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AZ

O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I  E G Y E S Ü L E T

ALAPSZABÁLYAI.
Az egyesület czélja.

1. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület8 czélja, a 2-ik 
§-ban meghatározott eszközök által Magyarország erdőgazda- 
ágának érdekeit megóvni és előmozdítani.

2. §. Az egyesületi czélok elérésére a következő eszközök 
8zolgálandnak:

a) időszakonként az ország különböző vidékein erdőgaz
dasági ügyek fölötti tanácskozás végett tartandó egyesületi 
közgyűlések ;

b) a hazai erdőgazdaság összes ágai állapotának s az 
ország egyes vidékein lévő erdőségeknek — , valamint azon erdő- 
kezelési eljárásnak és módoknak, melyek vidékenként a gaz
daság czélszerü fejlesztésére szolgálnak, megismertetése;

c) az erdészeti magyar irodalom fejlesztése, saját szak
közlöny kiadása, valamint alkalmas erdészeti munkák megírá
sának és kiadásának előmozdítása által;

d) jeles, de szegény sorsa ifjak erdészeti kiképeztetésé- 
Qek segélyezése;

e) alkalmas szakembereknek, az erdőgazdaság emelése 
érdekében, bel- és külföldön való utaztatása;
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f) erdészeti szakismeretek terjesztésére, vagy erdészeti 
magyar tanintézetek felállítására szolgáló közreműködés;

g) szakbeli könyvtár alapítása, annak fentartása és 
gyarapítása;

h) a kormány által az egyesület elé teijesztett erdészeti 
kérdésekre adandó véleményezés;

i) az erdészet bármi ügyeire vonatkozó figyelmeztetések
nek és javaslatoknak a kormány elé terjesztése;

k) ,az erdőbirtokosok fölszólitására szakképzett egyleti 
tagoknak erdészeti hivatalokra való ajánlása;

l) fontosabb szakkérdésekben az egylet tagjainak szak
beli tanácscsal való szolgálás;

m) elhalt egyesületi tagok özvegyeinek és árváinak segé
lyezése az ezen czélra rendelkezésre álló alapból, ennek sza
bályai értelmében;

n) az egyesületi tagok kötelékében álló s szorult anyagi 
helyzetben lévő erdőtisztek és erdészeti altisztek segélyezése 
az ezen czélra szolgáló alapítványból, ennek szabályai értel
mében.

Az egyesület szervezete.
3. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület* tagja lehet min

den oly feddhetetlen és kellő műveltségű állampolgár, ki az 
erdészeti tudományokkal, erdőgazdasággal vagy erdészeti ipar
ral foglalkozik, vagy ezeket pártolásra érdemesnek ismervén, 
az „Országos Erdészeti Eegyesület“ -et kitűzött üdvös czéljai 
elérésében támogatni kívánja. Tagok lehetnek továbbá azon 
városok, községek, testületek és intézetek, melyek a hazai 
erdőgazdaság ügyét az „Országos Erdészeti Egyesület “ -be való 
belépés által pártolni kívánják.

4. §. Az egyesület tagjai alapítók, rendesek és tisztelet
beliek.
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5. §. Egyesületi tagokat a közgyűlés vagy a választmány 
yesz fel, mely utóbbi esetben ez az uj tagokat a legközelebbi 
közgyűlésnek bejelenti.

6. §. Alapitó tagok (első izbeni örökösökkel 11. §. b) azok, 
kik az egyesület részére legalább 150 frtnyi tőkét készpénzben, 
Vagy magyar földhitelintézeti záloglevélben letesznek, vagy 
legalább 150 frt készpénzbeli alapítványi tőkéről kötelezvényt 
unitnak ki, s attól évenként 5% -nyi kamatot pontosan fizet
lek. A kötelezvényben biztosított alapítványi tőkék a választ
mány által csak az esetben mondhatók fel, ha a kamatok pon
tosan nem fizettetnek. Az alapítványról az alapitó és örökösei 
hevében kiállított kötelezvényt készpénzzel kell befizetni.

. Készpénzben letett tőkékből a választmány által esetről- 
esetre meghatározandó óvadékképes, és illetőleg jelzálogi bizto
sítékkal biró értékpapírok vásárlandók, vagy azok esetleg a 
hazai hitelintézetek valamelyikénél kamatozólag elhelyezendők.

7. §. Rendes tagok azok, kik az egyesületbe való belépés 
által kijelentik, hogy évenkénti 8 frt tagsági dij fizetése 
mellett állandóan, vagy legalább 5 évig az egyesület tagjai 
kívánnak lenni; a rendes tagok azon esetben, ha tagsági idejűk 
d'ik évének első felében az egyesületből való kilépésöket a 
tltkárj hivatalnál a tagsági oklevél visszaküldése által nem 
Jelentik be, a következő évre is az egylet tagjai maradnak, 
8 Így mindaddig, mig az 5-ik évre következő valamely év első 
felében kilépésöket az oklevél visszaküldése által bejelentik.

8. §. Tiszteletbeli tagokul a választmány ajánlatára a 
közgyűlés oly kitűnő egyéneket választ, kik vagy ezen egye
sület, vagy pedig általában az erdőgazdaság emelése körül 
különös érdemeket szereztek maguknak.

9. §. Külföldiek rendes vagy tiszteletbeli tagokul csak a 
to* k. kormány megerősítésének fentartása mellett választhatók.
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Az egyesületi tagok jogai és kötelességei.

10. §. 1. 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 javaslatokat küldhet be.

2. A közgyűlésben minden tagnak szavazati, a választ
mányi üléseken pedig, ha nem tagja a választmánynak, csak 
véleményezési joga van.

3. Tisztéletbéli tagok a rendes tagok jogaival bírnak és 
tagsági dij fizetésére nem köteleztetnek.

« 4. Az egyesület könyvtárát, az alapszabályok értelmében, 
minden tag használhatja.

5. Az egyesület tagjai az „Erdészeti Lapok* czimü 
egyesületi szakközlöny utján értesittetnek az egyesület műkö
déséről, számadásairól és pénztári ügyeiről.

6*. Az egyleti tagok ez általuk önkényt elvállalt kötele
zettségekből folyó fizetéseken kívül, —  melyek általában véve: 
az alapítványi töke, illetőleg ennek kamatja, közlönydij, tagsági 
dij, —  másnemű járandóságok fizetésére nem kötelezhetők, 
kivévén az előbb megjelölt tagsági illetmények befizetésének 
elmulasztásából felmerülő és a behajtás érdekében tett összes 
költségeket, melyeket az egyletnek megtéríteni az illető kése
delmes fizető tartozik.

7. Az alapitó tagok kötelesek az alapítványi kamatot és 
esedékes lapdijt, a rendes tagok az évdijt vagy tagsági dijt 
m i n d e n  év  e l s ő  n e g y e d é b e n  az egylet pénztárába vagy 
közvetlenül, vagy postautalvány utján, vagy bérmentesített 
pénzes levél által befizetni.

Az első évnegyed folyamában, vagy annak eltelte után 
belépő uj tagok a belépés idejétől számítva egynegyed év alatt, 
az év utolsó negyedében belépő tagok pedig a belépés alkal-
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Mával vagy az illető év utolsó napjáig fizetik be az alapít
ványi kamatot, közlönydijt, vagy évdijt.

Ha a tagok részéről az év első negyedében, vagy .-<& 
előbbi pontban meghatározott idő alatt az esedékes illetékek 
nem fizettetnek be, az egyesületnek jogában áll az esedékes 
összeget posta-utánvétel által beszedni, mely esetben a posta- 
utánvétel küldéséből felmerülő mindennemű költséget a fize
téssel késedelmező tag köteles viselni.

8. A z  a l a p i t ó  t a g o k n a k  j o g u k b a n  ál l  a r é 
s z ü k r ő l  t e t t  a l a p í t v á n y  ö s s z e g é t  t i z  f o r i n t o s  
k i s e b b  r é s z l e t e k b e n  t ö r l e s z t e n i ,  illetőleg befizetni, 
s ez esetben a részökről fizetendő í évi kamatok kevesbednek, 
Még pedig úgy, hogy minden húsz forintnyi összeg befizetése 
után számittatik az ennek megfelelő 1 írttal kevesebb kamat
járandóság.

9. A tagok az egyesület részéről, vagy ennek segé
lyével kiadott szakműveket az igazgató választmáy, vagy a 
közgyűlés által meghatározandó árkedvezmény mellett szerez
hetik meg.

