
csak a legnagyobb óvatossággal szabad elfogadni, vagyis csak 
akkor, ha az elejtett madár tényleg a szibériai formának bizonyul. 
Mindenesetre érdemes dolog volna avatottak részéről figyelemmel 
kisérni a jelenséget és az esetleges adatokat illetékes helyre 
(M. kir. Ornith. Központ, Budapest, II., Debrői-ut 15.) juttatni. 

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 1912 . é v i 

m á r e z i u s h ó 14-é n B u d a p e s t e n t a r t o t t r e n d e s ü l é s é r ő l . 

Jelen voltak: dr. Bedő Albert és Horváth Sándor alelnökök, 
Almásy Andor, Arató Oyula, Csík Imre, Csupor István, Oaul 
Károly, Oesztes Lajos, Havas József, Hirsch István, Kaán Károly, 
Kiss Ferencz, Kiss Pál, Kócsy János, Lászlóffy Gábor, Muzsnay 
Qéza, Nagy Károly, Pech Kálmán, Sóltz Gyula, Téglás Károly, 
Tomcsányi Gyula, Török Gábor, Török Sándor, Vadas Jenő vál. 
tagok, Szálai Ernő, a számadásvizsgáló bizottság elnöke, Balogh 
Ernő és Térfi Béla, e bizottság tagjai és az egyesület tisztikara. 

I. Dr. Bedő Albert I. alelnök az ülést megnyitva, sajnálattal 
jelenti, hogy az elnök ur őexczellencziája most vett távirat szerint 
elhárithatlan akadályok miatt nem lehet jelen és kimentését kéri. 
Távolmaradásukat továbbá kimentették: Hoffmann Antal, Jákói 
Géza, Laitner Elek, Marosi Ferencz, Osztroluczky Géza, Szabó 
József és gróf Zselénski Róbert vál. tagok. 

Azigazgató-választmánysajnálattal veszi e bejelentést tudomásul. 
II. Elnök a jegyzőkönyv hitelesitésére Sóltz Gyula és Téglás 

Károly választmányi tagokat kéri fel. 
III. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő : 

A bevétel 1912. évi január hó 1-től az ülés napjáig 34210 K 66 f. 
A kiadás ugyanazon idő alatt . . . 10693 „ 12 „ 

Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek foly
tak be : kötvényben tett alapítványok törlesztésére: az alaptőkét 
illetőleg 1500 K, a gróf Tisza-Lajos-alapitványt illetőleg 151 K> 



a Faragó-Béla-alapitványt illetőleg 500 K. A Wagner-Károly-
alapitvány javára 109 K 80 f. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy: az 1911. év végén mutatkozó 
11.952 K 61 f pénzkészletből a közgyűlés határozata értelmében 
a Wagner-Károly-alaphoz 2000 K csatoltatott, továbbá a báró Bánffy-
Dezső-alapnak 6000 K adatott át s végül a fenmaradó 3952 K 
61 fillér az alaptőkéhez volt csatolható. 

Jelenti végül a titkár, hogy a székesfehérvári ismeretlen alapít
vány tulajdonát képező 1860. évi 3596/19. számú államsorsjegy 
névértékkel kisorsoltatván, ez, valamint a legutóbbi választmányi 
ülés határozata értelmében az előbbeni években kisorsolt 4 darab 
sorsjegy az alap készpénzének, valamint egy darab 2000 K n. é. 
föld hitelintézeti szab. és talajjavitási záloglevél eladásából befolyt 
készpénz felhasználásával pótoltattak. 

IV. A titkár bemutatja özv. báró Bánffy Dezsőné, báró Bánffy 
Kázmér és báró Bánffy Ferencz leveleit, amelyekben köszönetet 
mondanak a legutóbbi közgyűlésen báró Bánffy Dezső felett tartott 
emlékbeszédért. 

Tudomásul szolgál. 
V. Bemutatja továbbá a titkár gróf Serényi Béla földmivelés

ügyi miniszter urnák az I. alelnök úrhoz intézett alábbi táviratát, 
amely válasz az egyesület üdvözlő feliratára: 

Köszönettel vettem az Országos Erdészeti Egyesület 
mult hó 17-iki közgyűléséből küldött szives üdvözletét. 
Fogadja méltóságod, az Országos Erdészeti Egyesület 
részére is, a megtisztelő megemlékezésért hálás köszöne
tem nyilvánítását. 

