
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz
gyűlését deczember hó 12-én, szerdán d. u. 5 órakor Buda
pesten, saját helyiségében (V., Alkotmány-utcza 6. sz.) tartja 
meg a következő tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi 
tevékenységről. 

2. Elnökség és tizenöt választmányi tag választása, 
előbbi 3 évre, utóbbiak 4 év tartamára. Az igazgató-választ
mányból az alapszabályok értelmében kilépnek, de újból 
választhatók: Csik Imre, Darányi Ignácz, Qesztes Lajos, 
Havas József, Hering Samu, gróf Kendeffy Gábor, gegesi 
Kiss Ernő, Kócsy János, Laitner Elek, Pech Kálmán, 
de Pottere Gerard, Schmidt Ferencz, Tomcsányi Gyula, 
Török Sándor, Vadas Jenő. 

3. Károlyi Árpád erdőigazgató felolvasása: „Az erdészeti 
tudományok módszerei és problémái" czimén. 

4. Az alapszabályok módosítása. 
5. Jelentés az 1916. évi számadásokról és az 1918. évi 

költségvetésről. 
6. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt 

irodalmi pályázatokról. 
7. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
8. Egyéb indítványok. (Ily indítványok az alapszabályok 

szerint a közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak 
írásban bejelentendők.) 



Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület 
t. tagjait felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban 
vegyenek részt. 

Budapest, 1917. évi október hó 31-én. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

(A közgyűlést ünnepélyes közebéd ezúttal sem követi, de gondoskodás fog történni 
oly helyiségről, ahol a résztvevők együtt vacsorázhatnak.) 

II. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k Budapesten 

1917. évi október hó 25-én tar to t t rendes üléséről . 

Jelen voltak: Báró Talllán Béla elnök, Arató Qyula, Balogh 
Ernő, Csupor István, Eránosz Antal János, Jákói Oéza, Kiss Ferencz, 
Kozma István, Mikolás Vincze, Pajer István, Pech Kálmán, de Pottere 
Qerard, Rochlitz Dezső, Roth Gyula, Schmidt Károly, Szabó József, 
Temesváry Béla, Török Sándor, Ulrelch Gyula és Wellibil Károly 
vál. tagok, az egyesület tisztikara és Czillinger János r. tag. 

Távolmaradásukat kimentették: Dr. Bedő Albert és Horváth 
Sándor alelnökök, Almásy Andor, Bittner Gusztáv, Fischer-Colbrie 
Emil, Fogassy Gyula, Gaul Károly, Gesztes Lajos, Giller János, 
Havas József, Hering Samu, Jankó Sándor, Kaán Károly, Kallivoda 
Andor, Kársai Károly, G. Kiss Ernő, Krippel Móricz, Muzsnay 
Géza, báró Radvánszky Antal, Vadas Jenő. 

I. Elnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére Pajer 
István és Pech Kálmán vál. tagokat kéri fel. 

II. Elnök bemutatja Horváth Sándor II. alelnök alábbi levelét: 

Nagyméltóságú Elnök Ur! 
Kegyelmes Uram! 
Egészségi állapotom egy idő óta, sajnos, olyan kedvezőt

len, hogy társadalmi kötelezettségemnek s ezek között különösen 
az Országos Erdészeti Egyesületnél betöltött másodalelnök 



tisztemből folyó kötelezettségeimnek, mély sajnálatomra a leg
jobb akarattal sem tudok megfelelni és miután egészségem 
gyökeres feljavulására, fájdalom, már nem számithatok, ezentúl 
sem tudnék megfelelni, ha az uj választáskor tagtársaim bizalma 
ismét felém fordulna. 

Ezért kénytelen vagyok alelnöki állásomról ezennel le
mondani és tisztelettel kérni Nagyméltóságodat, hogy le
mondásomat tudomásul véve azt az egyesület igazgató-választ
mányának és annak idején a közgyűlésnek is tudomására hozni 
és ezzel együtt soha el nem évülő hálámnak is kifejezést adni 
kegyeskednék, azért a megtisztelő bizalomért, melylyel engemet 
az egyesület tagjai közel negyven éven át kitüntettek s amelyért 
én mindig büszke voltam és büszke és hálás leszek ezentúl is, 
amig élek. 