10. Azon alapitó tagok, kik legalább 150 frtot alapítottak, 
az egyesület közlönyéül szolgáló .Erdészeti Lapok‘ -at ingyen 
kapják, mig azok, kik ezen előbb megjelölt összegnél keve
sebbet alapítottak, évenként külön fizetendő 3 frt díjért 
járathatják; a ki a jelen alapszabályok hozatala előtt 100 frt 
alapitványnyal lett az egyesület alapitó tagja, és a közlöny 
díjtalan megküldését kívánja, ez esetben alapítványa 50 frt 
befizetése által 150 írtra egészítendő ki.

11. A rendes tagok az „Erdészeti Lapok “ -at a 8 frt tag
sági dij fejében ingyen kapják.

12. Az „Országos Erdészeti Egyesület* tagjait az egyleti 
kötelék alapján megillető kedvezményekre az összes tagok 
egyenlö jogosultsággal bimak.
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13. Az egyesület tagjai a szerint a mint tiszteletbeliek 
alapítók vagy rendesek, jogosítva vannak a következő czime- 
ket használni:

t i s z t e l e t b e l i e k :  „az Országos Erdészeti Egyesület 
tiszteletbeli tag ja";

a l a p í t ó k :  „az Orsz. Erdészeti Egyesület alapitó tagja8;
r e n d e s e k :  „az Orsz. Erdészeti Egyesület rendes tagja".
14. Az egyesület összes tagjai oklevelet kapnak.
15. Azon rendes tagok, kik az 5. év első felében a ré

szökre kiszolgáltatott oklevelet az egyesület titkári hivatalának, 
bérmentve nem küldik vissza, a rendes tagsági dij fizetésének 
kötelezettségével a következő évre és továbbra is mindaddig 
az egyesület tagjai maradnak, mig az oklevelet az alapsza
bályok 7. §-a értelmében visszaküldik.

16. A rendes tagok kötelezettsége halál esetében meg
szűnik, mindazonáltal azon év végéig, melyben ezen fizetési 
kötelezettség lejár, a netalán hátralékban lévő tagsági díjak 
az illető örökösei által raegfizetendők.

17. Az egyesületi tagságból eredő jogokat a hatóságokat 
testületek, intézetek és társulatok vagy egyletek kiküldött 
képviselő által gyakorolják.

18. A hazai erdőgazdaság ügyének, a társulati kötelék 
utján való hathatósb előmozdítása végett, az egyesület minden 
tagja erkölcsi kötelességének ismeri, tagsági ideje alatt, az 
egyesület számára legalább egy uj tagot megnyerni, s egyál
talában az erdőgazdaság ügyét működési körében minden 
irányban támogatni és másokat is erre ösztönözni.

11. §. A 10. §-ban felsorolt jogok élvezete kiterjed:
a) a tiszteletbeli tagoknál, élethossziglan;
b) az alapitó tagoknál, kik 150 írtnál kevesebbet alapí

tottak élethossziglan, mig azon alapítóknál, kik legalább 150 
frtot alapítottak, az alapitó tag joga átszáll az első-izh^-i
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egyenes férfiörökösökre is; több egyenes örökös közöl csak egy 
®ég pedig az nyeri meg az alapitó tag jogait, kire ezen jogok 
Összege a többi örökös által átruháztatik, s ki a jelen alap
szabályok 3-ik §-a szerint erre alkalmas; egy ily egyenes 
örökös utódaira, azaz: az alapitótól a második nemzedékre 
Qem száll át ezen jog, és ennélfogva a másodizbeni örökös 
Vagy utódja, habár kötelesek is az alapítványi kamatot, ille
tőleg a tőkét befizetni, mindazonáltal a tagsági jogokra és az 
egyleti közlönyre igényt nem tarthatnak;

c) a rendes tagoknál 5 évig vagy azon túl azon év 
végéig, melyben az oklevél visszaküldése által tudatják az 
egylet titkári hivatalával az egyletből való kilépésöket.

Az egyesületbe lépés bíróság előtt is kötelező. A tagok
nál vagy örököseiknél hátralékban lévő alapítványi kamatokat 
ős közlönydijakat, avagy a rendes tagok által fizetendő tag
sági dijakat az egyesület az általa szabadon választandott 
bíróság előtt sommás szóbeli peruion behajtja.

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

Egyesületi igazgatás.

12. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület" igazgatási 
székhelye B u d a p e s t .  A rendes igazgatás igazgató-választ
mányra van bízva.

13. §. A választmány az egyesület elnökéből, 2 alelnökből 
30 választmányi tagból s a titkárból áll. Ezeket, a titkárt kivéve, 
a közgyűlés 3 évre választja, még pedig az elnököket általános, 
a választmányi tagokat pedig aránylagos szótöbbséggel.

A választmány tagjai, kivévén a titkárt, ezen tisztelet
beli hivatalaikért semmi fizetést nem húznak.
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Hivatalnokokat (titkárt, pénztárnokot,' írnokot)* a választ' 
mány választ, és azok munkakörét is az szabja meg; fizeté
seket pedig a közgyűlés állapítja meg.

A választmány tagjainak, vagy más szakférfiaknak, ha egy
leti megbízatás folytán járnak el, útiköltségeik megtéríttetnek.

Mindazon hivatalos iratok, melyek az egyesület részéről 
az elnök vagy a titkár által kiadatnak, az „Országos Erdé
szeti egyesület nevében" intézteinek.

Köz- és választmányi gyűlések.
14. §. ügy a köz- mint a választmányi gyűléseken az elnök, 

ennek távollétében az alelnökök egyike, mind a három elnök 
jelen nem létében pedig a köz- vagy a választmányi gyűlés 
által á l t a l á n o s  s z ó t ö b b s é g g e l  választott tag elnököl.

15. §. A köz- valamint a választmányi gyűlések is határo
zatokat általános szótöbbséggel hoznak. Az elnök csak a sza
vazatok egyenlő száma esetében szavaz, mikor aztán ezen 
szavazata dönt.

16. §. A  közgyűlés rendes vagy rendkívüli.
A  rendes közgyűlés évenként egyszer, választmányi gyűlés 

pedig legalább évnegyedenként tartatik; rendkívüli közgyűlések 
tartását sürgős esetekben az elnök vagy a választmány hatá
rozza el.

A rendes, valamint a rendkívüli gyűlések az illető szak- 
ministeriumnak tudomására hozandók.

Politikai kérdések megvitása az egyesület minden gyű
léséből ki van zárva.

17. §. A  rendes gyűlések tárgyai következők:
a) jelentés az utolsó közgyűlés óta történt egyleti mű

ködésről ;
b) az évi számadás felülvizsgálása;
c) a jövő évi költségvetés:
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d) az egyesület vagyonát illető mindennemű intézkedés;
e) az egyesületi igazgatóság választása vagy kiegé zitése;
f)  a jövő rendes közgyűlés helyének megválasztása iránt 

á választmány részére adandó netaláni tájékozás ;
g) indítványok a jövő közgyűlés tanácskozási tárgyaira nézve;
h) indítványok az egyesület czéljai előmozdítására áltá

lban, ily indítványt azonban a gyűlést megelőző napon köteles 
ftz illető a titkári hivatalnak írásban átadni;

i) az elöbbeni közgyűlés által kitűzött vagy egyes tagok, 
által az igazgató-választmánynak minden év június első napjáig 
bejelentett tárgyak megvitatása.

k) az egyesületi alapszabályok netaláni megváltoztatása, 
helynek esetében azok a ra. k. kormány uj megerősítése alá 
terjesztendők.

18. §. Az alapszabályok értelmezésében felmerülő kéte
lyeknél az akkori köz- vagy választmányi gyűlés szótöbbség
gel dönt.

Szavazást ez iránt bármely tag indítványozhat, de hogy 
Annak hely adassék, szükséges, hogy az indítványozót a köz
gyűlésben legalább tiz, a válaszmányi ülésen pedig legalább 
egy tag pártolja.

Közgyűlések.
19. §. A közgyűlést a kitűzött helyre és időre az elnök 

bivja össze.
20. §. Minden közgyűlés számára tárgysorozat készí

tendő, melybe, ha a közgyűlés rendes, az alapszabályok 17-ik 
§-ában felsorolt tárgyain kívül felveendők a tanácskozásra 
kitűzendő tárgyak is.

