
rencsém Nagyméltóságod elé terjeszteni, miszerint azt tisztele 
részéről is magáévá tenni — és tekintettel arra, hogy hazánk 
kiviteli kereskedelmének egyik jelentékeny és továbbra is fo
kozódó jövedelmet igérő czikkét a faanyagok képezik, s hogy 
Magyarország földterülete Kelet-Európa száraz vidékének szél
sőséges éghajlata alatt állván, mezőgazdasági földmivelésünk 
sikeres fennállásának egyik biztositéka szintén erdeink okszerű 
gazdasági kezelésében leli zálogát, mielőbb a törvén}hozás elé 
terjeszteni méltóztatnék. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Budapesten, 187G. októberbe 7. 

Az Országos-Erdészeti-Egyesület nevében: 
Tisza LajOS, e lnök. 

Egyesületi közlemények. 
(Az Országos-Erdészeti-Egyesület folyó évi októberhó 15-ikén 

tartott választmányi ülésénele jegyzökönyve.) 
Jelenvoltak: T i s z a Lajos elnök ő nrnlga, W a g n e r Károly 
alelnök, B á l á s Vincze, D e g e n f e l d Imre gróf, G h y c z y 
Emil, L u c z e n b a c h e r Pál, M a l t s e k Gusztáv, S z é k e l y 
Mihály választmányi tagok és B e d ő Albert egyleti t i tkár. 

I. Elnök ő nmlga megnyitván a gyűlést, előadja, hogy 
írásban és szóbeli uton több erdőbirtokostól ugy értesült, misze
rint azok nézetei szerint a földadószabályozás alkalmából a 
katasteri erdőbecslők részére kiadott ministeri utasitás némely 
erdők tiszta jövedelmének kiszámítására, a birtokosokra nézve 
terhes határozatokat foglalna magában, s hogy ebez képest az 
erdőbirtokos osztály kellő tájékozására és megnyugtatására 
szolgálna az, ha az egyesület e tárgyban illetőleg a kiadott 
hivatalos utasitás felett véleményét nyilvánítaná. 



Az igazgató választmány, figyelemmel arra, hogy a kér
désben forgó utasítás felett adható vélemény a helyzet köl
csönös tisztázását csak elősegítheti s hogy az crdőjövedelem 
megállapításának méltányos és igazságos megoldásához az egye
sület által felhasználható uton hozzájárulni az egylet köteles
ségében is á l l : a kiadott ministeri utasítás feletti vélemény
adásra Degenfeld Imre gróf elnöklete a la t t : Hideghéthy Antal, 
Illés Nándor, Luczenbacher Pál, Berzeviczy Egyed, Bothó Imre 
és Bedő Albert tagokból álló bizottságot küld ki azon utasí
tással, hogy az véleményét még a f. é. közgyűlés előtt bemu
tassa az igazgató választmánynak. 

II . A f. évi rendes közgyűlést az igazgató választmány 
idei dcczemberhó 1 7 . délelőtti 1 0 órára határozza összehívni. 
A tárgysorozat megállapításánál a f. évi augusztus 2-án tar
tott válaszmányi ülés II . pontja szerint kitüzendőnek talált 
ezen szakkérdést : „Mennyiben lehet jogosult a fürészüzletek 
megadóztatása" tekintettel az idő rövidségére és arra, misze
rint kívánatos, hogy a kataszteri erdőbecslők részére kiadott 
utasítás felett adandó egyesületi vélemény közgyűlésből tör
ténjék, ez úttal elhalasztandónak találja s helyébe az emiitett 
utasításra vonatkozó kérdést tűzi ki s ehez képest a következő 
tárgysorozatot állapítja meg: 

1 . elnöki megnyitó és jelentés az utolsó közgyűlés óta 
lefolyt egyesületi ügyvezetésről; 

2 . az évi számadás felülvizsgálása és a jövő évi költ
ségvetés megállapítása; 

3. az egyesületi alapszabályok és ügyrend változtatása ; 
4 . a tárgyalásra kitűzött következő szakkérdések: a) 

egyesületi vélemény nyilvánítása, a jelenlegi földadó szabályozás 
alkalmából a katasteri erdőbecslők részére kiadott ministeri 
utasítás felett; b) mi teendő az erdészeti szolgálathoz szükséges 
szakképzett műszaki segédszemélyzet nevelése érdekében? 



