
AZ 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLE T 

ALAPSZABÁLYAI. 

KIADTA: 

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. 

B U D A P E S T 

PÁTRIA IRODALMI V Á L L A L A T R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G K Ö N Y V N Y O M D Á J A 

1895. 





AZ 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

A L A P S Z A B Á L Y A I . 

Az e g y e s ü l e t c z é l j a . 

1. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület'" czélja, a 2-ik §-ban 
meghatározot t eszközök által Magyarország erdőgazdaságának ér
dekeit megóvni és előmozdítani. 

2. §, Az egyesületi czélok e lérésére a következő eszközök szol-
gálandnak : 

a) időszakonként az ország különböző vidékein erdőgazdasági 
ügyek fölötti tanácskozás végett ta r tandó egyesületi közgyűlések ; 

b) a hazai erdőgazdaság összes ágai ál lapotának s az ország 
egyes vidékein lévő erdőségeknek —, valamint azon erdőkezelési 
eljárásnak és módoknak, melyek vidékenként a gazdaság czélszerü 
fejlesztésére szolgálnak, megismer te tése ; 

e) az erdészeti magyar irodalom fejlesztése, saját szakközlöny 
kiadása, valamint alkalmas erdészeti munkák megírásának és ki
adásának előmozdítása á l t a l ; 

'/) jeles, de szegény sorsú ifjak erdészeti kiképeztetésének 
segélyezése ; 

e) alkalmas szakembereknek, az erdőgazdaság emelése érde
kében, bel- és külföldön való u t az t a t á sa ; 

f) erdészeti szakismeretek terjesztése, vagy erdészeti magyar 
tanintézetek felállítására szolgáló közreműködés ; 
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g) szakbeli könyvtár alapítása, annak fentartása és gya
rapítása ; 

h) a kormány által az egyesület elé terjesztett erdészeti kér
désekre adandó véleményezés ; 

i) az erdészet bármi ügyeire vonatkozó figyelmeztetéseknek és 
javaslatoknak a kormány elé ter jesztése: 

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

l) fontosabb szakkérdésekben az egyesület tagjainak szakbeli 
tanácscsal való szolgálás ; 

m) elhalt egyesületi tagok özvegyeinek és árváinak segélye
zése az ezen czélra rendelkezésre álló alapból, ennek szabályai ér
te lmében ; 

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

Az e g y e s ü l e t s z e r v e z e t e . 

3. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület" tagja lehet minden 
oly feddhetetlen és kellő műveltségű állampolgár, ki az erdészeti 
tudományokkal, erdőgazdasággal vagy erdészeti iparral foglalkozik, 
vagy ezeket pár tolásra érdemesnek ismervén, az „Országos Erdé
szeti Egyesület"-et kitűzött üdvös czéljai elérésében támogatni kí
vánja. 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 tiszteletbeliek. 
5. §. Egyesületi tagokat a közgyűlés vagy a választmány vesz 

fel, mely utóbbi esetben ez az uj tagokat a legközelebbi közgyű
lésnek bejelenti. 

6. §. Alapitó tagok (első izbeni örökösökkel 11. §. b) azok, 
kik az egyesület részére legalább 150 frtnyi tökét készpénzben, 
vagy magyar földhitelintézeti záloglevélben letesznek, vagy legalább 
150 frt készpénzbeli alapítványi tőkéről kötelezvényt állitnak ki, s 
attól évenként 5° o-nyi kamatot pontosan fizetnek. A kötelezvényben 
biztosított alapítványi tőkék a választmány által csak az esetben 
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mondhatók fel, ha a kamatok pontosan nem fizettetnek. Az alapít
ványról az alapitó és örökösei nevében kiállított kötelezvényt kész
pénzzel kell befizetni. 

Az egyesületi tagok által készpénzben tett vagy készpénzzel 
bevál to t t alapítványok, úgyszintén a magánkötelezvények által biz
tosított alapítványi tőkék is, az egyesület törzsvagyonához csato
landók és a 74—80. §-ok szerint kezelendők. 

7. §. Rendes tagok azok, kik az egyesületbe való belépés által 
kijelentik, hogy évenkénti 8 frt tagsági dij fizetése mellett ál lan
dóan, vagy legalább 5 évig az egyesület tagjai k ivannak l e n n i ; a 
rendes tagok azon esetben, h a tagsági idejük 5-ik évének első 
felében az egyesületből való kilépésöket a titkári hivatalnál a tag
sági oklevél visszaküldése által n e m jelentik be, a következő évre 
is az egyesület tagjai maradnak , s igy mindaddig, mig az 5-ik 
évre következő valamely év első felében kilépésöket az oklevél 
visszaküldése által bejelentik. 

8. §. Tiszteletbeli tagokid a vá lasz tmány ajánla tára a közgyűlés 
•oly kitűnő egyéneket választ, kik vagy ezen egyesület, vagy pedig 
á l ta lában az e rdőgazdaság emelése körül különös é rdemeke t sze
reztek maguknak . 

9. §. Külföldiek alapitó, rendes vagy tiszteletbeli tagokul csak 
a magy. kir. kormány megerősí tésének fentar tása mellett választ
hatók. 

Az e g y e s ü l e t i t a g o k j o g a i é s k ö t e l e s s é g e i . 

10. §. 1. Minden egyesületi tag résztvehet az egyesület v á 
l a s z t m á n y i é s k ö z g y ű l é s e i n , s azonkívül az igazgató
válasz tmányhoz javasla tokat küldhet be . 

2. A közgyűlésen minden tagnak szavazati, a választmányi 
üléseken pedig, h a n e m tagja a vá lasz tmánynak, csak véleményezési 
j oga van. 

3. Tiszteletbeti tagok a rendes tagok jogaival b í rnak és tagsági 
dij fizetésére nem köteleztetnek. 

4. Az ügyesület könyvtárát , az alapszabályok ér te lmében, 
minden tag használhat ja . 
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5. Az egyesület tagjai az „Erdészeti Lapok" czimü egyesületi 
szakközlöny utján értesíttetnek az egyesület működéséről, szám
adásairól és pénztári ügyeiről. 

6. Az egyesületi tagok az általuk önként elvállalt kötelezett
ségekből folyó fizetéseken kivül, — melyek ál talában v év e : az 
alapítványi tőke, illetőleg ennek kamatja, közlönydij, tagsági dij. — 
másnemű járandóságok fizetésére nem kötelezhetők, kivévén az előbb 
megjelölt tagsági illetmények befizetésének elmulasztásából felme
rülő és a behajtás érdekében tett összes költségeket, melyeket az 
egyesületnek megtéríteni az illető késedelmes fizető tartozik. 

7. Az alapitó tagok kötelesek az alapítványi kamatot és ese
dékes lapdijt, a rendes tagok az évdijt vagy tagsági dijt m i n d e n 
é v e l s ő n e g y e d é b e n az egylet pénztárába vagy közvetlenül 
vagy postautalvány utján, vagy bérmentesí tet t 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 alkalmával vagy 
az illető év utolsó napjáig fizetik be az alapítványi kamatot , köz-
lönydijt, vagy évdijt. 

Ha a tagok részéről az év első negyedében, vagy az előbbi 
pontban meghatározot t idő alat t az esedékes illetékek nem fizet
tetnek be, az egyesületnek jogában áll az esedékes összeget postai 
megbízás utján beszedni, mely esetben a postai megbízásból fel
merülő mindennemű költséget a fizetéssel késedelmezö tag köteles 
viselni. 

8. Az a l a p i t ó t a g o k n a k j o g u k b a n á l 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 részökröl fizetendő évi kamatok kevesbednek, még pedig ugy, 
hogy minden husz forintnyi összeg befizetése után számíttatik az 
ennek megfelelő 1 frttal kevesebb kamatjárandóság. 

.9. A tagok az egyesület részéről, vagy ennek segélyével 
kiadott szakmüveket az igazgató-választmány, vagy a közgyűlés 
által meghatározandó árkedvezmény mellett szerezhetik meg. 

10. Azon alapitó tagok, kik legalább 150 frtot alapítottak, az 
egyesület közlönyéül szolgáló „Erdészi Lapok"-at ingyen kapják, 
mig azok, kik ezen előbb megjelölt összegnél kevesebbet alapítottak, 
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évenként külön fizetendő 3 frt díjért j á ra tha t j ák ; a ki a jelen alap
szabályok hozatala előtt 100 frt alapitványnyal lett az egyesület 
alapitó tagja és a közlöny díjtalan megküldését kívánja, ez esetben 
alapítványa 50 frt befizetése által 150 frtra egészítendő ki. 

11. A rendes tagok az „Erdészeti Lapok' ' -at a 8 frt tagsági 
dij fejében ingyen kapják. 

12. Az „Országos Erdészeti Egyesület" tagjait az egyesületi 
kötelék alapján megillető kedvezményekre az összes tagok egyenlő 
jogosultsággal birnak. 

18. Az egyesület tagjai a szerint a mint tiszteletbeliek, ala
pítók vagy rendesek, jogosítva vannak a következő czimeket hasz
nálni : 

t i s z t e l e t b e l i e k : „az Országos Erdészeti Egyesület tisz
teletbeli tagja" ; 

a l a p í t ó k : „az Orsz. Erdészeti Egyesület alapitó t a g j a " ; 
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 részökre 

kiszolgáltatott oklevelet az egyesület titkári hivatalának bérmentve 
nem küldik vissza, a rendes tagsági dij fizetésének kötelezett
ségével a következő évre és továbbra is mindaddig az egyesület 
tagjai maradnak, mig az oklevelet az alapszabályok 7. §-a értel
mében visszaküldik. 

