
AZ ORSZÁGOS

I R D S S m i ' E G I E S O L l T
KÖZLEMÉNYEI .

í. F ü z e t .  M á r c z i u s  1 8 6 8 .

A z  Országos Erdészeti-egyesület 1868. évi márczius 
3-kán tartott választmányi ülésének 

jegyzőkönyve.
Elnökölt: L ó u y a i  Grábor,  jelenvoltak : D i v a l d  Adol f ,  
G i l l e r  J ános ,  I n k e y  J óz s e f ,  P r i n d l  A n d r á s  vá

lasztmányi tagok é s Be d ö  A l b e r t  titkár.

I. Az egyesület elnöke ez ülésbe betegsége miatt nem ve
hetvén részt, a választmány tagjai egyetértő kivánatára Lónyai 
Gábor úr elnököl.

II. A múlt választmányi ülésről szerkesztett jegyzőkönyv 
felolvastatván az annak értelmében tett intézkedések tudomá
sul vétetnek.

III. A múlt közgyűlés határozata folytán a közgazdasági 
ministeriumhoz felterjesztett egyleti ügyrend említett miuiste- 
rium által jóváhagyatott, minélfogva annak az egyesület közle
ményeiben leendő kinyomatása elrendeltetik.

IV. Az erdészeti törvényjavaslat az 1867. évi közgyűlés 
azon kivánatához képest, melyszerint annak mielébbi életbe
léptetése eszközöltessék, az országos magyar gazd. egylettel 
egyetértőén a közgazdasági ministeriumhoz terjesztetett fel.

Az erdő törvények felmerülése folytán elnök telemliti azon 
közösen érzett sajnos viszonyt, hogy az erdöpusztitás és erdei 
kártételek mind nagyobb mértékben szaporodnak s hogy a 
jelenben fennálló erdőtörvényeknek nem kellő szigorral való 
alkalmazása az erdögazdászatot érzékeny károkkal terheli: 
mely okból az egyesület, hogy az erdő állományt és erdő tulaj-
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dönt a mennyire lehetséges a tényleg fennálló törvények értel
mében is fenntartsa és védelmezze, kívánatosnak hiszi a hazai 
gazd-egyleteket felkérni, mikép értesítsek arról, hogy területei
ken az erdőgazdászat kezelése és az erdőkároknak biróilag tör
ténő elitélése, — úgy az Ítéleteknek végrehajtása körül a hatósá
gok által tétetnek-e kellő intézkedések s az e részt fennálló törvé
nyek jutnak-e érvényre? s hogy a mennyiben ez nem történnék 
a közügy érdekéből szíveskedjenek a tudomásukra jutott posi
tiv eseteket egyletünkkel közölni, hogy igy névleges adatokra 
hivatkozhatva illető helyen az ei’dőgazdászat érdekében sikeres 
lépéseket lehessen tenni és a kárositások gyökeres megakadá
lyozását kérni.

V. G i l l e r  János az erdészeti törvényjavaslat 16. §-ra 
vonatkozó észrevételeit írásban ez ülés elé terjesztvén az az 
egyleti közleményekben nyilvánosságra adatik s a közgazdasági 
Ministeriumhoz is mint az erdészeti törvényjavaslathoz tartozó 
adat és magánnézet felterjesztetik.

VI. Olvastatik a debreczeni gazd-egylet alelnökének M o 1- 
n á r  György urnák levele, melyben a közgyűlés idejének tuda- 
tását azon okból kéri, hogy a debreczeni gazd-egylet, az erdé
szeti egyesület közgyűlése alkalmával, gazdásági és erdészeti 
kiállitást szándékolván megtartani, ez iránt intézkedhessék: 
egyesületünk hazafias elismeréssel fogadja a debroczeni t. gazd- 
egylet barátságos figyelmét valamint azon buzgó törekvését is, 
hogy gazdasági és erdészeti viszonyainknak ismertetésére és 
lehető javítására ilyen üdvösnek ismert nemes verseny útján 
kíván hatni, s a tisztelt al-elnök úr által is javaslott 
napokat, mint a melyeket egyesületünk is legalkalmasabbaknak 
tart elfogadva,a f. évi közgyűlést September havának 20. 21.22. 
23. 24. napjaira olyképen tűzi ki; hogy 20-án délután csupán a 
tagok ismerkedési összejövetele leend, 24-én pedig zárülés és a 
netalán szükséges választmányi intézkedések tétetnek meg, 
mely határozat Debreczen városa tisztelt közönségével és a tiszt, 
gazd. egylet alelnökével is az egyleti elnökség útján közlendő.

VII A közgyűlésen tárgyalandó fontosabb erdőgazdasági 
kérdéseknek lehető legczélszerübb megállapithatása czéljából a 
választmány elhatározza, hogy a hazai erdőbirtokosok és szak-
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emberek azon helyi vagy általános érdekű erdőgazdasági kér
dések közlésére szóllitassanak fel, melyeknek a f évi közgyűlés 
által leendő megvilágítását illetőleg tárgyalását erdészeti viszo
nyaink vagy saját szükségük szempontjából is kívánatosnak 
vélik; — ugyan e czélból Debreczen város erdőm es tere is mint 
a nevezett város erdészeti ügyeinek szakértő ismerője az elnök
ség által felkérendő, mikép tudassa egyesületünkkel azon erdő
gazdasági kérdéseket, melyeknek tárgyalását tekintettel Debre
czen városa és vidéke erdészeti viszonyaira, kívánatosnak vagy 
netalán szükségesnek ismeri. Az egyesülettel f. évi május végéig 
közlött nyilatkozatok alapján a debreczeni közgyűlésen tárgya
landó kérdéseket a választmány fogja kitűzni.

VIII Gr. P á 1 f f y Mór alapitó tagnak egyesületünkhöz in- 
zett levele, mely több erdészeti ügyre vonatkozó indítványt tar
talmaz, a közgyűlés által tágyalandó erdőgazdasági* kérdések 
kitűzésénél vétetik részletes tárgyalás alá; az egyesület azon
ban addig is a tisztelt tagtárs ügybuzgó közreműködését elis
merő köszönettel fogadja.

IX. A somogymegyei gazdasági egylet erdészeti szakosz
tályának elnöke I n k e y József, egyesületünket annak kieszköz
lésére kéri fel, hogy Somogyinegye székhelyén Kaposvárt az 
erdészeti segédszemélyzet számára alsóbb-rendü erdészeti vizs
gák tartassanak meg, mivel az ilyen vizsgát letenni szándé
kozók távolabb eső helyre nem képesek elutazni: mi
után a Somogy-megyei t. gazdasági-egylet erdészeti szak
osztálya ezen vizsgáknak Kaposvárt leendő megtartását szük
ségesnek ismeri, az egyesület e tárgyat a közgazdasági királyi 
ministeriumhoz ajánlólag fogja felterjeszteni.

X. Tudomásúl vétetik a titkár azon jelentése, melyszerint 
Buda  fővárosának az erdei magfák fenn vagy fennuemtartása 
tárgyában egyesületünkhöz intézett kérdésére, az erdőgazdaság 
szabályai szerint adható kimerítő válasz, a tárgy sürgős voltánál 
fogva azonnal és oly értelemben történt meg, hogy az erdőgaz- 
dászat ilyen kérdéseire határozott felelet csak a helyiviszonyok 
részletesbb ismerete után adható — s e  czélból ha a t. város 
kívánná, egyesületünk kész leend az illető erdőterület szemlé
jére egy szakértőt kiküldeni.

1*
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XI. Az elnökség a hazai erdőbirtokosokat és az erdészet 
ügybarátait újabban felkérte, hogy az egyesület alapitó tagjai 
közé belépjenek, minek folytán a következő tagok jelentet
nek be :

a) a 1 a p i t ó k :
Sopron szab. kir. város 100 ft. Papi Balogh Péter 200 ft. 