5 . az egyesületi igazgatóság kiegészítése, illetőleg egy 
alelnök és egy választmányi tag választása; 

A közgyűlés tanácskozása alá tartozván továbbá az alap
szabályok 19 . §-ában foglalt és fennebb meg nem jelölt tárgyak. 

III . Olvastatnak a m. kir. földmívelési ministerium f. é. 
1 6 . 3 5 1 . és 1 7 . 7 3 5 . számú leiratai, melyekkel Reviczky Ma-
tejcez János bírósági végrehajtónak a fenyőszú nem veszélyes 
volta iránti iratai véleményezés végett küldetnek meg. A vé
lemény kidolgozására Fekete Lajos, Székely Mihály és Bálás 
Vincze tagtársakból álló bizottság küldetik ki. 

IV. A t i tkár jelenti, hogy a kereskedelmi ministerium 
f. é. 622 . eln. számú leiratával az egyesület Magyarországnak 
az 1 8 7 8 . évben Parisban megtartandó nemzetközi kiállításon 
való résztvétele iránt kérdeztetvén meg, mithogy a szeptem
berbe 7-ikén érkezett leiratban a válasz megadása ugyanezen 
hó 15-ig kívántatott, elnökileg adatott felelet; mire felolvas
ván az e tárgyban f. é. 6 5 2 . egyleti szám alatt kiadott és 
az Erdészeti Lapok idei X. füzetében is közölt választ, az a 
választmány által jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

V. Olvastatik a pesti m. kir. pénzügyigazgatőság 1 8 7 5 . 
évi augusztusba 19-én kelt 31 .370 . számú intézménye, mely 
szerint a néhai Hoffmann Frigyes és illetőleg örökösei által 
az egyesület részére 1874-ben hagyományilag tet t 500 frt 
alapítványból örökösödési illetékadóul levont 50 frt, miután 
az egyesület mint tudományos és közczélu társulat az 1868-ki 
XXIII. törvényezikk 2 1 . §-ának illetékmentességet biztosító 
határozványaí alá esik, — az örökösöknek, illetőleg az egyesü
letnek visszaszolgáltatik. Tudomásul vétetik. 

VI. Blaschek Ede m. kir. katasteri erdőbecslő felügyelő 
azon kérést intézi az egyesülethez, hogy bátyja néhai Blaschek 
Frigyes 100 frt alapítványa az ő nevére írattassák át, mely 



esetben a G évről eddig hátralékban maradott 30 frt kama
tot befizetni hajlandó. 

Az igazgató választmány, tekintettel arra, hogy Illés Nán
dor választmányi tag által szerzett meggyőződés szerint néhai 
Blaschek Frigyes özvegye számos gyermekével együtt teljesen 
vagyontalanul maradott el, és hogy a tőkének valamint kama
tainak befizetésére képtelen, ez egy esetben kivételesen meg-
engedendőnek véli, hogy néhai Blaschek Frigyes alapítványa 
fivérére Blaschek Ede úrra, a hátralékban levő kamatok befi
zetése alkalmával átirattassék, illetőleg egy Blaschek Ede ur 
által ujon kiállítandó kötvény által kicseréltessék, vagyis meg
szűntnek nyilváníttassák, megbízván egyúttal a titkárt, hogy a 
választmány ezen intézkedésére a folyó évi rendes közgyűlés 
jóváhagyását kérje. 

VII. Az egyleti alapszabályok változtatása iránti javaslat
tételre kiküldött bizottság az alapszabályok és ezekkel kap
csolatos ügyrend változtatásának tervezetét bemutatván, az 
igazgató választmány ezt pontonként tárgyalja s csekély mó
dosításokkal elfogadja és az igazgató választmány nevében 
a f. évi rendes közgyűlés elé terjeszteni határozza, megbízván 
az elnököt és a titkárt az utólag netalán szükségesnek isme
rendő styláris javítások megtételével. 

VIII. A cserkéreg termelésre használt erdők kezelése és 
az erdészeti kísérletek tárgyában beérkezett bizottsági jelen
téseket, az egyleti alapszabályok tárgyalása által nagy mér
tékben igénybe vett és előhaladott idő folytán, a választmány 
ez ülésben nem vehetvén tanácskozás alá, azok tárgyalása a 
jövő ülésre halasztatik. 