Egyúttal legyen szabad Nagyméltóságodnak is hálás szívvel 
megköszönnöm azt a sok jóindulatot, amelyet irántam elnök
sége egész ideje alatt tanúsítani kegyes volt. 

Budapest, 1917. évi október hó 24-én. 
Nagyméltóságodnak 

készséges híve 
Horváth Sándor. 

Elnök élénk sajnálatának ad kifejezést az alelnök ur elhatáro
zása felett s reméli, hogy az nem végleges. Az igazgató-választmány 
elhatározza, hogy Horváth Sándor alelnök urat küldöttségileg fel
kéri lemondásának visszavonására.*) 

III. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti elő: 
Az egyesület bevétele az év elejétől a mai napig 211.147*45 K 
A kiadás ugyanezen idő alatt . . . .__ 171.39276 K 
Rendkívüli befizetések czimén befolyt alapítványi 

kötvények törlesztésére... . . . . . . . . . . . . 899 -— K 
készpénz alapítványként... . . . 300-— K 
a rokkantalap javára . . . 25.065'91 K 

A titkár továbbá jelenti, hogy a számadásvizsgáló-bizottság 
az egyesület pénztárát október hó 1-én váratlanul rovancsolta és 
rendben találta. 

*) L. az 540. oldalon lévő hirt. 



A Horváth-Sándor-alapitvány és a Deák-Ferencz-alapitvány 
folyó évi kamatára nézve a titkár kéri, hogy azok további intéz
kedésig ismét letétbe helyeztessenek, mert azok az okok, amelyek 
miatt a háború tartama alatt eddig is ekként jártunk el, most is 
fennállanak. 

Az igazgató-választmány a pénztári jelentést tudomásul veszi 
é s a Horváth Sándor és Deák Ferencz alapítványok kamatainak 
további intézkedésig letétként való kezelését elrendeli. 

IV. A titkár előadja, hogy a tárgysorozat következő' pontja
ként tárgyalandó 1918. évi költségvetésben a folyton emelkedő 
nyomdaköltségek és anyagárak, de a szükségszerűen emelkedő 
személyi járandóságok következtében is a pénzügyi egyensúly csak 
ugy volt fentartható, hogy a tagdijak, előfizetési és hirdetési 
•dijak megfelelő emelése kilátásba vétetett. Mig más egyesületek 
többnyire már a háború előtt emelték tagdijaikat s a háború alatt 
a legtöbb ujabb emelést eszközölt, egyesületünk eddig a régóta 
fennálló 16 K tagdíjjal pénzügyi egyensúlyát fentartotta; igaz, 
hogy ez a háború alatt csak lapkiadványai terjedelmének igen 
nagymérvű csökkenésével volt elérhető. Minthogy azonban a lapok 
terjedelme tovább nem csökkenthető s a nyomdai árak, tüzelőanyag, 
-irodaszerek árai, nemkülönben a személyi járandóságok is folyton 
•és rohamosan emelkednek, az Országos Erdészeti Egyesület nem 
íog kitérhetni az elől, hogy jövedelmeinek fokozásáról gondoskodjék. 

Az efelett kifejlődött vita folyamán az a nézet jutott kifejezésre, 
'hogy a tagok a tagsági dij mérsékelt emelésének szükségességét 
a mai nehéz viszonyok között bizonyára belátják. Ennek követ
keztében a választmány elhatározta, hogy a közgyűlésnek az alap
szabályok oly módosítását javasolja, melynek értelmében 1918. évi 
január hó l-tő3 kezdve a rendes tagok tagsági dija az eddigi 
16 K helyett 20 K, az alapitó tagok által fizetendő legkisebb 
összeg pedig 300 K helyett 400 K legyen. Azok az alapitó tagok, 
•akik eddig 400 K-nál kisebb alapítványt tettek, felkérendők, hogy 
alapitványaikat készpénzben vagy kötelezvényben 400 K-ra egészít
sék ki, azonban azok az alapitó tagok is, akik erre nem hajlan
dók, tagsági jogaik teljes élvezetében maradnak. A felemelt tagsági 
•dijnak megfelelően az Erdészeti Lapok évi előfizetési diját 20 K-ban 
az Erdő cz. lapét 6 K-ban állapítja meg a választmány. 



