EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK .
I.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1904. évi április hó 23-án tartott
RENDES VÁLASZTMÁNYI Ü L É S É N E K J E G Y Z Ő K Ö N Y V E .
Jelen voltak: Bánffy Dezső báró elnök, Bedő Albert dr. I.
alelnök, Csik Imre, Gaul Károly, Havas Ágoston, Hirsch István,
Kallina Károly, Lászlóffy Gábor, Nagy Károly, Pech Kálmán,
Sóltz Gyula, Tavi Gusztáv és Vuk Gyula választmányi tagok,
Bund Károly titkár, Cserny Győző és Gaal Károly egyesületi tiszt
viselők, Boitner Gyul, a számadásvizsgáló bizottság elnöke, Balogh
Ernő számadásvizsgáló bizottsági tag, Térfl Béla rendes tag.
Távolmaradásukat kimentették: Horváth Sándor II. alelnök,
Bittner Gusztáv, Csupor István, Havas József, Máday Izidor és
Vadászfy Jenő választmányi tagok.
I. Elnök az ülést megnyitja és a jegyzőkönyv hitelesítésére
Bedő Albert dr. I. alelnököt és Sóltz Gyula választmányi tagot
kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti e l ő :
folyó év január hó 1-től kezdve befolyt . . .
ugyanazon idő alatt kiadatott

27.756 K 84 f
21.493 K 38 f

Az utolsó igazgató-választmányi ülés óta a következő rendkí
vüli befizetések történtek: 1. kötvényben tett alapítványok törlesz
tésére befizettek 205 K ; 2. a Wagner Károly alapítvány javára
Bedő Albert dr. első alelnök 1000 K adománya; 3. az Erzsébet
királyné alapítvány javára befolyt 4 K 80 f; 4. a Titkári nyugdij
alap javára 52 K 03 f. Befizettetett továbbá Stainer Gyula magpergetőgyár-tulajdonos
részéről 1000 K még meghatározandó
jótékony alapítvány javára.
A mult igazgató-választmányi ülés határozata folytán vásárolt
21.200 K n. é. 4 % - o s földhitelintézeti záloglevélből
az alaptőkét . . .
a Wagner Károly alapítványt . . . . . . . . .
a székesfehérvári ismeretlen alapítványát
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záloglevél, mely szintén a földhitelintézetnél letétként őrzött érték
papír-készletünkhöz csatoltatott.
Jelenti továbbá a titkár, hogy a számadásvizsgáló bizottság f.
hó 18-án váratlan rovancsolást tartott, melynél a pénztárt teljes
rendben találta.
A pénztári jelentés tudomásul vétetik.
III. Stainer Gyula magkereskedőnek a pénztári jelentésben
emiitett 1000 K-ás adományát az igazgató-választmány köszönettel
és hálával fogadja s elrendeli, hogy az felerészben a Wagner
Károly, felerészben pedig az Erzsébet királyné alapitvány gyara
pítására fordittassék.
IV. Faragó Béla a zalaegerszegi magpergető tulajdonosa beküldötte közjegyző előtti nyilatkozatát, mely szerint beleegyezését
adja, hogy a nevét viselő alapítványának kamatai már a f. évben is
felhasználtassanak az alapító oklevélben kitűzött czélra.
Tudomásul szolgál.
V. A titkár bemutatja a földmivelésügyi minisztérium értesí
tését, hogy az erdészeti államvizsga-bizottság tagjaivá Lászlóffy
Gábor m. k. főerdőtanácsost és Téglás Károly m. k. erdőtanácsost,
akad. tanárt kinevezte.
Tudomásul vétetik.
VI. Bárdos József m. k. főerdész azzal az inditványnyal for
dult az igazgató-választmányhoz, hogy az „Erdőőr" czimü szak
könyvet tót nyelven adja ki.
Az igazgató-választmány tekintettel arra, hogy ezen könyvnek
magyar kiadása sem az egyesület kiadványa, hanem az kizárólag
a szerző tulajdona, a kérelmet nem találta teljesíthetőnek.
VII. Az egyesület helyiségeiben elhelyezett [agancsgyüjíemény
május hó folyamán el fog szállíttatni. Ennek következtében az
egyesület több helyisége tatarozásra fog szorulni, valamint a
közgyűlési teremben lévő két agancstábla könyvszekrényekkel lesz
pótlandó.