21. §. A tárgy-sorozatba fel nem vett kérdések tanács
kozás alá akkor vehetők, ha azt a gyűlés szavazattöbbséggel 
elhatározza.
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22. §. Azok, kik a tárgyalás alatt levő ügyhöz szólani 
kívánnak, szándékukat az elnöknél jelentik, ki az illetőknek a 
bejelentés sorozata szerint szót ad.

23. §. A tárgytól való ertérések nem engedhetők meg, 
nyomtatott vagy írásbeli értekezést felolvasni csak az elnökség 
beleegyezésével szabad.

24. §. Á tárgysorozatba felvett tárgyakról tartandó elő
adások az elnöknek a gyűlés előtt bejelentendők.

Ha nagy terjedelmű értekezések szóbeli előadása idő 
hiánya miatt nem lenne megengedhető, azok a titkárnak az 
egylet közlönyében való felhasználás végett átadhatók.

25. §. Minden tagnak joga van a vita befejeztét indít
ványozni s ha az ily indítványt legalább még egy tag pár
tolja, az szavazás alá kerül, és ha elfogadtatik, csak az addig 
jelentkezett szónokok élhetnek még szólási jogukkal.

26. §. A szavazás rendszerint felállással és ülve mara
dással megy véghez.

Választások titkosan, írott czédulák által történnek, ily 
esetekben az elnök is a többi tagokkal egyformán gyakorolja 
választói jogát. •

27. §. A közgyűlésnek jogában áll azon egyesületi tagokat, 
kik a 3-ik §. követelménye alapján kifogás alá vehetők, az 
egyesületből kizárni.

28. §. A rendes közgyűlések tárgysorozatát a választmány, 
illetőleg az elnök, legalább hat héttel a gyűlés előtt közzé
tétel végett két- vagy három napi lap szerkesztőségének beküldi, 
és az illető választmányi ülés jegyzőkönyve által az egylet havi 
közlönyében is legalább 25 nappal előbb nyilvánosságra adja.

29. §. A közgyűlés jegyzőkönyvét aláírják az elnök, a 
titkár, egy választmányi és az elnökség által kijelölt egy ala
pitó vagy rendes tag.

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



Választmány.
30. §. A választmány ülést tart az elnök meghívása 

folytán; a r e n d e s  v á l a s z t m á n y i  ü l é s e k  m e h i v ó  j a  
'legalább ?  nappal előbb közzététel végett: két vagy három 
napilap szerkesztőségének beküldendő.

* 31. §. A választmányi tagoknak jogában áll a tárgysoro
zatban kitűzött ügyeken kívül is indítványokat tenni, ezek 
vagy a gyűlés folyama al.tt vétetnek tárgyalás alá, vagy 
bizottságnak adatnak ki, lehetőleg .a legközelebbi ülésben 
teendő jelentés végett, mire nézve véleménykülönbség esetében 
szavazás határoz.

32. §. A választmány megvizsgálja az utolsó választmá
nyi gyűlés óta történt pénzkezelésről a kimutatást és a költ
ségvetés illető rovatában nem fedezett szükséges kiadásokat 
az ntolsó közgyűlésen megállapított évi költségvetés, vagy az 
illető év bevételi fölöslegének határai közt utalványozza.

33. §. A választmány elintézi a közgyűlés által reábizott 
ügyeket s őrködik, hogy annak határozatai végrehajtassanak.

34. §. Az erdőbirtokosok felszólítására szolgálatkereső 
erdőtiszteket ajánl, a mi aként történik, hogy az egyesülethez 
erdész-tagjai, vagy a műszaki segédszemélyzethez tartozók 
részéről beküldött folyamodványok s képességi és szolgálati 
okmányok alapján a szolgálatot kereső erdőtisztek névsora, 
oly sorrendben Írva, a mint az illető állomásra egymáshoz 
viszonyítva alkalmasoknak találtatnak, az illető szolgálatadóval 
közöltetik.

35. §. A választmány határozatokat csak úgy hozhat, ha 
az ülésben az elnökön és titkáron kívül legalább 3 választ
mányi tag van jelen.

36. §. A választmány megállapítja a jövő közgyűlés ide
jét és tárgysorozatát s választja annak ügyvezetőjét.
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37. §. A választmányi ülések jegyzőkönyvei csak agy 
hitelesek és közrebocsáthattak, ha azokat az elnök és ennek 
megbízásából még két az ülésben résztvett választmányi tag 
és a titkár aláírták.

38. §. Az alapszabályok 26-ik §-a értelmében hozandó 
választmányi határozatoknál a szavazás ■ rendesen nyilvános, 
fontosabb esetekben a választmány határozata szerint titkos 
is lehet.

Oly kérdések tárgyalása alkalmával, melyek a választ
mány valamely tagjának személyes érdekeit illetik, az érdekelt 
a gyüléstermet elhagyja.

A kisebbségben maradt félnek jogában áll indokolt néze
tét jegyzőkönyvbe iktatattni.

39. §. A választmánynak minden tagja kötelezve van a 
választmányi üléseken megjelenni. Az olyan tag, ki egy nap
tári egész év folyamán egyszer sem jelenik meg az üléseken, 
minden további intézkedés, vagy értesítés mellőzésével, meg
szűnik, a választmánynak tagja lenni s helyébe a következő 
közgyűlésen az ügyért érdeklődő uj tag választatik. Hasonló
képen kötelesek a választmányi tagok a közgyűléseken is részt 
venni, s ha ebben gátló körülmények által netalán akadályozva 
lennének, tartoznak elmaradásuk okát az elnökségnek beje
lenteni.

Végül, ha a választmánynak valamely tagja bizottsági 
taggá neveztetik ki, részvételét alapos ok nélkül nem tagad
hatja meg s a neki véleményezés végett kiadott ügyeket nem 
utasíthatja vissza.

40. §. Oly esetekben, midőn sürgős ügyekben a választ
mány intézkedése nem volna bevárható, az elnök és titkár 
intézkednek, miről azonban a közelebbi választmányi ülésnek 
jelentés teendő.
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E l n ö k .

41. §. Az „ Országos Erdészeti Egyesület “ -et hatóságok, 
az egyesület körén kívül álló egyének vág)' uiás egyletek 
irányában képviseli, vezeti a választmány közreműködésével 
annak minden ügyeit az alapszabályok s a hozott határozatok 
értelmében.

4 2. §. Minden köz- és választmányi ülésben az alap
szabályok 14. §-a értelmében elnököl, s mint ilyen megnyitja 
és bezárja a tanácskozást.

43. §. Az egyesület által kiadott okleveleket s mindazon 
iratokat, melyek annak nevében a hatóságokhoz, más egyletek
hez vagy az egyesület körén kivül álló egyénekhez intézteinek, 
aláirja

44. §. Gondoskodik a választmányi ülések határozatának 
végrehajtásáról.

45. §. Igazolja az egylet vagyonának kezelését. Az egye
sületi költségvetés illető rovatában fedezett és 25 frtot meg
haladó kiadásokat utalványozza.

46. §. Összehívja a választmányi üléseket és sürgős ese
tekben, az alapszabályok 16. §-a szerint, rendkívüli közgyűlést 
is hirdethet, s ezt 30 tag kívánatéra is, ha ezek között legalább 
10 választmányi tag van, megtenni köteles.

Fontosabb ügyek tárgyalására a választmányi ülésekbe 
az egyleti tagok közül bárkit, vagy az egyesület körén kivül 
kiló szakértőket is meghívhat.

A választmányi ülés tárgysorozatát az illetőkkel előre 
közli. A mennyiben valamely ügy külön intézkedést igényelne, 
s annak halasztása káros volna, jogában áll a kérdéses ügyet, 
ölőleges kidolgozás végett, a válaszmány valamelyik tagjának 
kiadni, s azt megbízni, hogy arról a közelebbi választmányi 
ülésen jelentést tegyen.
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47. §. Ha valamely ügyben teljesítendő munkálatra bizott
ság nevezendő ki, annak tagjait a közgyűlésen vagy választ
mányi ülésben javaslatba hozza.

48. §. Megjelöli, hogy a tanácskozás tárgyai mily sorban 
vétessenek föl, megnyitja a tárgyalást, s az illetőknek a beje
lentési rend szerint szót ad ; felteszi a kérdéseket a szavazásra 
és kimondja a határozatot.

őrködik a tárgysorozat és napirend pontos megtartása 
felett, és szükség esetében a közgyűlésen vagy választmányi 
ülésben rendreutasítást gyakorolhat.

