
E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K . 

1. 

FELHÍVÁS. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rendkívüli segélyek 
ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület részben erre a czélra rendel
kezésére bocsátott összegekből, részben pedig az Erdő czimü lap
kiadvány 1914. évi bevételi feleslegéből 1915. február hóban rend
kívüli segélyeket oszt ki, még pedig: 

a) hadbavonult és főként hősi halált halt erdőtisztek hátra
maradottjainak és az ellenséges betörés folytán jelentékeny kárt 
szenvedett, vagy a háború folytán keresetképtelenné vált erdőtisztek
nek egyszer s mindenkorra adományozott 100—250 K összegben; 
összesen erre a czélra mintegy 2500 K áll rendelkezésre; 

b) oly erdészeti altiszteknek, illetőleg azok hátramaradottjainak, 
kik az Erdő czimü lap 1914. évFévfolyamára előfizettek, ha hadba
vonultak, hősi halált haltak, az ellenséges betörés következtében 
jelentékeny kárt szenvedtek, vagy a háború folytán harczképtelenné 
váltak, egyszer s mindenkorra adományozott 50—125 K összegben; 
erre a czélra mintegy 1500 K áll rendelkezésre. 

Felhívjuk a pályázni szándékozókat, hogy bélyegtelen kérvé
nyeiket 1915. évi j a n u á r hó 25-ig adják be az Országos Erdészeti 
Egyesülethez: Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz. 

A kérvényben a kérelem alapját képező egyéb körülményeken 
kivül ki kell tüntetni a kérvényező, illetőleg a férjének vagy atyjának 
polgári állását, katonai rendfokát és csapattestét, állandó lakhelyét, 
szolgálatadójának nevét és lakhelyét, kérvényező polgári járandó
ságait, s hogy azok mily mértékben vannak beszüntetve, kérvé
nyező családi állapotát, a gyermekek számát, korát és nemét, 
részesül-e kérvényező vagy gyermekei állami vagy egyéb segélyben 
vagy ösztöndíjban ? Le kell továbbá irni a szenvedett kárt, annak 
pénzbeli értékét, az esetleges menekülés körülményeit stb. s mindezt 
lehetőleg hatósági bizonyitványnyal igazolni is kell. 

Budapest, 1914. évi deczember hó 19-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége. 



Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Buda

pesten 1914. évi deezember hó 7-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Dr. Bedő Albert I. alelnök, Arató Gyula, Csik Imre, 
Hirsch István, Jákói Géza, Pech Kálmán, Schmidt Ferencz, Schmidt 
Károly, Téglás Károly, Tomcsányi Gyula és Zselénski Róbert gróf 
választmányi tagok, Bund Károly egyesületi titkár, Czillinger János 
segédtitkár, Balogh Ernő m. kir. erdőtanácsos, az Erdő szerkesztője 
és Gaal Károly egyesületi pénztáros. 

Távolmaradásukat kimentették: Tallián Béla báró elnök, Hor
váth Sándor alelnök, Bittner Gusztáv, Csupor István, Havas József, 
Hoffmann Antal, Hubay Zsigmond, Kiss Ferencz, n. Kiss Pál, Kócsy 
János, Krajcsovits Béla, Nagy Károly, Szabó József, Tavy Gusztáv, 
Török Sándor és Vadas Jenő választmányi tagok. 

I. Dr. Bedő Albert I. alelnök a megjelent választmányi tagokat 
üdvözölve, az ülést megnyitja s a jegyzőkönyv hitelesítésére Téglás 
Károly és Tomcsányi Gyula választmányi tagokat kéri fel. 

II. Folytatólag dr. Bedő Albert I. alelnök megemlékezik 
azokról a nevezetes változásokról, amelyek hazánk életében a leg
utóbbi választmányi ülés óta beállottak s amelyek következtében 
ma egy világháború súlya nehezedik az országra. Gonosz szom
szédok, gonosz tanácsadók által befolyásolt fejedelmek hozták e 
súlyos csapást nemzetünkre; orgyilkosok fértek a trón örököséhez 
s gyászba borították az országot, amelyből egyesületünk is kivette 
részét. 

A háború — sajnos — egyesületünk tagjai sorából is meg
követelte áldozatait. 