Az igazgató-választmány ezen munkálatok teljesítésére, mivel
erre a költségvetési hitel előreláthatólag nem elegendő, a leltári
tárgyak rovatán 240 K, előre nem látott kiadások rovatán 360 K
póthitelt engedélyez.
VIII. Az igazgató választmány elhatározza, hogy az Erdészeti
Oklevéltár-t megyéknek, városoknak könyvtáraknak 20 K kedvez
ményes árban adja.
IX. Aue József alapitó tag segélyért folyamodik. Kérelme
tekintettel arra, hogy csak öröklés utján tagja az egyesületnek,
nem teljesíthető.
X . Marschan József alapitó tag, szorult anyagi helyzetére való
tekintettel 200 K alapítványának és 40 K kamattartozásának
törlését kéri. A választmány a beszerzett informácziók alapján ezen
követelések behajtására nézve reményt nem táplálhatván, törlésü
ket a közgyűlésen javaslatba fogja hozni.
XI. Szimonisz László mint néhai Szimonisz Frigyes alapitó tagegyenes férfiörököse atyja tagsági jogainak átruházását kéri.
A jótékony alapítványokban való részesedésre vonatkozó kor
látozás fentartásával engedélyeztetik.
XII. Uj rendes tagokként felvétetnek: Zimann Ede m. k.
erdészjelölt, aj. Ferenczi Béla, Vény János m. k. erdőgyakornok,
aj. Tölgyes József és Füstös Zoltán, Vidos Mihály, m. kir. erdész-'
jelölt, aj. ifj. Mjazovszky Károly és Intzédy Géza.
XIII. Borczun Péter vagyonközségi erdőrendező (Karánsebes)
indítványt küldött be, amelynek a rendkívüli közgyűlés elé való
terjesztését kéri.
Indítványa odairányul, hogy az egyesület tegyen lépéseket
egy oly törvény alkotására, amely az erdőtörvény 17. §-ában fel
sorolt összes erdőbirtokosokat arra kötelezi, hogy erdőtisztjeiknek
az állami erdőtisztekkel egyenlő javadalmazást nyújtsanak, mivel
minősítésük ugyanaz s az általuk kezelt erdők fentartása, amelyre
az erdőtörvény oly nagy súlyt helyez, megelégedett tisztikar mellett
jobban van biztosítva, mint a jelenlegi viszonyok között. Az erdő
tisztek társadalmi helyzetének javítása végett pedig indítványozza,
hogy a teljes képzettségű erdőtiszteknek az erdőmérnöki czim
biztosittassék.

Az igazgató-választmány az indítvány első részére nézve, bár
mennyire is kész arra, hogy a magánszolgálatban álló erdőtisztek
helyzetének javítását czélzó minden jogos és gyakorlatilag keresztül
vihető kívánságot magáévá tegyen, elutasító álláspontra kénytelen
helyezkedni. Az inditványttevő ugyanis messzemenő állami beavat
kozást kíván a magánjogok körébe, amelyet a választmány meg
engedhetőnek nem tart. Az indítvány értelmében kifejtett akczió,
_ eltekintve attól, hogy teljesen reménytelen, bizonyára élénk ellen
hatásra számíthatna és végeredményében éppen azok érdekeit
is veszélyeztethetné, akiknek érdekében megindittatnék.
A mi az erdőmérnöki czimre vonatkozó kívánságot illeti, az
igazgató-választmány hivatkozik az egyesületnek ez ügyben a
földmivelésügyi miniszter úrhoz már 1901. június hó 2-án tett
felterjesztésére, amelyre mindeddig választ nem nyert. (Erd. L.
1901. VII. 770 781. old.) (552.)
XIV. Több állami erdőtiszt egy a földmivelésügyi minisz
tériumhoz intézett közös kérvényt küldött az egyesületnek, kérve
annak pártoló felterjesztését.
Az igazgató-választmány és a rendkívüli közgyűlés a kérvény
ben felvetett ügyekben az állami erdőtisztek helyzetének tárgya
lásánál úgyis állást foglalván, kedvező határozat esetén az egye
sület felterjesztése a kérvényben foglaltakra is kiterjed. A kérvény
uj anyagot a kérdés tárgyalásához tehát nem szolgáltat, külön
felirattal valő továbbítására pedig a választmány magát már azért
sem tartja illetékesnek, mert a kérvény érvelésével nem mindenben
ért egyet. A kérvény a beküldőknek tehát visszaküldendő. (584.)
XV. Ezek után Hangay Géza és Márton Sándor indítványai
vétetvén tárgyalás alá, elnök javasolja, hogy tekintettel a vasúti
forgalom szünetelésére, amely miatt a vidéki tagok nem jöhetnek
Budapestre, az április 24-ére összeülő közgyűlésnek az a javaslat
tétessék, hogy érdemleges tanácskozásba ne bocsátkozzék, hanem
május hó 15-ére uj rendkívüli közgyűlés hivassák össze.
Az igazgató - választmány ily értelemben határoz, a maga
részéről azonban a két indítványt érdemleges tárgyalás alá veszi.
A titkár, kit a választmány az ügy előadásával megbízott
volt, bejelemi, hogy az állami erdőtisztek helyzetének tanulmányo
zása közben arra a meggyőződésre jutott, hogy megbízása telje-