A 1 e 1 n ö k ö k.
49. §. Ha az elnök tisztének teljesítésben akadályoz

tatnék, jogai az első- és esetleg a másodelnökre, ezek távol
létében pedig, az alapszabályok 14. §-a értelmében megvá
lasztandó választmányi tagra mennek át.

i

T i t k á r .

50. §. Az egyesületnek két alelnöke van: egy első- és 
egy másod-alelnök. Ezeknek feladata szükség esetén az elnök 
helyettesítése. Az alelnökök egyikének mindig erdészeti szak
férfinak kell lenni.

51. §. Teendőihez tartoznak: a köz- és választmányi 
gyűlések jegyzőkönyveinek vezetése, az egyesület szakközlönyé
nek, az „Erdészeti Lapok“ -nak szerkesztése, végül az egyesület 
ügyeire vonatkozó minden levelezés.

52. §. Vezeti az egyesületi irodát, s ellenjegyzi az egye
sület által kiadott okleveleket. Az irodai teendők végzésére 
segédjéül az egyesület Írnokot ad.

53. §. Felbontja mindazon leveleket, melyek az egyesü
lethez vagy annak igazgató választmányához vannak czimezve,
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azokat az elnöknek bemutatja s gondja van arra, hogy az 
iktató könyvbe pontosau be legyenek vezetve.

54. §. Az elnök és al-elnök távollétében elintézi az 
elnök köréhez tartozó, de halasztást nem szenvedhető ügyeket 
s erről az elnöknek lehető leghamarább jelentést tesz.

55. §. Az iktatókönyvet minden választmányi ülés alkal
mával bemutatja, melyet az elnök láttamoz; ezenkívül köte
lessége az egyesülethez érkezett vagy annak nevében az elnök 
és általa kiadott fontosabb levelezéseket a választmány tudo
mására hozni, valamint az egyesületnek küldött könyveket is 
bemutatni.

56. §. A titkár gondoskodik arról, hogy az egyesület 
minden rendes tagja megtörtént belépését, a neki kézbesített 
ebbeli nyilatkozat aláírása által, bizonyítsa. Ezen nyilatkozatok 
a tagok névsorával összeköttetésben nyilván tartandók.

57. §. A titkár kötelessége az egyesület minden vagyo
náról gondoskodni, s e végre a bútorokról és az egyesületi 
összes vagyonról készített leltárt nyilvántartani.

58. §. A 25 irtot meg nem haladó és a költségvetés 
egyes rovatában fedezetet találó kiadások utalványozása a titkár 
teendőihez tartozik, ily kiadások fedezésére sem utalványoz
hat azonban egy hónapban összevéve 25 írtnál többet.

Egyleti vagyon.

/ .  Pénztár és pénztárnok.

59. §. Az egyesület pénztári ügyeit a pénztárnok kezeli 
8 ezen czélból pénztári naplót vezet, melybe az egyesület min
dennemű bevétele és kiadása, úgy a mint történt, az illető 
okmány hozzácsatolása mellett, felveendő. A pénztári naplót 
minden választmányi ülésen bemutatja, s a megelőző választ
mányi ülés óta befolyt összeget és teljesített kiadások összegét
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a választmány tudomására hozza. Ezenkívül vezeti az egyesü
leti tagok névjegyzékét, melyben a tagok tartozásait, valamint 
a tartozás törlesztésére tett fizetéseket felírja s a bejegyzett 
számokért ő felelős.

E névjegyzéket a fizetések és tartozások kimutatásával 
az egyesület közlönyében miuden évben egyszer közzé teszi.

60. §. Az alapítványokról külön alapítványi könyv vezet
tetik, mely egyszersmind az egyesület összes alapítványi tőké
jének számadásszerü állását tünteti ki, s melynek bevételeit 
a befizetett alapítványi tőkék, kiadási tételeit pedig az egyleti 
tőkevagyon részére vásárolt és jelzálogi biztosítékkal biró érték
papírok (6. §.) megvételére tett készpénz kiadások képezik.

61. §. A péuztárnok az elnök vagy a titkár utalványára 
csak azon kiadásokat fizetheti, melyek a költségvetés illető 
rovatában fedezetüket lelik.

62. §. Az egyesület pénztáránál teljesített befizetések az 
egyleti közlönyben minden hónapról nyilvánosan nyugtáztatnak; 
kívánat esetére azonban a tagok külön is értesitendök a befize
tés megtörtént teljesítéséről.

63. §. Olyan rendkívüli kiadások, melyek a megállapított 
előirányzatban bennfoglalva nincsenek, vagy annak illető téte
leit túlhaladják, csak a választmány megelőző jóváhagyása alap
ján engedhetők meg és fizethetők ki, mig olyan kiadások, 
melyek nem a jelen alapszabályok 2-ik §-ában körülirt egyleti 
czélok előmozdítására szolgálnak, illetőleg sem jótékonysági, 
sem segélyezési adományok, az egyleti vagyonból semmi czimen 
nem teljesíthetők.

61. §. A pénztárt bármikor megvizsgáltatni az elnöknek 
és igazgató-választmánynak jogában áll.

65. §. A pénztárba csak a folyó fizetések fedezésére, 
illetőleg egy hónapi kiadásokra szükséges pénzkészlet tartható, 
az ezen felül befolyt és előreláthatólag nem szükséges pénz
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készlet, az elnök által kijelölendő valamely jóhitelű pénzinté
zetnél kamatozólag elhelyezendő, vagy esetleg értékpapírok 
vásárlása fordítandó.

66. §. Az egyesület értékpapírjai, takarékpénztári könyvei, 
netalán nagyobb pénzkészlete és a kiválóbb fontossággal biró 
okiratok a pénztári szekrény belső vagyis kincsfiókjában (trésor) 
zár alatt tartandók s ennek kulcsai az elnöknél állanak.

A havonkénti kiadásokra szükséges pénzösszeg, a száma
dási és alapítványi könyvek és más okmányok a pénztári 
szekrény többi részébe tartatnak s a pénztárt elzáró két külső 
kulcs egyike a titkárnál, egyike pedig a pénztárnoknál áll.

A pénztári szekrény másodkulcsai az elnök és az egye
sület pecsétjének zára alatt, két külön csomagban vagy az 
alelnökök vagy a választmányi tagok közt megosztva helyez
tetnek el őrizetre.

67. §. Az év végével lezárt számadásokat a következő 
óv első választmány ülése alkalmával a számadásttevő az 
igazgató választmány elé terjeszti, mely azok vizsgálatára 3 
ieti otegytag küld ki. Ezen bizottságban 1 tagnak lehetőleg 
mindig annak kell lenni, ki a közvetlenül megelőző évben a 
számadás vizsgálatban résztvett.

68. §. A pénztárt és számadásokat megvizsgáló bizottság, 
a vizsgálat eredményéről és az egylet tökevagyonának állásáról 
a választmány elé jelentést terjeszt, mely azt az egyesület 
közlönyében kiadja és a számadásokat felülvizsgáló közgyűlési 
bizottságnak bemutatja, mely aztán a felülvizsgálat eredményé
hez képest a közgyűlésnek a számadásttevő részére adandó iél- 
mentvény megadása, vagy megtagadása iránt jelentéit tesz.

69. §. Addig a mig pénztárnoki állomás rendszeresen b • 
Bem töltetik, az egyleti pénztár kezelését, a fennebbi szabi
t o k  értelmében a titkár vezeti, s ennélfogva ezen idő alatt 
a pénztári szekrény mindkét külső kulcsa az ő kézénél áll.

•>*
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27. Deák Ferencz alapítvány.
70. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület" Deák Ferencznek 

a magyar nemzet nagyfiának, bölcsének és vezérének működése
és emléke iránti legmélyebb tiszteletét és hálás elismerését a 
hazai erdészet körében, s illetőleg az egyesület évlapjain is 
megörökíteni, s ennek az ifjú nemzedék és a jövő kor ré
szére látható és az egyesület életével együtt örökké tartó jelét 
óhajtván adni: az 1876. évi deczember hó 17-re Budapestre 
egybehívott rendes közgyűlés az ugyanezen évi január hó 
31-én Deák Ferencz elhunyta alkalmából megtartott rendkívüli 
választmányi ülés javaslata alapján: az egyesület saját alapit- 
ványi pénztáránál „Deák Ferencz alapítvány" czimén 10.000 frt 
alapítványt tesz azon rendeltetéssel, hogy ennek évenkénti 
zaskközlönyébe felveendő jelesebb munkák jutalmazására for- 
dittassék.