Beszterczebánya szab. kir. város 100 ft. Nachtnebel Ferencz 100 
ft. Balás Vincze 100 ft. Prindl András 100 ft. Kugler József kp. 
100 ft. Gedoveháki Ernust Kelemen 100 ft. Debreczen szab. 
kir. város kp. 200 ft. Kolozsvár szab. kir. város 100 ft. Kecs
kemét szab. kir. város 100 ft. A cs. kir. államvasut kp. 200. A 
szt. Mártonról czimzett Pannon-hegyi főapátság kp. 100 ft. Gr. 
Andrássy György 100 ft. Gr.Pálffy Mór 100 ft. Lázár Jakab 100 
ft. Szakolcza szab. kir. város 100. Temesvár szab. kir. város 100 
ft. Hajnik János 200 ft. Frankner Antal 100 ft. b. Beust Ödön 
100 ft. gr. Breuner Ágoston 100 ft.

b) évdijasok tagokká felvétettek :
Fendt Antal, Möller Frigyes, Buday János, Adriány Já

nos, Halácsy Kálmán, Campione Károly, Wenk József, 
Kossányi Róbert, Récsey Pap Albert, Mangesius Mihály, Solcz 
Gyula, Bübler Gusztáv, Borsitzky Károly, Kiss Ferencz, Göll- 
ner Antal, Solcz Károly, Schmerl Sándor, Braun Károly, Girsik 
János, Holler Engelbert, Foász Alajos, Denk Adolf, Szojka Mi
hály, Ráth János, Zabojszky László szepesi püspök ö méltósága 
2 részvénynyol, Tóthi Szabó Sándor, Grumanek Vilmos, 
Eibl Gusztáv,Ölberg N., Bikkal Nándor,Barlay Sándor, Teutschl 
Mihály, Obermayer Jenő, Sporzon Gyula, Marits Zsigmond, 
Okulicsányi Károly, Truxa Antal, Trnovszky Márk, Zuskin 
Ferencz, Teschler Vincze, Gruber Károly, Jaros János, Gresskó 
Gyula, Kontz Imre, Rózsa Imre, Ledniczky Alajos, Antalffy 
Flóris, Mandelik Dániel, Sturm József, Ordódi István, Schrei
ner Mihály, Szoller lgnácz, Pétersil István, Spindler Károly, 
Lengyel Károly, Polli József, Hofstaller J. Saial N.

XII. Azon erdészeti kézikönyvre, melynek megírására a 
múlt közgyűlés által 200 ft. pályadij tűzetett ki az elnökség 
ietézkedése folytán a pályázat, miután annak mielébbi kiadása 
szükségesnek ismertetett, a lapokban és az egyesületi évkönyv-
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ben is közölve lett, mely intézkedés és a kiirt pályázat is jóvá
hagyatnak.

XIII. Az egyleti tagok oklevelének kiállittatását a köz
gyűlés a választmányra bízván, ez annak szövegét következőleg 
állapítja meg : „Az Országos Erdészeti-Egyesület ezen oklevél 
erejével X. X. urat (alapitó rendes vagy tiszteletbeli) tagjának 
ismeri. Kelt Pesten 18 . . . aláírva az elnök és titkár által. A 
titkár bemutatja még a kiállítás tervezetét mi szintén jóváha
gyatván a választmány további intézkedések megtételére felha
talmazza, kijelentvén egyszersmind azt is, hogy a tagok az ok
leveleket a posta költség megtérítése mellett ingyen kapják.

XIV. Az 1868. évi költségvetés megállapítása a választ
mányra lévén bízva, ez a kiadásokat az egyesület jövedelmei
hez mérve az 1868. évre következő előirányzatot állapítja meg.

jováha- jováha-
Bevétel. gyott Kiadás. gyott

fr. kr. fr. kr.

1. Tagsági dijakból . . . 2000 1. Hivatali fizetések (titkár
2 . Hátralékban levő tagsági és ír n o k ) ........................... 1360 ___

dijak törlesztéséből . . 300 — 2. Az Egylet közleményei-
3. Alaptőke kamatjaiból . . 1000 — nek kiadása, könyvtár és
4. Pártoló dijakból . . . 200 — könyvkötő,az Érd. lapok-

összesen . . 3500 _ nak szerződésileg járandó
150 ft. d íjja l...................... 650 —

3. Egyleti helyiség s titkár
la k á s a ................................. 360 —

4. Világítás és fűtés átalánya 40 —

5. Irodai költségek átalánya 50 —

6. Utazások s napidijak . . 200 —

7. Posta dij és bélyeg kiadás 100 —

8. Hendkivüliekre s jutalma-
zásokra ............................ 200 -

9. Szolgálat . . . . . . 60 -
összessen . 3020 —

A jóváhagyott bevétel s kiadás összehasonlítása folytán a 
folyó évről 480 frt. felesleg mutatkozik.

XV. Többen az egyesületi tagok közül, kik a tagsági díj
jal a múltra hátralékban vannak, részint idöhaladékot kérnek 
a fizetésre, részint pedig bekövetkezett nehéz anyagi körülmé
nyeik miatt tartozásaik elengedéséért folyamodnak ; az illetők
nek a leveleikben megjelölt idöhaladék megadatik; azokra
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nézve pedig, kik tartozásaik elengedését óhajtják, megbizatik 
a titkár, hogy közelebbi folvilágositások megszerzése után az 
Összes hátralékok megjelölésével a további intézkedésre részle
tes kimutatást terjesszen elő.

XVI. Az 1867. évi számadások megvizsgálására Prindl 
András és Díváid József tagtársak kéretnek fel.

XVII. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével Lónyay Gábor 
cs Díváid Adolf urak bizatnak meg.
Láttam gr. Iíeglevich Béla, elnök. Hitelesitették :

Kiadta Bedö Albert, titkár. Lónyay Gábor,
Díváid Adolf.
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Az Országos Erdészeti-Egyesület 
ügyrendje.

i.

Ügyvezetés.

1. §. Az Országos Erdészeti-Egyesület ügyeit a köz- és vá
lasztmányi gyűlések az alapszabályok értelmében intézik.

2. §. Az alapszabályok 14. §.-a szerint az egyesület 
ügyeit az elnökség vezeti.

II.

Elnök

3. §. Az elnök minden köz- és választmányi ülésben az 
alapszabályok 15. §-a értelmében elnököl s mint ilyen meg
nyitja és bezárja a tanácskozást.

4. §• Az egyesület által kiadott okleveleket s mind azon 
iratokat,melyek annak — vagy az igazgató választmány nevében 
a hatóságokhoz, más egyletekhez vagy az egyesület körén kívül 
álló egyénekhez intézteinek az elnök írja alá.

5. §. Az elnök igazgatja az egyesület vagyonának kezelé
sét, s gondoskodik a választmányi gyűlések határozatának vég
rehajtásáról.
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6. §. Az elnök hívja össze a választmányi üléseket és 
sürgős esetekben az alapszabályok 18. §-a szerint rendkivüli 
közgyűlést is hirdethet.

Fontosabb ügyek tárgyalására a választmányi ülésekbe az 
egyleti tagok közül másokat, vagy az egyesület körén kivül ál
ló szakértőket is meghívhat.

A választmányi ülés tárgysorozatát az illetőkkel előre köz
li. — A mennyiben valamely ügy külön intézkedést igényelne s 
annak halasztása káros volna, jogában áll a kérdéses ügyet elö- 
leges kidolgozás végett a választmány valamelyik tagjának ki
adni s azt megbízni, hogy arról a közelebbi választmányi ülé
sen jelentést tegyen.

7. §. Ha valamely ügynek elintézése végett külön bizott
mány volna kinevezendő annak tagjait az elnök hozza javaslatba.

8. §. Az elnök jelöli meg, hogy a tanácskozás tárgyai mily 
sorban vétessenek föl, ö nyitja meg a tárgyalást s az illetőknek a 
bejelentési rendszerint szót ad ; felteszi a kérdéseket a szava
zásra és kimondja a határozatot.

Az elnök őrködik az ügy- és napirend pontos megtartása
felett.

9. §. Az elnök a közbeszólókat rendre utasíthatja; a 
csend helyre állítására pedig csengetyüvel ad jelt.

10. §. Az elnök tisztének megakadályozása esetében annak 
jogai az első- és esetleg a második alelnökre, ezek távollétében 
pedig az alapszabályok 15.§-a értelmében a kijelelendő választ
mányi tagra mennek át.

III.

Választmány.