Oróf Serényi Béla. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 
VI. A titkár bejelenti, hogy valamennyi újonnan választott 

választmányi tag a felajánlott tisztséget elfogadta. 
Tudomásul szolgál. 
VII. Podhradszky András vál. tag levélben minden indokolás 

nélkül bejelentette a választmányi tagságról való lemondását és 
az egyesületi tagok sorából való kilépését. 

Az igazgató-választmány sajnálattal veszi tudomásul régi tag
jának ezen elhatározását. 



VIII. Faragó Béla jogutódjának értesítése, hogy a Faragó Béla
féle alapítvány 1911. évi harmadik segélye az első helyen jelölt 
Kernács Gyulának adassék, tudomásul szolgál. 

IX . A földmivelésügyi miniszter értesítése az 1911. évben 
kiosztásra kerülő erdősítési jutalmakról örvendetes tudomásul 
vétetik. 

X . A titkár jelenti, hogy egyesületünket az Orsz. Magyar 
Kereskedelmi Egyesülés „mezőgazdasági többtermelés és kereske
delem" czimén tartott értekezletére meghívta s azon Horváth 
Sándor alelnök és a titkár részt vett, de erdőgazdasági kérdések 
azon nem merültek fel. 

Tudomásul szolgál. 
XI . Mattanovich Károly r. tagnak a közgyűlés elé terjesztett 

indítványát az Erdészeti Lapokban nyitandó „Levélszekrény" 
rovat ügyében az igazgató-választmány a lapfelügyelő bizottsághoz 
utasítja véleményadás végett. 

XII . Borsod, Gömör, Heves megyék erdészeti egyesületének 
átiratát a vadászati törvény módosítása tárgyában, továbbá Barthos 
Gyula r. tagnak a közgyűlés elé terjesztett indítványát az orvvadá
szat meggátlása tárgyában, az igazgató-választmány Téglás Károly 
elnöklete alatt Csupor István és Török Sándor választmányi tagokból 
álló bizottságnak adja ki, utalással az egyesületnek a vadászati 
törvény revíziójára nézve történt régebbi állásfoglalására. (Lásd az 
igazgatósági választmánynak 1897. évi június hó 4-én tartott ülé
séről felvett jegyzőkönyvet.) 

XIII. A titkár felhívja a választmány figyelmét arra, hogy 
Selmeczbánya város emlékirattal fordult a miniszterelnökhöz, amely
ben kéri, hogy az ottani főiskola elvitelének kérdését kormány
nyilatkozattal vegye le a napirendről. Szükségesnek tartaná továbbá, 
ha az igazgató-választmány foglalkoznék az erdészeti főiskola szer
vezetének, tan- és vizsgarendjének azon kérdéseivel, amelyeket 
Muzsnay Géza vál. tag az Erdészeti Lapok 1910. évi deczemberi 
füzeteiben felvetett, foglalkozzék végül a főiskola túlzsúfoltságával 
és az annak elhárítására alkalmas eszközökkel. 

Az igazgató-választmány beható eszmecsere után elhatározza, 
hogy az erdészeti főiskola ügyeire nézve az illetékes földmivelésügyi 
miniszterhez felterjesztést intéz, amelyben a főiskola elhelyezésére 



nézve régebben elfoglalt álláspontját újból a kormány tudomására 
hozza. Elhatározza továbbá, hogy a főiskolai oktatás emiitett többi 
kérdéseinek megvitatására és javaslattétel czéljára bizottságot küld 
ki és ebben Tomcsányi Gyula elnöklete alatt Arató Gyula, Muzsnay 
Géza, Téglás Károly és Vadas Jenő választmányi tagokat kéri fel a 
közreműködésre. 

XIV. Az Országos Iparegyesület átirt a métermértéknek a 
fakereskedelem terén való érvényesítése ügyében. Az igazgató
választmány elhatározza, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
ebbeli régebbi felterjesztését ugy a kereskedelemügyi, mint a 
földmivelésügyi miniszter uraknál megújítja és a métermértéknek 
ugy a fakereskedelem, mint az erdei termelés terén való kötelező 
érvényesítését szorgalmazza. 