Eddigi értesülés szerint a harcz mezején hősi halált haltak 
tagjaink sorából: 

Baumgartner Manó m. kir. segéderdőmérnök, 
Bocsor Dezső m. kir. erdőgyakornok, 
Grossmann Imre m. kir. segéderdőmérnök, 
Győrössy Endre m. kir. erdőgyakornok, 
Lányi Ákos m. kir. segéderdőmérnök, 



Michaelis Frobert uradalmi erdész, 
Ondrejkovits Titusz m. kir. erdőgyakornok és 
Villányi Ambrus uradalmi főerdész. 
A hála érzésével, mély kegyelettel gondolunk e fiatal tag

társainkra, akik ifjú életüket a hazáért és mindannyiunkért áldozták. 
Az igazgató-választmány elhatározza, hogy az elhunytak feletti 

részvétének és kegyeletes megemlékezésének a jegyzőkönyvben ad 
kifejezést. 

Alelnök továbbá fájdalommal jelenti, hogy az igazgató-választ
mány tagjai sorából a legutóbbi ülés óta Lászlóffy Gábor minisz
teri tanácsos, a választmány régebbi tagjai közül pedig Rutska 
Tivadar nyug. m. kir. főerdőtanácsos hunyt el. Mindkettő élete 
java munkaerejét a magyar erdészetnek szentelte. 

Az igazgató-választmány megilletődéssel veszi tudomásul e 
jelentést és elrendeli, hogy őszinte részvétének az ülés jegyzőköny
vében is kifejezés adassék. 

III. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti elő: 
a bevétel 1914. évi január hó 1-től a mai napig 108.049 K 18 f, 
a kiadás ugyanezen idő alatt 90.585 K 43 f. 

Rendkivüli bevételként mint készpénzalapitvány 600 K, köte
lezvényben tett alapítványok törlesztésére 336 K 90 f, a Wagner-
Károly-alapra pedig 36 K folyt be. Befolyt továbbá a névértékben 
kisorsolt 25795. sorszámú magyar földhitelintézeti 4%-os zálog
levél után 10.000 K s az ugyancsak kisorsolt 13585. és 21043. 
sorszámú magyar földhitelintézeti szabályozási és talajjavitási 4%-os 
záloglevél után 2000—2000 K, aminek következtében a Wagner-
Károly-alapra 960 K, az alaptőkéhez pedig 1315 K volt mint 
nyereség csatolható. A kisorsolt előbb emiitett záloglevelek helyett 
ugyanolyanok vásároltatván, értékpapirletétünkhöz csatoltattak. 

Kapcsolatban ezzel a jelentéssel a titkár kéri, hogy a VII. és 
XXI. kiadási rovatokon 800, illetve 3500 K póthitel engedélyez
tessék. A székházat terhelő kiadásokról szóló VII. rovatban a 
póthitelt különösen az a körülmény teszi szükségessé, hogy az uj 
házadótörvény szerint több adót kell fizetni, mint eddig. A XXI. 
rovatban (egyéb kiadások) a túllépést főként a háborús viszonyok
ból folyólag felmerült s alább tárgyalt adakozások okozták. 



Felhatalmazást kér továbbá az elnökség részére, h o g y az év 
végével muta tkozó pénztári felesleg összegéhez képest annak az 
alaptőkéhez való csatolása, a felvonó költségeire való fordítása, 
avagy a jövő évre való átvitele ügyében határozzon és esetleg 
egyes fel n e m használt összegek letétbe helyezése iránt intézkedjék. 

Végül jelenti, hogy a számadásvizsgáló bizottság az egyesületi 
pénztárt f. h ó 5-én váratlanul rovancsolta és teljes r endben találta. 

Az igazgató-választmány a pénztári jelentést tudomásul 
veszi, a kért póthiteleket engedélyezi és az e lnökségnek a folyó 
évi pénztári felesleg hovaforditására vonatkozólag a kivánt fel
hatalmazást megadja. 

IV. Titkár jelentést tesz azokról a rendkívüli intézkedésekről 
amelyeket az e lnökség a háborús viszonyokból folyólag tett. 

a) A háború ki törése következtében bizonytalan időre el kellett 
halasztani a Kassára, augusztus hó 23-ára összehívott folyó évi 
közgyűlést. A m e n n y i b e n az igazgató-választmány szükségesnek 
tartaná, az egyesület ez év utolsó napjaiban m é g tarthatna alap
szabályszerűen összehívott közgyűlést Budapesten, az elnökségnek 
azonban az a javaslata, hogy a vis major-ként ható megzavart 
közlekedési viszonyokra való tekintettel, amelyek miatt a tú lnyomóan 
vidéken lakó tagtársak alig gyű lnének össze n a g y o b b számban, 
továbbá általában a háborús állapot miatt közgyűlést ebben az 
évben ne tartsunk. Erre annál kevésbbé van szükség, mert halasz
tást nem tűrő rendkívüli ügyekkel a közgyűlés úgysem foglal
kozhatnék, hanem csak az eddigi keretek között mozgó adminisz
tratív ügyek elintézéséről lehetne szó. 