IX. Az erdőtörvényjavaslatnak a földmivelési minisíerium-
hoz történt felterjesztése a titkár által bejelentetvén, az igaz
gató választmány ezt, valamint az egyesület részéről folyó évi 



7 0 9 . szám alatt kiadott kisérő irat tartalmát helyeslőleg veszi 
tudomásul. 

X. A titkár jelenti, hogy az egyesületnek bezárólag f. é. 
októberhó 15 . napjáig összes bevételei 14 .125 frt 53 krt , és 
összes kiadásai 9 9 0 4 frt 28 kr t tettek s igy a meglevő és a 
folyó szükségleten kivül takarékpénztárilag elhelyezett pénz
készlet 4 2 2 1 frt 25 k r ; kéri továbbá, hogy a jövő évi költ
ségvetés elkészítésére egy bizottság küldessék ki. Az igazgató 
választmány a pénztári állapotra vonatkozó tudósítást örven
detes tudomásul veszi és a jövő évi költségvetés tervezetének 
elkészítését azon bizottságra bízza, mely a mult évi számadá
sok vizsgálatát teljesítette. 

XI. A következő alapító tagok vétetnek f e l : Székhelyi 
Majláth György országbíró ur ő nmlga az 1854-ben befize
tett 40 frt alapítványának 200 frtra való kiegészítéséül az 
egyesületnek készpénzben 160 frtot küldvén, 200 frt alapit-
ványnyal az egylet alapító tagjai közé iktattatik, továbbá báró 
Podmaniczky Géza ur 200 frt, Seide Miksa m. k. erdőgya
kornok 100 frt, Eggenhofer Albert fakereskedő 100 frt és 
Gablenz Pál m. kir. katasteri erdőbecslőbiztos 100 frt köte
lezvényben biztosított és az egyesület által hálás köszönettel 
fogadott alapítványokkal. Az időközben jelentkezett évdijas 
tagok szintén felvétetnek az egyesületbe. 

XII. A t i tkár jelentésére tudomásul vétetik, hogy a Wiese-
féle uj pénztári szekrény a f. é. augusztus 2-án tar tot t vá
lasztmányi ülés határozata értelmében megvásároltatott. 

XIII. A ti tkár mint a Budapesten ez évben megtartott nem
zetközi statistikai congressus tagja a részéről ezen minőségében 
kapott következő könyveket ajándékozza az egyesület könyvtá
rának „a budapesti piacz terményárainak története graphicai 
tábláival, Magyarország szőlészete, Magyarország statistikája 
zsebkiadásban, Budapest főváros dunabalparti belteíkeinek át-
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nézeti térképe és a statistikai congressüa napiközlönye" to
vábbá jelenti , hogy az egyesület könyvtárának beküldetett az 
aradi gazdasági egyesület évkönyve. Köszönettel fogadtatnak. 

XIV. A titkári hivatal helyisége f. évi november 1 -tői 
kezdve a várból a hold- és gyapjuutczák sarkán levő házba 
tétetvén át, a bekövetkező költözködés alkalmából elrendeli a 
választmány, hogy a felesleges régi irományok és nyomtatvá
nyok, melyek további megtartása nem szükséges, ugy mint 
korábban is történt , kiselejteztessenek és eladassanak. Ezen 
munkálat és az eladás teljesítésével Székely Mihály tagtárs és 
a t i tkár bízatnak meg. 

XV. A jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Wagner 
Károly és Ghyczy Emil tagtársak kéretnek fel. Kelt mint fent, 

Hitelesítésül : 
Wagner Károly, Tisza Lajos, 

a le lnök . e lnök. 

Ghyczy Emil, Bedő Albert, 
vá l a sz tm . t ag . t i t k á r . 

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület f. évi 
rendes közgyűlésére. 

Az Országos Erdészet i Egyesület f. évi deczember hó 
17-én délelőtt 10 órakor Budapesten rendes közgyűlést tart , 
melynek tárgyai következők: 

1. elnöki megnyitó és jelentés az utolsó közgyűlés óta 
lefolyt egyleti ügyvezetésről; 

2. az évi számadás felülvizsgálása és a jövő évi költ
ségvetés megállapítása ; 

3 . az egyesületi alapszabályok és ügyrend változtatása; 
4 . a tárgyalásra kitűzött következő szakkérdések: 
a) egyesületi vélemény nyilvánítása a jelenlegi földadó 


