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A z  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  E g y e s ü l et

A L A P S Z A B Á L Y A  I.
Az egyesület czélja.

i- §•

Az Országos Erdészeti Egyesület czélja:
A 2. §-ban niegliatározott eszközök által az erdőgaz

daság minden ága és az erdészeti magyar irodalom elő
mozdítására közrehatni.

2 . §•

Az egyesületi czélok elérésére a következő eszkö
zök szolgálatidnak:

a) a tagoknak időszakonkénti gyűlései, az ország kü
lönféle vidékein, erdőgazdasági ügyek fölötti tanácskozás 
végett;

b) lehető gyarapítása azon állapot ismeretének, mely
ben az erdőgazdaság összes ágai Magyarországban jelenleg 
léteznek s megismertetése azon akadályoknak, melyek 
azok kifejlésének útjában állanak;

c) az erdészeti magyar irodalom pártolása alkalmas 
erdészeti munkák kiadásának előmozdítása á lta l;

d) jeles, de szegény sorsú ifjaknak az erdészetben 
való kiképeztetése,
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e) alkalmas szakembereknek, az erdőgazdaság eme
lése érdekében, bel- és külföldön való utaztatása;

f) erdészeti magyar tanodáknak fölállítására és a lé
tezők gyarapítására való közreműködés;

g) az erdőgazdaságot illető mindennemű tárgyak 
gyűjteményeinek és szakbeli könyvtárnak alapítása és 
szaporítása;

li) a kormány által az erdészeti egyesület elé terjesz
tett erdészeti kérdésekre adandó véleményezés;

' i) az erdészet bármi ügyeire vonatkozó figyelmezte
téseknek és javaslatoknak a kormány elé terjesztése;

k) az ország összes gazdasági egyesületeinek az er
dészeti egyesülettel kölcsönös érintkezésre való fölszó- 
litása, a mindkettővel közös érdekek kielégithetése végett;

l) az erdőbirtokosok fölszólitására szakképzett egyé
neknek erdészeti hivatalokra való ajánlása.

Az egyesület szervezete.
3 .  § .

Az egyesület pártfogó, tiszteletbeli és rendes tagok
ból áll, mely utóbbiak alapítók vagy évdijasok.

4 .  § •

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjául minden 
feddhetetlen és kellő miveltségii állampolgár választható.

5 .  § .

Rendes tagokat a közgyűlés vagy a választmány 
vesz fel, mely utóbbi esetben ez az uj tagokat a legköze
lebbi közgyűlésnek bejelenti.

6. §.
Tiszteletbeli tagokul a választmány ajánlatára, a köz

gyűlés oly kitűnő egyéneket választ, kik vagy ezen egye-
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sülét vagy pedig általában az erdőgazdaság emelése körül 
különös érdemet szereztek maguknak.

7. §.

Külföldiek rendes vagy tiszteletbeli tagokul csak a 
hazai kormány megerősítésének fönntartása mellett vá
laszthatók.

8 . § .

Alapitó tagokul azon egyének, községek vagy 
egyesületek tekintendők, kik az egyesület részére leg
alább 100 forintnyi tökét készpénzben vagy 5 °/0-kos hi
telpapírokban letesznek vagy az alapítványi tökéről köte
lezvényt állitnakki s attól évenként 5% -n yi kamatot pon
tosan űzetnek. Ily alapítványi tőkék a válaszmány által 
csak az esetben mondhatók fel, ha a kamatok pontosan 
nem fizettetnek.

Készpénzben letett tőkék a hazai hitelintézetek vala
melyikénél kamatozólag elhelyezendök.

, 9. §.

Évdijns tagok azok, kik 3 évig 5 forintnyi évi illeték 
fizetésére az egyesületbe való belépés által magukat 
kötelezik.

Az egyesületi tagok jogai és kötelességei.
io . §.

