
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

MEGHÍVÓ 

az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 11-én d. e. 10 órakor Budapesten, saját helyiségé
ben (V., Alkotmány-u. 6. sz. II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
tevékenységéről. 

2. Tiz választmányi tag választása. A választmányból az alap
szabályok értelmében kilépnek, de újból választhatók: Bittner 
Gusztáv, Csik Imre, Fekete Lajos, Havas József, nemeskéri Kiss 
Pál, Krajcsovics Béla, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor, Osztroluczky 
Géza, Simon Gyula. 

3. Jelentés az 1909. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1911. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a „Deák-Ferencz-alapitvány" kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az 1911. évi kamatok hovafordi-
tása iránt. 

5. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozditására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1910. évi október hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

* 

Ezen meghívóval kapcsolatosan azon t. tagtársainkat, akik a 
m. kir. államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet-
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jegy váltására vonatkozó igazolvány megküldése végett levelező
lapon legkésőbb deczember hó 8-ig az alulírott titkári hivatalhoz 
fordulni szíveskedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán a 
közgyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni. 

Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 

II. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Buda

pesten 1910 október hó 12-én tartott rendes üléséről. 
Jelen voltak: dr. Bedő Albert alelnök, Almásy Andor, Csik Imre, 

Dapsy Frigyes, Oaul Károly, Hoffmann Antal, Kaán Károly, 
Marosi Ferencz, Nagy Károly, Osztroluczky Géza, Pech Kálmán, 
Schmldt Ferencz, Sóltz Gyula, Téglás Károly és Tomcsányi Gyula 
választmányi tagok, valamint az egyesület tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: Bittner Gusztáv, Havas József, 
Hirsch István, Krajcsovits Béla, nemeskéri Kiss Pál, Kócsy János, 
Laitner Elek, Máday Izidor, Muzsnay Géza, Török Gábor. 

I. Dr. Bedő Albert alelnök az ülést megnyitván, élénk sajnál
kozásának ad kifejezést afelett, hogy az egyesületi elnök ő exczel-
lencziáját gyengélkedése akadályozza a mai ülés vezetésében. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Osztroluczky Géza és Sóltz 
Gyula választmányi tagokat kéri fel. 

II. A pénztár forgalmáról a titkár a következő jelentést terjeszti elő: 
a bevétel f. évi január hó 1-től a mai napig 89.389 K 65 f, 
a kiadás ugyanezen idő alatt ___ . . . . . . 50.268 K 14 f. 

Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak 
be a legutóbbi választmányi ülés óta: 
Kötvényben tett alapítványok törlesztésére . . . 623 K 50 f. 
Gr. Tisza-Lajos-alap javára tett kötvény törlesztésére 49 K — f. 
Az altiszti segélyalap javára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 K 50 f. 

Egyben jelenti a titkár, hogy a számadásvizsgáló bizottság a 
pénztárt f. hó 10-én váratlanul rovancsolta és a pénztári kezelést 
ez alkalommal teljesen rendben találta. 

Tudomásul szolgál. 



III. Az egyesület képviseletében a nyár folyamán Nagy 
Károly főerdőtanácsos az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület közgyűlésén, Török Gábor városi erdőmester 
pedig a Magyar Gazdaszövetség nyíregyházai gyűlésén vett részt. 
Ezenkívül képviseltette magát az egyesület a vidéki erdészeti 
egyesületek közgyűlésein. 

Tudomásul vétetik. 
IV. Tudomásul vétetik továbbá, hogy Szepes vármegyében 

ujabb vidéki erdészeti egyesület alakult. 
V. A földmivelésügyi miniszternek az 1911-ben Omszkban 

tervezett mezőgazdasági és erdészeti kiállításra vonatkozó értesítése 
szintén tudomásul szolgál. 

VI. A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium értesítését, hogy 
a bükk-haszonfa kiviteli díjtételeit nem mérsékli, az igazgató
választmány egyelőre tudomásul veszi, de azzal a fentartással, hogy 
alkalmas időben ezzel a magyar erdőgazdaságra nagy fontosságú 
kívánsággal ismét előlép. 

VII. A titkár bemutatja dr. Bühler tübingeni egyetemi tanár 
levelét, amely szerint az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi 
szövetsége által kezdeményezett erdészeti bibliográfiában a magyar 
erdészeti szakirodalom feldolgozása is tervbe van véve. 

