
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Jegyzőkönyv 
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 e t i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k B u d a -

p e s t e n , 1 9 1 3 . é v i m á r e z i u s h ó 1 3 - án t a r t o t t r e n d e s ü l é s é r ő l . 

jelen voltak: báró Tallián Béla elnök, dr. Bedő Albert és 
Horváth Sándor alelnökök, Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Csik 
Imre, Csupor István, Gaul Károly, Oesztes Lajos, Hering Samu, 
Hirsch István, Já/ói Géza, Kaán Károly, Kiss Ferencz, Kócsy János ( 

Lászlóffy Gábor, Marosi Ferencz, Muzsnay Géza, Pech Kálmán, 
Schmidt Ferencz, Téglás Károly, Tavi Gusztáv és Török Sándor 
választmányi tagok, Karvas Emil és Ormai Kálmán rendes tagok, 
Balogh Ernő, a számvizsgáló bizottság tagja és az egyesület tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: Almásy Andor, Havas József, 
Hoffmann Antal, Hubay Zsigmond, nemeskéri Kiss Pál, Krajcsovits 
Béla, Laitner Elek, Szabó József, Tomcsányi Gyula, Török Gábor 
és Vadas Jenő választmányi tagok. 

1. Elnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bedő 
Albert első alelnököt és Nagy Károly választmányi tagot kéri fel. 

2. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő: 

a bevétel 1913. évi január hó 1-től a mai rnapig 34685 K 86 f 
a kiadás ugyanezen idő alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11736 K 60 f 

Rendkívüli befizetések czimén befolyt: 
Készpénzalapitványként 320 K Kallivoda Andor részéről, 

alapítványi kötvények törlesztésére befolyt 194 K 05 f, az altiszti 
segélyalap javára 1 K. 

Jelenti a titkár, hogy a Wagner K. alapítvány tőkéjét képező 
44835. és 44837. számú 4 % földhitelintézeti záloglevél névértékkel 
kisorsoltatván, helyettük ugyanilyen értékpapír vásároltatott és 
csatoltatott letétünkhöz. A kisorsolás folytán a Wagner-Károly-alap 
javára 470 K 48 f esett mint nyereség. 

Kisorsoltatott továbbá a székesfehérvári ismeretlen alapítvány 
tulajdonát képező 6792/10. sz. 1860. évi államsorsjegy névértékkel, 
amely helyett a 6236/19. számú vásároltatott és helyeztetett letétbe. 

Jelenti végül a titkár, hogy az V. kerületi elöljáróság a szoká-



sos pénztárvizsgálatot f. hó 11-én eszközöké s a pénztárt rendben 
találta. 

Tudomásul szolgál. 
3. A titkár jelenti, hogy arra az üdvözlő sürgönyre, amelyet 

az egyesület legutóbbi közgyűlése alkalmából gróf Serényi Béla 
földmivelésügyi miniszterhez intézett, a következő válasz érkezett: 

„A szives megemlékezést őszinte köszönettel vettem és minden
kor örömömre fog szolgálni, ha az egyesület közérdekű törekvéseit 
előmozdíthatom. Gróf Serényi Béla". 

Ugyancsak üdvözölte az egyesület a földmivelésügyi minisz
tert súlyos műtét utáni felépülése alkalmából, mire a miniszter úr 
szintén táviratban fejezte ki köszönetét s kéri, hogy annak a tagok 
előtt is kifejezés adassék. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
4. A titkár bemutatja az újonnan választott választmányi tagok 

részéről beérkezett leveleket, amelyekben a megválasztás elfoga
dásáról értesitik az elnökséget. 

Tudomásul szolgál. 
5. A földmivelésügyi miniszter átirata az 1912. évben erdő

sítési jutalmakban részesített erdőbirtokosokról, amely az Erdé
szeti Lapokban már megjelent, tudomásul szolgál. 

6. A földmivelésügyi miniszter ur azon értesítése, hogy ezen
túl a faárverési eredményeket az Erdészeti Lapokban való közlés 
czéljából átengedi, illetőleg azok közlésére közegeit utasította, 
örvendetes tudomásul szolgál. 

7. Az igazgató-választmány jóváhagyólag tudomásul veszi, 
hogy Borsiczky Ottó erdőmérnök, az Erdészeti Lapok szerkesztő
ségi segédjeként alkalmazást nyert. 

8. Krippel Móricz főiskolai tanárnak levelét, amelyben az 
Erdőhasználattan megírására vonatkozó megbízást elfogadja és a 
mű tárgykörére nézve javaslatot tesz, az igazgató-választmány 
véleményezés végett annak a bizottságnak adja ki, amely a mű 
megiratására nézve javaslatot tett. 

9. A titkár bemutatja az osztrák birodalmi erdészeti egyesü
let meleghangú átiratát, amelyben az Országos Erdészeti Egyesü
letet tanulmányi kirándulásra hivja meg, a f. év őszére déli Cseh
ország, Felső- és Alsó-Ausztria, valamint Styria néhány érdekes 



erdőbirtokának megtekintésére. Az elnökség az igazgató-választ
mány utólagos jóváhagyása reményében a meghívást elfogadta. 