sitése közben nem maradhat a választmány e tekintetben hozott
mult évi határozatainak keretében, hanem azt több okból át kell
lépnie. A mult évben az akkori kormánynak a fizetésrendezésre
vonatkozó törvényjavaslata alapján tárgyalta a választmány ezt a
kérdést, minek következtében akkor több tekintetben bizonyos
adott körülményekbe való beleilleszkedésről volt szó, a melyek
jelenleg nem forognak fenn; ezért czélszerünek tartaná, ha a vá
lasztmány az erdőtisztek érdekeinek összességét tenné megvitatás
tárgyává, hogy ekként az egyesület a kormányt az állami erdő
tisztek kedvezőtlen helyzetére és az ezáltal érintett általános er
dészeti érdekekre figyelmessé tehesse, ezt az ügyet minden oldalról
megvilágítsa és a méltányos és jogos igények végleges és teljes
megnyugvásra vezető megoldását kérhesse.
Ezen szempontokból kiindulva a titkár részletesen indokolt
javaslatot tesz, melynek alapján az igazgató-választmány egyhangú
lag a következő határozati javaslatot fogadja el és fogja a rend
kívüli közgyűlésnek elfogadásra ajánlani:
Mondja ki a rendkivüli közgyűlés, hogy az egyesület felter
jesztést intéz a földmivelésügyi kormányhoz, a melyben
1. kéri, hogy a kincstári és községi erdőket kezelő erdőtisz
tek létszáma a X I . fizetési osztály megszüntetésével és a jelenleg
élvezett összes járandóságok épségben tartásával a kincstári bá
nyászat üzemi tisztviselőivel egyenlő módon szabályoztassék, az
erdőfelügyelőségek létszámában pedig a bányakapitányságok pél
dájára a külső szolgálatot teljesitő erdőfelügyelők részére néhány
állás a VI. fizetési osztályba átsoroztassék;
2. kéri, hogy az erdőtisztek által kiküldetések alkalmával fel
számitható útiköltségekre és napidijakra nézve fennálló különleges
utasítások hatályon kivül helyeztessenek;
3. megújítja az akadémiai tanárok fizetésének
nézve a mult évben előterjesztett kérelmét;

rendezésére

4. kéri, hogy a Horvát-Szlavonországban szolgáló kincstári
erdőtisztek közül azok, a kik gyermekeiket Magyarországon nevel
tetik, a gyermekek számához képest és a kiképzés időtartamára,
ideértve a főiskolai tanulmányokat is, megfelelő pótlékban részesittessenek; végül

5. kéri, hogy a lóíartási átalányok megfelelően emeltessenek
és azon tisztviselők, a kik oly állásba neveztetnek ki, a melyben
lótartásra köteleztetnek, az első beszerzésekre valamely méltányos
összegben megállapítandó, egyszer s mindenkorra szóló segélyt
nyerjenek és az első befektetés hátralevő összegére méltányos
határig kamatnélküli kölcsönben részesüljenek.
K. m. f.
Bund

Károly s. k.

Báró Bánffy Dezső s. k.

titkár. elnök

.

Hitelesítésül:
Sóltz Gyula s. k.

Dr. Bedő Albert s. k.

vál. tag . I

. alelnök .

II.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1904. április 24-én Budapesten tartó f
RENDKÍVÜLI K Ö Z G Y Ű L É S É N E K

JEGYZŐKÖNYVE.

