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Az Országos Erdészeti-Egyesület alapszabályai.
Az egyesület czélja.
1.

§. Az „Országos Erdészeti Egyesület" czélja, a 2.
§-ban meghatározott eszközök által, Magyarország erdőgazda
ságának érdekeit megóvni és előmozditani.
2. §. Az egyesületi
szolgálandnak :

czelók elérésére a következő eszközök

a) időszakonként az ország különböző vidékein erdőgaz
dasági ügyek fölötti tanácskozás végett tartandó egyesületi
közgyűlések;
b) a hazai

erdőgazdaság

összes ágai állapotának

s az

ország egyes vidékein lévő erdőségeknek — , valamint azon erdő
kezelési eljárásnak

és módoknak, melyek vidékenként a gaz

daság czélszerü fejlesztésére szolgálnak megismertetése ;
c) az erdészeti magyar irodalom fejlesztése, saját szak
közlöny kiadása, valamint alkalmas erdészeti munkák
sának és kiadásának
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előmozdítása által;
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megírá

d) jeles, de szegény sorsú ifjak erdészeti kiképeztetésének segélyezése;
e)

alkalmas

szakembereknek,

az

erdőgazdaság emelése

érdekében, bel- és külföldön való utaztatása;
f)

erdészeti

szakismeretek

terjesztésére,

vagy

erdészeti

magyar tanintézetek felállítására szolgáló közreműködés;
g)

szakbeli

könyvtár

alapítása,

annak

fenntartása

és

gyarapítása;
h) a kormány által az egyesület elé terjesztett erdészeti
kérdésekre adandó véleményezés;
i) az erdészet bármi ügyeire vonatkozó figyelmeztetések
nek és javaslatoknak a kormány elé terjesztése;
k)

az

erdőbirtokosok

fölszólitására

szakképzett

egyleti

tagoknak erdészeti hivatalokra való ajánlása;
l)

fontosabb

szakkérdésekben

az egylet tagjainak szak

beli tanácscsal való szolgálás.

Az egyesület szervezete.
3.
minden

§.

Az

„Országos

oly feddhetetlen

az erdészeti

Erdészeti Egyesület"

tagja

lehet

és kellő műveltségű állampolgár, ki

tudományokkal,

erdőgazdasággal

vagy

erdészeti

iparral foglalkozik, vagy ezeket pártolásra érdemesnek ismervén,
az

„Országos Erdészeti

elérésében
városok,

támogatni
községek,

Egyesület "-et kitűzött üdvös czéljai

kívánja.

testületek

Tagok lehetnek továbbá
és intézetek,

melyek

azon

a hazai

erdőgazdaság ügyét az „Országos Erdészeti Egyesület "-be való
belépés által pártolni kívánják.
4. §. Az egyesület tagjai alapitók, rendesek és tiszteletbeliek.
5.

§. Egyleti

tagokat

a közgyűlés vagy a választmány

vesz fel, mely utóbbi esetben ez az uj tagokat a legközelebbi
közgyűlésnek bejelenti.
6. §. Alapító tagok (első izbeni örököseikkel 1 1 . §. b) azok,

kik az egyesület részére legalább 1 5 0 frtnyi tökét készpénzben,
vagy

magyar

földhitelintézeti

záloglevélben

letesznek,

vagy

legalább 150 frt készpénzbeli alapítványi tőkéről kötelezvényt
állitnak ki, s attól évenként 5°/ -nyi kamatot pontosan fizet
0

nek. A kötelezvényben biztosított alapítványi tőkék a választ
mány által csak az esetben mondhatók fel, ha a kamatok pon
tosan nem

fizettetnek.

Az alapítványról az alapító és örökösei

nevében kiállított kötelezvényt készpénzzel kell befizetni.
Készpénzben letett tőkékből a választmány által esetről
esetre meghatározandó óvadékképes, és illetőleg jelzálogi bizto
sítékkal biró értékpapírok

vásárlandók, vagy azok

esetleg a

hazai hitelintézetek valamelyikénél kamatozólag elhelyezendők.
7. §. Rendes
által

kijelentik,

mellett

tagolt azok, kik az egyesületbe való belépés
hogy

állandóan,

évenkénti

8

vagy legalább

fit

tagsági dij

fizetése

5 évig az egyesület tagjai

kivannak lenni; a rendes tagok azon esetben, ha tagsági idejök
5-ik

évének első felében

az egyesületből való kilépésöket a

titkári hivatalnál a tagsági oklevél visszaküldése által
jelentik

be,

a

nem

következő évre is az egylet tagjai maradnak,

s igy mindaddig, mig az 5-ik évre következő valamely év első
felében kilépésöket az oklevél visszaküldése által bejelentik.
8.