Az igazgató-választmány a Kassára összehívott közgyűlés el
halasztását jóváhagyólag tudomásu l veszi és a háborús viszonyok 
miatt erre az évre a közgyűlést Budapestre sem hívja össze, hanem 
annak megtartását arra az időre halasztja, amikor az ország álta
lános viszonyai azt megenged ik . 

b) A titkár folytatólag bejelenti, hogy az egyesület alkal
mazottai közül Pukács Endre segédtitkár, Lehóczky János í rnok 
és Libohorszky József házmester vonul tak be katonai szolgálatra. 
Az e lnökség további intézkedésig járandóságaik élvezetében hagyta 
őket. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 



c) Az igazgató-választmány továbbá jóváhagyólag tudomásul 
veszi, hogy az elnökség a Magyar Vörös Kereszt Egyletnek és a 
hadbavonultak hátramaradottjainak segélyezésére szolgáló alapnak 
1000—1000 K-t utalványozott és 

d) végül, hogy a rendelkezésre álló készpénzkészlet felhasz
nálásával 25.000 K n. é. zárolt hadíkölcsön-kötvényt jegyzett. 

V. A közgyűlés elmaradása következtében az igazgató-választ
mány felhatalmazza az elnökséget, hogy az egyesület pénzügyeit 
a számadásvizsgáló bizottság által felülvizsgált s a választmány által 
már folyó év tavaszán elfogadott 1915. évi költségvetés keretében 
intézze, a legnagyobb takarékosság szem előtt tartásával. 

VI. Az egyesület lapkiadványai hirdetések közlésére a háború 
kitörése óta sokkal kisebb számban nyernek megbízást, mint ren
desen. Az ebből származó jövedelemhiány némi pótlására az 
expedicionális költségeket kellene apasztani az által, hogy a lapok 
ideiglenesen havonként csak egyszer jelennének meg. 

Az igazgató-választmány felhatalmazza az elnökséget, hogy az 
egyesület lapkiadványait, mihelyt azt szükségesnek találja, havon
ként csak egyszer jelentesse meg. 

VII. A titkár sajnálattal jelenti, hogy az egyesület szolgája és 
házmestere, Libohorszky József, aki mint honvédpóttartalékos vonult 
be, a 45. sz. veszteséglajstrom szerint hazánk védelmében elesett. 
Teendőit ideiglenesen családja látja el, amely egyelőre járandó
ságainak élvezetében is megmaradt. 

Az igazgató-választmány sajnálattal veszi tudomásul a jelen
tést és az annak idején indokoltnak ismert intézkedések megtételére 
az elnökséget kéri fel. 

VIII. Dr. Kast, bajor kir. miniszteri tanácsos, aki a Gayer-
Károly-szoborra gyűjtött összeget kezeli, amelyhez a hazai erdő
tisztek is jelentős összeggel járultak, a háború kitörése után azzal 
a nagylelkű ajánlattal fordult az egyesülethez, hogy a Magyar
országból beküldött adományok egy részét hadsegélyezési czélból 
visszaszármaztatja. A szobor megfelelően egyszerűbben készül. 
Az egyesület elnöksége e nemes ajánlat elől nem vélt kitérhetni, 
minek következtében 854 K készpénz folyt be. 

Hasonló nemes ajánlattal fordult az a bizottság az egyesület
hez, amely annak idején egy Dekrett-emlék érdekében indított 



gyűjtést. 1700 K-át ajánlott fel hadbavonult és főként hősi halált 
halt erdőtisztek hátramaradottjai és az ellenséges betörés folytán 
jelentékeny kárt szenvedett, vagy a háború folytán keresetkép
telenné vált erdőtisztek segélyezésére. 