A hirdetési dijak 1918. január 1-től kezdve az Erdészeti Lapok
ban minden üzleti jellegű hirdetésnél (faeladás, álláskínálat stb.) 
milliméterenként 50 fillér (eddig 30 fillér), álláskeresleti s más 
üzleti jelleggel nem biró hirdetésnél 25 fillér (eddig 20 fillér); az 
Erdő czimü lapban az eddigi hirdetési dijak kétszerese fizetendő 
(kéthasábos milliméter tér 20 fillér helyett ezentúl 40 fillér). 

Végül elhatározza a választmány, hogy arra való tekintettel, 
hogy az Erdészeti Lapoknál rendkívül nagy költséget okoz a 
rendkívüli állapotokkal összefüggő terjedelmes kormányrendeletek 
közlése, a kormánytól az egyesület irodalmi segélyének felemelé
sét kéri. 

V. Az igazgató-választmány ezek után tárgyalás alá veszi a 
számvizsgáló bizottságnak a behajthatlan követelések törlésére és 
az 1918. évi költségvetésre vonatkozó alábbi javaslatát: 



Javaslat behajthatatlan követelések törlésére. 
Indítványozzuk, hogy mint behajthatatlan hátralékok a követ

kező összegek Írassanak le: 

A) Alapító tagok : 
Tőke K Kamat K 

n. Debreczy Ödön örök 200 — 110"— 
n. Fóthy Nándor 20Q-— 40'— 

Összesen: . . . 400— 150 — 

B) Rendes tagok : 
Tagdíj K 

f Campián János __. . 
f Dán Elek . 
Dobó Jenő . . . 
f Dobrovics László 
f Duschek János . . . . 
f Qlózer László . 
f Heim Károly . . . . 
Jonica János . . . . . . . 
f Kakódy Dániel . . . . 
Kiss Béla . . . . 
f Korzenszky Antal 
f Kralovánszky János. 

Átvitel . 

21 
16 
48 
16 
16 
16 
16 
64 
24' 

112 
16 
48 

413-— 

Tagdíj 
Áthozat . . . 413 

Liedermann Emil 96 
dr. Lukács Izsó__. . . . . . . 80 
Mazanesz János . . . . . . 66 
Murin ay György 16 
f Ráner Sándor . . . 7 
Rudas Miksa 120 
Schwabik Ferencz 16 
f Segercián Vazul 80 
f Szabó Ferencz 16 
í Tavassy Lajos — — 8 
Wierzbicki Győző ... . 112 

Összesen 1030 

C) Hirdetési díjak: 

Knelly Gyula 1L35 K 
Matuska János ___ . . . . . . . . . . . . ___ . . . 880 „ 

Javasoljuk azonban, hogy az A) és B) alatt kimutatott összegek 
oly kikötéssel töröltessenek, hogy a megnevezett és még életben levő 
tagok egyszersmind a tagok sorából is'töröltessenek; a kitüntetett 
összegekkel együtt természetesen az esetleg előírt perköltségek, 
valamint az 1917-re eszközölt előírások is törlendők lesznek. 

Egyidejűleg van szerencsénk bemutatni az 1918. évi költség
vetés tervezetét, melynek minden-egyes tételét a mult évi ered
mény s a tényleges állapot figyelembevételével állapítottuk meg. 



Az Országos Erdészeti Egyesület 
1918. évi költségvetése. 

e v e t é 

Tényleg 
befolyt 

az 1916. 
évben 

K 

Elő
irányoz 

tátott 
1917. évre! 

K f 

Elő-
irányoz-

tatik 
1918. évre! 

K f 

A) R e n d e s b e v é t e l e k . 

I Az egyesületi székház bérjövedelme 
II. Az alapító tagok által kötelezvény

ben tett alapítványok kamatai 
III. A rendes tagok által fizetett tag

sági díjak — — . . . 
IV. Az állam által adott segély 
V. Az egyesület állandó kiadmányai

nak jövedelmei: 
a) Erdészeti Lapok .• . . . 
b) Erdészeti Zsebnaptár 
c) Erdészeti Rendeletek Tára 
d) „Az Erdő" című lap után 

VI. Az egyesület közlönyében meg
jelenő hirdetések díjai 

VII. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadmányok el
adásából befolyó jövedelmek 