71. §. A Deák Ferencz alapítvány 10.000 frt tőkéje 
magyar földhitelintézeti záloglevelekben alapittatik, melyek évi 
kamatja 550 frt.

Az alapítvány első összegét az 1875. évről az 1876. évre 
átjött pénztári készlet, illetőleg 3000 frt készpénz képezi.

72. §. Az alapítvány tőkéje elsősorban az egyesület évi 
jövedelméből aként létesítendő, hogy az évi számadások lezárása 
alkalmával meglévő pénzkészlet az igazgató választmány határo
zata szerint vagy egészen vagy annak a következő évi kiadások 
fedezésére előreláthatólag nem szükséges része mindaddig az 
alapítvány tőkéjéhez csatoltatik, mig ezen tőke a már e czélra 
tőkésitett összegek kamatjaival, vagy az ezen alapítvány szá
mára tett külön adományokkal együtt magyar földhitelintézeti 
záloglevelekben névérték szerint 10.000 frtra növekszik.

73. §. A Deák Ferencz alapítvány számára az „Országos 
Er & észeti Egyesület" tagjai vagy mások által is az egyesület pénz-
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táránál tett önkéntes adományok az alapítványi emlékkönyvbe 
névszerint és az ajándékozott összeg bejegyzésével vezettet
e k  be, s az egyesület közlönyében nyilvánosan nyugtáztatnak.

74. §. A Deák Ferencz alapítvány bevételeiről és magyar 
földhitelintézeti záloglevelek vásárlására fordítandó kiadásairól 
az alapítványi emlékkönyvben számadásszerü pontos feljegyzés 
vezetendő mindaddig, mig a magyar földhitelintézeti zálog
levelekben és névérték szerint 10.000 frtot tevő tőke együtt 
leend, mely idő után az alapítványi tőke az egylet alapít
ványi pénztárával együttesen kezeltetik, de mindemellett oly 
képen, hogy ezen tőke kamatjövedelme mindig külön lesz 
kimutatandó. Ezen alapítvány mindennemű kiadásait az egye
sület rendes pénztára fedezi; az alapítványi emlékkönyv szám
adásainak megvizsgálását, mindaddig, mig a 10.000 frt tőke 
a rendes alapítványi pénztárnak átszolgáltatik, az egyesület 
rendes számadásainak vizsgálatát teljesítő bizottságok végzik.

75. §. A Deák Ferencz alapítvány kamatját vagy egész 
összegben, vagy a szerint a mint czélszerünek fog ismertetni, 
aí egésznél kisebb részben vagy részletekben az „Országos 
Erdészeti Egyesület" igazgató választmányának javaslata alap
ján, az egyesület rendes közgyűlése a magyar erdészeti iroda
lom előmozdítása czéljából erdészeti magyar szakmunkák pálya- 
dijára tűzi ki. A jutalmazandó munkáknak eredetileg magyar 
nyelven irt önálló becsű műveknek kell lenni. Ha azonban az 
egyesület igazgató választmánya, illetőleg közgyűlése jónak 
látandja, ezen alapítvány kamatját idegen nyelven irt erdészeti 
jelesebb szakművek magyar nyelvre leendő fordíttatására és 
kiadásra is felhasználhatja.

Ha oly jelentékenyebb munka megiratása, vagy magyar 
nyelvre való fordíttatása, és illetőleg kiadása czéloztatnék, 
melynek jutalmazására az alapítvány egy évi kamatja elegen-
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dőnek nem találtatnék, ez esetben két vagy három és szük
ségképen négy évi kamat foglalható e czélra össze.

Ha valamely évben az alapítvány kamatja pályadijakra 
egészen nem használtatnék fel, vagy alkalmas munkák hiányá
ban kiadható nem volna: akkor az illető évről rendelkezésre 
maradó összeg az egyesület szakközlönyében az .Erdészeti 
Lapok “ -bán megjelenő közlemények jutalmazására fordítható. 
Az igazgató választmány, és illetőleg a közgyűlés kötelesek 
az alapítvány jövedelméből legalább 200 frtot minden évben 
a fenntebb megjelölt pályadijakra fordítani.

76. §. A pályadijra csak idegen kézzel irt, a pályázati 
határidő lejártáig az „Országos Erdészeti Egyesület" titkári 
hivatalához czirnezve postára adott, avagy ahoz közvetlenül 
és .pályamű" felirattal megjelölt boríték alá zártan beküldött 
oly művek bocsáttatnak, melyek szerzőjének neve a pályázó 
műhöz csatolt jeligés zárt-levélben foglaltatik. A pályaműveket 
tartalmazó és rendes időre beérkezett levélcsomagok boritéka 
az igazgató választmány ülésében bontatik fel, a kivett pálya
művek bírálatra adatnak ki, a szerzők neveit tartalmazó jel
igés levelek pedig az elnök és titkár pecsétjei alatt levélbe 
zárandók és az egyleti okiratok közt megőrzendők.

77. §§. A Deák Ferencz alapítványra pályázó munkák 
birálatát az igazgató választmány által kiküldött bíráló bizott
ság teljesiti, mely bizottságban, ha szükségesnek ismertetnék, 
az egyesület körén kívül álló jelesebb szakférfiak is beválaszt
hatok. A pályadijat az igazgató választmány Ítéli oda, s ekkor 
csak a nyertes mű jeligéje hozatik nyilvánosságra, a jutalom 
azonban a szerzőnek csak a legközelebbi rendes közgyűlés 
alkalmával szolgáltunk ki, ha eziránt a pályadijat kitűző köz
gyűlés másként nem intézkednék.

78. §. Mindazon munkák, melyek a Deák Ferencz ala
pítvány kamataiból jutalmat nyernek, a szerint a mint az
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igazgató választmány czélszerünek ismerendi, az egyesbe 
közlönyéül szolgáló „Erdészeti Lapok" czimü folyóiratban egé
ben vagy részben közö lhetők, s ezt megtagadni a jutalom 
nyertes szerzőnek nem áll jogában, valamint ezért külön dija- 
zást sem követelhet. A jutalomdijak kitűzése alkalmával, ha 
czélszerünek ismertetnék, a pályázóknak feltételül szabható ki 
az, hogy nyertes munkáikat legfennebb egy vagy másfél év 
alatt kiadni tartoznak, s hogy az „Országos Erdészeti Egye
sület" tagjai számára a mű boltiárából legalább 20— 30°/0 
árkedvezményt adjanak.

H l. Wagner Károly emlékére barátai és tisztelői által tett
alapítvány.

79. §. W a g n e r  Károlynak, az „Országos Erdészet, 
Egyesület" első alelnökének 1879-ik évi deczemberhó 21-én 
történt elhunyta alkalmából, barátai és tisztelői által azért 
hogy a boldogult személye és működése iránti tiszteletnek és 
elismerésnek maradandóbb kifejezést adjanak s hogy emléké
nek külsőleg is látható megörökösitése által a szakbeli utódok
nak hathatósb példát szolgáltassanak s őket ezzel Magyarország 
erdészeti ügyének annál buzgóbb, hivebb és kitartóbb szolgá
latára serkentsék, az Országos Erdészeti Egyesület alapítványi 
pénztáránál az „Erdészeti Lapok" szerkesztője által megindi- 
tott gyűjtés alapján tett öukénytes és tetszésszerinti hozzá
járulások összegéből 5°/0-os magyar földhitelintézeti zálog
levelekben mai 1880. évi szeptemberhó 19-ik napján 5000 
forint továbbra is növelendő alapítvány tétetik azon czélra, 
hogy ennek kamataiból oly erdőtisztek és erdészeti altisztek 
segélyre szorult özvegyeinek vagy árváinak, kiknek férjük 
Vagy atyjuk az „Országos Erdészeti Egyesület"-nek abba tör
tént első belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 (öt) éven
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át tagja volt s tagsági kötelezettségeinek eleget is tett, éven
ként segély adassák.

80. §. Ezen alapítvány az .Országos Erdészeti Egyesület" 
jtulajdonát képezi s összege az alapítványi pénztárhoz csatoltatik 
s azzal együttesen kezeltetik olyképen, hogy az utána befolyó 
kamatok az egylet költségvetésében mint bevétel: .A  Wagner 
Károly emlékére barátai és tisztelői által tett alapítvány bevé
tele" czimü rovat alatt, és mint kiadás: „A  Wagner Károly 
emlékére barátai és tisztelői által tett alapitványból adandó 
segélyekre" czimü rovat alatt állandóan külön tételt fognak 
képezni.

