
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Jegyzőkönyv 
a z O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k B u d a 

p e s t e n 1914. é v i j ú n i u s h ó 16-án t a r t o t t ü l é s é r ő l . 

Jelen voltak: Dr. Bedő Albert és Horváth Sándor alelnökök, 
Csik Imre, Csupor István, Gaul Károly, Qesztes Lajos, Kaán 
Károly, Kiss Ferencz, nemeskéri Kiss Pál, Schmidt Ferencz, 
Téglás Károly és Török Sándor választmányi tagok, Bund Károly 
egyesületi titkár és Oaál Károly egyesületi pénztáros. 

Távolmaradásukat kimentették: báró Tallián Béla, elnök, 
Almásy Andor, Bittner Gusztáv, Havas József, Hering Samu, 
Hoffmann Antal, Jákói Géza, Krajcsovits Béla, Kócsy János, Marosi 
Ferencz, Nagy Károly, Osztroluczky Géza, Szabó József, Tomcsányi 
Gyula és Vadas Jenő választmányi tagok. 

I. Dr. Bedő Albert I. alelnök az ülést megnyitva, a jegyző
könyv hitelesítésére Horváth Sándor alelnököt és nemeskéri Kiss 
Pál vál. tagot kéri fel. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő: 
A bevétel 1914. évi január hó 1-től a mai napig. . . 64.418-18 K. 
A kiadás ugyanezen idő alatt .__ 32.712-95 K. 

Rendkívüli bevételként mint készpénzalapitvány 920 K, kötelez
vényben tett alapítványok törlesztésére 225 K, a Wagner-Károly-
alapra pedig 4 - 80 K folyt be. 

Egyben a titkár jelenti, hogy a pénztári kezelést f. é. április 
hó 25-én az V. ker. elöljáróság, június hó 12-én pedig a számadás
vizsgáló bizottság felülvizsgálta és rendben találta. 

Tudomásul szolgál. 
III. A titkár bemutatja a földmivelésügyi miniszter ur átiratát, 

amelyben örömének ad kifejezést afelett, hogy az egyesület f. é. 
közgyűlésével kapcsolatosan a szomolnokhutai és delnekakasfalvai 
m. kir. erdőgondnokságokat megkivánja látogatni. 

Ezzel kapcsolatban a titkár jelenti, hogy az elnökség idő
közben a delnekakasfalvai m. kir. erdőgondnokságba tervezett 
kirándulásról lemondott, amennyiben az igen hosszura nyújtaná 
a közgyűlés tartamát. Ehhez képest a közgyűlés és a vele 



kapcsolatos kirándulások részletes programmjára nézve a titkár 
következő előterjesztést teszi: 

Augusztus 22-én megérkezés Kassára. Ismerkedési estély. 
Augusztus 23-án d. e. IOV2 órakor a közgyűlés megnyitása 

a Schalkház szálló nagytermében a következő tárgysorozattal: 
1. Titkári jelentés. 
2. Elnök, két alelnök, 30 választmányi tag és számadásvizsgáló 

bizottság választása. A választmányból az alapszabályok értelmében 
kilépnek, de újra választhatók. Bittner Gusztáv, Csik Imre, Fekete 
Lajos, Havas József, Jákói Géza, Kiss Ferencz, nemeskéri Kiss Pál, 
Krajcsovits Béla, Lászlóffy Gábor és Osztroluczky Géza. Ezenkívül 
a legutóbbi közgyűlés által módosított alapszabályok értelmében 
20 uj választmányi tag is választandó. 

3. Jelentés az 1913. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1915. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatokról. 

5. Kársai Károly városi erdőtanácsos felolvasása Kassa város 
erdőbirtokáról. 

6. Indítvány az 1915. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. 
Közgyűlés után közös ebéd a Schalkház szálló télikertjében. 
Ugyanerre a napra Kassa város közeli tölgyerdeibe irányuló 

kirándulás is tervbe van véve, melynek időpontja pontosan csak 
később lesz megállapítható. 

Augusztus hó 24-én. Kirándulás a kassa-bélai városi fürészhez 
és a körülötte fekvő erdőkbe. 

Ebéd Bankófüreden. Délután a Bankófüred körüli erdők (tölgy) 
megtekintése és gyalog Csermelyfüredre, onnan pedig villamos 
vonattal Kassára. 

