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AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI 
a m. Mérnök egyesület 1868 ki február 23 és 24 én tartott 

rendes közgyűlésének jegyzökönyve. 
(Kivonat.) 

E l s ő n a p . 
A választmány által megállapított közgyűlési napirend alapján, február 

23-kán, reggeli 10 órakor, több mint 200 tag gyűlt össze az evangelikus gy-
mnasiuni dísztermében. Vendégek csekély számmal jelentek meg. 

Ezen első nyilvános közülés tárgyai voltak : 
1) Az elnöki megnyitó beszéd. 
2) A tiszti jelentés 1867-ről. 
3) Népszerű előadás a topograpliia fejlődéséről, Tóth Ágostontól. 
4) Általános észrevételek a műépítészet képviseltetéséről az 1867-diki 

párisi kiállításon, Henszlmann Imrétől. 
Végül az elnök megköszönvén a jelenvoltak részvétét és ügyeimét, az 

ünnepélyes közülést néhány perczczel délutáni 1 óra után berekeszti. 

M á s o d i k n a p 
Február 24-kén, délelőtti 9 órakor közel 100 tag gyűlt össze az egyesü-

let helyiségeiben. Néhány perczczel 9 óra után az elnök, melegen üdvözölvén 
az egybegyűlt tagokat, az ülést megnyitja. 

I. A mult közgyűlés óta felvett tagok bejelentetnek. — A tetemes növe-
kedés az egyesületi tagok számában örvendetes tudomásul vétetik. 

II. A választmány által készitett ügyrend előterjesztetvén, s annak egyes 
szakai pontonként megvítattatván, a közgyűlés a következő módosításokat emeli 
határozatra. 

Az 1-ső §-ra nézve megjegyeztetik, hogy ez egyesület julius-augustus-
september hónapokban nem tart ülést. 

A 18. és 21 §§-nál megjegyeztetik, hogy az egyesületnek küldött pénzek 
nem a titkárhoz, hanem a pénztárnokhoz czímezendők. 

A 22. és 23. §§. — a titkár nem lévén szükségképen szerkesztő is — 
elhagyandók. 

A 24. § oda módosíttatik, hogy a közlöny minden czikke garmond be-
tűkkel nyomandó. 

Az inditvány, melyet Pretsinszky Pál, e szakaszt illetőleg Írásban terjeszt 
a közgyűlés elé — a szerkesztői bizottmánynak azon megjegyzéssel adatik ki, 
hogy a képletek gyűjtésére állandó rovat nem mutatkozik czélszerünek. 

A 27. § következőleg módosíttatik : A közlöny szerkesztése egy, a vá-
lasztmány által választott szerkesztőre, és 6 tagból álló szerkesztői bizott-
mányra bizatik. 
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A 28. § nál megj egyeztetik, hogy a szerkesztő is titkosan választandó. 
A 29. §-nál megjegyeztetik, hogy a szavazatok megoszlása esetén, a szer-

kesztő véleménye dönt. 
A 30. §-ban szerkesztőtitkár helyett — egyszerűen szerkesztő teendő 
A 31. § oda módosittatik, hogy a szerkesztői bizottmány, nyomtatott 

ivenként, nem 10, hanem 20 frtot kap. 
A 32. § kihagyandó. 
A 3ö. §, minthogy otthon való használatra könyv nem fog kiadatni — 

kihagyandó. 
A 37. § b) pontjához foglalandó az, a mi a 38. § b) pontja alatt áll. 
A 37. § c) pontja igy fogalmaztatik: a takarékpénztárban vagy más, 

nyilvános pénzintézetnél elhelyezett forgó tőke jövedelme. 
A 38. §. kihagyandó. 
A 42. § második bekezdése igy módosittatik : Mihelyt a pénzkészlet 200 

írtnál nagyobb, a többletet a pénztárnok a takarékpénztárba, vagy más, nyil-
vános pénzintézetbe köteles adni. 

Az ügyrend, az imént elsorolt módosításokkal elfogadtatik s a módosit-
ványok értelemhü formulázása a választmányra bizatik. 

III . Ezután az 1867-iki május hó 20-án az alapszabályok revisiójára ki-
küldött bizottság előterjeszti javaslatát. Az elnöklő mindenek előtt fölemlíti 
hogy az alapszabályok módosítására, az egyesületi tagok %-ának szavazta 
szükségeltetvén, a közgyűlés ezúttal nem határozhat, miután a tagok ilv szám-
ban meg nem jelentek : mindamellett czélszerü j ívulo t módosításokat elő-
legesen megvitatni, hogy az egy hónap nrnlva összehívandó közgyűlés elé ha 
tározathozatalra teljesen kész javaslat terjesztethessék. — A bizottság által 
előterjesztett javaslat pontonként vitatás alá vétetvén, a közgyűlésen jelen volt 
tagok többségének véleménye szerint az alapszabályok akkép lennének módo-
sitandók, a mint az a mellékletben tervezetben formuláztatott. (A tervezet a 
tagoknak annak idejében megküldetett.) 

IV. A titkár jelenti, hogy Hencz Antal, ki még a mult nyáron készített 
az egyesület számára egy alapszabályi tervezetet, az imént elfogadottat a ma-
gáétól több lényeges pontban eltérőnek találván, kéri a közgyűlést, hogy ter-
vezete, melyet saját költségén ki fog nyomatni, a tagoknak szintén megküldet-
nék. — A nemes buzgalomról tanúskodó ajánlatot a közgyűlés szívesen elfo-
gadja. 