11. § A választmány ülést tart az elnök meghívása folytán.
12. §.A választmányi tagoknak jogában áll a tárgysorozat 

bán kitűzött ügyeken kívül is indítványokat tenni, ezek vagy a 
gyűlés folyama'alatt vétetnek tárgyalás alá, vagy bizottmány
nak adatnak ki, a legközelebbi ülésben teendő jelentés végett* 
mire nézve vélemény különbség esetében szavazás határoz.
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13. §. A választmány megvizsgálja az utolsó választmányi 
ülés óta történt pénzkezelésről a kimutatást és a szükséges kia
dásokat az utolsó közgyűlésen megállapított költségvetés határai 
közt utalványozza.

14. §• A választmány elintézi a közgyűlés által reá bízott 
ügyeket s őrködik, hogy annak határozatai végrehajtassanak.

15. §. A választmány megállapítja a jövő közgylüés tárgy- 
sorozatát s választja annak ügyvezetőjét.

16. §. A választmányi ülések jegyzőkönyvei csak úgy 
hitelesek és közre bocsáthatók, ha azokat az elnök és ennek meg
bízásából még két az ülésben résztvett választmányi tag aláírta.

17 § Az alapszabályok 16.§-a értelmében hozandó választ
mányi határozatoknál a szavazás rendesen nyilvános, fontosabb 
esetekben a választmány határozata szerint titkos is lehet.

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

A kisebbségben maradt félnek jogában áll indokolt néze
tét jegyzőkönyvbe iktattatni.

18. §. Ha a választmány valamely tagja bizottmányi taggá 
neveztetik ki, résztvételét helyes ok nélkül megtagadni s a 
neki véleményezés végett kiadott ügyeket visszautasítani nem 
szabad.

IV.

közgyűlések.

19. § A közgyűlést az alapszabályok 19. §-a f. pontja sze
rint kitűzött helyre és időre az elnök hívja össze.

20. § Minden közgyűlés számára az alapszabályok 20. §-a 
értelmében tárgysorozat készítendő, melybe ha a közgyűlés ren
des, az alapszabályok 19. §-ában említett tárgyak is felveendők.

21. §. A tárgy-sorozatba fel nem vett kérdések tanácskozás 
alá csak akkor vehetők,'ha azt a gyűlés szavazattöbbséggel elha
tározza.
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22.§. Azok kik a tárgyalás alatt levő ügyhöz szóllani kíván
nak szándékukat az elnöknél jelentik, ki az illetőknek a bejelen
tés sorozata szerint szót ad.

*23. §, A tárgytól való eltérések nem engedhetők meg; 
nyomtatott vagy Írásbeli értekezést felolvasni csak az elnökség 
megegyezésével szabad.

24. §. A programba felvett tárgyakról tartandó előadások 
az elnöknek a gyűlés előtt bejelentendők.

Ha nagy terjedelmű értekezések szóbeli előadása idő hi
ánya miatt nem lenne megengedhető, azok a titkárnak az Egy
let Közlönyében való közzététel végett átadhatók.

25. §. Minden tagnak joga van a vita befejeztét indítványoz
ni s ha az ily indítványt legalább még egy tag pártolja az szava
zás alá kerül, és ha elfogadtatik csak az addig jelentkezett szóno
kok élhetnek még szóllási jogukkal.

26. §.A szavazás rendszerint felállással és ülve maradással 
megy véghez.

Választások czédulák által történnek
21. §.Az alapszabályoknak vagy az ügyrendnek értelmezé

sében felmerülő kételyeknél az akkori köz- vagy választmányi 
ülés szótöbbséggel dönt.

Szavazást bármely tag indítványozhat, de hogy annak hely 
adassék, szükséges, hogy az indítványozót a közgyűlésben lega
lább tiz, a választmányi ülésen pedig legalább egy tag pártolja.

V.

Titoknok.

28. §. A titoknok hatásköréhez tartoznak: a köz és vá
lasztmányi ülések jegyzőkönyveinek vezetése, az egyesület 
évkönyvének és közleményeinek szerkesztése, végül az egyesü
let ügyeire vonatkozó minden levelezések,

29 §. A titoknok vezeti az egyesületi irodát; s ellenjegyzi 
az egyesület által kiadott okleveleket.
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30.§. Felbontja mindazon leveleket,melyek az egyesülethez 
vagy annak igazgató választmányához vannak czimezve, azokat 
az elnöknek bemutatja s gondja van arra, hogy a beadványok 
jegyzőkönyvébe pontosan belegyenek iktatva.

31 § Az elnök távollétében elintézi az annak köréhez 
tartozó de halasztást nem szenvedhető levelezéseket s erről az 
elnöknek lehető leghamarább jelentést tesz.

32. §. Á beadványok jegyzőkönyvét minden választmányi 
ülés alkalmával bemutatja,melyet az elnök láttamoz;ezen kívül kö
telessége az egyesülethez érkezett vagy annak nevében az el
nök és általa kiadott fontosabb levelezéseket a választmány tu
domására hozni, valamint az egyesületnek küldött nyomtatvá
nyokat is bemutatni.

33. §. A titoknok gondoskodik arról, hogy az egyesület min
den évdijas tagja megtörtént belépését a neki kézbesített ebbeli 
nyilatkozat aláírása által bizonyítsa. Ezen nyilatkozatok a tagok 
névsorával összeköttetésben nyilván tartandók.

34 § A titoknok kötelessége azon tagokat,kiknek kötelezett
ségi évköre lejáróban van, az egyesületben leendő megmaradásra 
az illető év második felében a 33. §-ban megjelölt nyilatkozat 
megküldése mellett Írásban felszólítani.

35 §. Az egyesület pénztári ügyeit mindaddig mig pénztár
nok választatnék, a titoknok kezeli s ezen czélból pénztári naplót 
vezet, melyben minden bevétel és kiadás úgy a mint történt az 
illető okmány hozzá csatolása mellett felveendő. Á pénztári nap
lót minden választmányi ülésen bemutatja; ezenkivül vezeti az 
egyesületi tagok névjegyzékét, melyben a tagok tartozásait vala
mint a tartozás törlesztésére tett fizetéseket felírja s a bejegyzett 
számokért ö felelős.

E névjegyzéket a fizetések és tartozások kimutatásával az 
egyesület közleményeiben időnként közzé teszi.

3«. §. A titoknok kötelessége az egyesület minden vagyo
náról gondoskodni, s e végre a bútorokról az erdömütani- és más 
gyűjteményekről készített leltárt nyilván tartani.
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VI.

Ügyvezető.
37. §. A közgyűlésre választott ügyvezető gondoskodik a ta

nácskozás helyiségéről s mennyiben lehetséges a gyűlésen részt
vevő egyleti tagok elszállásolásáról,különös figyelemmel van arra, 
hogy a közgyűlés helyének vidékén levő mindennemű erdészeti 
viszonyokat az egyesület tudomására hozzon és végül a gyűlés- 
hely közelében levő erdők megismerhetési czéljából tett erdé
szeti szemlék alkalmával az egyesület segélyére van.

VII.
Pénztár.

38. §. Az alapítványi tőkék valamint a rendkívüli adomá
nyok és segedelmezések is az alapszabályok 8-ik szakasza sze
rint gyümölcsözőleg helyezendők el.

39 §. Olyan rendkívüli kiadások melyek a megállapított 
előirányzatban bennfoglalva nincsenek vagy annak illető tételeit 
túlhaladják csak a választmány megelőző beleegyezése folytán 
engedhetők meg.

40. §. A pénztárt bármikor megvizsgáltatni az elnöknek és 
igazgató választmánynak jogában áll.

VIII.
Az egyesület könyvtárának és gyűjteményeinek 

használata.
41. §. A’tagok az egyesület könyvtárát és másnemű gyűjte

ményeit az egylet helyiségein belől vagy Buda-Pesten azonkívül 
is szabadon használhatják.

42. §.Minden tag az általa kivett’tárgyról nyugtát ad, mely
ben kötelezi magát, hogy ha azt elveszítené vagy megrongálná, 
akkor az általa okozott kárt vagy beszerzési költséget az egyesü
lettől vett felszólitás folytán haladéktalanul megtéríti, vonako
dás esetére pdig feljogosítja az egyesületet követelésének a leg
rövidebb szóbeli per utján bármely szabadon választott bíróság 
előtt érvényt szerezni.
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43. §. Kivevő köteles az egylet helyiségéből kivitt bármely 
tárgyat 3 hét alatt visszahozni, s azt csak azon es etben'viheti to
vábbi bárom hétre ismét el, ha arra nézve a kivitel óta újabb ki
kölcsönző nem jelentkezett.