16. A rendes tagok kötelezettsége halál esetében megszűnik, 
mindazonáltal azon év végéig, melyben ezen fizetési kötelezettség 
lejár, a netalán hátralékban levő tagsági dijak az illető örökösei 
által megfizetendök. 

17. Az egyesületi tagságból eredő jogokat a hatóságok, tes
tületek, 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 erdő
gazdaság ügyét működési körében minden irányban támogatni és 
másokat is erre ösztönözni. 

11. §. A 10. §-ban felsorolt jogok élvezete ki terjed: 
a) a tiszteletbeli tagoknál, élethossziglan ; 



8 

b) az alapitó tagoknál, kik 150 frtnál kevesebbet alapítottak, 
élethossziglan, mig azon alapitóknál, kik legalább 150 frtot alapí
tottak, az alapitó tag joga átszáll az első izbeni egyenes férfiörö
kösökre i s ; több egyenes örökös közül csak egy, még pedig az 
nyeri meg az alapitó tag jogait, kire ezen jogok összege a többi 
örökös által átruháztatik, s ki a jelen alapszabályok 3-ik §-a sze
rint erre a lka lmas ; egy ily egyenes örökös utódaira, a z a z : az ala
pitótól a második nemzedékre nem száll át ezen jog, és ennélfogva 
a másodizbeni örökös vagy utódja, habár köteles is az alapítványi 
kamatot, illetőleg a tőkét befizetni, mindazonáltal a tagsági jogokra 
és az egyesületi közlönyre igényt nem t a r t ha t ; 

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

Az egyesületbe lépés bíróság előtt is kötelező. A tagoknál 
vagy örököseiknél hátralékban lévő alapítványi kamatokat és köz
lönydijakat, avagy a rendes tagok által fizetendő tagsági dijakat 
az egyesület az általa szabadon választandott bíróság előtt sommás 
szóbeli peruton behajthatja. 

Az egyesületi év j anuár l-jével kezdődik, s igy az évközben 
belépő tagok kötelezettsége ugyanazon év január l-jétől számíttatik. 

E g y e s ü l e t i i g a z g a t á s . 

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

13. §. A választmány az egyesület elnökéből, 2 alelnökből, 
30 választmányi tagból és 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 tiszteletbeli 
hivatalaikért semmi fizetést nem húznak. 

Hivatalnokokat (titkárt, pénztárnokot, Írnokot) a választmány 
választ, és azok munkakörét is az szabja m e g ; fizetésűket pedig 
a közgyűlés állapítja meg. 



A választmány tagjainak, vagy más szakférfiaknak, ha egyesü
leti megbízatás folytán j á rnak el, útiköltségeik megtérí t tetnek. 

Mindazon hivatalos iratok, melyek az egyesület részéről az 
elnök vagy a t i tkár által kiadatnak, az „Országos Erdészeti Egye
sület nevében ' ' intéztetnek. 

K ö z - é s v á l a s z t m á n y i g y ű l é s e k . 

14. §. Ugy a köz- mint a választmányi gyűléseken az elnök, 
ennek távol lé tében 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 választot t tag elnököl. 

15. §. A köz- valamint a választmányi gyűlések is ha tá roza
tokat ál talános szótöbbséggel hoznak. Az elnök csak a szavazatok 
egyenlő száma esetében szavaz, mikor az tán ezen szavazata dönt. 

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

pedig legalább évnegyedenként tar ta t ik ; rendkívüli közgyűlések 
t a r tásá t sürgős esetekben az elnök vagy a választmány ha tá rozza el. 

A rendes , valamint a rendkívüli gyűlések az illető szak-
minis ter iumnak tudomásá ra hozandók. 

Politikai kérdések megvi ta tása az egyesület minden gyűlésé
ből ki van zárva. 

17. §. A rendes közgyűlések táryyai köve tkezők : 
a) je lentés az utolsó közgyűlés óta tör tént egyesületi műkö

désről ; 
b) az évi számadás felülvizsgálása; 
c) a jövő évi köl t ségvetés ; 
d) az egyesület vagyonát illető mindennemű intézkedés ; 
e) az egyesületi igazgatóság választása vagy kiegészí tése ; 
/ ) a jövő rendes közgyűlés helyének megválasz tása iránt a 

választmány részére adandó neta láni t á j ékozás ; 
g) indítványok a jövő közgyűlés tanácskozási tárgyaira nézve ; 
h) indítványok az egyesület czéijai e lőmozdí tására á l t a l ában ; 

ily indítványt azonban a gyűlést megelőző napon köteles az illető 
a titkári hivatalnak Í rásban á t a d n i ; 

i) az előbbeni közgyűlés által kitűzött vagy egyes tagok által 
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az igazgató-választmánynak minden év június első napjáig bejelen
tett tárgyak megvi ta tása ; 

h) az egyesületi alapszabályok netaláni megváltoztatása, 
melynek esetében azok a m. kir. kormány uj megerősítése alá 
terjesztendök. 

18. §. Az alapszabályok ér telmezésében felmerülő kételyeknél 
az akkori köz- vagy választmányi gyűlés szótöbbséggel dönt. 

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

K ö z g y ű l é s e k . 

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

20. §. Minden közgyűlés számára tárgysorozat készítendő, 
melybe, ha a közgyűlés rendes, az alapszabályok 17-ik §-ában fel
sorolt tárgyakon kivül felveendők a tanácskozásra kitűzendő tár
gyak is. 

21 . §. A tárgysorozatba fel nem vett kérdések tanácskozás 
alá csak akkor vehetők, ha azt a gyűlés szavazattöbbséggel elha
tározza. 

22. §. Azok, kik a tárgyalás alatt levő ügyhöz szólani kivan
nak, szándékukat az elnöknél jelentik, ki az illetőknek a bejelentés 
sorozata szerint szót ad. 

23 . §. A tárgytól való eltérések nem engedhetők meg, nyom
tatott vagy írásbeli értekezést felolvasni csak az elnökség bele
egyezésével szabad. 

24. §. A tárgysorozatba felvett tárgyakról tar tandó előadások 
az elnöknek a gyűlés előtt bejelentendők. 

Ha nagy terjedelmű értekezések szóbeli előadása idő hiánya 
miatt nem lenne megengedhető, azok a t i tkárnak az egyesület 
közlönyében való felhasználás végett átadhatók. 

25. §. Minden tagnak joga van a vita befejeztet indítványozni, 
s ha az ily indítványt legalább még egy tag pártolja, az szavazás 
alá kerül, és ha elfogadtatik, csak az addig jelentkezett szónokok 
élhetnek még szólási jogukkal. 
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26. §. A szavazás rendszerint felállással és ülve maradással 
megy véghez. 

Választások titkosan, irott czédulák által történnek, ily esetek
ben 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, ille
tőleg az elnök, legalább hat héttel a gyűlés előtt közzététel végett 
két vagy három napilap szerkesztőségének beküldi, és az illető 
választmányi ülés jegyzőkönyve által az egyesület havi közlönyében 
is legalább 25 nappal előbb nyilvánosságra hozza. 

29. §. A választmány, ha szükségesnek tartja, minden köz
gyűlésre egy vagy két ügyvezetőt választ. 

A közgyűlésre választott ügyvezetők gondoskodnak a tanács
kozás helyiségéről, s a mennyiben lehetséges, a gyűlésen résztvevő 
egyesületi tagok elszállásolásáról, különös figyelemmel vannak arra , 
hogy a közgyűlés helyének vidékén levő mindennemű erdészeti 
viszonyokat az egyesület tudomására hozzanak, és végül a gyülés-
hely közelében levő erdők megismerhetése czéljából tett erdészeti 
szemlék alkalmával az egyesület segélyére vannak. 

30. §. A közgyűlés jegyzökönyvét aláírják az elnök, a titkai', 
egy választmányi és az elnökség által kijelölt egy alapitó vagy 
rendes tag. 

V á l a s z t m á n y . 

3 1 . §. A választmány ülést tar t 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 g h í v ó j a legalább 
7 nappal előbb közzététel végett két vagy három napilap szerkesztő
ségének beküldendő. 

32. §. A választmányi tagoknak jogukban áll a tárgysorozatban 
kitűzött ügyeken kivül is indítványokat t e n n i ; ezek vagy a gyűlés 
folyama alatt vétetnek tárgyalás alá, vagy bizottságnak adatnak 
ki, lehetőleg a legközelebbi ülésben teendő jelentés végett , mire 
nézve véleménykülönbség esetében szavazás határoz. 
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33. §. A -választmány megvizsgálja az utolsó választmány
ülés óta történt pénzkezelésről a kimutatást és a költségvetés 
illető rovatában nem fedezett szükséges kiadásokat az utolsó köz
gyűlésen megállapitott évi költségvetés, vagy az illető év bevételi 
fölöslegének ha tára i közt utalványozza. 

34. §. A választmány elintézi a közgyűlés által reábizott ügye
ket s őrködik, hogy annak határozata i végrehajtassanak. 

35. §. Az erdőbirtokosok felszólitására szolgálatkereső erdő-
tiszteket ajánl, a mi aként történik, hogy az egyesülethez erdész
tagjai, vagy a műszaki segédszemélyzethez tartozók részéről bekül
dött folyamodványok s képességi és szolgálati okmányok alapján a 
szolgálatot kereső erdőtisztek névsora, oly sorrendben irva, a mint 
az illető állomásra e g y m á s h o z viszonyítva alkalmasoknak találtatnak, 
az illető szolgálatadóval közöltetik. 