VIII. Az alaptőke, valamint a folyó jö
vedelmekből begyűlt pénztári kész
letek kamatai . . . 

IX. A Deák-Ferencz-alapítványbevétele 
X. A Wagner-Károly-alapítvány be

vétele . . . — — — — -— 
XI. A gróf Tisza-Lajos-alapítvány be

vétele — — — — - - — 
XII. A Bedő-Albert-alapítvány bevétele 

XIII. Az ^Erzsébet-királyné-alapítvány 
bevétele.- — — — 

XIV. A Luczenbacher- Pál -alapítvány 
bevétele . . . — — 

XV. A Horváth-Sándor-alapítvány be
vétele — — —'. — 

XVI. Faragó Béla alapítványának bevé
tele . . 

Átvitel 

14665 

2230 

18318 
6000 

8057 
2121 
2579 

10422 

5223 

14 

8644 
1100 

3444 

2032 
1730 

948 

424 

660 

339 

87 

14500 

1500 

16000 
6000 

7500 
3000 
1000 

10000 

5000 

50 

9000 
1100 

3441 

2032 
1730 

948 

424 

660 

339 

88953 59 84224 

14500 

2000 

20000 
6000 

10000 
3500 

500 
12000 

10000 

50 

9000 
1100 

3554 

2032 
1738 

948 

424 

660' 

343 

98349 



B e v é t e l 

Tényleg 
befolyt i 

az 1916. 
évben 

Elő-
irányoz-

tatott 
1917. évrf 

Elő-
irányoz-

i tátik 
: 1918.évre . 

K f K f K f 

Áttétel 88953 59 84224 -• 98349 — 
XVII. A nyugdíjalap bevétele.__ __. 
XVIII. Az altiszti segélyalap bevétele . . . 

' XIX. A báró Bánffy-Dezső-alapítvány 
bevétele — 

XX. A székesfehérvári ismeretlen ala
pítvány bevétele 

XXI. Hirsch Istvánné alap. bevétele 
XXII. Szantner Oy.-alapítvány bevétele 

XXIII. Rokkantalap bevétele 
XXIV. Postaköltség és más térítmények 
XXV. Megítélt és "behajtott perköltségek 

XXVI. Egyéb bevételek 

4506 
682 

971 

107 
827 
402 
103 
384 
762 
266 

35 

87 
59 
51 
30 

4506 -
682 -

971 -

107 -
800 -
400 -

80 -
300 -

50 -
50 -

-, 5081 
- 750 

1056 

- 115 
- 800 

1 430 
í 2620 

- 300 
-! 50 

50 

— • 

B) Á t f u t ó b e v é t e l e k . 
XXVII. Új alapító tagok által készpénz

ben tett alapítványok és a 
kötelezvényben tett alapítványok 
törlesztésére befizetett összegek 4802 46 2000 -- 2000 

XXVIII. Az egyesület külön rendeltetéssel 
bíró alapítványainak növelésére 
vagy hasonló alap. alkotására tett 
adományok .. . . . . — 

XXIX. Az egyesület által a szerzők ter
hére kiadott szakkönyvek és más 
iratok eladásából befolyó jöve
delmek . . . . . . . . . . . .— 

48559 

685 

90 

99 

100 -

200 -

- 2000 

200 

— 

XXX. Más átfutó bevételek, beleértve a 
letétképen kezelendő összegeket is 6406 24 2000 -- ! 2000 

Összes bevétel . . . — 158420 80 96470 -- 115801 



K i 

Tényleg 
kiadatott 

1916. 
évben 

K f 

Elő-
irányoz-

tatott 
1917. évre 

K f 

Elő-
irányoz-

tatik 
1918. évre i 

K í f 

2000 
924 

A) R e n d e s k i a d á s o k . 
I. Személyi járandóságok: 
a) a titkár fizetése és pótléka 13800 K 
b) 2 segédtitkár fizetése 4200 „ 
c) a pénztáros fizetése 3750 „ 
d) az írnokok fizetése .__ 3600 „ 
e) szolga és házmesteri fizetés 2120 
f) jutalmak és segélyek 
g9_Nyug- és kegydíjak 

II. Ügyviteli költségek: 
a) irodai és postaköltségek, 

nyomtatványok és táv
beszélő 6000 K — fül 

b) ügyvédi költségek 500 „ — „ 
c) közgy. és útikölts. 500 „ — „ 

. Leltári tárgyak beszerzésére 

. A könyvtár gyarapítására és 
lapokra .__ 

. Állandó kiadmányok költségei 
p e d i g : 