Az egyesület a maga tagjait a következő jogokkal 
ruházza fel :

a) minden egyesületi tag résztvehet az egyesület v á- 
l a s z t m á n y i -  és k ö z g y ű l é s e i n  s azonkívül az igaz
gató választmányhoz bármely hazai nyelven javaslatokat 
küldhet be;
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b) a közgyűlésben minden tagnak szavazati, a választ
mányi üléseken pedig csak véleményezési joga van ;

c) tiszteletbeli tagok a rendes tagok jogaival bírnak;
d) minden tag az egyesület részéről a választmányi 

és közgyűlések jegyzőkönyveit valamint az egylet évköny
vét is ingyen kapja, s azok utján évenként a pénztár álla
potáról s a zárszámadásokról is tudomást nyer; a jegyző
könyvek és évkönyv megküldése a tagságidij lefizetése 
mellett posta-utánvétellel történik,

e) az egyesület könyvtárát s másnemű gyűjteményeit 
minden tag az ügyrend szerént használhatja.

1 1 .  fr
A közgyűlés jogában áll azon egyesületi tagokat, kik 

a 4. §. értelmében kifogás alá vehetők az egyesületből 
kizárni.

12. §.

A felsorolt jogok élvezete kiterjed :
a) az alapitó tagoknál élethossziglan,
b) az évdijas rendes tagoknál a 9-ik §-ban megje

lölt lekötelezettségi idő tartamára.
Az egyesületbe lépés bíróság előtt is kötelező. A 

hátrálékban lévő illetékeket az egyesület az általa szaba
don választandott bíróság előtt sommás szóbeli per utón 
behajtja.

Az egyesületi év január 1 -jével kezdődik, s igy az 
évközben belépő tagok kötelezettsége ugyanazon év ja 
nuár 1-jétöl számittattik.

Egyesületi igazgatás.
13. §.

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatási szék
helye IVst. A rendes igazgatás, igazgató választmányra 
van bízva.
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Az Országos Erdészeti Egyesületet hatóságok, és má
suk irányában az elnökség képviseli; az vezeti a választ
mány közreműködésével annak minden ügyeit az alapsza
bályok s a közgyűlésen hozott határozatok értelmében.

A választmány az egyesület elnökéből, 2 alelnökböl, 
12 választmányi tagból s a titkárból áll. Ezeket, a titkárt 
kivéve, a közgyűlés 3 évre választja; még pedig az elnö
köket általános, a választmányi tagokat pedig aránylagos 
szótöbbséggel.

A választmány tagjai, kivévén a titkárt, ezen tiszte
letbeli hivatalaikért semmi fizetést sem húznak.

Titkárt és Írnokot a válaszmány választ és azok 
munkakörét is az szabja meg; fizetésüket pedig a közgyű
lés állapítja meg.

A választmány tagjainak, nemkülönben azon szak
férfiaknak úti költségeik, kik megbízatás folytán az egylet 
érdekében eljárnak, megtéríttetnek.

14. §.

Köz- és választmányi gyűlések.
15. §•

Ú gy a köz- mint a választmányi gyűléseken az el
nök, ennek távollétében az alelnükök egyike, mind a bá
rom elnök jelen nem létében pedig a köz- vagy a választ
mányi gyűlés által általános szótöbbséggel választott tag 
elnököl.

16. §. .

A köz- valamint a választmányi ülésok is határoza
tokat általános szótöbbséggel hoznak. A szavazatok 
egyenlő száma esetében az elnök szavazata dönt.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



6

17. §■

A választmány határozatokat csak úgy hozhat, ha 
az elnökön és titkáron kívül legalább 3 választmányi 
tag van jelen.

18. §.
A közgyűlés rendes vagy rendkívüli.
A rendes közgyűlés évenként egyszer, választmá

nyi ülés pedig legalább évnegyedenként tartatik; rendkí
vüli közgyűlések tartását sürgős esetekben az elnök vagy 
választmány határozza el.

A rendes valamint a rendkívüli gyűlések a hazai 
kormánynak bejelentendök.