36. §. A választmány ha tároza tokat csak úgy hozhat , ha az 
•ülésben az elnökön és titkáron kivül legalább 3 választmányi tag 
van jelen. 

37. §. A választmány megállapítja a jövő közgyűlés idejét és 
tárgysorozatá t s választja annak ügyvezetőjét. 

38. §. A választmányi ülések jegyzökönyvei csak úgy hitele
sek és közrebocsáthatók, ha azokat az elnök és ennek meg
bízásából még két az ülésben résztvett választmányi tag és a titkár 
aláírták. 

39. §. Az alapszabályok 26-ik §-a ér te lmében hozandó választ
mányi határozatoknál a szavazás rendesen nyilvános, fontosabb 
esetekben a választmány ha tároza ta szerint titkos is lehet. 

Oly kérdések tárgyalása alkalmával, melyek a választmány 
valamely tagjának személyes érdekeit illetik, az érdekelt a gyűlés-
termet elhagyja. 

A kisebbségben maradt félnek jogában áll indokolt nézetét 
jegyzőkönyvbe iktattatni. 

40. §. A választmánynak minden tagja kötelezve van a választ
mányi üléseken megjelenni. Az olyan tag, ki egy naptár i egész év 
folyamán egyszer sem jelenik meg az üléseken, minden további 
intézkedés, vagy értesítés mellőzésével megszűnik a választmánynak 
tagja lenni s helyébe a következő közgyűlésen az ügyért érdeklődő 
új tag választatik. Hasonlóképen kötelesek a választmányi tagok a 
közgyűléseken is részt venni, s ha ebben gátló körülmények által 
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neta lán akadályozva lennének, tar toznak e lmaradásuk okát az elnök
ségnek bejelenteni. 

Végül, ha a választmánynak valamely tagja bizottsági taggá 
neveztetik ki, részvételét alapos ok nélkül nem tagadhat ja meg s 
a neki véleményezés végett kiadatott ügyeket nem utasí that ja vissza. 

4 1 . §. Oly esetekben, midőn sürgős ügyekben a választmány 
intézkedése nem volna bevárható, az elnök és titkár intézkednek, 
miről azonban a közelebbi választmányi ülésnek je lentés teendő. 

E l n ö k . 

42. §. Az „Országos Erdészeti Egyesülef ' -et hatóságok, az 
egyesület körén kivül álló egyének vagy más egyletek i rányában 
képviseli, vezeti a választmány közreműködésével annak minden 
ügyeit az alapszabályok s a hozott határozatok ér te lmében. 

43 . §. Minden köz- és választmányi ülésben az alapszabályok 
14. §-a ér telmében elnököl, s mint ilyen megnyitja és bezárja a 
tanácskozá-U. 

44. §. Az egyesület által kiadott okleveleket s mindazon 
iratokat, melyek annak nevében a hatóságokhoz, más egyletekhez 
vagy az egyesület körén kivül álló egyénekhez intéztetnek, aláirja. 

45. §. Gondoskodik a választmányi ülések ha tá roza tának végre
hajtásáról. 

46 . §. Igazolja az egyesület vagyonának kezelését. Az egyesületi 
költségvetés illető rova tában fedezett és 25 frtot meghaladó kiadá
soka t utalványozza. 

47. §. Összehívja a választmányi üléseket és sürgős esetekben, 
az alapszabályok 16. §-a szerint, rendkívüli közgyűlést is hirdethet, 
s e z t 30 tag kívánatára is, ha ezek között legalább 10 választ
mányi tag van, megtenni köteles. 

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

A vá l a sz tmány i ülés tárgysorozatát az illetőkkel előre közli 
A mennyiben valamely ügy külön intézkedést igényelne, s annak 
ba lasz tása káros volna, jogában áll a kérdéses ügyet, előleges 
kidolgozás végett , a választmány valamelyik tagjának kiadni, s azt 
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megbízni, hogy arról a közelebbi választmányi ülésen je lentést 
tegyen. 

48 . §. Ha valamely ügyben teljesítendő munkála t ra bizottság 
nevezendő ki, annak tagjait a közgyűlésen vagy választmányi 
ülésben javasla tba hozza. 

49. §. Megjelöli, hogy a tanácskozás tárgyai mily sorban 
vétessenek föl, megnyitja a tárgyalást, s az illetőknek a bejelentési 
rend szerint szót a d ; felteszi a kérdéseket a szavazásra és kimondja 
a határozatot . 

Őrködik a tárgysorozat és napirend pontos megtar tása felett, 
és szükség esetében a közgyűlésen vagy választmányi ülésben rendre-
utasitást gyakorolhat. 

50. §. Ha az elnök tisztének teljesítésében akadályoztatnék, 
jogai az első- és esetleg a másodalelnökre, ezek távollétében pedig, 
az alapszabályok 14. §-a ér telmében megválasztandó választmányi 
tagra mennek át. 

A l e l n ö k ö k . 

5 1 . §. Az egyesületnek két alelnöke v a n : egy első- és egy 
másodalelnök. Ezeknek feladata szükség esetén az elnök helyette
sítése. Az alelnökök egyikének mindig erdészeti szakférfinak kell 
lenni. 

T i t k á r . 

52. §. Teendőihez t a r toznak ; a köz- és választmányi gyűlések 
jegyzökönyveinek vezetése, az egyesület szakközlönyének, az „Erdé
szeti Lapok"-nak szerkesztése, végül az egyesület ügyeire vonat
kozó minden levelezés. 

53 . §. Vezeti az egyesületi irodát, s ellenjegyzi az egyesület 
által kiadott okleveleket. Az irodai teendők végzésére segédjéül az 
egyesület írnokot ad. 

54. §. Felbontja mindazon leveleket, melyek az egyesülethez 
vagy annak igazgató választmányához vannak czimezve, azokat az 
elnöknek bemutat ja s gondja van arra, hogy az iktató könyvbe 
pontosan be legyenek vezetve. 
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55. §. Az elnök és alelnökök távollétében elintézi az elnök 
köréhez tartozó, de halasztást nem szenvedhető ügyeket s erről 
az elnöknek lehető leghamarabb jelentést tesz. 

56. §. Az iktatókönyvet minden választmányi ülés alkalmával 
bemutatja, melyet az elnök lá t t amoz; ezenkívül kötelessége az 
egyesülethez érkezett vagy annak nevében az elnök és általa 
kiadott fontosabb levelezéseket a választmány tudomására hozni, 
valamint az egyesületnek küldött könyveket is bemutatni . 

57. §. A titkár gondoskodik arról, hogy az egyesület minden 
rendes tagja megtörtént belépését, a neki kézbesített ebbeli nyilat
kozat aláírása által, bizonyítsa. Ezen nyilatkozatok a tagok név
sorával összeköttetésben nyilván tartandók. 

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

59. §. A 25 frtot meg nem haladó és a költségvetés egyes 
rovatában fedezetet találó kiadások utalványozása a titkár teendői
hez tartozik, ily kiadások fedezésére sem utalványozhat azonban 
egy hónapban összevéve 25 frtnál többet. 

P é n z t á r n o k . 

60. §. Az egyesület pénztári ügyeit a pénztárnok kezeli s 
ezen czélból pénztári naplót vezet, melybe az egyesület minden
nemű bevétele és kiadása, ugy a mint történt, az illető okmány 
hozzácsatolása mellett, felveendő. A pénztári naplót minden választ
mányi ülésen bemutatja, s a megelőző választmányi ülés óta be
folyt összeget és teljesített kiadások összegét a választmány tudo
mására hozza. A pénztári napló alapján a pénztárnok a költség
vetésnek megfelelő berendezésű számadást készit, melyben az egye
sületi tagokat, azok tartozásait , valamint a tartozás törlesztésére tett 
fizetéseket, névszerint nyilvántartja s a bejegyzett számokért ő felelős. 

E névjegyzéket a fizetések és tartozások kimutatásával az 
egyesület közlönyében minden évben egyszer közzéteszi. 

61 . §. Az egyesület törzsvagyonához tartozó készpénzkész
letekről, takarékpénztárakban elhelyezett összegekről, értékpapírok
ról és magánalapítványi kötelezvényekről, a pénztárnok, össze-
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függésben a pénztári naplónak a törzsvagyont illető tételével, külön 
számadást vezet, melyben a b e v é t e l e k e t : , a készpénzben és 
magánkötelezvényekben tett uj egyesületi a lapí tványok; a magán
alapítványi kötelezvények bevál tására vagy törlesztésére befizetett 
összegek; az egyesület folyó bevételeinek feleslegéből időnként a 
tökevagyonhoz csatolni rendelt összegek; az egyesület külön ren
deltetéssel biró alapitványainak (Deák Ferencz, Wagner Károly, 
gróf Tisza Lajos, Bedö Albert alapítványok és a Magyar erdő
tisztek á rva leányait segélyező alapítvány) növelésére tett s más 
esetleg ezentúl alkotandó alapítványok j avá ra teendő adományok; 
a készpénzért vásárolt értékpapírok és az értékpapírok eladásából 
befolyó pénzösszegek; k i a d á s a i t pedig a készpénzzel beváltott 
vagy törlesztett, avagy behaj that lanság miat t leirni rendelt magán
alapítványi kötelezvények; az eladott értékpapírok és az érték
papírok vásár lására fordított készpénzkiadások képezik. 