Ezen nyilatkozat alapján az igazgató-választmány a központi 
erdészeti kísérleti állomás javaslatához képest 5 év alatt fizetendő 
2000 (kettőezer) korona hozzájárulást szavaz meg ezen biblio
gráfia czéljaira azzal a fentartással, hogy ezen összeg folyósítása 
csak akkor kezdessék meg, ha a bibliográfia magyar részének 
ellátása iránt konkrét lépések történtek. 

VIII. A földmivelésügyi minisztérium a vizjogról szóló 1885. 
évi XXIII . t.-cz. kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény
tervezetet küldött, melyet az igazgató-választmány Tomcsányi Gusztáv 
és Kócsy János vál. tagokból és Nagy Károly m. kir. erdőtanácsos
ból (Lúgos) álló bizottságnak ad ki véleménynyilvánítás czéljából. 

IX. Fogassy Gyula rendes tagtól a következő indítvány érke
zett be : 

Az „ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség és baleset esetére való 
biztosításáról" intézkedő 1907. évi XIX. törvényczikk annyira zavaros, hogy ennek 
folytán a kerületi munkásbiztositó pénztárak és a munkaadók örökös harczban 
állanak. 



Nem kívánom a tekintetes igazgató-választmányt untatni az egymásnak 
ellentmondó §-ok felsorolásával, s csupán az erdőgazdaságot érdeklő intézkedésekre 
akarom felhívni figyelmét. 

Az idéztem törvényczikk 1. és 3. §-a felsorolja azon munkaköröket, amelyek 
alkalmazottjai baleset és betegség esetére biztositandók. 

Az 1-ső §-nak 12-ik pontja, a betegség esetére való biztosítást az erdei 
termeléssel összefüggő, mellékiparágakra; a törvény 3-ik §-ának 21. pontja 
pedig a ballesetbiztositást az iparszerü fa- és szénraktárakra és az iparszerü 
fatermelésre állapítja meg. 

A törvény tehát maga disztingvál és csupán az iparszerü fatermelésre álla
pítja meg a balesetre való biztosítás kötelezettségét. Logikusan gondolkozva, 
kell tehát lenni — amint hogy van is — nem iparszerü fatermelés is. Ez pedig 
nem lehet más, mint az erdőgazdaságból folyó fatermelés Ha ez nem ugy volna, 
felesleges lenne az „iparszerü" jelző használata. 

S lépten-nyomon mégis azt tapasztaljuk, hogy a munkásbiztositó pénz
tárak a biztosításba minden favágó munkást be akarnak venni; s a biztosítást 
ezen év január havától már nemcsak balesetre, hanem betegség esetére is követelik. 

Minthogy én, a birtokos által, saját erdejében, saját felfogadott munkásaival, 
s határozott vágásforduló, vagy éppen gazdasági terv alapján eszközölt fatermelést 
iparszerü fatermelésnek el nem ismerek; s ebben ma már a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter urnák 7083/1910. sz. elvi határozata is megerősít, ezen oknál 
fogva tisztelettel indítványozom : 

Mondja ki a tekintetes igazgató-választmány, hogy ezen, az erdőgazdaságot 
s az erdőbirtokost érdeklő kérdésben állást foglal; a kérdés sürgős tisztázása 
érdekében felir a kereskedelemügyi in. kir. miniszter úrhoz, s ha szükséges, erre 
nézve feliratilag az egész kormányhoz fordul. 

Véleményadás végett Vuk Gyula, Kaán Károly és Schmidt 
Ferencz vál. tagokból álló bizottságnak adatik ki. 

X . Ostadal Jenő rendes tag indítványt tett a vasúti jegy
kedvezménynek a magánszolgálatban álló erdőtisztekre való kiter
jesztése ügyében. 

Az igazgató-választmány egyelőre megbízza a titkárt az erre 
vonatkozó informácziók beszerzésével. 

XI. Az erdészet terén szükségelt kereskedelmi ismereteket 
tárgyaló kézikönyvre kiirt pályázatra „elmélet és gyakorlat" jelige 
alatt pályamű érkezett be, amelyet az igazgató-választmány meg-
birálás végett Téglás Károly és Kaán Károly vál. tagokból és 
Krippel Móricz főiskolai tanárból álló bizottságnak ad ki. 