44. §. Ha valaki egy tárgyat hat hétnél hosszabb ideig kiván- 
na magánál tartani, arra nézve az elnökség engedélye szükséges, 
azonban ezen esetben is köteles azt az egyesülettől netalán vett 
figyelmeztetés után egy hét eltelte alatt mulhatlanúl beszolgál
tatni, vagy pedig annak beszerzési költségét megtéríteni.

IX.
Az egyesület pecsétje.

45 §. Az egyesület mindennemű levelei és iratai a titkár 
őrizete alatt álló egyesületi-pecsét alatt adatnak ki.

A pecsét leirása: körmezőben Magyarország czimeréből a 
négy folyam jelvénye és a koronás hármas halmon álló ket
tős kereszt, következő körirattal „Országos Erdészeti Egye
sület,“ alul kissebb betűkkel „1866. Deczember 9;“ melyen még 
alább fenyögalyak- és tölgylombok jelképe van koszorúivben 
elötüntetve.

keglcvich Béla,
elnök.

(P. h.)
Bedé Albert.

titkár.

10,974. sz.
Ezen az alapszabályok 26. §-a értelmében készült 

ügyrend ezennel jóváhagyatik.
Pest, 1867. deczember 14-én.

(P .h .)

Gorove István.
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Észrevétel az Erdészeti törv. javaslat 16. §-ára. Előadva a 
ínártins 3-án tartott választmányi ülésen.

A tervezett erdőtörvény 16-ik czikkelye bennem kétséget 
ébresztett, melyet csak is azon czélból van szerencsém közleni, 
liogy a még netalán előkerülő vitatkozásnál az is szóba jöhessen.

A 16-ik czikkely minden erdőterületet, mely művelés ál
tal szántó-földdé, rétté vagy szöllővé alakittatík át az adózás
tól felment annyiban, hogy azon területért tíz évig csak erdei 
adó fizettetik.

Föltéve azt, hogy minden erdei terület tökéletesen meg
felel a mivelés azon nemének, mellyé átváltoztatják, mégis 
kérdésben marad mindig, hogy a tulajdonos által elért nagyobb 
földjövedelem váljon nemzet gazdászati szempontból is nye
reség-e ?

Mindenek előtt tudva van, hogy Magyarországon az er
dők kiterjedése különösen az utolsó időben sokat vesztett, anél
kül azonban, hogy ezen veszteség belterjesebb erdő-müvelés 
által pótoltatott volna. Azért az erdők fenntartása többször 
szóba jött, s különösen az éghajlatra való befolyásuk is kiemel
tetett, melyet egyébiránt senkisem von kétségbe.

Jóllehet egyrészről a szabad föld fogalma szerint valamely 
szabad föld-területnek jövedelmesebbé átváltoztatásába bele
avatkozni vagy azt épen megakadályozni balfogás volna, — 
úgy másrészről, .miután átalánosan elismert kivánat az erdők 
fenntartása, hogy akkor mégis azok rovására, a kiirtott erdő 
helyén keletkezett szántó föld, rét, vagy szőllö kedvezést nyer
jenek, nem igen tanácsos, már pedig az Érd. törv. javaslat 16. 
§-a ilyen kedvezésről szól.

Az irtás utján nyert erdei földnek csekélyebb megadózta
tása nem látszik szükségesnek. Hisz ismeretes dolog, hogy a 
föld, melyen erdő állott magában rejti az ösföld erejét, és épen 
ezért az ilyen irtással nyert erdei földek tiz év leforgása alatt 
minden trágyázás nélkül is oly jövedelmet adnak, hogy nem 
csak az irtás költségeit fedezik, de magát a tulajdonost képessé
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teszik az általuk nyert szántó-föld, rét, vagy szőllőért járó 
adót minden nehézség nélkül fizethetni.

Miután az erdők irtása által nyert földek szépen jövedel
meznek, ezért ahol csak lehet nem maradnak azzal hátra, 
azonban később mint szomorú tapasztalás bizonyitja, midőn az 
ilyen földekből a termesztő erő kiszivatott, miután nincs képesség 
újat szerezni, s a tulajdonosnak sincs tehetsége azt visszaadni, 
a miután megfogyott a munka erő is, mi történik akkor ? az, 
hogy igen sokszor kevesebb jövedelmet adnak s rosszabb jövő
jük van mintha erdőképen lettek volna kezelve.

Ennélfogva a 16. czikkelyben kimondott adókedvezésnek 
helye csak oly országban lehetne, mely végtelen nagy erdőkkel 
bir; de nem Magyarországban, hol az erdők kiirtása már most 
is és pedig több helyen igen érezhetően jelentkezik.

G i l l e r  J á n o s .

Tudósítás az erdőbirtokosokhoz és hazai erdészekhez.
Az Országos Erdészeti-egyesület f. évi közgyűlését szep

tember hava 20, 21, 22, 23 és 24 ik napjain Debreczen szab. 
kir. városában tartja meg, mit az igazgató-választmány hatá
rozata folytán azon kéréssel van szerencsém a t. erdőbirtoko
sok, erdészek és az erdészet ügybarátai tudomására hozni, hogy 
azon helyi, vagy átalános érdekű erdőgazdasági ügyet, mely
nek a közgyűlés általi fejtegetését illetőleg tárgyalását — akár 
saját közelebbi érdekeiknél fogva, akár általános erdőgazdasági 
szempontból véve fel, kívánatosnak ismerik, szíveskedjenek az 
egyesülettel f. évi május végéig közölni, hogy igy arról a tago
kat alaposabb hozzászólhatás tekintetéből elég korán lehessen 
értesíteni.

Az igazgató választmány nevében
Pest, márczius 14-éu 1868. d* e g y l e t  t i t k á r a .

Pártoló adomány az „Erdészeti kézikönyv“ pályadijára.
E czélra K o p i t l a n s k y  J ó z s e f  fővadász ur az egye

sülethez 5 frtot küldvén, ügybuzgó tettéért fogadja annak elis
merő köszönetét.
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PROTOKOLL
der am 3. März 1868. abgehaltenen Ausscliusssitzuug des

L an d e s - F o r s t - V e r e i n s .

Den Vorsitz führte: Gabriel v. Lónyay; anwesend wa
ren die Ausschussmitglieder Adolf D ivald, Johann Giller, Jo
sef v. Inkey, Andreas Priiull und der Sekretär Albert Bedö.

I. Da der Vereins-Präses Krankheitshalber an dieser Si
tzung nicht Theil nehmen kann, übernimmt auf einstimmigen 
Wunsch der Ausschuss-Mitglieder Herr Gabriel v. Lónyay den 
Vorsitz.

II. Nach Verlesung des Protokolls der vergangenen Aus
schusssitzung werden die im Sinne derselben getroffenen Ver
fügungen zur Kenntniss genommen.

III. Nachdem die, zu Folge Beschlusses der letzten Gene
ralversammlung dem volkswirtschaftlichen Ministerium unter
breitete Geschäftsordnung durch das besagte Ministerium appro- 
birt wurde, wird die Drucklegung derselben in den Mitteilun
gen des Vereins angeordnet.

IV. Der Forstgesetz-Entwurf ist dem Wunsche der 1867-er 
Generalversammlung gemäss, derselbe möge sobald als möglich 
ins Leben gerufen werden, im Einverständnisse mit dem Lan- 
des-Agrikultur-Vereine dem volkswirtschaftlichen Ministerium 
vorgelegt worden.