§.

Tiszteletbeli

tagolcul

a választmány

ajánlatára, a

közgyűlés oly kitűnő egyéneket választ, kik vagy ezen

egye

sület, vagy pedig általában

körül

az erdőgazdaság

emelése

különös érdemeket szereztek maguknak.
9. §. Külföldiek

rendes vagy tiszteletbeli tagokul csak a m.

k. kormány megerősítésének fenntartása mellett választhatók.

Az egyesületi tagok jogai és kötelességei.
10. §. 1. Minden egyesületi tag résztvehet az egyesület
v á l a s z t m á n y i - és k ö z g y ű l é s e i n ,

s azonkivül az igaz

gató-választmányhoz javaslatokat küldhet be.

2.
mányi

A közgyűlésben
üléseken

véleményezési

minden tagnak

szavazati,

a

választ

pedig, ha nem tagja a választmánynak,

csak

joga van.

3. Tiszteletbeli

tagok

a rendes tagok jogaival birnak és

tagsági dij fizetésére nem köteleztetnek.
4. Az egyesület könyvtárát, az alapszabályok értelmében,
minden tag használhatja.
5.

Az

egyesület

tagjai

az

„Erdészeti

Lapok"

czimü

egyesületi szakközlöny utján értesíttetnek az egyesület

műkö

déséről, számadásairól és pénztári ügyeiről.
6. Az egyleti tagok az általuk önkényt elvállalt kötelezett
ségekből folyó

fizetéseken

kivül, — melyek általában véve : az

alapítványi tőke, illetőleg ennek kamatja, közlönydíj, tagsági díj, —
másnemű járandóságok

fizetésére

előbb megjelölt

tagsági

sából felmerülő

és a behajtás

nem kötelezhetők, kivévén az

illetmények

befizetésének

érdekében tett

elmulasztá

összes költsé

geket, melyeket az egyletnek megtéríteni az illető késedelmes
fizető tartozik.
7.

az alapító tagok kötelesek az alapítványi kamatot

esedékes lapdíjt, a rendes tagok az évdíjt

vagy

minden

egylet

év

első

vagy közvetlenül,

negyedében

az

vagy postautalvány

tagsági

és
díjt

pénztárába

utján, vagy bérmente

sített pénzes levél által befizetni.
Az első évnegyed

folyamában,

vagy

ennek eltelte után

belépő uj tagok, a belépés idejétől számítva egynegyed év alatt,
az év utolsó negyedében belépő tagok pedig a belépés

alkal

mával vagy az illető év utolsó napjáig fizetik be az alapít
ványi kamatot, közlönydíjt, vagy évdíjt.
Ha a tagok

részéről az év első negyedében,

vagy

az

előbbi pontban

meghatározott idő alatt az esedékes illetékek

nem

be, az

fizettettek

egyesületnek jogában áll az esedékes

összeget posta-utánvétel által beszedni, mely esetben a posta-

utánvétel

küldéséből

felmerülő

mindennemű

költséget a fize

téssel késedelmező tag köteles viselni.
8.

Az

szökről
kisebb

alapító
tett

tagoknak

alapítvány

részletekben

jogukban

összegét

á l l , a ré-

tíz

forintos

t ö r l e s z t e n i , illetőleg befizetni, s

ez esetben a részükről fizetendő évi kamatok kevesbednek, még
pedig ugy, hogy minden husz frtnyi összeg befizetése után szá
míttatik 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 alapító tagok, kik legalább 150 frtot alapítottak,
az egyesület közlönyéül szolgáló „Erdészeti Lapok"-at ingyen
kapják,
sebbet

mig azok, kik ezen előbb megjelölt összegnél keve
alapítottak,

évenként

külön

fizetetendő

3 frt

díjért

járathatják; a ki a jelen alapszabályok hozatala előtt 100 frt
alapítvánnyal
díjtalan

lett az egyesület alapító tagja, és a

megküldését kívánja,

ez esetben

közlöny

alapítványa 5 0 frt

befizetése által 150 frtra egészítendő ki.
11.

