
E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

A számvizsgálóbizottság jelentése az Országos Erdé
széti Egyesület 1926. évi zárszámadásáról és 1928. évi 

költségvetéséről. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az 1926. évi pénztári naplóból meggyőződtünk, hogy az 

Országos Erdészeti Egyesület pénztárának bevétele 1926-ban 
371,579.629 K 80 f és kiadása ugyancsak 371,579.629 K 80 f 
volt. 

A zárszámadás részletes eredményét a csatolt kimutatás 
tünteti fel. 

A bevételi rovatoknál az előirányzattól való eltérések kü
lön indokolást nem igényelnek. 1 

A kiadások közül a személyi járandóságok rovatán mu
tatkozó többkiadás főként a jutalmak és segélyek alrovatán 
jelentkező nagyobb szükségletből ered, úgyszintén az ügyviteli 
költségek és az Erdészeti Lapoknál jelentkező kiadási többlet 
is. Az egyesületi székházban, az immár 40 éve állván fenn, 
szintén mulhatlanul elvégzendő javítások mutatkoztak szük
ségesnek, amelyek az előirányzat keretén belül fedezhetők nem 
voltak. Végül az egyéb kiadások terhére is több előre nem lát
ható kiadás fedezetéről kellett gondoskodni. 

A túlkiadásokat az igazgatóválasztmány póthitelek alakjá
ban engedélyezte. 

Végeredményben a zárszámadásban 614.960 K 80 f ma
radvány eredményezett, amely az előző évi jelentésünkben 
említett 11,636.570 K 84 f-nyi, az alapítványi számadásból 
vett kölcsön részleges törlesztésére fordíttatott. A kölcsön 
álladéka e szerint 1926. év végével 11,021.610 K 04 f (881 P 
73 f ) . 

Az egyesület és az általa kezelt alapítványok értékpapír
jai a Magyar Földhitelintézetnél vannak elhelyezve. 

Úgy a pénztári, mint a vagyonszámadásokat rendben ta
lálván, tisztelettel javasoljuk, hogy a felelős számadóknak a 
felmentvényt megadni méltóztassék. 

Összeállítottuk továbbá az 1928. évre vonatkozó pénzelö-
irényzatot 34.144 P 35 f bevétellel és ugyanannyi kiadással. 



A bevételek emelkedése különösen a házbérek fokozatos 
növekedéséből várható. 

A kiadások közül emelkedik a személyi járandóságok ro
vata 10.000 P-ről 11.840 P-re a személyzet fizetéseinek némi 
emelése következtében. Ezzel szemben a második Írnoki ál
lás, mint nélkülözhető, megszűnik. Emelhető volt az Erdé
szeti Lapok költsége 7680 P-ről 8410 P-re. Úgyszintén emelni 
kellett a székházat terhelő kiadások rovatát 6400 P-ről 9150 
P-re a házat terhelő adók emelkedése következtében. 

Tisztelettel ajánljuk az 1928. évi költségvetési előirány
zatot elfogadásra. 

Budapest, 1927 november 24-én. 

A számadásvizsgáló bizottság: 

Fekete Béla s. k. Erőss Gyula s. k. Hajdú János s. k. 

Pukáes Endre s. k. 



Az Országos Erdészeti Egyesület 

Bevétel 
'lény leges 

bevétel 
1926. évben 

Előirányzott 
összeg 

1926. évben 

Az előirányzat 
tai szemben 

+ *aív — 

Papírkorona Papírkorona Papírkorona 

Pénztári maradvány 1925. évről — — — 

A) Rendes bevételek 

I. Az egyesületi székház bér
jövedelme.. __ __ __ 134,365.704- 124,000.000- +10,365.704-

II. Az alapító tagok által kötelez
vényben tett alapítványok 
kamatai _ _ 25,419.799-- 15,000.000- +10,419.799--

III. A rendes tagok által fizetett 
tagsági díjak _ . 96,753.578-80 90,000.000- + 6,753.578-80 

IV. Az állam által adott segély __ 14,775.000- 2,000.000-- +12,775.000--
V. Az egyesület állandó kiadvá

nyának jövedelme: 
Erdészeti Lapok 

1. Előfizetési díjak 
2. Hirdetési díjak __ __ 

36,427.150-
15,925.910--

30,000.000"-
12,000.000-

+ 6,427.150-
+ 3,925.910--

Vi. Az egyesület terhére kiadott 
nem állandó irodalmi kiad
ványok eladásából — _•_ 202.250;- 12.000- + 190.250-

VII. Az alaptőke, valamint a folyó 
jövedelmekből begyült pénz
tári készletek kamatai— __ 160.330-- 1,000.000-- - 839 670-

VIII. Postaköltség és más térítmények 2,238.325- 1,300.000— + 938.325--
IX. Szerzők terhére kiadott stb. __ — - — 
X. Egyéb bevételek 23,916'.96S-_ 22,000.000-- + 1,916.963— 

Rendes bevételek összege 350,185.014-Su 297,312.000-- + 52.873.014-8D 

B) Átfutó bevételek összege 21,394.615- 809.734- + 20,584.881--

• 

Összes bevétel 371,579.629-so 298,121.734- + 73 457.895"* 
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1926. évi zárszámadása 