Augusztus hó 25-én reggel különvonattal Szomolnokhutára. 
Villásreggeli. Részben kocsin, részben gyalog a stoószi kápol
nához, azután a hegygerinczen haladva, az 1912. évi széldöntött 
erdőségek megtekintése. Lebocsátkozás a Nagymedencze-völgybe. 
Erdei vasúton a Kovand-völgybe. Ebéd az u. n. Vámnál. Délután 
a kincstári fürész megtekintése, azután erdei vasúton a szomolnok-



hutai állomáshoz Különvonattal Margitfalura, ahol a társaság fel
oszlik. 

Az igazgató-választmány az előterjesztett programmot el
fogadja és felkéri az elnökséget, hogy a netalán még szükségessé 
váló módosításokat és részletes időmegállapitásokat saját hatás
körében eszközölje. 

IV. Az 1000 K-ás tanulmányuti ösztöndijat, amelyet az egyesület 
Sweizba teendő erdészeti tanulmányútra tűzött ki, az igazgató
választmány négy folyamodó közül Erlicz János osztr.-magy. állam-
vasuttársasági erdőmérnöknek adományozza. 

V. Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetsége f. év 
szeptember havában Budapesten tartja közgyűlését. A központi 
erdészeti kísérleti állomás kéri az egyesületet, hogy a közgyűlésen 
képviseltesse magát és a gyűlések tartására a székház termét engedje át. 

Az igazgató-választmány az egyesület helyiségeit készséggel 
átengedi e ezélra, képviselete iránti intézkedésre pedig az elnök
séget kéri fel. 

VI. Béky Albert r. tag indítványt tett az Erdészeti Lapokban 
megjelenő közlemények után fizetett irói dij felemelése iránt,, 
amelytől a szakirodalmi tevékenység fellendülését várja. 

Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy a jelenleg 
érvényben lévő dijszabás már igen régóta áll fenn, méltányosnak 
tartja az irói tiszteletdijak felemelését s azokat 1914. július 1-től 
kezdődő érvénynyel a következőképen állapítja meg: 

16 oldalas nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely átdol
gozást nem igényel 6 4 — 9 6 K, ha átdolgozást igényel, vagy sza
batos fordításért 48—64 K, átdolgozást igénylő fordításért 32—48 K. 

VII. Az Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövet
sége azzal a kéréssel fordult az egyesülethez, hogy az „Az Erdő" 
czimü szaklapban hivatalos közleményei részére díjmentesen külön 
rovat nyittassék. 

Az igazgató-választmány e kívánságnak hajlandó eleget tenni, 
csupán azt kötve ki, hogy az Országos Erdészeti Egyesület czél-
jaival ellentétben álló közlemények e rovatban nem találhatnak helyet. 

VIII. Borsod, Gömör, Heves megyék erdészeti egyesületének 
átiratát a járási erdőőri intézmény államosítása tárgyában a választ
mány az ebben a kérdésben már kiküldött bizottságnak adja ki. 



IX. A földmivelésügyi miniszter ur értesítése az erdészeti 
államvizsgáló bizottság megújításáról tudomásul szolgál. 

X . Mint behajthatatlan követeléseket néhai Schmidt János 
alapító tag után 283 K tőkét és 35 K kamatot, Lipka Béla rendes 
tag után pedig 91 K tagsági dijat a választmány törlésre ajánl a 
közgyűlésnek. 

X I . Néhai Szilárd Károly és Jávorszky Albert alapító tagsági 
jogai az alapszabályok értelmében azok fiaira, Szilárd Tivadar 
m. kir. segéderdőmérnökre és Jávorszky Zoltán m. kir. erdőmér
nökre ruháztatnak át. 

XII . Uj tagokként felvétetnek: 
a) alapító tagnak az erdélyi róm. kath. státus, aj. Bogdán 

Géza ; őrgróf Palavicini Sándor v. b. t. t., aj. Kiss Ferencz, továbbá 
Terray Gyula rendes tag egyenként 300 K készpénzalapitványnyal, 
gróf Degenfeld-Schotnburg Pál 500 K-val, gróf Lónyay Elemér föld
birtokos 300 K-val kötelezvényben, aj. a titkár; 

b) rendes tagnak: Bálás Dezső m. k. erdőmérnökgyak., aj. 
Buhescu Terentius; dr. Béke/l Rémig zirczi apát, aj. Szigeti Rezső; 
Bukovcsán Béla és ifj. Deák Gerő m. k. erdőmérnökgyak., aj. 
Buhescu Terentius; Horváth Sándor m. k. erdőmérnökgyak., aj. 
Szuppek József. 

Az igazgató-választmány egyúttal Bogdán Géza kir. erdő
felügyelőnek, aki az egyesület részére utóbbi időben számos uj 
tagot nyert meg, buzgó fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavaz. 

K. m. f. 
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