1. Erdészeti Lapok: 
a) nyomtatási költ

ségei 12000 K — fül 
b) expedíciója . . . 1500 „ — „ 
c) írói díja — . . . 1800 „ •— „ 
2. Erd. Zsebnaptár 

előállítási költ-
sége 

3. Erd. Rend. Tára 
előállítási költ
sége . . . . . . . . . 

4. Az „Erdő" ösz-
szes költségei . . . 

. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadmányok költ
ségei -_. - -

A székházat terhelő kiadások: 

III 
IV, 

V, 

szak-

es 

VI 

3500 „ — 

500 , — 

12000 „ — 

VII. 
_. 4656 K a) állami a d ó k . 

b) községi adó, ház-
bérkrajczár . . . 1851 

c) vízvezetéki illeték 668 
d) udvarvilágítás és 

áramfogyasztás.. . 1300 
e) tűzkárbiztosítás 125 
f) ablaküveg „ 2C0 
g) javítások, tisztog. 

és kéményseprés 3200 

fill. 

21849 

6996 
480 

686 

26352 

10109 67 

30 

Átvitel 66474 54 

26089 

6000 
300 

600 

24000 

10000 

30394 

7000 
500 

8001 

31300 

12000 

66989 81994 



K i a d á s 

j Tényleg 
i kiadatott 

az 1916. 
évben 

K f 

Elő
irányoz 

tátott 
1917. évre 

K f 

Elő-
irányoz-

tatik 
1918. évre 

K i f j 

Áttétel 
VIII. Illetékegyenérték és az egyesületet 

mint ilyent terhelő adó . . . 
IX. A Deák-Ferencz-alapítvány iro

dalmi pályadíjai . . . .__ . . . ._ . . . 
X. A Wagner-Károly-alapítványból 

adandó segélyek — —: — 
XI. A gróf Tisza-Lajos-alapítványból 

adandó segélyek . . . . . . 
XII. A Bedő-Albert-alapítv.-ból adandó 

ösztöndíjak _ . . . — . . . . . . 
XIII. Az Erzsébet-királyné-alapítványból 

adandó segélyek __ . . . 
XIV. A Luczenbacher-Pál-alapítványból 

adandó segélyek _ — — 
XV. A Horváth-Sándor-alapítványból 

adandó jutalom 
XVI. A Faragó-Béla-alapítv.-ból adandó 

segélyek 
XVII. A nyugdijalapnak átadandó kama

tok ... . . . 
XVIII. Az altiszti segélyalapnak átadandó 

kamatok . . . . . . 
XIX. A báró Bánffy-D;zső-alapból 

adandó ösztöndíjak — ... ._ ... 
XX. A székesfehérvári ismeretlen alap

nak átadandó kamatok . . . 
XXI. Hirsch Istvánné alapítványból 

adandó segélyek ... . . . 
XXII. Rokkantalap kamatai . . . ... ... ... 
XXIII. Szantner Gy. alapítvány segélyei 
XXIV. Egyéb kiadások 

B) Á t f u t ó k i a d á s o k . 
XXV. A törzsvagyonhoz csatolandó új 

alapítványok és a kötelezvényben 
tett alapítványok beváltására fize
tett összegek ... 

XXVI. Az egyesület külön rendeltetéssel 
bíró alapítványainak növelésére 
tett adományok és az ezen ala
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Az 1917. évre előirányzott 96.470 K bevétellel és kiadással 
szemben az 1918. évre 115.801 K bevételt és kiadást irányoztunk 
elő, azaz 9331 K-val többet. 

Az egyes bevételi és kiadási rovatoknál előirányzott össze
gekre nézve, amelyek az 1917. évi költségvetéstől eltérnek, a követ
kezőket van szerencsénk felemlíteni: 

A bevételi rovatoknál figyelembe vettük a t. közgyűlés elé 
terjesztett azt a javaslatot, mely szerint az egyesület pénzügyi egyen
súlyának fentartása érdekében ma már elkerülhetlennek mutatkozik 
a tagdíjak, az alapítványi tőke, az előfizetési és hirdetési díjak 
emelése. Ennek megfelelően emeltük a II., III., V. és VI. bevételi 
rovatokat. Ezen emelés nélkül az anyagok és a lapkiadványok elő
állításának drágulásából származó, továbbá a személyi kiadások 
terén felmerülő kiadási többletek fedezhetők nem lennének. 