Az egyesület minden gyűléseiből politikai kérdé
sek megvitatása ki van zárva.

19. §.
A rendes gyűlések tárgyai következők:
a) jelentés az utolsó közgyűlés óta lefolyt ügyve

zetésről,
b) az évi számadás megvizsgálása,
c) a jövő évi költségvetés,
d) az egyesület vagyonát illető intézkedések 21. §,
e) az egyesületi igazgatóság választása vagy kiegé

szítése,
f) a jövő rendes közgyűlés helyének is idejének meg

határozása,
g) indítványok a jövő közgyűlés tanácskozási tárgya

ira nézve,
h) javaslatok az egyesület ezéljai előmozdítására 

áltáljában,
i) az elöbbeni közgyűlés által kitűzött vagy egyes 

tagok által az igazgató választmánynak 3 hónappal a fo
lyó gyűlés előtt bejelentett tárgyak megvitatása,
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k) az egyesületi alapszabályok netaláni megváltozta
tása, melynek esetében azok a hazai kormány uj megerő
sítése alá terjesztendök.

20.  § .

A rendes közgyűlések tárgysorozatát a választmány leg
alább 2 hónappal a gyűlés előtt hírlapok és az illető vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyve utján teszi közzé.

2 1 . §.

Az egyesület csak saját ingatlan vagyonára vehet 
föl kölcsönt a közgyűlés határozata folytán.

22 . § .

A közgyűlés jegyzőkönyvét aláírják az elnök, egy vá
lasztmányi és az elnökség által kijelölt egy rendes tag.

Ügyvezető.
2 3 .  § .

A választmány minden közgyűlésre ügyvezetőül a 
gyűlés helyének közelében lakó tagot választ, ki a gyűlés 
tartamára a választmányba, mint annak tagja lép, s az el
nök melletti helyet foglalja el. Az ügyvezetőnek választott 
tag neve a hazai kormánynak bejelentendő.

Választott bíróságok.
2 4 . § .

Az egyesületi viszonyokból keletkező perlekedések 
választott bíróság által döntendök el, mely czélra a perle
kedő tagok mindenike egy bírót nevez s ezek maguknak 
elnököt választanak, melyre nézve ha azok meg nem egyez
hetnének, az ajánlottak közt sorshúzás fog dönteni. A  vá
lasztott bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye.
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Ha a perlekedő tagok valamelyike bírót nem válasz
tana a perkérdés fölött sommás szóbeli eljárás utján, az 
egyesület által választandó rendes bíróság dönt.

Az egyesület föloszlása.
25. §.

Ha az egyesület föl akarna oszolni e kérdést először 
csak az egyesületi összes tagok egy harmadának jelen
létében tárgyalhatja s a jelenlévők legalább két harma
dának szavazata által döntheti cl. Ha a föntebbi czélból 
kitűzött első közgyűlésen legalább egyharmada a tagok
nak nem jelent meg, ugy azon időtől számítva 3 hónap 
múlva e tárgyban uj közgyűlés hirdettetik, melyen a jelen
lévők két harmada dönt.

Föloszlás esetében az alapítványi tőkék az alapítók
nak vagy ezek jogutódaiknak szolgáltatnak ki. Az egye
sületi vagyon többi része fölött a közgyűlés hazai czélok 
javára intézkedik. Ebbéli határozatát az egyesület a hazai 
kormánynak följelenti.

Ügyrend.
26. §.

Az alapszabályokhoz alkalmazandó ügyrendet a vá
lasztmány dolgozza ki s megerősítés véget a hazai kormány
hoz fölterjeszti.

Gróf Keglevich Béla
elnök.

Bedö Albert
titkár.

Ezen alapszabályok a földművelés-, ipar- és kereske
delmi Magy. Kir. Minister 1867. jun. 25-ről 2657. sz. a. kelt 
értesítése szerént Legfelsőbb-helyen jóváhagyattak.

AWV
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