Da nun die Forstgesetze zur Sprache kamen, erinnerte der 
Vorsitzende an das allgemein gefühlte, beklagenswerte, Verhält- 
niss, dass die Forst-Devastationen und Forstfrewel immer grös
sere Dimensionen annehmen und dass die allzumilde Handha
bung der bestehenden Forstgesetze der Forstwirtschaft empfind
lichen Schaden verursacht, wesshalb der Verein, um den Wald- 
Bestand des Landes und die Forstbesitzer, so weit als möglich 
im Sinne der bestehenden Gesetze factisch zu erhalten und zu

2
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beschützen, es für wünschenswert hält, die vaterländischen land- 
wirthschafts-Vereine aufznfordern, dass sie unseren Verein da
rüber verständigen mögen, ob in ihren Bezirken von den Be
hörden die gehörigen Verfügungen getroffeu werden, dass in 
Sachen der Waldbehandlung und Waldfrevel gebrachte richter
liche Urtheile auch vollstreckt werden und diessfalligen beste
henden Gesetze zur Geltung gelangen'? und dass sie, insofern 
diess nicht geschähe, im Interesse des öffentlichen Wohles die 
Freundlichkeit haben mögen, ihnen zur Kenntniss gelangte, po
sitive einzelne Fälle dem Vereine mitzutheilen, damit er sich so 
auf spezielle Daten berufen und geeigneten Orts im Interesse 
des Forstwesens erfolgreiche Schritte machen und eine gründ
liche Verhüthung der Forstfrewel ansuchen könne.

V. Johann G i 11 e r bringt seine, auf §. 16. dos Forstgesetz- 
Entwurfes Bezug habenden Bemerkungen in der Sitzung schrift
lich ein; dieselben werden in den Mittheilungen des Vereines 
veröffentlicht und als Privat-Ansicht und zum Forstgesetzvor- 
schlage gehörende Daten dem volkswirtschaftlichen Minis
terium unterbreitet werden.

VI. Wird ein Schreiben des Vizepräses des Debreziner 
Landwirthschaftsvereins Herrn Georg Mo l n á r  verlesen, in 
welchem derselbe wünscht, ihm die Zeit der Generalversamm
lung aus dem Grunde mittheilen zu wollen, damit der Debrezi
ner Landwirthschaftsverein, welcher bei Gelegenheit der Gene
ralversammlung des Forstvereins eine land- und forstwirtschaft
liche Ausstellung abzuhalten gedenkt, die diessbezüglichen 
Vorkehrungen treffen könne; der Forstverein acceptirt mit war
men Anerkennung die freundschaftliche Aufmerksamkeit des 
g. Debreziner Landwirthschaftsvereins, so wie auch dessen eif
riges Streben, dass er auf dem Wege eines solchen, zur Erken
nung und möglichsten Verbesserung unser land- und forstwirt
schaftlichen Verhältnisse als heilsam erkannten edlen Wett
eifers zu wirken wünscht und indem er auch die vom 
Herrn Vizepräses in Vorschlag gebrachten Tage, welche auch 
unser Verein für die geeignetesten hält, aDnimmt, setzt er die 
Generalversammlung des 1. J. auf den 20. 21. 22. 23. und 24. 
de3 Monats September derart fest, dass am 20. Nachmittags
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hlos eine Bekanntschafts-Zusammenkunft der Mitglieder statt
finden wird, am 24. aber die Schlusssitzung abgehalten und 
etwa nothwendige Verfügungen des Ausschusses getroffen 
werden, welcher Beschluss sowohl der geehrten Communität 
der Stadt Debrezin als auch dem Vizepräses des g. Landwirth- 
schaftsVereins im Wege des Vereins-Präsidiums mitzutheilen.

VH. Um die auf der Generalversammlung zu verhandeln
den wichtigeren forstwirthschaftlichen Fragen möglichst zweck
mässig bestimmen zu können, beschliesst der Ausschuss, die 
vaterländischen Forstbesitzer uud Fachmänner zur Mittheilung 
jener forstwirthschaftlichen Fragen aufzufordern,welche ein loka
les oder allgemeines Interesse haben, deren Erörterung, resp. 
Verhandlung durch die diessjährige Generalversammlung sie 
vom Gesichtspunckte der forstwirthschaftlichen Verhältnisse 
oder ihrer eigenen Interessen für wünschenswerth halten; 
wesshalb auch der Forstmeister der Stadt Debrezin, als fach
kundiger Kenner der forstwithscliaftlichen Angelegenheiten be
sagter Stadt zu ersuchen sei, dem Vereine jene forstlichen Fra
gen mitzutheilen, deren Verhandlung er mit Rücksicht auf die 
Forstverhältnisse der Stadt Debrezin und ihrer Umgebung, für 
wünschenswerth oder etwa für nothwendig erkennt. Der Aus
schuss wird auf Grundlage der bis Ende Mai 1. J. beim Vereine 
abgegebenen Erklärungen die auf der Debreziner Generalver
sammlung zu verhandelnden Fragen bestimmen.

VIII. Ein an den Verein gelichtetes Schreiben des Grün
dungs-Mitgliedes, Graf Moritz Pálffy, welches mehrere auf die 
Forst-Angelegenheiten bezügliche Vorschläge enthält, wird bei 
der Bestimmung der durch die Generalversammlung zu verhan
delnden forstwirthschaftlichen Fragen einer detaillirten Verhand
lung unterzogen werden; der Verein acceptirt jedoch auch bis 
dahin die eifrige Theilnahme seines Vereinsgenossen mit aner
kennendem Danke.

IX. Der Präses der forstwirthschaftlichen Abtheilung des 
Somogyer Landwirtbscbaftsvereines Josef Inkey fordert un
seren Verein auf, erwirken zu wollen, dass in Kaposvár, 
als dem Sitze des Komitats für das forstwirtschaftliche Hilfsper
sonale niedere forstliche Prüfungen abgehalteu werden sollen,

2*
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weil derlei Prüfungskandidaten nicht in der Lage sind, nach 
entlegenen Orten reisen zu können. — Nachdem die forstliche 
Fachsection des Somogyer Landwirthschafts-Vereins für die Zu
kunft die Abhaltung derlei Prüfungen in Kaposvár für noth- 
wendig erkennt, wird der Verein diesen Gegenstand dem volks- 
wirthschaftlichen Ministerium empfehlungsweise unterbreiten.

X. Es wird jener Sekretariatsbericht zur Kenntniss ge
nommen, laut welchem auf die von der Hauptstadt Ofen an den 
Verein gerichtete Anfrage, ob im Walde Saamenbäume aufrecht 
zu erhalten seien oder nicht, eine erschöpfende Antwort, wie 
sie den Vorschriften der Forstwirthschaft gemäss gegeben wer
den kann, vermöge der Dringlichkeit des Gegenstandes sogleich 
und in dem Sinne ertheilt wurde, dass auf derlei forstliche 
Fragen eine präcise Antwort nur nach specieller Kenntnissnahme 
der Lokal Verhältnisse abgegeben werden könne und würde un
ser Verein zu diesem Zwecke, falls es die Stadt wünschen sollte, 
bereit sein,zur Beaugenscheinigung des betreffenden Forstareales 
einen Sachverständigen zu entsenden.

XI. Das Päsidium hat die vaterländischen Forstbesitzer 
und die Freunde des Forstwesens neuerdings aufgefordert, in die 
Reihe de stiftenden Mitglieder des Vereins zu treten, in Folge 
dessen sich folgende Mitglieder angemeldet haben :

a) Stiftende:
Die k. Freistadt Oedenburg 100 11. Peter Papi Balogh 

200 fl. K. Freistadt Neusohl 100 fl. Franz Nachtnebel 100 fl. 
Vinzenz Balázs 100 fl. Andreas Prindl 100 fl. Josef Kugler 100 fl. 
Clemens Ernust v. Gerdovehák 100 fl. die k. Freistadt Debrezin 
200 fl. Die k. Freistadt Klausenburg 100 fl. Die k. Freistadt 
Kecskemét 100 fl. Die k. k. Staatseisenbahn 200 fl. Die Abtei 
St. Martin 100 fl. Graf Georg Andrássy 100 fl. Graf Moriz Pálffy 
100 fl. Jakob Lázár 100 fl. K. Freistadt Skalitz 100 fl. K. Frei
stadt Temesvár 100 fl. Johann Hajnik 200 fl. Anton Fraukner 
100 fl. Br. Edmund Beust 100 fl. Graf. August Breuuncr 100 fl.

b) Jahresmitglieder*).
XH. Auf jenes forstliche Lehrbuch, zu dessen Verfassung

*) S. Seite 4Í b.)
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durch die vergangene Generalversammlung ein Conkurrenzpreis 
von 200 fl. ausgesetzt wurde, ist auf Anordnung des Präsidiums, 
nachdem die je frühere Mittheilung der Concurs-Bedingungen 
für nothwendig erkannt wurde, sowohl in den öffentlichen Blät
tern, als auch im Jahrbuche des Vereins, die Mittheilung ge
macht worden, und wurde diese Verfügung als auch der aus
geschriebene Conkurs genehmigt.