Az alapítványi kamatoknál mutatkozó bevételi többletek a meg
növekedett tőkék folyományai. 

A kiadási rovatok közül a személyi járandóságoknál a titkár 
háborús segélyét az állami tisztviselőknél valószínűen alkalmazandó 
mértékben, az eddigi 2200 K-ról 3400 K-ra, vagyis az alapfizetés 
(6800 K) 50%-ára emelten irányoztuk elő s egyben négy kiskorú 
gyermeke után egyenként 400—400 K-t, összesen 1600 K-t mint 
nevelési vagy családi pótlékot vettünk számításba. 

A harcztéren levő segédtitkárnak egyelőre beszüntetett fizetése, 
továbbá a pénztárosé az 1914-ben élvezett összeg 50%-kával felérő 
hadisegélylyel, az újonnan alkalmazott segédtitkár fizetése változat
lanul 2400 K-val vétetett fel. Az írnokok díjazását a f. évi 1620 K 
helyett egyenként 1800 K-val hozzuk javaslatba, végül az egyesületi 
szolga háborús pótlékát alapfizetésének (800 K-nak) 70%-ával, egy 
gyermeke után a családi pótlékot 200 K-val állítottuk be. 

A segélyek és jutalmak rovatán f. évre előirányzott 1750 K-t 
2000 K-ra emeltük a rendkívüli viszonyok figyelembevételével. Egész
ben ekként a személyi járandóságok rovatán 4305 K többlet 
jelentkezik. 

Az irodai szükségletek nagymérvű drágulására való tekintettel; 
a II. rovatot 1000 K-val emeltük. 

A lapkiadványok előállításának drágulása következtében az 
V. rovatot is 7300 K-val kellett növelni; emellett azonban a lapok 
az 1918. évben és csak havonként egyszer és korlátolt terjedelem
ben fognak megjelenhetni. 

Emelnünk kellett mindennemű javítási munka drágulása követ
keztében a VII. rovatot is 2000 K-val. 

A XXVI. rovatban elsősorban a rokkant segélyalaphoz csatolandó 
2500 K, továbbá a nyugdíjalaphoz alapszabályszerűen csatolandó 



2200 K, továbbá a Bedő Albert-, báró Bánffy Dezső- és Faragó Béla)-
alapítványnál mutatkozó kamatíeleslegek (138 4 - 56 4 - 43 = 237 K-
irányoztattak elő. 

Pénztári feleslegként eszerint a XXVIII. (kiadási) rovaton 56 K 
volt előirányozható. 

Budapesten, 1917. évi október hó 1-én. 

A számadás-vizsgáló bizottság: 

Hinfner György s. k. 
Lipcsey László s. k. Petényi Keresztély s. k. Spettmann János s. k. 

Tomassek Miklós s. k. 

Az igazgató-választmány a javaslatba hozott törlésekhez hozzá
járul, ezenkívül azonban még özvegye kérelmére néhai Bihari 
Ödön 32 K tagdíjhátralékának és Bauer Miklós és Wrba Mihály 
a harcztéren elesett rendes tagoknak értesülés hiányában haláluk 
után is előirt tagdijainak leírását is elrendeli. 

Az 1918. évi költségvetésben az igazgató-választmány a tagsági' 
dijak rovatában 1000 K-val többet irányoz elő, viszont azonban a 
kiadások közül a szem.élyi járandóságok rovatát ugyanennyivel 
emeli, mert a titkár háborús segélye az eddigi gyakorlattól eltérően 
2000 K nyugdijképes személyi pótléka után nem irányoztatott elő,, 
s az igazgató-választmány az eddigi gyakorlattól nem óhajt eltérni. 
Egyebekben a költségvetést változatlanul elfogadja és a közgyűlés 
elé terjeszteni rendeli. 

VII. Csupor István indítványára a választmány a titkárnak az 
1917. évre az állami tisztviselőkhöz hasonlóan 1300 K ruházati 
segélyt szavaz meg, amiért a határozathozatal előtt eltávozott titkár 
utólag köszönetet mond. 