Ezen számadással kapcsolatban, a készpénzben tett és magán
kötelezvényékkel biztosított összes egyesületi alapítványok, valamint 
az egyesület külön rendeltetéssel biró alapitványainak tőkéi, külön-
külön nyilvántartandók. 

Az egyesület által folyó bevételeinek feleslegéből valamely 
czélra ideiglenesen félretett összegekről, úgyszintén az egyesület 
pénz tá rába biztositékkép vagy más czélra letett idegen pénzekről é s 
értékekről, a pénztárnok, összefüggésben a pénztári napló illető 
tételeivel, szintén külön l e t é t i számadást vezet. 

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

6 3 . §. Az egyesület pénztáránál teljesített befizetések az 
egyesületi közlönyben minden hónapról nyilvánosan nyugtáz ta tnak; 
kívánat esetére azonban a tagok külön is értesitendők a befizetés 
megtörtént teljesítéséről. 

64. §. Olyan rendkívüli kiadások, melyek a megállapitott elő
i rányzatban bennfoglalva nincsenek, vagy annak illető tételeit túl
haladják, csak a választmány megelőző jóváhagyása alapján enged
hetők meg és fizethetők ki, míg olyan kiadások, melyek nem a 
•jelen alapszabályok 2-ik §-ában körülírt egyesületi czélok előmozdí
tásá ra szolgálnak, illetőleg sem jótékonysági, sem segélyezési adomá
nyok, az egyesületi vagyonból semmi czimen nem teljesíthetők. 
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P é n z t á r . 

65. §. A pénztárban csak a folyó fizetések fedezésére, illetőleg 
egy hónapi kiadásokra szükséges pénzkészlet tar tható , az ezen 
felül befolyt és előreláthatólag nem szükséges pénzkészlet, az 
elnök által kijelölendő valamely jóhitelü pénzintézetnél kamatozólag 
elhelyezendő, vagy esetleg értékpapírok vasári fordítandó. 

66. §. Az egyesület értékpapírjai, takarékpénztár i könyvei, 
netalán nagyobb pénzkészlete és a kiválóbb fontossággal biró ok
iratok a pénztár i szekrény belső vagyis kincsfiókjában (trésor) zár 
alatt tar tandók s ennek kulcsai az elnöknél állanak. 

A havonkénti kiadásokra szükséges pénzösszeg, a számadási 
és alapítványi könyvek és más okmányok a pénztári szekrény többi 
részében tar ta tnak s a pénztár t elzáró két külső kulcs egyike a 
titkárnál, egyike pedig a pénztárnoknál áll. 

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

A napi kiadások fedezésére szükséges összegeket és a napi 
qevételeket, a pénztárnok ezen czélra szolgáló kézi pénztárban 
helyezi el. Ennek pénzkészlete, ha a 100 frtot meghaladja, pénz
tárzáráskor a főpénztárba (66. §.) helyezendő át. A pénztári naplók 
hivatalos órákon kivül ezen kézi pénztárba zarándok el. 

67. §. A pénztár t bármikor megvizsgáltatni az elnöknek és 
igazgató-választmánynak jogában áll. 

68. §. Az év végével lezárt számadásokat a következő év 
első választmányi ülése alkalmával a számadást tevő az igazgató
választmány elé terjeszti, mely azok vizsgálatára 3 egyleti tagot küld 
ki. Ezen bizottságban 1 tagnak lehetőleg mindig annak kell lenni, 
ki a közvetlenül megelőző évben a számadásvizsgálatban résztvett . 

69. §. A pénztár t és számadásokat megvizsgáló bizottság, a 
vizsgálat eredményéről és az egylet tőkevagyonának állásáról a 
választmány elé je lentést terjeszt, mely azt az egyesület közlönyé
ben kiadja és a számadásokat felülvizsgáló közgyűlési bizottságnak 
bemutatja, mely aztán a felülvizsgálat eredményéhez képest a köz
gyűlésnek a számadást tevő részére adandó felmentvény megadása , 
vagy megtagadása iránt jelentést tesz. 
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E g y e s ü l e t i v a g y o n . 

1. Folyó jövedelmek és szükségletek.. 

70. §. Az egyesület folyó bevételeit a következő rendes, átfutó 
és rendkívüli bevételek képezik: 

a) r e n d e s b e v é t e l e k : 

1. az egyesületi székház bérjövedelme, melynek megfelelő 
része a 80-ik §. rendelkezéseihez képest, az ezen szakaszban meg
szabott idő alatt a Deák Ferencz, Wagner Károly, gróf Tisza Lajos 
és Bedő Albert alapítványok évi kamatjövedelmeiből teljesítendő 
kiadások fedezetéül szolgál, s illetve ezen czélra lekötöttnek tekin
tendő ; 

2. az alapitó tagok által kötelezvényben tett alapitványaik 
után fizetett alapítványi kamatok és az alapitó tagok által fizetett 
kedvezményes lapdijak (10. §., 10. pont) ; 

3. a rendes tagok által fizetett tagsági dijak; 
4. az állam által adott segélyek; 
5. az egyesület tulajdonát képező állandó kiadványok jöve

delmei ; 
6. az egyesület közlönyében megjelenő hirdetések dijai; 
7. a folyó jövedelmekből begyült pénztári készletek időközi 

kamata i ; 
8. a törzsvagyon készpénzkészleteinek időközi kamatai és 

értékpapírjainak kamatszelvény-jövedelme; 

b) á t f u t ó b e v é t e l e k : 

9. az uj alapitó tagok által készpénzben tett egyesületi alapít
ványok és a kötelezvényekben tett alapítványok beváltására vagy 
részbeni törlesztésére befizetett összegek, melyek a törzsvagyonhoz 
csatolandók; 

10. az egyesület külön rendeltetéssel biró alapitványainak 
növelésére vagy hasonló uj alapítványok alkotására tett adományok, 
melyek szintén a törzsvagyonhoz csatolandók; 

11. az egyesület által a szerzők terhére kiadott szakkönyvek 
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és más iratok eladásából befolyó jövedelmek, melyek a kiadási 
költségek megtérí tésére szolgálnak; 

12. más átfutó bevételek, beleértve a letétképen kezelendő 
összegeket is, melyek a letéti számadásnak adandók á t ; 

c) r e n d k í v ü l i b e v é t e l e k : 

13. az egyesület terhére kiadott nem állandó irodalmi kiad
ványok eladásából befolyó jövede lmek; 

14. postaköltség és más téri tmények ; 
15. megitélt és behajtott perköl tségek; 

7 1 . §. Az egyesület folyó kiadásait a következő rendes, átfutó 
és rendkívüli kiadások képezik: 

a) r e n d e s k i a d á s o k 

1. hivatalnokok és szolgák illetményei (a titkár, pénztárnok 
fizetése, Írnoki dijak, házmester és hivatalszolga fizetése, ju ta lmak 
és segélyek s tb . ) : 

2. az „Erdészeti Lapok" szerkesztésével já ró kiadások (szer
kesztői átalány, irói tiszteletdíjak, javitnoki i l le tmény); 

3. a Deák Ferencz alapítvány irodalmi pályadijai ; 
4. W a g n e r Károly alapítványból adandó segélyek ; 
5. a Gróf Tisza Lajos alapítványból adandó segélyek; 
6. a Bedő Albert alapítványból adandó ösztöndi jak; 
7. ügyviteli költségek (irodai átalány, postaköltségek, leltári 

tárgyak beszerzése, közgyűlési és uti költségek, tagsági oklevelek 
kiál l í tása); 

8. az „Erdészti Lapok" és más állandó kiadványok nyomtatási 
költségei; 

9. akönyvtár és gyűjteménytár gyarapi tásáraszükséges kiadások; 
10. a székházat terhelő kiadások (adó, i l leték-egyenérték, vilá

gítás, vízvezeték, t isztogatás és jókarbanta r tás köl tségei ; 
11. egyéb előre nem látott k iadások; 

b) á t f u t ó k i a d á s o k : 

12. a törzsvagyonhoz csatolandó készpénzben tet t uj egyesületi 
alapítványok és kötelezvényben tett alapítványok bevál tására vagy 
részbeni törlesztésére befizetett összegek; 
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13. az egyesület külön rendeltetéssel biró alapitványainak 
növelésére vagy hasonló uj alapítványok alkotására tett s a törzs
vagyonhoz csatolandó készpénz-adományok; 

14. az egyesület által a szerzők terhére kiadott szakmunkák 
és iratok kiadási köl tségei ; 

15. a folyó bevételek feleslegéből a törzsvagyonhoz csatolandó 
összegek ; 

16. másá t fu tó kiadások (beleértve a letéti számadásban átveze
tendő összegeket i s ) ; 

c) r e n d i v ü 1 i k i a d á s o k : 

17. az egyesület te rhére kiadott nem állandó irodalmi kiad
ványok köl tségei ; 

18. az egyesület ügyvédjének számlájára fizetett összegek; 
19. más előre nem látott rendkívüli k iadások; 

72. §. Az egyesület bevételeiről és kiadásairól minden évben 
rendes költségvetés készítendő. Ezen költségvetést a titkár és pénz
tárnok által szolgálatott adatok alapján, a számadás vizsgálására 
kiküldött bizottság (68. §.) állítja össze s a választmány javaslata 
alapján, a közgyűlés állapítja meg. 