81. §. Ezen alapítvány ökénytes adományokból, vagy eset
leg hagyományokból és az „Országos Erdészeti Egyesület" köz
gyűlése által esetről-esetre megszavazandó segélyösszegből 
képeztetik s 5°/0-kal kamatozó magyar földhitelintézeti zálog
levelekben tőkésittetik.

82. §. Az alapítvány össes kamatja minden év deczember 
havában a fennebb körülirt czél szerinti segélyezésére fordittatik 
s e végett az „Országos Erdészeti Egyesület" minden évi októ
ber hóban az egylet közlönyéül szolgáló „Erdészeti Lapok “ -bán 
és más hírlapokban is nyilvános felhívást bocsát ki az iránt, 
hogy azok, kik segélyezésre igényt tarthatnak, okmányokkal 
igazolt, ez iránti kérelmöket, melyben a vagyoni viszonyok és 
a segélyre szorulás indokai is előadandók, az egyesület titkári 
hivatalához beküldjék.

83. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület" igazgató választ
mánya határoz az egyes folyamodók részére a segélyre szoru
lás mértéke szerint adandó segélyösszeg nagysága felett, egy 
folyamodó azonban egy évben 50 —  ötven —  forintnál na
gyobb segélyt rendesen nem kaphat, kivévén azon esetet, 
midőn az atya halálozási évében az özvegy legalább két kis
korú gyermekkel s minden vagyon és másnemű segély nélkül
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Maradt vissza, vágj* atya és anya halála esetében minden 
vagyon és segély nélkül több kiskorú gyermek maradott hátra, 
mely esetekben, ha a segélyért folyamodók és arra érdemesek 
száma megengedi, á segélyezés összege 80, vagy rendkivül 
kivételes esetekben 100 frtban szabható meg.

Az egyes folyamodók részére adandó segélyösszeg 20 írtnál 
kevesebb nem lehet.

84. §. Az adott segélyek mindig egyszer és mindenkorra* 
Vagyis csupán az illető évre szólnak s megnyerésük sem előnyt 
sem jogot nem ad a következő évben kiosztandó segélyekben 
'aló részesülésre.

85. §. Az igazgató választmány az egylet titkára által 
készített indokolt előadás és ezzel összefüggően a folyamodók 
vagyoni viszonyainak és helyzetének lelkiismeretes számbavé
tele alapján határoz a segélyzendők száma és részökre külön- 
külön adandó összegek nagysága felett, kellő figyelemmel lévén 
egyébiránt arra, hogy az alapítvány czéljának megfelelően an
nak segélyében minél többen részesülhessenek.

86 §. Az adandó segélyek mindég rendes választmányi 
ülésben állapitandók meg, s ezen ülések meghívójába mindég 
beírandó, hogy az alapítványból adandó segélyezések megálla
pítása iránt is határoztatni.

87. §. Segélyben csak kifogástalan elkölcsü és példás 
magaviseletü egyének részesülhetnek.

88. §. Teljes kort elért árvák segélyben csak akkor 
részesíthetők, ha munka- vagy keresetképtelenségöket az egye
sület igazgató választmánya egészen igazoltnak találja.

89. §. A folyamodók magaviseletéről és vagyoni viszo
nyairól szóló tájékozást az egyesület, a mennyiben szükséges
nek tartja, Yagy vidéki tagjaitól, vagy az illetékes hatóságtól 
szerzi meg.
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90. §. Ha valamely évben nem lenne annyi segélyre 
szorult és arra méltónak is tartható folyamodó, hogy az 
egész kamatjövedelem kiosztható lenne, akkor a fennmaradó 
összeg a következő évben vagy években felhasználható kamat- 
jövedelemmel együtt akkor fordittatik a kitűzött segélyezési 
czélokra, midőn arra érdemes segélyezendők jelenkeznek".

IV . Gróf' Tisza Lajos alapítvány.

91. §. Az Országos Erdészeti Egyesület 1882 ik évi 
augusztushó 21-én Máramaros-Szigeten megtartott rendes köz
gyűlésében, igazgató választmányának javaslatára elhatározta, 
hogy az anyagi támogatásra szorult erdőtisztek és erdészeti 
altisztek közül azoknak felsegélésére, kik az erdőgazdaság 
terén szorgalommal, hiven és odaadással szolgálva, önhibájukon 
kívül szorult anyagi helyzetbe jutottak és a kik másfelől az 
Országos Erdészeti Egyesületbe, a segélyezés igénybevételét 
megelőzőleg, legalább 5 (öt) évvel előbb beléptek, ezen időtől 
fogva annak állandóan tagjai maradtak, s mint ilyenek tagsági 
kötelezettségeinek eleget tettek és tesznek, „Gróf Tisza Lajos 
alapítvány" név alatt külön alapítvány képez.

92 §. Ezen alapítvány az Országos Erdészeti Egyesület 
pénztáránál 1882-ik évi augusztus 21-éig e czélra letett és 
ezután leteendő önkéntes adományokból és esetleg hagyomá
nyokból képeztetik, s az ekként összegyűlő tőke az Országos 
Erdészeti Egyesület által addig az ideig, mig az alapítvány a
20.000 frtot e’ éri, minden évben tovább növeltetik. A hozzá
járulás ezen mérvét az évi bevételek arányában a közgyűlés 
határozza meg; az egyes években megszavazandó összegek 
azonban az egyesület illető évi bevételi feleslegének fele részét 
nem haladhatják túl. Ha a tőke a 20.000 forintot elérte, az 
alapítvány magányadományokból növeltetik tovább.
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At alapítvány javára befolyó összegek 5°/0-al kamatozó 
magyar földhitelintézeti záloglevelekbe fektetve, minden év 
igével az alapítvány meglevő tőkéjéhez csatoltatnak, mely 
utóbbi az egyesület törzsvagyonához tartozó, de kizárólag, 
tehát az egyesület feloszlása esetén is, tisztán csak a 91-ik 
§'ban megjelölt czélra használható alapként oly módon kezel
tetik, hogy az utána befolyó kamatok az egyesület évi költség- 
ütéseiben mint bevétel: a „Gróf Tisza Lajos alapítvány bevé
tele" czimü rovat alatt, s mint kiadás: a „Gróf Tisza Lajos 
ulapitványból adandó segélyekre" czimü rovat alatt állandóan 
kfilön tételt fognak képezni.

93. §. Az alapítvány évi kamataiból adandó segélyek 
kiosztása, továbbá a folyamodni szándékozók tájékozására szol
gáló felnvás közzététele és a folyamodványok benyújtása az 
ulapszabályok 82-ik §-ában a W a g n e r  Károly alapítványra 
'’onaikozólag megszabott időben és módon történik.

94. §. Az egyes folyamodóknak adandó segélyösszeg 
nagysága felett a rendelkezésre álló kamatjövedelem és a 
Segélyre szorultság mérve szerint az igazgató választmány 
határoz. Kiköttetik azonban, hogy egy . folyamodónak egy
szerre 20 (húsz) frtnál kisebb összeg segélyképen nem adható 
8 viszont, hogy addig az ideig, míg az alapítvány kamatjöve
delme az 500 frtot el nem éri, egy folyamodó egy évben 
50 (ötven) forintnál nagyobb segélyt rendesen nem kaphat, 
s csak kivételes esetekben, midőn például a folyamodó hite
lesen kimutatni képes, hogy előbbi szolgálatát önhibáján kívül 
elveszítette és sem nyugdijt, sem végkielégítést nem élvezve, 
Vagyon és foglalkozás nélkül maradt, uj állomást pedig még 
nem szerezhetett, vagy midőn a folyamodó betegség, avagy 
Munkaképtelenség miatt önfentartásáról gondoskodni képte
lenné vált, szabható meg a segélyösszeg a foglalkozás nélküli 
állapot, betegség, vagy munkaképtelenség éveiben 80, vagy
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rendkívüli esetekben 100 forintban. Azon időn túl azonban, 
midőn az alapítvány kamatjövedelme az 500 forintot meghaladja, 
a segélyösszeg maximumát az igazgató választmány közönsé
ges viszonyok között, a kamatjövedelem 10°/0-ábn, rendkívüli 
eseteknél pedig a kamatjövedelem 20%-ában állapíthatja meg.