XIII. Nachdem die Generalversammlung die Ausstellung 
von Diplomen an Vereinsmitglieder dem Ausschüsse übertra
gen, setzt dieser den Text der Diplome in folgender Weise fest: 
„Der Landes-Vorst-Verein erkennt kraft dieses Diploms, Herrn 
N. N. als sein (Gründungs, ordentliches oder Ehren) Mitglied 
an. Gegeben zu Pest 18 . .“, unterfertigt vom Präses und Se
kretär. Der Sekretär legt noch den Ausstattungs-Entwurf vor, 
welcher gleichfalls genehmigt wird; der Ausschuss bevollmäch
tigt den Sekretär, die weiteren Verfügungen zu treffen.

XIV. Da die Fesstelluug des 1868-er Präliminarien dem 
Ausschüsse anvertraut ist, fixirt derselbe, die Ausgaben den 
Einkünften des Vereins anmessend, für das Jahr 1868 folgende 
Richtschnur:

Geneh- Geneh-
migt migt

E i n n a h m e n : fl. kr. A u s g a b e n  : fl. kr.!

1 An Mitglieder-Taxen . 2000 1. Besoldungen (des Sekre-
tärs und Kanzlisten) . 1360

2. „ Tilgung rückständi- 2. Herausgabe der Vereins-
ger Mitglieder-Taxen 300 — Mittheilungen, Bibliothek, 

und Buchbinder , der
3. „ Zinsen vom Stamm- den forstwirthsehaftlichen

kapital . . . . 1000 — Blättern kontractlich zu
gesicherte Betrag v.150 fl. 650

4. „ Unterstützungs-Bei- 3. Vereinslokal und Sekre-
360trägen • . . . . 200 — tärswohnung . , . .

•1. Beleuchtung- und H ei
zungs-Pauschale

-
Zusammen: 3500 —

40
5. Kanzlei-Spesen-Pauscbal 50 „ '
6. Auf Reise-Kosten 200 _!
7. » Postporto- u. Stempel
8. Auf ausserordentl. Ausln-

100 —!

gen und Belohnungen . 200 —
9. Für Bedienung . . • 60 —

1
Zusammen: 3020
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Vergleicht man die Einnahmen und genehmigten Ausga
ben, so zeigt sich für das 1. Jahr ein Überschuss von 480 fl.

XV. Mehrere der Vereins-Mitglieder, welche mit ihrer Taxe 
für das verflossene Jahr im Rückstände sind, verlangen theils 
zur Zahlung eine Fristerstreckung, theils aber kommen selbe 
der eingetretenen schwierigen materiellen Verhältnisse wegen 
bittweise um Nachlass derselben ein. Den Betreffenden wird die 
in ihren Schreiben namhaft gemachte Fristerstreckung gewährt; 
hinsichtlich Jener aber, die den Nachlass ihrer Schuldigkeit 
wünschen, wird der Sekretär betraut, nachdem sich derselbe 
nähere Aufklärungen verschafft haben wird, einen spezifizirten 
Ausweis mit Bezeichnung der sämmtlichen Rückstände zur wei
teren Verfügung vorzulegen.

XVI. Zur Revision der Rechnungen vom Jahre 1867 wer
den die Vereinsgenossen Andr. Prindl und Josef Divald auf
gefordert.

XVII. Mit der Authentication des gegenvärtigen Proto
kollos werden die Herren Gabriel v. Lónyay und Adolf Divald 
betraut.

Zur Authentication

Gesehen
Gr. Béla Kcglevich,

Präses.
Gabriel v. Lányai. 
Adolf Divald.
Albert Bedö,

Sekretär.
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Geschäftsordnung
des Ungarischen-Landes-Forstvereins.

i.
Geschäftsleit 1111g.

§. 1. Die Angelegenheiten des Landes-Forstvereins wer
den durch die General- und Auschussversammlungen im Sinne 
der Statuten besorgt.

§. 2. Laut §. 14. der Statuten leitet das Präsidium die An
gelegenheiten des Vereins.

II.
Präses.

§. 3. Der Präses führt im Sinne des §. 15. der Statuten in 
allen Generalversammlungen und Aussehusssitzungen den Vor
sitz und solcher eröffnet und schliesst er die Berathung.

§. 4. Alle vom Vereine erlassenen Urkunden und alle jene 
Schriftstücke, welche im Namen des Vereins oder des Direk
tions-Ausschusses an Behörden, andere Vereine oder ausserhalb 
den Sphäre des Vereins stehende Individuen gerichtet werden, 
unterzeichnet der Präses.

§. 5. Der Präses leitet die Verwaltung des Vereinsvermö
gens und sorgt für die Durchführung der in den Ausschusssi
tzungen gefasster Beschlüsse.

§. 6. Der Präses beruft die Ausschussversammlungen und 
kann in dringenden Fällen laut §. 18. der Statuten auch ausser
ordentliche Generalversammlungen ausschreibon.

Zur Verhandlung wichtigerer Angelegenheiten kann er in 
die Auschusssitzungen auch andere aus der Mitte der Vereins
mitglieder oderauch ausserhalb der Sphäre des Vereins stehende 
Sachverständige einladen.

Er theilt die Reihoufolge der in den Ausschussitzungen
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zu verhandelnden Gegenstände den Betreffenden in vorhinein 
mit. — Inwiefern irgend eine Angelegenheit eine besondere 
Verfügung erfordern sollte und ein Aufschub derselben nach
theilig wäre, ist er berechtigt, die fragliche Angelegenheit be
hufs vorläufiger Ausarbeitung irgend einem Ausschussmitgliede 
hinauszugeben und selbes zu betrauen, darüber in der nächsten 
Ausschusssitzung zu referiren.

§. 7. Wenn zur Erledigung irgend einer Angelegenheit 
eine besondere Commission zu ernennen wäre, bringt der Präses 
die Mitglieder derselben in Vorschlag.

§. 8. Der Präses bezeichnet die Reihenfolge, in welcher 
die Gegenstände der Berathung vorzunehmen sind; er eröffnet 
die Verhandlung und ertheilt den Betreffenden in derselben 
Ordnung das Wort, in welcher sie sich dazu gemeldet, formulirt 
die Fragen zur Abstimmung und spricht den Beschluss aus.

Der Präses überwacht die pünktliche Einhaltung der Ge
schäfts- und Tagesordnung.

§. 9. Der Präses ruft die Dazwischensprechenden zur 
Ordnung; zur Herstellung der Ruhe aber gibt er mit der Glo
cke das Zeichen.

§. 10. Im Verhinderungsfälle des Präses gehen dessen Rechte 
auf den ersten und eventuell auf den zweiten Vizepräses, im Falle 
als diese aber abwesend wären, im Sinne des §. 15. der Statuten 
auf ein zu bezeichnendes Mitglied des Ausschusses über.

III.
Ausschuss.

§ 11 Der Ausschuss hält Sitzung zu Folge Berufung des 
Präses.

§. 12. Es steht den Ausschussmitgliedern frei, ausser der in 
der Reihenfolge der Verhandlungs-Gegenstände bezeichneten 
Angelegenheiten auch Anträge zu stellen; diese werden entwe
der im Laufe der Sitzung verhandelt, oder einem Comité hinaus
gegeben, um in der nächsten Sitzung darüber zu referiren, im 
Falle einer Meinungsverschiedenheit entscheidet die Abstim
mung-

13. Der Ausschuss prüft den Ausweis der seit der letzten
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Ausschusssitzung geschehenen Geld-Gebahrung und weiset die 
nöthigen Ausgaben innerhalb der Grenzen des in der letzten 
Generalversammlung festgesetzten Präliminarien an.

§ 14 Der Ausschuss erledigt die ihm von der General
versammlung übertragenen Angelegenheiten und wacht darüber 
dass die Beschlüsse derselben vollzogen werden.

§ 15. Der Ausschuss bestimmt die Reihenfolge der in der 
künftigen Generalversammlung zur Verhandlung kommenden 
Gegenstände und wählt den Geschäftsleiter derselben.

§. 16. Die Protokolle der Ausschusssitzungen sind nur dann 
glaubwürdig und zur Veröffentlichung geeignet, wenn selbe vom 
Präses und noch von zwei, von ihm hiezu betrauten Ausschuss
mitgliedern , die an der Sitzung theilgenommen, unterfertigt 
wurden.