73. §. Ha rendkívüli körülmények miatt valamely év folyamán 
a következő évre szóló költségvetés megállapítható nem volna, az 
uj év kiadásai a költségvetés megállapításáig, a megelőző év költség
vetési kere tében teljesitendők. 

//. Törzsvagyon. 

74. §. Az egyesület törzsvagyonát a következő tételek képezik: 
a) az alapitó tagok magánkötelezvényei által biztosított ala

pítványi tőkék, készpénz- és értékpapír-készletek ; 
b) az egyesület t ehermentes tulajdonát képező, Alkotmány-utcza 

10. szám alatti háromemletes székház, mely az egyesületnek 1884. 
évi pécsi közgyűlésén IV. sz. alatt hozott földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmügyi ministerium 1885. évi 63,400. számú rendeletével 
alapszabályszerüleg jóváhagyott ha tá roza ta értelmében, az 1885. és 
1886-ik év folyamán, az alapitó tagok által készpénzben tett és 
készpénzben befizetett alapítványi tökéken és az egyesület által 
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keletkezése ideje óta megtakarí tot t és törzsvagyonhoz csatolt össze
geken kivül, az egyesület külön rendeltetéssel biró alapitványainak, 
ugy mint a Deák Ferencz, Wagner Károly, (iróf Tisza Lajos és 
Bedő Albert alapítványok tőkéinek is felhasználásával épült. Az 
egyesületi székház értékében tehát ezen utóbb említett alapítványok 
tökéi, addig mig azokat az egyesület ér tékpapírokban megint külön 
ki nem hasítja, benfoglaltaknak tekintendők; 

c) az egyesületi székházban levő egyesületi helyiségek bútor
zata és összes felszerelési t á rgya i ; 

d) az egyesület szakkönyvtára ; 
e) az „Erdészeti Lapok" tulajdonjoga; 
f) az egyesület kizárólagos tulajdonát képező összes gyűjte

mények. 
Ezen törzsvagyon továbbra is gyarapit tatni fog az által, hogy 

az alapitó tagok által ezentúl teendő készpénz-alapítványok, az 
egyesület folyó bevételeinek feleslegéből esetröl-esetre ezen czélra 
megszavazandó összegek, a Wagner Károly, Gróf Tisza Lajos és 
Bedő Albert alapítványok növelésére vagy esetleg uj hasonló ala
pítványok alkotására teendő magánadományok mindig a törzs
vagyonhoz csatoltatnak ; az egyesület bútorzata, felszerelése, könyv
tá ra és gyűjteményei pedig az egyesület folyó bevételeinek terhére, 
a szükséghez képest kiegészít telnek és szapori t tatnak. 

75. §. A törzsvagyon készpénz- és értékpapír-készleteiről és az 
alapitó tagok magánkötelezvényeiröl, melyek pénztári lag a 65. és 
66. §§-ok ér te lmében kezelendők, a 6 1 . §. ér te lmében rendes szám
adás vezetendő, melylyel kapcsolatban egyszersmind a készpénzben 
tett és befizetett egyesületi alapítványok, valamint az egyesület külön 
rendeltetéssel biró alapitványainak tökeösszege is, á l landóan nyilván
tar tandó. 

76. §. Az egyesületi székházról, az egyes lakosztályok tar to
zékainak részletes felsorolása mellett , rendes épület-leltár vezetendő 
s ebben értékül, tekintet nélkül a valódi forgalmi értékre a felül
vizsgált és jóváhagyott építési számadásokban kitüntetett építési 
költségösszeg tünte tendő ki. 

77. §. Az egyesületi helyiségek bútorzatáról és felszereléseiről 
továbbá az egyesület szakkönyvtáráról , az egyes tárgyak értékének 
pontos kimutatásával , rendes leltári s zámadások ; a gyűjtemények
ről pedig, az érték elhagyásával, pontos katalógusok vezetendök. 
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78. §. Az épület leltár, valamint a bútorokról , felszerelésekről 
é s könyvtárról vezetet t leltári számadások az igazgató-választmány
nak s illetve, a számadásvizsgáló-bizot tságnak évenkint benmta-
tandók. 

79. §. A törzsvagyon tar tozékát képező készpénz- és értékpapír-
készletek, az egyesület folyó szükségleteinek fedezésére fel nem 
használhatók, valamint a törzsvagyonhoz tar tozó ingó és ingatlan 
tárgyak sem idegeníthetők el ezen czélból. 

Csak rendkívüli esetekben; midőn az egyesület akadálytalan 
működése okvetlenül megkívánja, engedtetik meg, hogy a törzs
vagyon készpénzkészlete, a k ö l t s é g v e t é s i l e g engedélyezett folyó 
kiadások fedezésére kölcsönképpen ideiglenesen igénybe vétessék. 

80. §. A törzsvagyon folyó jövedelmei azonban ugy mint a 
készpénz és ér tékpapírok időközi kamatai , valamint a székház bér
jövedelme, az egyesület folyó bevételeit képezik s mint ilyenek az 
évi költségvetésben megszabot t korlátok között, az egyesület czél-
j a i r a szabadon felhasználhatók. A házbér-jövedelemből azonban ad
dig, mig a székház építésére felhasznált Deák Ferencz , Wagne r 
Károly, Gróf Tisza Lajos és Bedő Albert alapítványok tökéi érték
papírokban ismét vissza nem állíttatnak, első sorban ezen alapít
ványok évi kamata i hasi tandók ki, fedezetképen azon kiadásokra, 
melyek ezen alapítványok jövedelméből évenkint feltétlenül telje-
sitendők. 

Az e g y e s ü l e t k ü l ö n r e n d e l t e t é s s e l b i r ó a l ap i t 
v á n y a i . 

1. Deák Ferencz alapítvány. 

8 1 . §. Az „Országos Erdészeti Egyesület" Deák Ferencznek 
a magyar nemzet nagy fiának, 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 részére lá tható és az egye
sület életével együtt örökké tar tó jelét óhajtván a d n i : az 1876. évi 
deczember hó 17-én Budapestre egybehívott rendes közgyűlésen az 
ugyanezen évi j anuá r hó 31-én Deák Ferencz elhunyta alkalmából 
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megtartott rendkiviili választmányi ülés javaslata a lap ján : „Deák 
Ferencz alapítvány" czimén 10,000 frt alapítványt tett azon ren
deltetéssel, hogy ennek évenkint kamatja erdészeti irodalmi pálya
dijakra vagy az egyesület szakközlönyébe felveendő jelesebb mun
kák ju ta lmazására fordittassék. 

82. §. A Deák Ferencz alapítvány 10,000 frt tökéje magyar 
földhitelintézeti záloglevelekben alapíttatott s ennek évi kamatja 
550 frttal állapíttatott meg. 

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

83. §. Az alapítvány tőkéje első sorban az egyesület évi jöve
delméből aként létesíttetett, hogy az évi számadások lezárása alkal
mával megmaradt pénzkészletek az igazgató választmány határozata 
szerint vagy egészen vagy azoknak a következő évi kiadások fede
zésére előreláthatólag nem szükséges részében mindaddig az alapít
vány tőkéjéhez csatoltattak, inig ezen töke a már e czélra tőkésített 
összegei: kamatjaival, vagy az ezen alapítvány számára tett külön 
adományokkal együtt magyar földhitelintézeli záloglevelekben nev
ellek szerint 10.000 frtra növekedett. 

84. §. A Deák Ferencz alapítvány számára az „Országos 
Erdészeti Egyesület' - tagjai vagy mások által is az egyesület pénz
táránál tett önkéntes adományok névszerint és az ajánlott összeg 
bejegyzésével emlékkönyvbe vezettettek be, s az egyesület közlö
nyében nyilvánosan nyugtáztattak. 

85. §. A Deák Ferencz alapítvány bevételeiről és magyar föld
hitelintézeti záloglevelek vásár lására fordított kiadásairól az ala
pítványi emlékkönyvben számadásszerü pontos följegyzés vezettetett 
mindaddig, mig a magyar földhitelintézeti záloglevelekben és név
érték szerint 10.000 frtot tevő töke egybegyűlt, mely idö után az 
egylet törzsvagyonához csataltatott s azóta azzal együttesen kezel
tetik, de mindemellett olyképen, hogy ezen töke 5 1 '_" o-ka] számított 
kamatjai mindig külön mutatandók ki. 

86. §. A Deák Ferencz alapítvány kamatját vagy egész, összeg
ben, vagy a szerint a mint czélszerünek fog ismertetni, az egésznél 
kisebb részben vagy részletekben az „Országos Erdészeti Egyesület" 
igazgató választmányának javaslata alapján az egyesület rendes köz
gyűlése a magyar erdészeti irodalom előmozdítása czéljából erdészeti 
magyar szakmunkák pályadijára tűzi ki. A jutalmazandó munkáknak 
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eredetileg magyar nyelven irt önálló becsű müveknek 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 kiadására 
is felhasználhatja. 

Ha oly jelentékenyebb munka megiratása, vagy magyarnyelvre 
való fordíttatása, és illetőleg kiadása czéloztatnék, melynek jutal
mazására az alapítvány egy évi kamatja elegendőnek nem találtat
nék, ez esetben két vagy három és s z ü k s é g k é p e n négy évi kamat 
foglalható e czélra össze. 