VIII. Titkár bejelenti, hogy az Erdő előállításával megbízott 
Franklin-Társulat a legutóbbi választmányi ülés óta két ízben 
emelte árait, 40 és 25, összesen tehát 65%-kal, a Pátria nyomda 
árai változatlanok, de ez a nyomda is értesítette az egyesületet, hogy 
az 1918. jan. 1-től érvényes árak iránt csak deczemberben nyilat-
kozhatik s a választmánynak azt a múltkori kívánságát, hogy 
1918. évben további áremelkedés ne álljon be, sajnálatára nem 
teljesítheti. 

A rendkívüli viszonyok kényszere alatt tudomásul vétetik. 



IX. A közgyűlésre vonatkozóan az igazgató-választmány ugy 
határoz, hogy az deczember 12-ére, d. u. 5 órára hivassék össze, 
a következő tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi 
tevékenységről. 

2. Elnökség és tizenöt választmányi tag választása, előbbi 
3 évre, utóbbiak 4 évre. Az igazgató-választmányból alapszabály
szerűen kilépnek, de újra választhatók: Csik Imre, Darányi Ignácz, 
Gesztes Lajos, Havas József, Hering Samu, gróf Kendeffy Gábor, 
G. Kiss Ernő, Kócsy János, Laitner Elek, Pech Kálmán, de Pottere 
Gerard, Schmidt Ferencz, Tomcsányi Gyula, Török Sándor és 
Vadas Jenő. 

3. Károlyi Árpád társ. erdőigazgató felolvasása: Az erdészeti 
tudományok módszerei és problémái czimen. 

4. Az alapszabályok módosítása. 
5. Az 1916. évi zárszámadások és az 1918. évi költségvetés 

tárgyalása. 
6. Jelentés a Deák-Ferencz-alapítvány kamataiból kiirt irodalmi 

pályázatokról. 
7. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
8. Egyéb indítványok. 
X. A báró Bánffy-Dezső-alapitványbóI kiirt két ösztöndíjra 

8 középiskolai tanuló pályázata érkezett be. Az igazgató-választ
mány az ösztöndijakat Bodor Géza VII. és ifj. Székely György 
V. gimnáziumi tanulóknak Ítélte oda, kiknek előmenetele — mint 
a többi folyamodóé is — igen jó, szüleik Bodor Gyula m. kir. 
főerdőtanácsos és Székely György ny. társ. főerdőmérnök pedig 
a román betörés alkalmával ingóságaik elpusztulása következtében 
súlyos anyagi kárt szenvedtek. 

XI. Az erdészeti főiskola tanári karának emlékiratát a főiskola 
áthelyezése tárgyában az igazgató-választmány sürgős véleményezés 
végett annak a bizottságnak adja ki, amely a főiskolára vonatkozó 
többi kérdések tárgyalására (tan- és vizsgarend, kereskedelmi isme
retek bővebb tárgyalása) már régebben kiküldetett. A bizottság 
azonban Jákói Géza. Kaán Károly, de Pottere Gerard és Wellibil 
Károly választmányi tagokkal kiegészíttetik. 



XII. A titkár jelenti, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
mérnökök és építészek rendtartása czimen az Országos Középitési 
Tanács szövegezésében egy törvénytervezetet küldött a nyár folya
mán, amelyre sürgős választ kért, miért is az elnökség azt utólagos 
jóváhagyás reményében megadta. Ez a törvénytervezet a műszaki 
magángyakorlatot a mérnőkkamarai tagsághoz köti s emellett nem 
mindig számol az erdőmérnökök szolgálati viszonyaival. Az egye
sület megjegyzései tehát főként arra vonatkoztak, hogy a törvény, 
tervezet szövege ezekkel a szolgálati viszonyokkal összhangzásba 
liozassék. Követeltük, hogy a kamarai választmányban, amelyet a 
tervezet messzemenő fegyelmi hatáskörrel ruház fel, a főbb mű
szaki ágazatok s igy az erdőmérnöki kar is intézményszerü kép
viselettel birjon, hogy a kamarai tag vezetése alatt töltött gyakorlati 
időnek ne tulajdonittassék fokozott nevelőhatás, a kamarai tagság 
előtt megkövetelt gyakorlati idő tehát állapíttassák meg egységesen, 
hogy továbbá a magánszolgálatban álló erdőmérnökök is csak 
abban az esetben essenek kamarai kényszer alá, ha szolgálatadójuk 
megbízásán kivül végeznek műszaki munkálatokat. Hangsúlyoztuk, 
hogy a kamara tagsági dija legyen lehetőén alacsony, hogy azok 
a szakerők is beléphessenek, akik nem hivatásszerűen végzik a 
magánmunkát, hanem csak esetről esetre vállalnak ilyet, esetleg 
nagyobb időközökben. Erdőmérnöki iroda csak igen kevés lévén 
az országban s számuk nagyobb emelkedése nem is lévén várható, 
az ügy érdekében áll, hogy bíróságok és magánosok a szakértők 
minél nagyobb köréből válogathassanak. 