X V . A Magyar-Bosnyák-Herczegovinai Központ felszólitására 
a választmány elhatározza, hogy évi 100 K tagdíjjal csatlakozik 
e központhoz. 

XVI . A titkár tekintettel arra, hogy az egyesület és az Erdészeti 
Lapok ügyforgalma idővel rendkívül megszaporodott, egy uj 
délutáni segéderő alkalmazását hozza javaslatba, évi 1000 K java
dalmazással. Ez az összeg a f. é. költségvetésben ugyan nincsen 
előirányozva, de a várható bevételi többletben minden bizonynyal 
fedezetet talál. 

Az igazgató-választmány az uj segéderő alkalmazását elhatá
rozza. 

XVII . Az elnökség indítványára az igazgató-választmány elhatá
rozza, hogy az egyesületi székházat felvonókészülékkel (lifttel) látja 
el s az elnökséget felhatalmazza, hogy 20.000 K maximális költ
ség erejéig a szükséges intézkedéseket tegye meg. A költségek 
egyelőre a letéti számadás terhére fizetendők ki és a közelebbi 
évek kezelési feleslegeiből terítendők meg. A költségek kamata és 
törlesztése — amennyiben nem az egyesületi helyiségek és a 
tisztviselői lakások terhére esik — az érdekelt lakások lakbérének 
megfelelő emelése által nagyrészben megtérül. 

XVIII . A titkár bejelenti, hogy Németh János egyesületi írnok 
f. évi január hó l-jével áthelyezés miatt kilépett az egyesület 
szolgálatából s helyette Lehoczky János alkalmaztatott. 

Tudomásul vétetik. 



X I X . Libohorszky József házmesternek és hivatalszolgának 
drágasági pótlék iránti kérvényét az igazgató-választmány nem veszi 
érdemleges tárgyalás alá, mivel a felvonó létesítésével kapcsolatban 
annak kezelése fejében javadalmazása úgyis némileg emeltetni fog. 

X X . Az igazgató-választmány az Erdő czimü lapra előfizető 
vármegyéknek annak idején nyújtott azt a kedvezményt, hogy 
erdőőri állásokra vonatkozó pályázati hirdetményeik díjtalanul 
közöltetnek, 1913 január 1-től kezdve teljesen beszünteti. 

X X I . Martincsák Kornél elhunyt tag 24 koronánál több tag
dijat fizetett be kelleténél. Az igazgató-választmány elrendeli, hogy 
ez a felesleg özvegyének visszatérittessék. 

X X I I . Gróf Zichy Béla kéri, hogy atyjának, gróf Zichy Nep. 
Jánosnak alapitó tagsági jogai reá átruháztassanak. 

Az alapszabályok értelmében teljesíttetik. 
XXIII . Uj rendes tagokként felvétettek: erdősi Baiersdorf 

Nándor, aj. Bodor Jenő ; Csatay Gyula, aj. Kondor Vilmos; Erdé
szeti és Vadászati Altisztek Orsz. Szövetsége, aj. a titkár; Fes
tetlek Pál gróf, aj. a titkár; Groszman Imre, aj. Merényi Gyula; 
Harkó Lajos, aj. Trauer Gyula; Herczegprimási uradalmak jószág
igazgatósága, aj. Csupor István; Jaczó András, aj. Bodnár Richárd; 
Kristen Ottó, aj. Rónai György; Kovácsik Dezső, aj. Schlosser 
István; báró Marschall Ernő, aj. Béky Albert; Modrovich Ferencz, 
aj. Pribnow Pá l ; Muraközy Pál, aj. Márton Sándor; Nagy Lajos, 
aj. Schlosser István; Navratil Gyula, aj. Medveczky Ernő; Obuch 
Mihály, aj. Ferster Ede; Plentzner Frigyes, aj. Rónai György; 
Perényi Árpád, aj. Csupor István; Pintér Lajos, aj. Rónai György; 
Sáliak János, aj. Bodnár Richárd; Schmid Ferencz, aj. Mayer 
Gyula; Totth László, aj. Kolossy Imre; Vajda Gyula, aj. Szálai 
Ernő; Wrba Mihály, aj. Pech Dezső. 

K. m. f. 
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