Ha valamely évben az alapítvány kamatja pályadijakra egészen 
nem használ tatnék fel, vagy alkalmas munkák hiányában kiadható 
nem volna : akkor az illető évről rendelkezésre maradi) összeg az 
egyesület szakközlönyében az „Erdészeti Lapok"-ban megjelenő 
közlemények ju ta lmazására fordítható. Az igazgató választmány, és 
illetőleg a közgyűlés kötelesek az alapítvány jövedelméből legalább 
200 frtot minden évben a fentebb megjelölt pályadijakra fordítani. 

87. §. A pályadíjra csak idegen kézzel irt, a pályázati határ
idő lejártáig az „Országos Erdészeti Egyesület" titkári hivatalához 
czimezve postára adott, avagy ahoz közvetlenül és „pályamű" fel
irattal megjelölt boríték alá zártan beküldött oly miivek bocsáttat
nak, melyek szerzőjének neve a pályázó műhöz csatolt jeligés zárt
levélben foglaltatik. A pályamüveket tar talmazó és rendes időre 
beérkezett levélcsomagok boritéka az igazgató választmány ülésében 
bontatik fel, a kivett pályamüvek bírálatra adatnak ki. a szerzők 
neveit tar ta lmazó jeligés levelek pedig az elnök és titkár pecsétjei 
alatt levélbe zarándok és az egyesületi okiratok közt megőrzendők. 

88 . §. A Deák Ferencz alapítványra pályázó munkák bírálatát 
az igazgató választmány által kiküldött bíráló bizottság teljesiti, mely 
bizottságban, ha szükségesnek ismertetnék, az egyesület köréii kivül 
álló jelesebb szakférfiak is beválaszthatok. A pályadijat az igazgató 
választmány itéli oda, s ekkor csak a nyertes mű jeligéje hozatik 
nyilvánosságra, a jutalom azonban a szerzőnek csak a legközelebbi 
rendes közgyűlés alkalmával szolgáltatik ki, ha eziránt a pályadíjat 
kitűző közgyűlés másként nem intézkednek. 

89. §. Mindazon munkák, melyek a Deák Ferencz alapítvány 
kamataiból ju ta lmat nyernek, a szerint, a mint az igazgató választ
mány czélszerünek ismerendi, az egyesület közlönyéül szolgáló 
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-Erdészeti Lapok" czimü folyóiratban egészen vagy részben közöl
hetők, s ezt megtagadni, a ju ta lomnyer tes szerzőnek nem áll 
jogában, valamint ezért külön díjazást sem követelhet. A jutalom-
dijak kitűzése alkalmával, ha czélszerünek ismertetnék, a pályázók
nak feltételül szabható ki az, hogy nyertes munkáikat legfeljebb 
egy vagy másfél év alatt kiadni tartoznak, s hogy az „Országos 
Erdészeti Egyesület" tagjai számára a mii bolti árából legalább 
2 0 — 3 0 % árkedvezményt adjanak. 

II. Wagner Károly emlékére barátai és tisztelői által tett 
alapítva ji y. 

90. §. W a g n e r Károlynak, az „Országos erdészeti Egyesü
let* első alelnökének 1879-ik évi deczember hó 21-én történt 
elhunyta alkalmából, barátai és tisztelői azért, hogy a boldogult 
személye és működése iránti tiszteletnek és elismerésnek mara
dandóbb kifejezést a d j a n a k s bogy emlékének külsőleg is látható 
megörökítése által a szakbeli utódoknak hathatósb példát szolgál
tassanak s őket ezzel Magyarország erdészeti ügyének annál buz
góbb, hivebb és kitartóbb szolgálatára serkentsék, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapítványi pénztáránál az „Erdészeti Lapok" 
szerkesztője által megindított gyűjtés alapján tett önkénytes és 
tetszésszerinti hozzájárulások összegéből 1880. évi szeptember 
hó 19-ik napján 5%-os magyar földhitelintézeti záloglevelekben 
5000 forint továbbra is növelendő alapítványt tettek le azon czélra, 
hogy ennek kamataiból oly erdőtisztek és erdészeti altisztek s e 
gélyre szorult özvegyeinek vagy árváinak, kiknek férjük vagy atyjuk 
az „Országos Erdészeti Egyesület"-nek abba történt első belépé
süktől kezdve ál landóan és legalább 5 (öt) éven át tagjai voltak s 
tagsági kötelezettségeiknek eleget is tettek évenként segély adassék. 

91 . §. Ezen alapítvány az „Országos Erdészeti Egyesület" 
tulajdonát képezi s tökéje az egyesület törzsvagyonával együttesen 
kezeltetik, olyképen, hogy 5°/o-kal számított kamatai az egyesület 
költségvetésében mint bevétel: „A Wagner Károly emlékére barátai 
és tisztelői által tet t alapítvány bevétele" czimü rovat alatt és 
mint k i adás : „A Wagne r Károly emlékére bará ta i és tisztelői 
által tett alapítványból adandó segélyekre" czimü rovat alatt ál
landóan külön tételt képeznek. 
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92. §. Ezen alapítvány önkénytes adományokból, vagy esetleg 
hagyományokból és az „Országos Erdészeti Egyesület'" közgyűlése 
által esetről-esetre megszavazandó segélyösszegből tovább nö
veltetik. 

93 . §. Az alapítvány összes kamatja minden év deczember 
havában a fennebb körülirt czél szerinti segélyezésre fordittatik s 
e végett az „Országos Erdészeti Egyesület" minden évi október 
hóban az egyesület közlönyéül szolgáló „Erdészeti Lapok"-ban és 
más hírlapokban is nyilvános felhívást bocsát ki az iránt, hogy 
azok, kik segélyezésre igényt tar thatnak, okmányokkal igazolt, ez 
iránti kérelmüket, melyben a vagyoni viszonyok és a segélyre 
szorulás indokai is előadandók, az egyesület titkári hivatalához 
beküldjék. 

94. §. Az „Országos Erdészeti Egyesület" igazgató választ
mánya határoz az egyes folyamodók részére a segélyre szorulás 
mértéke szerint adandó segélyösszeg nagysága felett, egy folyamodó 
azonban egy évben 50 — ötven — forintnál nagyobb segélyt ren
desen nem kaphat , kivévén azon esetet, midőn az atya halálozási 
évében az özvegy legalább két kiskorú gyermekkel s minden vagyon 
és másnemű segély nélkül marad t vissza, vagy atya és anya ha
lála esetében minden vagyon és segély nélkül több kiskorú gyermek 
maradot t hátra , mely esetekben, ha a segélyért folyamodók és 
arra érdemesek száma megengedi , a segélyezés összege 80, vagy 
rendkívül kivételes esetekben 100 frtban szabható meg. 

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

95. §. 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 való 
részesülésre. 

96. §. Az igazgató választmány az egyesület t i tkára által 
készített indokolt előadás és ezzel összefüggően a folyamodók 
vagyoni viszonyainak és helyzetének lelkiismeretes számbavétele 
alapján határoz a segélyzendők száma és részökre külön-külön 
adandó összegek nagysága felett, kellő figyelemmel lévén egyéb
iránt arra, hogy az alapítvány czéljának megfelelően, annak se
gélyében minél többen részesülhessenek. 

97. §. Az adandó segélyek mindig rendes választmányi ülés-
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ben állapitandók meg 3 ezen ülések meghívójába mindig beírandó, 
hogy az alapítványból adandó segélyezések megállapí tása i ránt is 
ha tároz ta tn i fog. 

98. §. Segélyben csak kifogástalan erkölcsű és példás maga
viseletű egyének részesülhetnek. 

99. §. Teljes kort elért árvák segélyben csak akkor része
síthetők, ha munka- vagy keresetképtelenségüket az egyesület 
igazgató vá lasz tmánya egészen igazoltnak találja. 

100. §. A folyamodók magaviseletéről és vagyoni viszo
nyairól szóló tájékozást az egyesület, a mennyiben szűkségesnek 
tart ja, vagy vidéki tagjaitól, vagy az illetékes hatóságtól szerzi meg. 

101. §. Ha valamely évben nem lenne annyi segélyre szorult 
és ar ra méltónak is ta r tha tó folyamodó, hogy az egész kamatjö
vedelem kiosztható lenne, akkor a fennmaradó összeg a követ
kező évben vagy években felhasználható kamatjövedelemmel együtt 
akkor fordittatik a kitűzött segélyezési czélokra, midőn a r ra érde
mes segélyezendők jelentkeznek. 

777. Gróf Tisza Lajos alapítván //. 

102. §. Az Országos Erdészeti Egyesület 1882-ik évi augusztus 
hó 21-én Maratnaros-Szigeten megtar tot t rendes közgyűlésében, 
igazgató vá lasz tmányának javas la tá ra az anyagi t ámoga tá s ra szo
rult erdötisztek és erdészeti altisztek közül azoknak felsegélésére, 
kik az erdőgazdaság terén szorgalommal, hiven és odaadássa l 
szolgálva, önhibájukon kivül szorult anyagi helyzetbe jutot tak és 
a kik másfelől az Országos Erdészeti Egyesületbe, a segélyezés 
igénybevételét megelőzőleg, legalább 5 (öt) évvel előbb beléptek, 
ezen időtől fogva annak á l landóan tagjai marad tak s mint ilyenek 
tagsági kötelezet tségeiknek eleget tet tek és tesznek, „Gróf Tisza 
Lajos alapítvány" név alatt külön alapítványt képezett . 

103. §. Ezen alapítvány az Országos Erdészeti Egyesület 
pénztáránál 1882-ik évi augusztus 21-éig és azóta letett önkéntes 
adományokból képeztetet t . Az ekként összegyűlt tőkét az Or
szágos Erdészeti Egyesület által addig az ideig, mig az alapítvány 
a 20,000 frtot elérte, minden évben sajátjából tovább növelteti . 