V. Herrich Károly indítványozza, hogy a mérnök-egyesület tagjai, vala 
mint a nemzeti Cassinóéi, köteleznék magukat az egyesületnek egy-egy emlé-
ket hagyományozni. — A közgyűlés az indítványt elvben elfogadja, a szaba-
tos formulázásra magát az indítványozót kérvén föl. 

VI. Az 1868-ban remélhető bevételek, és kiadásokról az előirányzat be-
mutattatván (Lásd '//. alatt) — észrevétel nélkül helybenhagyatik. 
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VII. Szily Kálmán, az egyesület eddigi szerkesztő-titkára, megköszönvén 
a benne helyzett bizalmat, másirányú elfoglaltatásai miatt, állásáról lemond. — 
Káta i Gábor indítványára a visszalépett titkárnak, tanúsított buzgalmáért a 
köszönet jegyzőkönyvileg kifejezendő. 

VIII. Az üresedésbe jött titkári állomásra a szavazatczédulák beszedet-
vén, és a szavazatok följegyzésére Kátai Gábor, Pribék Béla és Szily Kálmán 
kéretvén meg, az eredmény constatáltott, a mint következik. 

Beadatott összesen 70 szavazat, s ebből nyort : 
Kherndl Antal 58 szavazatot 
Ney Béla 3 „ 
Szily Kálmán 5 „ 
Mojsisovics Vilmos 2 „ 
Hajnal Antal 1 „ 
Kruspér István 1 „ 

E szerint a következő két év tartamára ti tkárnak megválasztatot: Kherndl 
Antal. 

IX. Kherndl Antal megköszöni a benne helyezett bizalmat, s kijolenti, 
hogy annak telhetőleg megfelelni mindenkor kötelességének fogja ismerni. — 
Az új titkár e nyilatkozata éljonzéssel fogadtatik. 

X. Végro számvizsgálóidul kiküldetnek: Hencz Antal, Vidacs István, 
Zsigmondy Gusztáv. 

.//• Az egyleti 1868 ki budget. 
A) B e v é t e l . 

1.) Az egylet rendes bevételei ez év folytán a következők: 
1.) A tagsági dijak 
a) 204 helybeli tagdíj 12 írtjával 2448 frt. 
b) 612 vidéki „ „ 6 3672 „ 

összesen 6120 frt. 
Ebből, mint biztosan befolyó öszvegot, a mult évi tapasz-

talás alapján %-étszámitva 4370 frt. 
2.) Az alapítványok kamat ja 4100 frt. á 6 % . . . 246 „ 
11.) Rendkívüli bevételek. 
1.) Az 1867-iki pénztármaradvány 298 „ 
2.) Nagy László, Mittordorfer Ferencz és Szkalnitzky 

Antal tagoknál még künlevő, az egyesület közlönyé-
nek tett ajándék 196 frt. 

E szerint 1868-ki rendelkezésre álló összos bevétel . 5110 frt. 
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B) K i a d á s o k 
1.) A személyzet fizetése és pedig: 

Titkár 600 frt. 
Pénztárnok 200 „ 
Könyvtárnok 100 „ 
Szolga 360 „ ^ 

összesen 1260 frt. 
2.) Szállásbér 1000 „ 
3.) Különféle nyomtatványok, mint megbivók, évi jelen-

tés s. a. t 300 „ 
4.) Papi r, postabér és más irodai költségek . . . . 100 „ 
5.) Ez egyleti helyiség bútorzata és felszerelése, ide számít-

va a bútorzatra még fizetendő öszveget 700 „ 
6.) Különfélék. — Fűtés, világitás 200 „ 
7.) Könyvtári eddig kötelezett kiadások 700 „ 
8.) A közlöny deficitje a mult évi tapasztalás szerint . 400 „ 

1868-iki kiadások összego 4660 frt. 

C) O s s z e á l l i t á s . 

1868-iki bevételek öszvege 5110 frt. 
„ kiíidások „ . 4660 „ 

marad 450 frt. 
rendelkezésre, mely öszveg legczélszerübben a könyvtár szaporítására fordít-
ható. 

XII. Választmányi ülés február lió 16 án. 

I. Titkár jelentést tévén a közgyűlési előkészületekről, hivatalos állásá-
ból folyó kötelességének ismeri eleve figyelmeztetni a választmányt, bogy az 
ünnepélyes közülés eszméje, melynek megtestesitését a mult ülés egyhangúlag 
elhatározta, a választmányon kiviil álló tagok között -— úgy látszik — ezúttal 
még nem talál tetszésro. Fölhozatik az ünnepélyes közülés ellen az, hogy az 
egyesület még nem rendelkezik oly múlttal, mely a siker zálogául szolgálhatna 
s igy tartani lehet attól, hogy a közülés, ha a remélt figyelemben nem részesül-
az egyesület méltóságának csak ártani fog, tartani lehet továbbá attól is, hogy 
a közülési programm, leszámítva belölo az elnöki megnyitó beszédet, nem mu-
tat garantiát arra nézve, vájjon a többé kevésbbé mindig unalmas tiszti jelen-
tés, s az előadás oly elvont tárgyról, minő a topographia, birand-e elég vonzó 
erővel, hogy vendégekre számithassunk, s hogy ezek élvezetesnek találandják-e 
azt, a mit a Mérnök-Egyesület első föllépésekor nyújtani képes volt. 

Elnök úr kijelentvén, hogy szívesen alárendeli egyéni nézetét a választ-