Az igazgató-választmány örömmel fogadja a bejelentést és fel
kéri az elnököt, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

10. A titkár javasolja, hogy az Egyesület tűzzön ki három 
utazási ösztöndijat egyenként 250 K  összegben oly egyesületi 
tagok részére, akik az ausztriai tanulmányúton részt venni óhaj
tanak. Ellenszolgáltatásként az ut szakbeli tanulságainak leírását 
kellene megkívánni az ösztöndijak élvezőitől. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 
11. Az igazgató-választmány az alapszabályoknak szükségessé 

vált kiegészítésének és módosításának tárgyalására dr. Bedő Albert 
első alelnök elnöklete alatt Horváth Sándor második alelnökből, 
Arató Gyula, Csupor István és Téglás Károly választmányi tagok
ból álló bizottságot küld ki. 

12. A gróf Zichy-család divényi szenioratusi uradalma azzal 
a panaszszal fordult az Egyesülethez, hogy talpfatermelését az 
adóügyi hatóságok III. oszt. kereseti adó alá vonták s ebben az 
ügyben a közigazgatási bíróság is kedvezőtlen ítéletet hozott. 

Az igazgató-választmány az ügynek beható megvitatása után 
elrendeli, hogy az egyesület részéről ez ügyben az adóreform 
alkalmával (1908.) történt lépések az uradalommal közöltessenek. 

13. Az egyesületi székházban épített személyfelvonó jókarban 
tartására nézve elfogadja az igazgató-választmány a Haverland 
Antal czégnek évi 300 K-ról szóló ajánlatát oly feltétellel, hogy 
az erre vonatkozó egyezség legalább öt évre köttessék. 

14. Özv. Chászár Károlynénak segély iránti kérelmét az 
igazgató-választmány az alapszabályok értelmében teljesíthetőnek 
nem találta. 

15. Uj tagokként felvétetnek: 
a) alapitó tagnak : Kallivoda Andor m. kir. erdőtanácsos eddigi 

rendes tag 320 K készpénzalapítványnyal; 
b) rendes tagnak: Dutkay Dénes urad erdész, aj. Kleisl 

Gyula; Fiedler Jenő m. kir. segéderdőmérnök, aj. Miklós Lajos; 
Hc/iter János m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Sümegh Ignácz; 
Hertelendy József urad. főerdész, aj. Napholcz Jenő ; Horváth Dezső 
m. kir. segéderdőmérnök, aj. Benkő Rezső; Majtényi István hgi 



segéderdőmérnök, aj. Doleschall Aladár; Orbán József m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, aj. Dezső Zsigmond; Pauks Pál m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, aj. Medveczky Ernő; Takács Zsigmond 
főapáts. erdőmérnök, aj. Vaszary Ernő; Thaisz Lajos m. kir. 
kisérletügyi állomásvezető, aj. Kaán Károly; Wingert János m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, aj. Miklós Lajos; Witting Ottó m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, aj. Simonek Ootthard. 

16. Elnök súlyt helyez arra, hogy az egyesület uj tagokat 
nyerjen. Kéri, hogy az igazgató-választmány a taggyüjtés kérdését 
tűzze ki legközelebbi ülésének tárgysorozatára. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 
17. Kaán Károly ig. vál. tag reámutat arra, hogy a kormány 

a gazdasági egyesületeket mily nagyarányú anyagi támogatásban 
részesiti s felveti azt a kérdést, nem tarthatna-e az országos erdé
szeti egyesület is igényt hasonló mérvű támogatásra? 

Az igazgató-választmány felkéri az elnökséget, hogy e hérdés 
tanulmányozására bizottságot küldjön ki. 

K. m. f. 

CA ú£ 

KÜLÖNFÉLEK. 

Felolvasás az Országos Erdészeti Egyesületben. Mult hó 
14-én Kiss Ferencz m. kir. főerdőtanácsos (Szeged) felolvasást 
tartott az Országos Erdészeti Egyesületben „Az alföldi homokterü
letek erdősitésénél követendő ujabb eljárások" czimén, amelyet 
teljes szövegében közlünk lapunk jelen számában. A felolvasásra 
a budapesti tagok majdnem kivétel nélkül, a vidékiek közül is 
igen sokan jelentek meg, ugy hogy egyesületünk oly élénk volt, 
mint közgyűlés idején. 87 résztvevőt számláltunk meg. 

A felolvasás mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét. 
Befejezés után dr. Bedő Albert első alelnök Kiss főerdőtanácsos 
urnák a jelen volt szaktársak elismerő köszönetét fejezte ki azért, 
hogy sokoldalú gondos megfigyeléseivel szerzett és erdészeti köz
érdekeink szolgálatára hivatott tapasztalatait és ezekből eredő 
tanácsait megismertette. 