Ezentúl az alapítvány magán adományokból növeltetik 
tovább. 
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Az alapítvány j avá ra befolyó összegek minden év végével 
az alapítvány meglevő tőkéjéhez esatol tatnak, mely utóbbi az 
egyesület törzsvagyonához tar tozó, de kizárólag, t ehá t az egye
sület feloszlása esetén is, t isztán csak a 102-ik §-ban megjelölt 
czélra használha tó a lapként oly módon kezeltetik, hogy 5%-kal 
számított kamata i az egyesület évi köl tségvetésében mint bevé te l : 
a „Gróf Tisza Lajos alapítvány bevéte le" czimü rovat alatt s 
mint k i a d á s : a „Gróf Tisza Lajos alapítványból adandó segé
lyekre" czimü rovat alatt á l landóan külön tételt fognak képezni. 

104. §. Az alapítvány évi kamataiból adandó segélyek kiosz
tás , továbbá a folyamodni szándékozók tá jékozására szolgáló fel
hívás közzététele és a folyamodványok benyúj tása az alapszabályok 
93-ik §-ában a W a g n e r Károly alapítványra vonatkozólag meg
szabott időben és módon történik. 

105. §. Az egyes folyamodóknak adandó segélyösszeg nagy
sága felett a rendelkezésre álló kamatjövedelem és a segélyre 
szorultság mérve szerint az igazgató válasz tmány határoz . Ki
köttetik azonban, hogy egy folyamodónak egyszerre 20 (husz) írtnál 
kisebb összeg segélyképen nem adható s viszont, hogy egy 
folyamodó közönséges viszonyok között egy évben a kamatjöve
delem 10%-ánál nagyonb segélyt rendesen nem kaphat s csak 
kivételes esetekben, midőn például a folyamodó hitelesen kimu
tatni képes , hogy előbbi szolgálatát önhibáján kivül elveszítette és 
sem nyugdijt, sem végkielégítést nem élvezve, vagyon és foglal
kozás nélkül maradt , uj állomást pedig még nem szerezhetet t , 
vagy midőn a folyamodó betegség, avagy munkaképte lenség miat t 
önfentar tásáról gondoskodni képte lenné vált, szabható meg a se
gélyösszeg a foglalkozás nélküli állapot, betegség, vagv munka
képtelenség éveiben a kamatjövedelem 2 0 % - á b a n . 

106. §. A segélyezésért benyújtott folyamodványok megbirá-
lása, a segélyösszegeknek megállapí tása és ismételve való megadása , 
az egyleti alapszabályok 95. , 96., 97. és 98. §§-aiban a W a g n e r 
Károly alapítványból adandó segélyekre nézve megszabot t ál talános 
elvek és el járás szerint történik. 

107. §. Ha az alapítvány kamatjövedelme elég segélyre szo
rult és a r r a é rdemes folyamodó h iányában valamely évben nem 
lenne egészen kiosztható, a fel nem használható kamatoknak az 
a része, mely az illető évi egész kamatjövedelemnek felét meg-
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haladja, az egyesületi a laptökének adatik át. másik része ellenben 
a következő évi kamatjövedelemhez csatoltatik s ezzel együtt a 
kitűzött segélyezésre fordittatik. 

IV. Bedö Albert alapítvány. 

108. §. Az 1886. évi deczember 12-én tartott közgyűlés hatá
rozatából, annak az emlékére, hogy az országos erdészeti egye
sület — újonnan épült székházának felavatása alkalmával — 
működésének huszadik évét fejezte be s ugyanekkor az „Erdészeti 
Lapok" is pályafutásuk első negyedszázadának végére értek, az 
egyesület tagjainak önkéntes adományaiból magán uton össze
gyűjtött és az egyesület rendelkezésére bocsátott , kerek számban 
12,000 frtnyi összegből alapítvány tétetet t le azon rendeltetéssel , 
hogy annak kamataiból olyan magyar erdőtisztek és erdészeti al
tisztek fiai, kik az egyesületnek első belépésüktől kezdve ál landóan 
és legalább öt éven át tagjai voltak s illetőleg tagjai közé tar
toznak és tagsági kötelezettségeiknek pontosan eleget tettek, azon 
esetben, ha az erdészeti pályára lépni szándékoznak, a selmeczi 
m. kir. e rdőakadémián, vagy más ezzel hasonló rangú később 
felállítandó magyar erdészeti tanintézeten tanulmányaik végzése 
alatt ösztöndíjban részesi t tessenek. 

109. §. Az alapítvány az egyesület akkori első alelnökének 
és az Erdészeti Lapok szerkesztőjének', az országos erdészeti 
egyesület szellemi munkásságának és az anyagi erejének emelése 
és a magyar erdészeti i rodalom fejlesztése körül évek hosszú 
során át szerzett érdemei elismeréséül, az alapítók kívánságához 
képest „Bedö Albert a lapí tvány"-nak neveztetet t el. 

110. §. Az alapítvány, mely további önkéntes adományokból 
s esetleges hagyományokból és az országos erdészeti egyesület 
közgyűlése által esetleg megszavazandó összegekből tevább növel
tetik, az országos erdészeti egyesület tulajdonát képezi - s mint 
ilyen, az alapszabályoknak a törzsvagyon kezelésére vonatkozó 
rendelkezései szerint kezeltetik, oly kikötéssel azonban, hogy a 
tőke állása számadásszerüleg nyi lvántar tandó, annak egyszer-
smindenkorra 5°,o-kal megállapított kamata i pedig az egyesület 
költségvetésében mint bevétel a „Bedö Albert alapítvány bevé
tele" czimü rovat alatt s mint kiadás a „Bedő Albert alapit-
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ványból adandó ösztöndíjakra'" czimü rovat alatt mindig külön 
kitüntetendők. 

111. §. Az alapítvány kamataiból , az összeg nagyságához 
képest, évenkint egy vagy több 300 frtos évi ösztöndíj adatik ki, a 
kamatok azon fenmaradó része ellenben, mely a 300 forintot 
n e m éri el, a tökéhez csatoltatik. 

112 Az alapítvány ösztöndija, illetve ösztöndijai az erdő
akadémiai tanév kezdő hónapjának elsejétől kezdve ada tnak ki 
előleges havi részletekben. Ha egy már oda adományozot t ösztöndíj 
a tanév befejezése előtt bármely okból üresedésbe jön, a követ
kező tanév kezdetéig az esedékes havi részletek a tőkéhez csa
tol tatnak. 

113. §. Az ösztöndijak odaadományozása czéljából az illető 
év június havában 4 heti határidő kitűzése mellett s az adomá
nyozás 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 szegény-
sorsú ifjú, ki atyjára nézve a 108. §-ban megszabott feltételeket, 
magára nézve pedig azt, hogy a középiskolák valamelyikét jó si
kerrel elvégezte s hogy ép, egészséges testtel, jó látó és halló 
érzékkel bir, érettségi bizonyitványnyal s illetőleg orvosi bizonyit-
ványnyal hitelesen igazolja. 

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

114. A pályázat alá bocsátot t ösztöndijakat az igazgató 
választmány az illető év augusztus havának első felében ítéli oda. 
még pedig a szülök anyagi helyzetének s a folyamodók iskolai 
bizonyítványainak gondos íigyelembe vétele után azon folyamo
dóknak, kik társaik között az anyagi támogatásra leginkább rá
szorulnak s a kik egyszersmind arra nézve, hogy az erdészeti 
tanfolyamot sikeresen el fogják végezni, aránylag véve legtöbb s 
ál talában véve is elég biztosítékot nyújtanak. 

115. Az ösztöndíj megnyeréséről az illetőket az egyesület 
titkári hivatala haladéktalanul értesiti, oly megjegyzéssel azonban, 
hogy az ösztöndíj első részlete csak akkor szolgáltatik ki nekik az 
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egyesület pénztárából , ha az erdőakadémia rendes hallgatói közé 
tényleg beiratkoztak s az erről szóló akadémiai igazolványt be 
küldőitek. 

116. §. Az ösztöndijak élvezői a félévi vizsgálatok befejezése 
után következő hónap elsejéig a vizsgálatokon nyert eredmények
ről hiteles bizonyítványt kötelesek az országos erdészeti egyesület
hez beterjeszteni. Ennek elmulasztása esetében az ösztöndíj követ
kező részletei visszatar tatnak s csak akkor szolgáltatnak ki utóla
gosan, ha az ösztöndíj élvezője e feltételt mulasztásának igazolása 
mellett teljesiti. 