XII. A f. é. közgyűlés idejét az igazgató-választmány deczember 
hó 11-ére, délelőtti 10 órára tűzi ki és a közgyűlés napirendjét 
a következőkben állapítja meg: 



1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
tevékenységéről. 

2. Tiz választmányi tag választása. A választmányból az alap
szabályok értelmében kilépnek, de újból választhatók: Bittner 
Gusztáv, Csik Imre, Fekete Lajos, Havas József, nemeskéri Kiss 
Pál, Krajcsovics Béla, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor, Osztroluczky 
Géza, Simon Gyula. 

3. Jelentés az 1909. évi zárszámadás megvizsgálásáról és az 
1911. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályázatok 
eredményéről és javaslat az 1911. évi kamatok hovafordítása iránt. 

5. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. 
XIII. A Deák-Ferencz-alapitvány 1911. évi kamatainak hova-

forditása iránt az igazgató-választmány azt a javaslatot teszi a 
közgyűlésnek, hogy azok, tekintettel a függőben lévő irodalmi pályá
zatok nagy számára, további rendelkezésig letétbe helyeztessenek. 

XIV. A titkár jelenti, hogy a Horváth-Sándor-alapitvány 
hatodik jutalomdija az év végével ismét kiadható s hogy az erre 
vonatkozó hirdetmény az Erdészeti Lapok legközelebbi számába 
felvétetett. 

Tudomásul szolgál. 
XV. A titkár javasolja, hogy az „Erdő" czimü lapban a járási 

erdőőrök és erdőszolgák részére előfizető vármegyéknek biztosított 
azt a kedvezményt, hogy erdőőri pályázatokat e lapban díjmentesen 
közölhetnek, az egyesület szüntesse meg. 

Az igazgató-választmány ettől eltérően ugy határoz, hogy a 
vármegyéket ettől a kedvezménytől nem fosztja meg, de a díjta
lanul közlendő szöveg legnagyobb terjedelmét 15 garmond-sorban 
állapítja meg. Ily téren garmond-szedéssel el nem helyezhető 
hirdetések az elfoglalt többi tér után a rendes dijakat fizetik. Ez 
a rendelkezés 1911 január 1-ével lép életbe. 

XVI . A Délmagyarországi Közművelődési Egyesületnek ala
pítvány-tételére és a dunaharaszti parkszanatóriumnak ágybérletre 
vonatkozó ajánlatait az igazgató-választmány figyelembevehetőknek 
nem találta. 



XVII. Pellion Árpád m. kir. erdőmérnökgyakornoknak azt a kérel
mét, hogy atyja, néhai Pellion Lajos alapitó tagsági jogai reá ruház
tassanak, az igazgató-választmány az alapszabályok értelmében teljesiti. 

XVIII . Uj rendes tagokként felvétetnek: Albrich Gyula várost 
főerdész, aj. Orlovszky Gyula; Oöndör Béla városi erdész, aj. 
Huszár Kornél; Marschalko Ferencz végzett erdőmérnökhallgató,, 
aj. Zseleznyák Péter; Papp Gusztáv főiskolai tanársegéd, aj. Vadas 
Jenő és Roth Gyula; Vass József urad. alerdész, aj. Webel Elek. 

K. m. f. 

III. 

FELHÍVÁS 

a Horváth Sándor-alapitvány jutalomdija ügyében. 

A Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth-
Sándor-alapitványnak kamataiból a folyó évben a hatodik 
1000 koronás jutalomdíj ki lesz adható. Ezzel a jutalomdijjal alap
szabályaink 156. szakasza szerint az egyesületnek oly tagja jutal
mazandó, akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos müvelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati inté
zése, a szakoktatás vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság 
fejlődésére szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések 
terén általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és 
hasznosnak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra 
az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal élni 
és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben-
november hó 15-ig beküldeni szíveskednének. 

Névtelen ajánlólevelek figyelemben nem részesülnek. 
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember hóban-

tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutalmazásra 
ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással ítéli oda. 

Budapesten, 1910 október hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 



IV. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdij és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapitványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 
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