§ n .  Bei den im Sinne des §. 16. der Statuten zu brin
genden Ausschuss-Beschlüssen ist die Abstimmung in der Regel 
eine öffentliche, im wichtigeren Fällen kann sie laut Beschluss 
des Ausschusses auch eine geheime sein.

Bei Gelegenheit der Verhandlung solcher Fragen, welche 
die persönliche Interessen irgend eines Ausschussmitgliedes be
treffen, verlässt der Interessirte den Sitzungssaal.

Die in der Minorität gebliebene Parthei hat das Recht, 
ihre motivirte Ansicht im Protokoll eintragen zu lassen.

§. 18. Wenn ein oder das andere Ausschussmitglied zum 
Mitgliede einer Commission ernannt wird, ist es demselben nicht 
gestattet, seine Theilnahme ohne trieftigen Grund zu versagen 
und die ihm zur Begutachtung hinausgegebenen Angelegenhei
ten zurückzuweisen.

IV.
Generalversammlung.

19. Die Generalversammlung wird auf den laut Punkt 
f. des §. 19. der Statuten bestimmten Ort nnd Zeitpunkt vom 
Präses einberufen.

§. 20. Für jede Generalversammlung ist im Sinne des 
§. 20. der Statuten die Reihenfolge der Gegenstände zu entwer
fen, in welche, falls die Generalversammlung eine ordentliche

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



26

ist, auch die in §. 19. der Statuten erwähnten Gegenstände auf
zunehmen sind.

§. 21. In die Reihe der Berathungsgegenstände nicht auf 
genommene} Fragen können nur dann zur Berathung gelangen, 
wenn diess die Versammlung mit Stimmenmehrheit beschliesst.

§. 22. Diejenigen, die zu der unter der Verhandlung be
findlichen Sache sprechen wollen zeigen ihre Absicht dem 
Präses an, welcher den Betreifenden in derselben Reihenfolge 
das Wort ertheilt, in welcher sie sich dazu gemeldet.

§. 23. Abweichungen vom Gegenstände dürfen nicht ge
stattet werden, eine gedruckte oder geschriebene Abhandlung 
vorzulesen ist nur mit Bewilligung des Präses erlaubt.

§. 24. Die über in’s Programm aufgenommenen Gegen
stände zu haltenden Vorträge sind dem Präses vor der Sitzung 
anzumelden.

Im Falle der mündliche Vortrag sehr umfangreicher Dis
sertationen wegen Mangel an Zeit nicht gestattet werden könnte, 
so können dieselben dem Sekretär behufs Veröffentlichung in der 
Vereins-Mittheilungen übergeben werden.

ft. 25. Jedes Mitglied hat das Recht, den Schluss der 
Debatte zu beantragen und wenn einen solchen Antrag minde
stens noch ein Mitglied unterstüzt, gelangt derselbe zur Abstim
mung ; wird derselbe angenommen, so können, nur mehr jene 
Redner von ihren Sprechrechte Gebrauch machen, die sich bis 
dahin zum Worte gemeldet hatten.

ft. 26. Die Abstimmung geschieht in der Regel mittelst 
Aufstehen und Sitzenbleiben.

Wahlen gehen mittelst Stimmzettel vor sich.
ft. 27. Bei Zweifeln, welche in der Interprätirung der 

Statuten oder der Geschäftsordnung auftauchen, entscheidet die 
Stimmenmehrheit der damaligen General- oder Ausschussver
sammlung.

Abstimmung kann ein jedes Mitglied beantragen, zur Ge
stattung derselben ist jedoch erforderlich, dass den Antragstel
ler in der Generalversammlung wenigstens zehn in der Aus
schusssitzung aber mindestens ein Mitglied unterstütze.
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V.
Sekretär.

§. 28. Zum Wirkungskreise des Sekretärs gehören : Die 
Führung der General- und Ausschussversammlungs-Protokolle, 
die Redaction des Jahrbuches und der Mittheilungen des Ver- 
reins, endlich alle auf die Vereinsangelegenheiten Bezug haben
den Correspondenzen.

§. 29. Der Sekretär ist der Leiter der Vereins-Kanzlei 
und gegenzeichnet derselbe alle vom Vereine erlassenen Doku
mente.

§ 30. Er öffnet alle jene Briefe, welche an den Verein 
oder den Directionsausschuss derselben adressirt sind: er legt 
selbe dem Präses vor und sorgt dafür, dass sie im Eingabs-Pro
tokoll pünktlich eingetragen werden.

§ 31. In Abwesenheit des Präsidenten erledigt er alle 
Correspondenzen, die zu dessen Wirkungskreise gehören, je
doch keinen Aufschub erdulden können und berichtet darüber 
sobald als möglich dem Präsidenten.

§• 32. Er legt bei Gelegenheit einer jeden Ausschusssi
tzung das Eingaben-Protokoll vor, welches der Präses vidirt; 
ausserdem ist es seine Pflicht, an den Verein gelangte oder in 
dessen Namen durch den Präses und ihn erlassene wichtigere 
Correspondenzen zur Kenntniss des Ausschusses zu bringen, so 
wie auch dem Vereine übersendete Drucksachen vorzulegen.

§. 33. Der Sekretär sorgt dafür, dass ein jedes, Jahresbei
trag zahlende Vereinsmitglied seinen geschehenen Eintritt durch 
Unterzeichnung der ihm eingehändigten diessbezüglichen Er
klärung nachweist. Diese Erklärungen sind zugleich mit der Na
mensliste der Mitglieder in Evidenz zu halten.

§. 34. Es ist die Pflicht des Sekretärs, jene Mitglieder, 
deren Verbindlichkeit als solche zu Ende geht, im zweiten Se
mester des betreffenden Jahres durch Übersendung der in §. 
33 bezeichneten Erklärung zum Verbleiben im Vereine schrift
lich aufzufordern.

§. 35. Die Kassageschäfte des Vereins werden so lange, 
als kein Kassier gewählt wird, vom Sekretär besorgt und
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führt derselbe zu diesem Zwecke ein Kassa-Journal, in welcher 
jede Einnahme und Ausgabe, wie sie geschehen, unter Beile
gung des betreffenden Dokuments einzutragen ist. Er legt das 
Kassa-Journal in jeden Ausschusssitzung vor, ausserdem führt 
er die Namensliste den Ausschussmitglieder, in welche er die 
Schuldigkeiten der Mitglieder, so wie die zur Tilgung derselben 
gemachten Einzahlungen verzeichnet; für die eingetragene Zah
len ist er verantwortlich.

Diese Namensliste sammt dem ausweisenden Abstattun
gen und Schuldigkeiten veröffentlicht er von Zeit zu Zeit in den 
Mittheilungen des Vereins.

§. 36. Es ist Pflicht des Sekretärs, für alles Eigenthum 
des Vereines Sorge zu tragen und desshalb das über die Möbel, 
über die forst-technische und andere Sammlungen angefertigte 
Inventar in Evidenz zu halten.

VI.
Geschäftsleiter.

§ 31. Der zur Generalversammlung gewählte Geschäfts
leiter sorgt für das Berathungs-Lokal und soweit es möglich, 
für die Bequartirung der an der Versammlung theilnehmenden 
Vereinsmitglieder; besondere Aufmerksamkeit verwendet er 
darauf, dass er alle forstwirtschaftlichen Verhältnisse der Ge
gend des Generalversammlungsortes zur Kenntniss des Verei
nes bringe und endlich bei Gelegenheit der, um die in der Nähe 
des Versammlungsortes befindlichen Wälder kennen leimen zu 
können, gemachten Forstbeschauungen dem Vereine behilflich 
zu sein.

VII.
Kassa.

§. 38. Sowohl die Stifftungs-Kapitalien, als auch die 
ausserordentlichen Schenkungen und Unterstützungen sind laut 
§. 8. der Statuten fruchtbringend anzulegen.

§. 39. Solche ausserordentliche Ausgaben, welche in dem 
festgesetzten Präliminarien nicht enthalten sind oder die be
treffenden Posten überschreiten, können nur zufolge vorherge
gangener Einwilligung des Ausschusses gestattet werden.
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§• 40. Es steht dem Präses und dem Directions-Ausschus- 
se frei, die Kassa wann immer zu revidiren.