95. §. A segélyezésért benyújtott folyamodványok meg- 
birálása, a segélyösszegeknek megállapítása és ismételve való 
megadása, az egyleti alapszabályok 84., 85., 8G. és 87. 
§§-aiban a W a g n e r  Károly alapítványból adandó segélyekre 
nézve megszabott általános elvek és eljárás szerint történik.

96. §. Ha az alapítvány kamatjövedelme elég segélyre 
szorult és arra érdemes folyamodó hiányában valamely évben 
nem lenne egészen kiosztható, a fenmaradó összeg mindaddig, 
mig az alapítvány tőkéje a 20.000 forintot el nem éri, az 
alapítványi tőkéhez csatoltatik, ezen időn túl az egyes évek
ben fel nem használható kamatoknak az a része, mely az 
illető évi egész kamatjövedelemnek felét meghaladja, az egye
sületi alaptőkének adatik át, másik része ellenben a következő 
évi kamatjövedelemhez csatoltatik, s ezzel együtt a kitűzött 
segélyezésre fordittatik.

V. Bedő Albert alapítvány.

97. §. Az 1886. évi deczember 12-én tartott közgyűlés 
határozatából, annak az emlékére, hogy az országos erdészeti 
egyesület —  újonnan épült székhazának felavatása alkalmával —  
működésének huszadik évét fejezi be s ugyanekkor az „Erdé
szeti Lapok‘  is pályafutásuk első negyedszázadának végére érnek, 
az egyesület tagjainak önkéntes adományaiból magán utón össze
gyűjtött és az egyesület rendelkezésére bocsátott, kerek szám
ban 12.000 frtnvi összegből alapítvány tétetik le azon rendelte
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téssel, hogy anDak kamataiból, olyan magyar erdőtisztek és 
erdészeti altisztek fiai, kik az egyesületnek első belépésüktől 
kezdve állandóan és legalább öt éven át tagjai voltak s illetőleg 
tagjai közé tartoznak, és tagsági kötelezettségeiknek pontosan 
eleget tettek, azon esetben, ha az erdészeti pályára lépni szán
dékoznak, a selmeczi m. kir. erdőakadémián, vagy más ezzel 
hasonló rangú később felállítandó magyar erdészeti tanintézeten 
tanulmányaik végzése alatt ösztöndíjban részesittessenek.

98. §. Az alapítvány az egyesület ezidő szerinti első 
^elnökének és az Erdészeti Lapok szerkesztőjének, az országos 
erdészeti egyesület szellemi munkásságának és anyagi erejének 
emelése és a magyar erdészeti irodalom fejlesztése körül évek 
hosszú során át szerzett érdemei elismeréséül, az alapítók kí
vánságához képest „Bedő Albert alapítvány “ -nak neveztetik el.

99. §. Az alapítvány, mely további önkéntes adományok
ból s esetleges hagyományokból és az országos erdészeti egye
sület közgyűlése által esetleg megszavazandó összegekből 
tovább növeltetik, az országos erdészeti egyesület tulajdonát 
képezi s mint ilyen, az alapszabályoknak az alapítványi vagyon 
kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint kezeltetik, oly kikö
téssel azonban, hogy a tőke állása számadásszerüleg nyilván
tartandó, annak egyszersmindenkorra 5°/0-kal megállapított 
kamatai pedig az egyesület költségvetésében mint bevétel a 
»Bedő Albert alapítvány bevétele* czimü rovat alatt, s mint 
kiadás a „Bedő Albert alapítványból adandó ösztöndíjakra“ 
czimü rovat alatt mindig külön kitüntetendők.

100. §. Az alapítvány kamataiból, az összeg nagyságához 
képest, évenkint egy vagy több 300 forintos évi ösztöndíj 
adatik ki, a kamatok azon fennmaradó része ellenben, mely a 
300 forintot nem éri el, a tőkéhez csatoltatik.

101. §. Az alapítvány ösztöndija, illetve ösztöndíjai, első 
ízben 1887. január elsejétől kezdve, azontúl pedig az erdő
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akadémiai tanév kezdő hónapjának elsejétől kezdve apainak ki 
előleges havi részletekben. Ha egy mór oda adományozott ösz- 
töndij a tanév befejezése előtt bármely okból üresedésbe jóm 
a következő tanév kezdetéig az esedékes havi részletek a tőké
hez csatoltatnak.

102. §. Az ösztöndíjak odaadományozása czéljából első 
ízben 1887 január havában, később pedig az illető év június 
havában 4 heti határidő kitűzése mellett s az adományozás 
feltételeinek részletes közlésével az Erdészeti Lapokban s más 
hírlapokban rendes pályázat hirdettetik ki.

A pályázatban az országos erdészeti egyesülethez intézett 
folyamodványnyal részt vehet minden középiskolát végzett sze- 
genysorsu iíju, ki atyjára nézve a 97. §-ban megszabott fel
tételeket, magára nézve pedig azt, hogy a középiskolák vala
melyikét jó  sikerrel elvégezte s hogy ép, egésséges testtel, jó 
látó és halló érzékkel bir, érettségi bizonyitványnyal s illetőleg 
orvosi bizonyitványnyal hitelesen igazolja.

Azok, kik az erdőakadémián, mint rendes hallgatók egy 
vagy több félévet már eltöltöttek, a fentebb megjelölt okmá
nyokon kívül az akadémiai vizsgálatokon nyert bizonyítványukat 
is kötelesek csatolni a folyamodványhoz.

103. §. A pályázat alá bocsátott ösztöndíjakat az igaz
gató választmány első Ízben 1887. évi január hóban, azontúl 
pedig az illető év augusztus havának első felében Ítéli oda, 
még pedig a szülők anyagi helyzetének s a folyamodók iskolai 
bizonyítványainak gondos figyelembe vétele után azon folya
modóknak, kik társaik között az anyagi támogatásra leginkább 
rászorulnak s a kik egyszersmind arra nézve, hogy az erdé
szeti tanfolyamot sikeresen el fogják végezni, aránylag véve 
legtöbb s általában véve is elég biztositékot nyújtanak.

104. §. Az ösztöndíj megnyeréséről az illetőket az egye
sület titkári hivatala haladéktalanul értesíti oly megjegyzéssel
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azonban, hogy az ösztöndíj első részlete csak akkor szolgál
atik ki nekik az egyesület pénztárából, ha az erdőakadémia 
Rendes hallgatói közé tényleg beiratkoztak s az erről szóló 
akadémiai igazolványt beküldötték.

105. §. Az ösztöndíjak élvezői a félévi vizsgálatok befe
jezése után következő hónap elsejéig a vizsgálatokon nyert 
eredményekről hiteles hiznnvitványt kötelesek az országos erdé
szeti egyesülethez beterjeszteni. Ennek elmulasztása esetében 
az ösztöndíj következő részi tei visszatartatnak s csak akkor 
szolgáltatnak ki utólagosan, ha az ösztöndíj élvezője e féltő
iéit mulasztásának igazolása mellett teljesiti.

106. §. Az ösztöndíj annak élvezőjétől véglegesen vissza-
'onatik:

1. ha a félévi vizsgákon egy vagy több tantárgyból ki 
nem elégítő osztályzatot nyer;

2. ha a rendes hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy 
Vagy több tantárgyból letenni elmulasztja s mulasztását elfo
gadható okokkal indokolni nem tudja;

3. ha időközben állami vagy más magán ösztöndíj élve 
zetébe lép és végül

4. ha erkölcsi magaviseleté bánni tekintetben kifogás 
alá esik.

Ü g y v e z e t ő .

107. §. A választmány, ha szükségesnek tartja, minden 
közgyűlésre egy vagy két ügyvezetőt választ.

A közgyűlésre választott ügyvezetők gondoskodnak a 
tanácskozás helyiségéről, s a mennyiben lehetséges, a gyűlésen 
résztvevő egyleti tagok elszállásolásáról, különös figyelemmel 
vannak arra, hogy a közgyűlés helyének vidékén lévő min
dennemű erdészeti viszonyokat az egyesület tudomására hoz
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zanak, ás végül a gyüléshely közelében levő erdők megismer- 
hetése czéljából tett erdészeti szemlék alkalmával az egyesület 
segélyére vannak.

Az egyesület könyvtára.
108. §. Az egyesület erdészeti szakkönyvtárt alapit, melyet 

a kitünőbb szakmunkák megszerzése és a jelesebb szaklapok 
járatása által gyarapit.

A tagok az egyesület könyvtárát az egylet helyiségein 
belől vagy Budapesten azonkívül is szabadon használhatják.