117. §. Az ösztöndíj annak élvezőjétől véglegesen vissza-
vonatik: 

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

2. ha a rendes hallgatókra nézve kötelező vizsgál egy vagy 
több tantárgyból letenni elmulasztja s mulasztását elfogadható o k u k 

kal indokolni nem tudja ; 
3. ha az egy féléven át hallgatott kötelező tantárgyakból nyert 

jeles és jó osztályzatok együttvéve az összes vizsgaeredményeknek 
60 °/o-át el nem érik; 

4. ha időközben állami vagy más magánösztöndij élvezetébe 
lép és végül 

5. ha erkölcsi magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

V. Magyar erdőtisztek árvaleányait segélyező alapítvány, 

118. §. Az országos erdészeti egyesület 1890. évi szeptember 
hó 9-én tartott rendes közgyűlése, néhai Erdősi Baiersdorf Adolf
nak, az egyesület egykori buzgó alapitó tagjának, fia Erdősi 
Baiersdorf Károly által készpénzben befizetett 3000 frtnyi hagyo
mányából „Magyar erdőtisztek árvaleányai t segélyző alapí tvány" 
czirnen uj alapítványt tett le azzal a rendeltetéssel, hogy kamatai
ból a hagyományozó kívánságához képes t anya i , vagy más gyámság 
alatt álló olyan segélyre szorult árvaleányoknak, kiknek atyjuk 
erdőtiszt volt s mint ilyen az országos erdészeti egyesületnek első 
belépésétől kezdve haláláig és legalább 5 éven át tagja volt s 
tagsági kötelezettségeinek pontosan eleget tet t , évenként segély 
nyujtassék. 
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119. §. Az alapítvány, mely további hagyományokból, eset
leges adományokból és az országos erdészeti egyesület közgyűlése 
által esetleg megszavazandó összegekből tovább növeltetik, az orszá
gos erdészeti egyesület tulajdonát képezi s mint ilyen az alapsza
bályoknak a törzsvagyon kezelésére vonatkozó rendelkezései szerint 
kezeltetik, oly kikötéssel azonban, hogy a tőke állása számadás-
szerüleg nyi lvántar tandó, annak egyszersmindenkorra 5°/o-kal meg
állapitott kamatai pedig az egyesület költségvetésében, mint bevétel 
a „Magyar erdötisztek árvaleányait segélyező alapítvány bevétele" 
s mint kiadás a „Magyar erdötisztek árvaleányait segélyező ala
pítványból adandó segélyekre" czimü rovat alatt külön kitünte-
tendök. 

120. §. Az alapítvány évi kamataiból adandó segélyek kiosz
tása, továbbá a folyamodni szándékozók tájékozására szolgáló fel
hívás közzététele és a folyamodványok benyújtása az alapszabályok 
98. §-ában a Wagner Károly alapítványra vonatkozólag megszabott, 
időben és módon történik. 

121. §. Az egyes folyamodóknak adandó segélyösszeg nagy
sága felett a rendelkezésre álló kamatjövedelem és a segélyre 
szorultság mérve szerint az igazgató-választmány határoz. Kikötte
tik azonban, hogy egy folyamodónak egyszerre 20 (husz) frtnál 
kisebb összeg segélyképen nem adható s viszont, hogy egy folya
modó közönséges viszonyok között egy évben 50 frtnál nagyobb 
segélyt nem kaphat . Azon kivételes esetben azonban, ha a folya
modó árva hitelesen beigazolja, hogy atyján kivül anyját is elve
szítette s minden vagyon és másnemű segély nélkül vagyontalan 
rokonok vagy emberbará tok támogatására van utalva, vagy pedig 
saját keresményéből tart ja fenn magát , az igazgató-választmány a 
segélyösszeget 80 forintig is felemelheti, ha ezt a segélyért folya
modók és ar ra érdemesek száma és a rendelkezésre álló kamat
jövedelem megengedik. 

122. §. A folyamodványok megbirálása, a segélyösszegek meg
állapítása és odaítélése az egyesületi alapszabályok 95—98. és 
100. §-aiban a W a g n e r Károly alapítványra vonatkozólag megszabott 
feltételek és eljárás szerint történik. 

123. §. Ha valamely évben nem lenne annyi segélyre szorult 
és ar ra méltónak is ta r tha tó folyamodó, hogy az egész kamatjöve
delem kiosztható lenne, akkor a fennmaradó összeg a következő 
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évben vagy években felhasználható kamatjövedelemmel együtt akkor 
fordittatik a kitűzött segélyezési czélokra, midőn arra érdemes 
segélyezendők jelentkeznek. 

Az e g y e s ü l e t k ö n y v t á r a . 

124. §. Az egyesület erdészeti szakkönyvtárt alapit, melyet a 
kitűnőbb szakmunkák megszerzése és a je lesebb szaklapok jára tása 
által gyarapit. 

A tagok az egyesület könyvtárat az egyesület helyiségein belől 
vagy Budapes ten azonkívül is szabadon használhatják. 

125. §. Minden tag az ál tala kivett könyvről nyugtát ad, 
melyben kötelezi magát , hogy ha azt elvesztené vagy megrongálna, 
akkor az általa okozott kárt vagy beszerzési költséget, az egyesü
lettől vett felszólítás folytán, haladéktalanul megtéríti, vonakodás 
esetére pedig feljogosítja az egyesületet, követelésének a legrövidebb 
szóbeli per utján bármely szabadon választott bíróság előtt érvényt 
szerezni. 

126. §. Kivevő köteles az egylet helyiségéből kivitt könyvet 
három hét alatt visszahozni, s azt csak azon esetben viheti további 
három hétre ismét el, ha a r ra nézve a kivitel óta ujabb kikölcsönzö 
nem jelentkezett . 

127. §. Ha valaki egy tárgyat ha t hétnél hosszabb ideig kí
vánna magánál tar tani , arra nézve az elnökség engedélye szük
séges, azonban ezen esetben is köteles azt az egyesülettől netalán 
vett figyelmeztetés u tán egy hé t eltelte alatt mulhatlanul beszolgál
tatni, különben a 125. §. ide vonatkozó határozata érvényesül. 

G r ó f F o r g á c h K á r o l y ál ta l a l a p í t o t t a g a n c s -
g y ű j t e m é n y . 

128. §. Ghymesi és gácsi gróf F o r g á c h Károly 1887. 
április 23-án közjegyző előtt kiállított nyi latkozatában beleegyezését 
adván ahhoz, hogy Ghymes, Ghymes-Kosztolán és Velsicz községek 
ha tá rában fekvő birtokain lőtt vadaktól származó agancs-gyűjte
ménye, melyet végrendeletileg a magyar nemzet i múzeumnak 
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hagyományozott , a m. nemzeti múzeum beleegyezésével az Országos 
Erdészeti Egyesület székházában helyeztessék e l : — a gyűjtemény
nek az a része, melyet a hagyományozó 1886. május havában a 
(n. nemzeti múzeumnak már átadatott , a m. nemzeti múzeumtól 
ennek beleegyezésével 1887. június havában átvétetett és az Orszá
gos Erdészeti Egyesület székházában helyeztetett el. 

Ezen gyűjteménynek már átvett, úgyszintén a hagyományozó 
halála után később átveendő része is az egyesület hivatalos helyi
ségeiben felállítva, nyilvános gyűjteményként kezelendő s az egye
sület fennállása alatt mindvégig csonkitatlanul megőrzendő. 

Az egyesület feloszlása esetén, a gyűjtemény felett az egye
sület közgyűlése nem rendelkezhetik szabadon, hanem a hagyo
mányozó által 1887. ápril 23-án kiállított közjegyzői okirat értelmé
ben köteles lesz azt a m, nemzeti múzeum igazgatóságának átadni . 

Az e g y e s ü l e t p e c s é t j e . 

129. §. Az egyesület mindennemű levelei és iratai a titkár 
örizete alatt álló egyesületi pecsét alatt adatnak ki. 

A pecsét leírása : körmezőben Magyarország czimere, következő 
körirattal „Országos Erdészeti Egyesület ' - , alul kisebb betűkkel 
„1866. deczember 9 " ; melyen még alább fenyőgalyak és tölgy
lombok jelképe van koszorúivben előtüntetve. 

Az e g y e s ü l e t f e l o s z l á s a . 

130. §. Ha az egyesület föl akarna oszolni, e kérdést először 
csak az egyesületi összes tagok egy ha rmadának jelenlétében 
tárgyalhatja s a jelenlévők legalább két harmadának szavazata 
által döntheti el. Ha a föntebbi czélból kitűzött első közgyűlésen 
legalább egy harmada a tagoknak nem jelent meg, ugy azon idő
től számítva 6 hónap múlva e tárgyban új közgyűlés hirdettetik, 
mélyen a jelenlevők két ha rmada dönt. 

Föloszlás esetében az egyesületi vagyonnak erdészeti czélok 
javára leendő kezelése és gyüniöicsöztetése iránt, valamint a Deák 
Ferencz nevet viselő irodalmi alapítványnak, a Wagner Károly és 
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gróf Tisza Lajos nevet viselő segély és Bedö Albert nevet viselő 
ösztöndij-alapitványnak, továbbá a Magyar erdötisztek árvaleányait 
segélyező alapítványnak az ezen alapítványokra vonatkozó szabá
lyok értelmében (81 — 1 2 3 . §§.), ki által leendő kezelése fölött a 
közgyűlés intézkedik. Ebbeli határozatát az egyesület a m. kir. 
kormánynak följelenti. 

131. §. A mennyiben az egyesület a jelen alapszabályokban 
meghatározott czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, 
a kir. kormány által, ha ne tán további működésének folytatása 
által az állam, vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztet
nék, működése haladéktalanul felfüggeszthető, s a felfüggesztés 
után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg 
feloszlatható, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtar
tására különbeni feloszlatás terhe alatt kötelezhető. 

Budapest , 1895. május hó 29. 

Tisza Lajos, s. k. 
elnök. 

Horváth Sándor, s. k. 
titkár. 
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Látta a földmivelésügyi m. kir. minister. 

Budapest , 1895. június 18-án. 

A minister m e g b í z á s á b ó l : 

Bedő Albert, s. k. 
országos föerdőmester és minist , t a n á c s o s . 