VIII.
Benützung der Bibliothek und Sammlungen des Vereines.

§ 41 Die Mitglieder können die Bibliothek und sonstige 
anderer Sammlungen des Vereins innerhalb des Vereinslokales 
oder in Pest-OfeD auch ausserhalb desselben frei benützeu.

§. 42. Jedes Mitglied quittirt den entnommenen Gegen
stand, sich damit verpflichtend, falls er denselben verlieren oder 
ruiniren sollte, den von ihm verursachten Schaden oder die 
Anschaffungskosten über Aufforderung des Vereins ohne Ver
zug zu ersetzen, im Weigerungsfälle berechtigt er den Verein 
seine Forderung auf dem kürzesten mündlichen Processwege 
vor was immer für einem frei gewählten Gerichte geltend zu 
machen.

§ 43. Der Herausnehmer ist verpflichtet, was immer für 
einen, dem Vereinslokale entnommenen Gegenstand binnen 3 
Wochen zurückzubringen und nur in jenem Falle kann er den
selben noch auf weitere drei Wochen behalten, wenn sich für 
denselben seit der Hinausnahme kein neuerer Ausleiher gemel
det hat.

§ 44. Falls Jemand einen Gegenstand länger als sechs 
Wochen bei sich zu behalten wünschte, ist hiezu die Bewilli
gung des Präses erforderlich, jedoch ist er auch in diesem Falle 
verpflichtet, denselben binnen einer Woche, nachdem er vom 
Vereine etwa aufmerksam gemacht worden, ohne weiters zu
rückzustellen, oder aber die Anschaffungskosteu derselben zu 
ersetzen.

IX.
Vereins-Siegel.

8- 45. Alle, was immer für Briefe und Schriftstücke des 
Vereins werden mit dem, unter der Überwachung des Sekre
tärs stehenden, Vereinssiegel versehen hinausgegeben.

Beschreibung des Siegels : In rundem Felde aus dem unga
rischen Wappen die Embleme der vier Ströme und das auf dem
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gekrönten dreifachen Hügel stehende Doppelkreuz, mit folgen
der Umschrift: „Oi’szágos Erdészeti Egyesület“, (Landesforst
verein) darunter in kleineren Lettern: ,1866. Deczember 9.“, 
unter welchem noch tiefer Fichtenäste und Eichenzweige in 
verschlungenen Bogen dargestellt sind.

( f i .  S .)  Béla Keglevich,
Präses.

Albert Bcilö,
Z. 1 0 9 7 4 . Sekretär.

Diese im Sinne des §. 26. der Statuten entworfene Ge
schäftsordnung wird hiemit genehmigt.

Pest, 14. Dezember 1867.

a -  s.> Stefan Gorove.

Eine Bemerkung auf §. 16. des Forstgesetz-Entnnrfes,
Vom Oberforstmeister Johann Giller.

Im Entwürfe eines Forstgesetzes für Ungarn, hat die Be
stimmung des §. 16. in mir einige Bedenken hervorgerufen, die 
ich der g. Ausschussitzung zu dem Zwecke mittheile, um bei ei
ner noch allenfalls erfolgenden Discussion, dieselben zur Sprache 
zu bringen.

Der §. 16. befreit jede zur Cultur-Umwandlung in Acker
feld, Wiesen oder Weinland verwendete Waldrodungsfläche 
von der ihr als solche zukommenden Besteuerung, indem für 
selbe während 10 Jahren nach Beendigung der Rottung blos die 
Waldsteuer entrichtet wird.

Vorausgesetzt, dass nur solche Waldgründe zur Rodung 
gelangen, welche der Cultur-Art, in welche selbe umgewandelt 
werden, vollkommen entsprechen, so steht es immer in Frage, 
ob der durch den Grundeigenthümer erzielte höhere Boden Er
trag, auch ein national-oeconomischer Gewinn sei.

Wir wissen, dass der Waldstand Ungarns in letzterer Zeit 
bedeutend an Ausdehnung verloren hat, ohne dass eine intensi
vere Waldcultur mit dieser Verkürzung der Waldproduktivi
tät gleichen Schritt gegangen wäre. Die Frage der Waldconser- 
virung wurde daher so oft zur Sprache gebracht und besonders
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die national-oeconomisclie Wichtigkeit der Wälder in Bezug 
auf ihren climatologischen Einfluss hervorgehoben, welche wohl 
durch Niemanden bestritten werden kann. — Wir haben wohl 
keinen Massstab über das Verhältniss, in welchen die ganze 
Waldfläche Ungarns zur übrigen Fläche stehen soll, um die 
vom Walde beanspruchten gedeihlichen Wirkungen hervorzu
bringen, so viel steht jedoch fest, dass wir des Waldes besonders 
in der Vertheilung, wie selbe der Hervorbringung dieser Wir
kung am besten entsprechen sollte, keineswegs mehr zu viel 
haben dürften.

Wenn daher auch ein Eingreifen in die Freie, die Renta
bilität des Bodens erhöhende Benützung, als ein Missgriff ange
sehen werden müsste, so erscheint es bei der allgemein erkann
ten Wichtigkeit der Walderhaltung doch nicht angezeigt andere 
Cultur-Arten auf Kosten der Walderhaltung zu begünstigen, 
welche Begünstigung im §. 16. jedenfalls ausgesprochen ist.

Die Steuer-Ermässigung der Waldrodungsflächen ist aber 
auch andererseits nicht am Platze; denn bekanntlich enthalten 
alle Rodungsflächen eine Accumulation von Urbodenkraft und 
liefern gerodete Waldgründe gerade in den ersten zehn Jahren 
selbst ohne Düngung einen so hohen Ertrag, welcher nicht nur 
die Rodungskosten vergütet, sondern auch den Eigenthümer in 
den Stand setzt die höhere dem Acker, Wiese- oder Weinland 
zu kommende Steuer zu leisten.

Diese höhere Erträglichkeit der Rodungsgründe ladet in 
den meisten Fällen zur Rodung ein, und es lehrt leider die Er
fahrung, — dass in häufigen Fällen, sobald diese Flächen ihre 
Kraft benommen, bei der am vielen Orten mangelnden Betriebs- 
Capital, und Arbeitskräften, dicső oft eine geringere Bodenrente 
entgegen gehen, als selbe der Wald gewährt hat.

Die im §. 16. ausgesprochene Steuer-Begünstigung er
scheint wohl in einem Lande mit überaus grossen Bewaldung, 
keineswegs aber in Ungarn wo die Entwaldung an vielen Orten 
bereits fühlbar ist angezeigt zu sein.
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Aii die Waldbesitzcr und vaterländischen Forstwirthe.

Der Landes-Forst-Verein hält seine d. J. General-Versamm- 
lung am 20, 21, 22, 23 und 24-ten September 1. Jahres in der 
kön. Freistadt Debreczin ab, welches ich auf Grund des Be
schlusses des Directions-Ausschusses den p. t. Waldbesitzern, 
Forstwirthen und Freunden des Forstwesens mit der Bitte zur 
Kenntniss zu bringen mich beehre, dass Dieselben jene örtli
chen, oder allgemeines Interesse biethenden forstwirthschaftichen 
Gegenstände, deren Besprechung, oder Verhandlung, ent
weder aus eigenem Interesse oder vom allgemeinen forstwirth- 
schaftlichen Standpunkte betrachtet, wünschenswerth erscheint, 
damit die Mitglieder aus Rücksicht der Vorbereitung zu einer 
gründlichen Verhandlung noch frühzeitig in Kenntniss gesetzt 
werden können, dem Forstvereine bis Ende Mai 1. Jahres ge
fälligst mittheilen wollen.

Im Namen des Directions-Ausschusses 
Pest, am 14-ten März 1868. V e r  V e r e i n s s e k r e t ä r .

Beitrag zum Concnrs-Preise auf das Forstliche Lelirbuch.

Zu diesem Zwecke übersandte der Herr Ober-Jäger Josef 
K o p i t l a n s z k y  dem Vereine Fünf Gulden, für welche Gabe 
hiemit der erkenntliche Dank des Vereines ausgedrückt wird.

Pest, 1868. Nyomatott Kocsi és társainál. Aldunasor 9. »z.
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