A titkár indítványozza, hogy a két összeg az utóbb emiitett 
bizottság javaslata értelmében való segélyezésre egyesittessék, hogy 
a segélyek 100 és 250 K között mozogjanak, s hogy az egyesület 
kötelékén kivül álló erdőtisztek is részesülhessenek azokban. 

Javasolja továbbá, hogy az Erdő czimü lap folyó évi pénztári 
eleslege, amennyiben hadikölcsön jegyzésére nem használtatott 

fel, 50—125 K-ás segélyekre fordíttassák, amelyek ugyanily fel
tételek mellett az Erdőre a folyó évben előfizető altisztek és erdő
őrök, illetőleg azok hátramaradottjai között osztandók szét. 

Az igazgató-választmány a felajánlott összegeket hálával fogadja 
a hovaforditásukra vonatkozó javaslatot elfogadja s a segélyek 
kiosztására az elnökségnek felhatalmazást ad. 

IX. A Bedő-Albert-alapitvány mindkét ösztöndijának élvezői 
katonai szolgálatra bevonulván, ösztöndijuk be lett szüntetve. 

Az igazgató-választmány a rendkívüli körülményekre való 
tekintettel az ösztöndijakat részükre fentartja és a részleteket addig, 
amíg tanulmányaikat ismét folytathatják, letétbe helyezni rendeli. 

X. Az igazgató-választmányakövetkező segélyeket szavazza meg: 
a) a Wagner-Károly- és Luczenbacher-Pál-alapitványból 75 

erdőtiszti özvegynek egyenkint 40—80 K összegben, a Wagner-
Károly-alapitványból ezenfelül 6 altiszti özvegynek egyenkint 
40—78 K összegben; összes segély 3748 K. 

b) az Erzsébet királyné nevét viselő alapból 19 erdőtiszti árva 
40—80 K segélyben részesült; összes segély 948 K. 

c) a Tisza-Lajos-alapitványból 13 erdőtiszt 40—240 K, 5 al
tiszt 50—120 K segélyt kapott, összesen 2032 K-t; 

d) a Faragó-Béla-alapitvány első két 100 K-s segélyét az 
igazgató-választmány Bauer Endre és Stark Júlia nevü erdőtiszti 
árváknak adományozza. A harmadik segélyre az alapszabályok 
értelmében első helyen Kernács Bélát, második helyen Radu Kornélt 
és harmadik helyen özv. Oere Andrásné leányát hozza az alapitó 
jogutódainak javaslatba. 



XI. A módosított alapszabályoknak a kormány részéről történt 
jóváhagyása tudomásul szolgál. 

XII. Néhai Szantner Gyulának az egyesület kezelése alá rendelt 
10.000 K-ás hagyatéka ügyében a titkár bejelenti, hogy az egyesület 
az oldalrokonok igényeire való tekintettel hozzájárul oly egyezség
hez, amely a hagyatéki összeget 7500 K-ra szállítja le. Az egyez
ség azonban ezen az alapon sem jött létre. 

Az igazgató-választmány a jelentést tudomásul véve, az elnöksé
get a czélszerünek ismert további lépések megtételére felhatalmazza. 

XIII. A választmány néhai Széchenyi Sándor gróf alapitó tag
sági jogait fiára Széchenyi Lajos grófra, idősb. Biloveszky József 
alapitó tagsági jogait pedig, mindkét esetben az alapszabályok 
értelmében, ifj. Biloveszky József főgimn. tanárra ruházza át. 

XIV. Uj alapitó tagoknak felvétetnek: gróf Batthyány Iván és 
gróf Nádasdy Tamás nagybirtokosok 300—300 K-val készpénz
ben, gróf Erdődy Lajos nagybirtokos 300 K-val kötelezvényben, 
aj. Szigeti Rezső; 

uj rendes tagnak felvétetnek: gróf Ambrózy Gyula főrend, 
tag és az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak, aj. a titkár; Brozsek 
Pál m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Muzsnay Géza; ifj, Hajdú 
János m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. g. Nagy László; dr. 
Kapussy Imre kereskedelmi iskolai tanár, aj. a titkár; Schwarcz 
testvérek fakereskedő czég, aj. Márton Sándor; Petrikovich János 
m. k. számgyakornok és Winkler Guido m. k. erdőszámtanácsos, 
aj. Muzsnay Géza. 

Egyben a választmány Szigeti Rezső m. k. erdőtanácsosnak 
a taggyüjtés körül kifejtett buzgalmáért köszönetet szavaz. 

K. m. f. 


