányi G y u l a választmányi tagokat kéri fel, s miután 
megállapítja, hogy a választmányi tagok az alapszabályszerüleg 
meghatározott szükséges számban nem jelentek meg s ezért az 
ülés nem határozatképes, azt bezárja. 

K. m. f. 

M itri 

Czilünger János s. k. 

segédtitkár. 

Hirsch István s. k. 

Hitelesítésül: 

Dr. Bedő Albert s. 
alelnök. 

Tomcsányi Oyula s. 
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Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1912. é v i 

augusztus hó 29-én Budapesten tartott üléséről. 

Jelen voltak: dr. Bedő Albert I. alelnök, Almásy Andor , Arató 
Gyula , Hirsch \úvkx\,Jákói Géza, Kaán Károly, Nagy Károly, Schmidt 
Ferencz, Szabó József, Tomcsányi G y u l a választmányi tagok, Balogh 
Ernő, a számadásvizsgáló-bizottság tagja és Czillinger János segéd
titkár. 

Távolmaradásukat kimentették: Horváth Sándor II. alelnök, 
Csik Imre, Csupor István, Kiss Ferencz, Török Sándor és Vuk 
G y u l a választmányi tagok. 

Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Tomcsányi G y u l a és Arató G y u l a választmányi tagokat kéri fel, 
s egyben megállapítja, hogy az ülés ezúttal határozatképes, mert 
a jelenlévő választmányi tagok száma az alapszabályok 36. §-ában 
meghatározott szükséges számot meghaladja. 

Segédtitkár jelenti ezután, hogy a Bedő-Albert-alapitványból 
kiadandó egy darab 800 koronás erdészeti főiskolai ösztöndíj 
elnyeréséért 2 főiskolai hallgató és gimnáziumot végzett, érett
ségit tett 5 tanuló folyamodott. A kérvényezők előmenetelét fel
tüntető iskolai bizonyítványok eredményét a folyamodványok 
beérkezésének sorrendjében a következőkben adja elő : 

1. Lászlóffy Ernő I. évfolyamot végzett erdőmérnökhallgató
nak 11 vizsgaeredménye közül: 10 osztályzat jeles, 1 j ó ; 

2. Schlachta László III. évfolyamot végzett erdőmérnökhallgató
nak az utolsó féléven nyert 8 vizsgaeredménye közül 2 osztályzat 
jeles, 6 j ó ; az utolsó két féléven nyert 17 vizsgaeredménye közül 
3 osztályzat jeles, 12 jó, 2 elégséges; a 6 féléven nyert 40 vizsga
eredménye közül 6 osztályzat jeles, 22 jó, 12 elégséges; 

3. Török Béla gimnáziumot végzett, érettségit tett tanuló 
általános „jó" osztályzatot nyert; 

4. Páll Miklós gimnáziumot végzett, érettségit tett tanuló 
általános „jeles" osztályzatot nyert; 

5. Burdáts János gimnáziumot végzett, érettségit tett tanuló 
általános „jó" osztályzatot nyert; 



6. Várady Szakmáry Géza gimnáziumot végzett, érettségit 
tett tanuló általános „ jó" osztályzatot nyert; 

7. Bodnár Pál gimnáziumot végzett, érettségit tett tanuló 
általános „jó" osztályzatot nyert. 

Segédtitkár idézi ezután az alapszabályok 143. §-át, mely 
szerint az ösztöndíj a szülők anyagi helyzetének s a folyamodók 
iskolai bizonyítványainak gondos figyelembe vétele után azon 
folyamodónak Ítélendő oda, aki társai között az anyagi támoga
tásra leginkább rászorul s aki egyszersmind arra nézve, hogy az 
erdészeti tanfolyamot sikeresen fogja elvégezni, aránylag véve 
legtöbb s általában is elég biztosítékot nyújt. 

A z igazgató-választmány megállapítja, hogy Schlachta László 
kérvénye tárgytalan, mert nevezett főiskolai hallgató egy izben 
már élvezte a Bedő-Albert-alapitvány ösztöndiját, s az alap
szabályoknak meg nem felelő előmenetelt tanúsítván, az ösztöndíj 
Schlachta László főiskolai hallgatótól az alapszabályok 146. §-a 
alapján „véglegesen" visszavonatott. Ebből nyilván következik, 
hogy kérelme nem teljesíthető. 

A z igazgató-választmány Almásy Sándor, Szabó József, Arató 
Gyula , Tomcsányi G y u l a választmányi tagok, végül dr. Bedő 
Albert elnök felszólalása után folyamodók szüleinek anyagi hely
zetét, családi körülményeit s folyamodók iskolai bizonyítványait 
behatóan mérlegelve egyhangúlag elhatározza, hogy az ösztöndijat 
Lászlóffy Ernőnek adományozza, meri egyrészről nevezettnél az 
anyagi rászorultságot igazolva látja, másrészről pedig az előmene
telt tekintve, Lászlóffy Ernő előnyben van a többi folyamodóval 
szemben, mert mig a többi öt folyamodó csupán érettségi bizo
nyítvány alapján pályázik az ösztöndíjra, addig Lászlóffy Ernő 
az I. éves erdészeti tanfolyamnak úgyszólván tiszta jeles eredmény
nyel való elvégzése mellett legtöbb biztosítékot nyújt arra, hogy 
a főiskolát sikeresen fogja elvégezni. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Czilünger János s. k. Bedő Albert s. k. 
segédtilkár. I. alelnök 

Hitelesítésül: 
Arató Gyula s. k. Tomcsányi Gyula s. k. 

vál. tag. vál. tag 