Kiadás 
Tény leves 

k indás 
192K. évben 

Előirányzóit 
összeg 

1926. évben 

Az előirányzat
tal szemben 
+ vagy — Kiadás 

Papírkorona Papn korona Papiikorona 

A) Rendes kiadások 

I. Személyi járandóságok: 
a) titkár illetménye 7,0ÜÜ Őrir
ől segédtitkár „ 12,500 00G"-
c) pénztárnok „ 2=í,500.ÜüO'-
d) írnokok „ 19.8n0.0D0 
e) szolga 9,221.7ö0* 
f) jutalmak és 

segélyek 17,142.100- -
ff)nyug-és kegy díjak 4,0Qi).0ŰQ--

II. Ügyviteli költségek: 
a) irodai költségek 30,609 594-
b) tüzelőanyagok 12,707.800--

III. Leltári tárgyak beszerzésére _ 
IV. Könyvtár gyarapítására és 

szaklapokra -
V. Állandó kiadványok költségei: 

Erdészeti Lapok 
a) nyomatás és 

expedíció 88,226.800--
b) írói díjak -

VI. Nem állandó írod. kiadványok 
költségei — __ __-

VII. A székházat terhelő kiadások: 
a) adók 46,771250- -
b) vízvezeték 7,613.940 -
e) udvarvilágítás, 

lift 10 927.040--
d) tűzk árbiztositás 1840 950'— 
ej javítások 43,317.600--

VIII. llletékegyenérték stb— __ — 
IX. SzerzőK terhére kiadott szak

munkák költségei __ __ 
X. Hozzájárulás az alapokhoz __ 

XI. Egyéb kiadások __ __ — 

Rendes kiadások összege 

B) Átfutó kiadások összege — 

92,163.860- 87,312.000-

43,317.394--

1,082.000--

88,226.800-. 

Összes kiadás 

110,470.780—1 

5,235.3?0 

9.688.860-80 

350,185.014-üo 

21,394.6l5-_ 

32,000.000-

500.000--

2,500.000--

80,000.000--

+ 4,851.860--

+ 11,317.394'-

- 500.0CO--

- 1,418.000--

+ 8,226.800'-

90,000.000'-

3,000.000--

2,000X00-

+ 20,470.780-

+ 2,235.320--

+ 7,fi8886U'_ 

297,312.000" 

809.734--

3n,579.6?9S«|298,121.734 

+ 52,873.014-™ 

+ 20,584.881 

+ 73,457.895.8" 
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Az Országos Erdészeti Egyesület 

B e v é t e l 
Eioiranyoztalott 

19 8. évre 
összesen 

pengő 

A) Rendes bevételek: 

J. A székház jövedelme 
11. Kötvényben tett alapítványok kamatai és pótdíjai 

III. Tagsági díjak 
IV. Állami segély , 
V. Állandó kiadványok jövedelme: 

1. Erdészeti Lapok: a) előfizetési díjak 
ö) hirdetési díjak 

2. Erdészeti zsebnaptár 
VI. Nem állandó irodalmi kiadványok eladásából be

folyt összegek 
VII. Az alaptőke, betét és a pénztári készletek kamatai 

VIII. Térít menyek- _ . _ 
IX. Szerzők terhére kiadott szakkönyvek eladásából 

befolyt összegek 
X. Egyéb bevételek 

Rendes bevételek összege 

16.000- -
1.500'-

10.01)0--
2.000•— 

3.000-
1.000--

20--
80--

400--

34.000-— 

B) Átfutó bevételek 

Átfutó bevételek összege 144-35 

Rendes bevételek összege 34.000--

Együtt 34.14435 
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1928. évi költségvetése 
Előirányoztatott 

1 0 9 H íiiira 
K i a d á s i s i n . évre 

öVszesen 

penífö 

A) Rendes kiadások 
I. Személyi járandóságok: 

a) a titkár járandósága 4.240 -
b) a s.-titkár „ 1.800- -
c) a pénztárnok ,, 2.400- -
d) az imok „ 1.200--
e) a szolga ., 800--
f) jutalmak, segélyek, adók 800--
g) nyug- és kegydíjak 600-- 11.840- -

II. Ügyviteli költségek: 
a) irodai költségek 2.0U0-
b) tüzelőanyagok 1.600-- 3-600-— 

II [. Leltári tárgyak beszerzése 100-— 
IV. A könyvtár gyarapítására és szaklapokra __ 300--
V. Állandó kiadványok költségei: 

1. Erdészeti Lapok 8.410--
2. Erdészeti zsebnaptár — 

VI. Nem állandó irodalmi kiadványok költségei __ — 
VII. A székházat terhelő kiadások: 

a) adók 6.000- -
b) vízvezetéki illeték 800 -
c) udvarvilágítás 1.0ÜÜ-— 
d) tűzkárbiztosítás 1 5 0 -
e) javítások 1.200--' 9.150- -

VIII. Illetékegyenérték és az egyesületet mint ilyent 
terhelő adó (forgalmi adó) 400--

IX. Szerzők terhére kiadott szakmunkák kiadási költségei — 
X. Hozzájárulás az alapokhoz — 

XI. Egyéb kiadások 200--

Rendes kiadások összege 34.000 -

B) Átfutó kiadások 

Átfutó kiadások összege j 144-35 

Rendes kiadások összege 34.000 — 

Együtt 34.144 35 