Jelen voltak: báró Bánffy Dezső elnök, Bedő Albert dr. I.
alelnök, Bund Károly titkár, Cserny Győző segédtitkár, Gaal Károly
pénztáros, továbbá: Antalik Károly, Arató Gyula, Bodor Gyula,
Boitner Gyula, Borszéki Soma, Buhescu Terentius, Csík Imre,
Dapsy Frigyes, Gabnay Ferencz, Gruber Gyula, Havas Ágost,
Hirsch István, Huttya Pál, fanotyik Károly, fausz Sándor, Kallina
Károly, Karvas Emil, Kprzenszky Antal, Lagler Gyula, Lábos Elek,
Lászlóffy Gábor, Levitzky Albert, Nagy Károly, Pech Kálmán,
Sághy Kálmán, Sóltz Gyula, Spettmann János, Szabó József, Tavi
Gusztáv, Tersztyánszky László, Véssey Ferencz.
Bánffy Dezső b. elnök: Az országos erdészeti egyesületnek
a mai napra összehívott rendkívüli közgyűlését ezennel megnyitottnak jelentem ki. A jegyzőkönyv hitelesítésére Csík Imre és Bodor
Gyula urakat kérem fel.
A mai közgyűlés egyetlen tárgya az igazgató választmányhoz
érkezett, Márton és Hangay-féle indítványnak tárgyalása az állami
szolgálatban lévő erdészek fizetésének rendezése érdekében. Az
igazgató választmány foglalkozott a kérdéssel és a Hangay és
Márton-féle indítványra vonatkozólag bizonyos megállapodásra
jutott, s ezt a véleményét előterjesztendő lenne az igen t. közgyűlésnek
Azonban az indítványozó urak és mások is azon kívánságnak
Erdészeti Lapo k

adtak kifejezést, hogy tekintettel azon körülményre, hogy a vasúti
közlekedés fennakadt és ma is szünetel a forgalom, minek követ
keztében a vidéki tagok, első sorban azok, a kik érdekelve vannak,
meg nem jelenhetnek: talán ezen rendkívüli közgyűlésben ne
tárgyal nők érdemében a beadott indítványt, annyival inkább, mert
az indítványozó urak maguk sem lehetnek jelen. A választmány
ezen körülményekre való tekintettel maga is azon álláspontra
helyezkedett, hogy kérje a közgyűlést, hogy tekintsen el a mai
napon a rendkívüli közgyűlés megtartásától, és mondja ki, hogy
ugyanazon kérdés, ugyanazon inditvány tárgyalása érdekében mához
három hétre, május 15-én uj rendkívüli közgyűlést fog tartani.
Ha az igazgató választmánynak ezt a javaslatát, mely megfelel
az indítványozó urak kérelmének, méltóztatnak elfogadni, akkor
a mai napon több tárgyalni és elhatározni valónk nincs. Ha nem
méltóztatnak az indítványozó urak ezen kérelmének helyt adni,
— joga van ehhez is a közgyűlésnek,
akkor tárgyaljuk az
indítványt s az erre vonatkozó javaslatát az igazgató választmánynak
Én azonban azon a nézeten vagyok, hogy a kivételes körülményekre
való tekintettel még sem volna czélszerü, ha ebben az egész
ország erdészeit érdeklő ügyben a közgyűlés kizárólag budapesti
tagokkal intézkednék. (Helyeslés.) Méltóztatnak tehát hozzájárulni,
hogy a közgyűlés elfogadván az igazgató választmány javaslatát,
kimondja, hogy ma nem kivánja tárgyalni a beadott indítványt,
hanem május 15-én ugyancsak a mai közgyűlés tárgysorozatával,
a mai napra előkészített keretben tart egy rendkívüli közgyűlést,
a melyen ezeket a kérdéseket tárgyalni fogja. (Helyeslés.)
Miután méltóztatnakelfogadni az igazgató választmány javaslatát,
ily értelemben mondom ki a határozatot, s az ülést ezennel
bezárom. (Élénk éljenzés.)
K. m. f.
Bund Károly s. k.
Báró Bánffy Dezső s. k.
titkár.

elnök.

Hitelesítésül:
Bodor

Gyula s. k

rendes tag .

Csik Imre s. k.
vál. tag .