109. §. Minden tag az általa kivett könyvről nyugtát ad, 
melyben kötelezi magát, hogy ha azt elvesztené vagy megron
gálná, akkor az általa okozott kárt vagy beszerzési költséget, 
az egyesülettől vett felszólítás folytán, haladéktalanul megtéríti, 
vonakodás esetére pedig feljogosítja az egyesületet, követelé
sének a legrövidebb szóbeli per utján bármely szabadon vá
lasztott bíróság előtt érvényt szerezni.

110 §. Kivevő köteles az egylet helyiségéből kivitt könyv
vet három hét alatt visszahozni, s azt csak azon esetben 
viheti további három hétre ismét el, ha arra nézve a kivitel 
óta újabb kikölcsönző nem jelentkezett.

111. §. Ha valaki egy tárgyat hat hétnél hosszabb ideig 
kívánna magánál tartani, arra nézve az elnöség engedélye 
szükséges, azonban ezen esetben is köteles azt az egyesülettől 
netalán vett figyelmeztetés után egy hét eltelte alatt mulhat- 
lanul beszolgáltatni, különben a 109. §. ide vonatkozó határo
zata érvényesül.

Az egyesület pecsétje.
112. §. Az egyesület mindennemű levelei és iratai a titkár 

őrizete alatt álló egyesületi pecsét alatt adatnak ki.
A pecsét leírása: körmezőben Magyarország czimere,

következő körirattal .Országos Erdészeti Egyesület", alul kisebb
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hetükkel 1866. „deczember 9 “ ; melyen még alább fenyő- 
&atyak- és tölgylombok jelképe van koszorúivben előtüntetve.

Gróf Forgách Károly által alapított agancs-gyűjtemény.

113. §. Ghymesi és gácsi gróf F o r g á c h  Károly 1887. 
április 23-án közjegyző előtt kiállított nyilatkozatában bele
gyezését adván ahoz, hogy Ghymes, Ghymes-Kosztolán és 
^elsicz községek határában fekvő birtokain lőtt vadaktól 
lármázó agancs-gyűjteménye, melyet végrendeletileg a magyar 
aemzeti múzeumnak hagyományozott, a m. nemzeti muzeum 
beleegyezésével az Országos Erdészeti Egyesület székházában 
helyeztessék el: —  a gyűjteménynek az a része, melyet a ha
gyományozó 1886. május havában a m. nemzeti múzeumnak 
^  átadatott, a m. nemzeti múzeumtól ennek beleegyezésével 
^87 . június havában átvétetett és az Országos Erdészeti 
Egyesület székházában helyeztetett el.

Ezen gyűjteménynek már átvett, úgyszintén a hagyomá- 
ay°zó halála után később átveendő része is az egyesület 
hivatalos helyiségeiben felállítva, nyilvános gyűjteményként 
Szelendő s az egyesület fenállása alatt mindvégig csonkitat-

megőrzendő.
Az egyesület feloszlása esetén, a gyűjtemény felett az 

egyesület közgyűlése nem rendelkezhetik szabadon, hanem a 
hagyományozó által 1887. ápril 23-án kiállított közjegyzői 
°kirat értelmében köteles lesz azt a m. nemzeti muzeum 
igatóságának átadni.

Választott bíróságok.

114. §. Az egyesületi viszonyokból keletkező perlekedések 
Riasztott biróság által döntendők el, mely czélra a perlekedő 
tagok mindenike az egyesületi tagok közül egy birót nevez, s

.8
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ezek maguknak elnököt választanak, melyre nézve, ha azok 
meg nem egyezhetnének, az ajánlottak közt sorshúzás fog 
dönteni. A választott bíróság ítélete ellen az 1868. évi LIV. 
tv.-czikk IX-ik czime, Ill-ik fejezetének 509 . §-a értelmében 
sem felebbezésnek, sem perújításnak nincs helye.

Ha a perlekedő tagok valamelyike bírót nem választana 
a perkérdés fölött sommás szóbeli eljárás utján, az egyesület 
által választandó rendes bíróság dönt.

Az egyesület feloszlása.
115. §. Ha az egyesület föl akarna oszolni, e kérdést 

először csak az egyesületi összes tagok egy harmadának jelen
létében tárgyalhatja, s a jelenlévők legalább két harmadának 
szavazata által döntheti el. Ha a föntebbi czélból kitűzött 
első közgyűlésen legalább egyharmada a tagoknak nem jelent 
meg, úgy azon időtől számítva 6 hónap múlva e tárgyban új 
közgyűlés hirdeti étik, melyen a jelenlévők két harmada dönt.

Föloszlás esetében az egyesületi vagyonnak erdészeti czé- 
lok javára leendő kezelése és gyümölcsöztetése iránt, valamint 
a Deák Ferencz nevet viselő irodalmi alapítványnak, a 
Wagner Károly nevet viselő segélyezési alapítványnak és a. 
Gróf Tisza Lajos alapítványnak az ezen alapítványokra vonat
kozó szabályok értelmében 70— 96. §.) ki által leendő kezelése 
fölött a közgyűlés intézkedik. Ebbéli határozatát az egyesület 
a m. kir. kormánynak följelenti.

116. §. A mennyiben az egyesület a jelen alapszabályok
ban meghatározott czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg 
nem tartja, a kir. kormány által, ha netán további működé
sének folytatása által az állam, vagy az egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, működése haladéktalanul felfüggeszt
hető, s a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat
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eredményéhez képest végleg feloszlatható, vagy esetleg az alap
szabályok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe 
alatt kötelezhető.

Budapest, 1882. október 5-én.

(P. H.)

47422. sz.

Tisza Lajos,
elnök.

Horváth Sándor,
titkár.

Ezen alapszaszabályokat jóváhagyom. 

Budapesten, 1882, évi novemberhó 21-én.

A minister helyett:

Matlekovits, s. k.
(P. H.)

Pótczikkely.
117. §. Az 1884. évi szeptember 15., 16.s é 17-én 

Pécsett és környékén megtartott rendes közgyűlés IV. pont 
alatt hozott határozata alapján a fentebbi 6., 60., 63., 71., 
74., 81. és 92-ik §-sok azon rendelkezései, melyek az egye
sület alapítványi vagyonának kezelésére és elhelyezésére vonat
koznak, akként módosíttatnak, hogy az alapitó tagok által 
készpénzben befizetett alapítványi tőkék, továbbá a Deák 
Ferencz, Wagner Károly és Gróf Tisza Lajos alapítvány nevet 
viselő, külön rendeltetéssel biró alapítványok tőkéi, valamint 
* 2  ezen tőkék növelésére befolyó újabb adományok és az egye
sület folyó jövedelméből időnként az alapítványi vagyonhoz

3*
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csatolandó összegek egy, részben az egyesület elhelyezésére, 
részben bérbeadásra szolgáló egyesületi ház szerzésére is felhasz
nálhatók. Az egyesület azonban kötelesa Deák Ferencz alapít
vány tőkéjenek 5 V 2 (öt ős fél) % -kal számított évi kamatait, 
továbbá a Wagner Károly alapítvány és a Gróf Tisza Lajos 
alapítvány nevet viselő alapítvány 5 (öt) % -kal számított évi 
kamatait, mindaddig, mig ezen kamatok fedezése az építendő 
ház bérjövedelméből biztosittatik, vagy mig az említett alapít
ványok az egyesületi vagyonból magyar földhitelintézeti zálog
levelekben ismét kiszakittatnak, az alapszabályok illető szaka
szaiban megjelölt czélra való fordítás végett, az egyesület folyó 
jövedelmeiből minden évben kiszolgáltatni.

Budapest, 1885. deczem erhó 29-én.

Tisza Lajos,
elnök.

(P. H.) Horváth Sándor,
titkár.

\___
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__63.400. sz.

A pótczikkelylyel kiegészített s illetőleg ennek értelmé
ben módosított ezen alapszabályokat jóváhagyóm.

Budapest, 1885. deczember 29-én.

A minister helyett:

(P. H.) Matlékovits, s. k.f

j

Módosított 1886. deczemberhó 12-én.

Horváth Sándor, s. k.,
titkár

Tisza Lajos, s. k.,
elnök.

6365.

Az egyesület 1886. évi deczember 12-én tartott rendes 
közgyűlésének határozatai értelmében módosított ezen alap- 
bályokat jóváhagyom.

Budapest 1887. februárhó 10-én.

A miniszter helyett:

(P. H.) Matlékovits, s. k.
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