A törvénytervezet egyébként természetesen az erdőmérnöknek 
csak szorosan műszaki teendőire terjed ki, mig a gazdasági 
tevékenység a kamarai kényszeren kivül áll. 

Az igazgató-választmány a titkár bejelentését jóváhagyólag 
tudomásnl veszi. 

XIII. A földmivelési (gazdasági) kamarák kérdését, amelyet a 
mult ülésén báró Radvánszky Antal vál. tag hozott szóba, az 
igazgató-választmány egyfelől felszólaló távolléte miatt, másfelől 
mert az ügy azóta veszített sürgősségéből, egyelőre leveszi a 
napirendről. 

XIV. Az igazgató-választmány jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy az elnökség az átmenetgazdaságügyi tanácsba a titkárt küldte ki. 



XV. Örvendetes tudomássul szolgál, hogy Ő Felsége leg
vegyesebben megengedte, hogy a rokkantsegélyalap az /. Ferencz 
József alapítvány nevet viselje. 

XVI. Egy panaszos levél alapján az igazgató-választmány el
határozza, hogy a kopárok erdősítésénél 4—5 év előtt ideiglenesen 
alkalmazott erdőőrök véglegesítése tárgyában felír a földmivelésügyi 
miniszter úrhoz. 

XVII. A földmivelésügyi miniszter urnák f. é. 152.912. számú 
rendelete, amelylyel a gazdasági albizottságokat az egyesület fel
terjesztése értelmében felhívta, hogy a járási erdőőrök segélyezése 
iránt intézkedjenek, örvendetes tudomásul szolgál, úgyszintén 

XVIII. a földmivelésügyi miniszter ur f. é. 113.023. számú 
körrendelete is az áterdőlések szorgalmazása tárgyában. 

XIX. Az igazgató-választmány ezek után tárgyalás alá veszi 
a minisztérium f. é. 3907. M. E. számú rendeletét a faanyagok 
kitermelésének biztosítása tárgyában, s többek hozzászólása után 
elhatározza, hogy felirattal fordul a kormányhoz, amelyben kéri, 
hogy a kényszerkitermelés esetén is gondoskodjék az elengedhetlen 
szakszerű munkavezetésről, mely nélkül a katonai munkásosztagok 
működése igen nagy kárára lehet a erdőbirtokosnak és a köz
érdeknek egyaránt. 

XX. Gróf Andrássy Sándor és Véssey Mihály kérik atyjuk, 
néhai gróf Andrássy Aladár, illetőleg néhai Véssey Ferencz alapitó 
tagsági jogainak reájuk ruházását. 

Az alapszabályok értelmében teljesíttetik. 
XXI. Uj tagokként felvétetnek: 
a) alapitó tagnak 300—300 K-val készpénzben Mezőssy Béla 

m. kir. földmivelésügyi miniszter, aj. Kaán Károly és Lakos István 
fatermelő, aj. Vaitzik Gyula; 

b) rendes tagnak: Bély Sándor végz. erdőmérnökhallgató és 
Czeizel Ignácz m. kir. erdőmérnökgyak., aj. a titkár; báró Haupt 
Stummer Leo országgyüí. képviselő, aj. báró Radvánszky Antal; 
fiausknotz Mihály urad. főerdész és Henel Jenő m. kir. segéd
erdőmérnök, aj. a titkár; Kerner Ede vár. erdőmérnökgyak., aj. 
Bakkay József; Moldován János erdőmérnökgyak., aj. "a titkár; 
Péter Ignácz urad. erdőgondnok, aj. Róth Gyula; Weyda János 
végz. erdőmérnökhallg., aj. Weyda Frigyes. 

K. m. f. 