A rendes tagok az „Erdészeti Lapok "-at a 8 frt tag

ságidíj fejében ingyen kapják.
12.
kötelék

Az „Országos Erdészeti Egyesület" tagjait az egyleti
alapján

megillető

kedvezményekre

az

összes

tagok

egyenlő jogosultsággal birnak.
13.

Az egyesület tagjai a szerint a mint tiszteletbeliek,

alapitók vagy rendesek, jogosítva vannak

a következő czime-

ket használni :
tiszteletbeliek:

„az Országos

Erdészeti-Egyesület

tiszteletbeli t a g j a " ;
a l a p i t ó k : „az Orsz. Erdészeti-Egyesület alapító t a g j a " ;
r e n d e s e k : „az Orsz. Erdészeti-Egyesület rendestagja".
14. Az egyesület összes tagjai oklevelet kapnak.

15.

Azon rendes tagok, kik az 5-ik év első felében a r é 

szökre kiszolgáltatott oklevelet az egyesület titkári hivatalának
bérmentve nem küldik vissza, a rendes tagsági díj
kötelezettségével

fizetésének

a következő évre és továbbra is mindaddig

az egyesület tagjai

maradnak,

mig az oklevelet az alapsza

bályok 7. §-a értelmében visszaküldik.
16.

A rendes tagok kötelezettsége halál

szűnik, mindazonáltal
kötelezettség lejár,

esetében

azon év végéig, melyben ezen

meg
fizetési

a netalán hátralékban lévő tagsági díjak

az illető örökösei által megfizetendők.
17.
testületek,

Az egyesületi tagságból eredő jogokat a hatóságok,
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 egyátalában az
erdőgazdaság ügyét működési körében minden irányban támo
gatni és másokat is erre ösztönözni.
1 1 . §. A 10. §-ban felsorolt jogok élvezete kiterjed :
a) a tiszteletbeli tagoknál élethossziglan;
b) az alapító tagoknál kik

150 frtnál kevesebbet alapí

tottak élethossziglan, mig azon alapitóknál, kik legalább 150
frtot

alapítottak,

az

alapító

tag joga átszáll az első-izbeni

egyenes férfiörökösökre i s ; több egyenes örökös közöl csak egy,
még pedig az nyeri meg az alapító tag jogait, kire ezen jogok
összege a többi örökös által átruháztatik, s ki a jelen
szabályok

3-ik

örökös utódaira,

§-a

szerint

egy ily egyenes

azaz : az alapitótól a második nemzedékre

nem száll át ezen jog,
vagy utódja,

erre alkalmas;

alap

és ennélfogva a másodizbeni örökös

habár kötelesek is az alapítványi kamatot, ille-

tőleg a tőkét befizetni, mindazonáltal a tagsági jogokra és az
egyleti közlönyre igényt nem t a r t h a t n a k ;
c)

a

végéig,

rendes

melyben

tagoknál
az

5 évig

vagy

oklevél visszaküldése

azon túl azon év
által tudatják

az

egylet titkári hivatalával az egyletből való kilépésöket.
Az egyesületbe lépés biróság

előtt is kötelező.

A

ta

goknál vagy örököseiknél hátralékban lévő alapítványi kamato
kat

és közlönydíjakat,

avagy

tagsági díjakat az egyesület

a rendes tagok által

az általa

biróság előtt sommás szóbeli peruton
Az

egyesületi

évközben
l-jétől

belépő

év január

tagok

fizetendő

szabadon választandott
behajtja.

l-jével

kezdődik,

kötelezettsége

ugyanazon

s

igy

az

év j a n u á r

számíttatik.

Egyesületi igazgatás.
12.
székhelye

§.

Az

„Országos

Budapest.

Erdészeti

Egyesület"

A rendes igazgatás

igazgatási

igazgató-választ

mányra van bizva.
1 3 . §. A választmány az egyesület elnökéből, 2 alelnökből,
30 választmányi tagból s 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 tisztelet

beli hivatalaikért semmi fizetést nem húznak.
Hivatalnokokat (titkárt, pénztárnokot, írnokot) a választ
mány

választ,

és azok munkakörét is az szabja meg;

fizeté-

söket pedig a közgyűlés állapítja meg.
A választmány tagjainak, vagy más szakférfiaknak, ha egy
leti megbízatás folytán járnak el, útiköltségeik megtéríttetnek.
Mindazon hivatalos iratok,
az elnök vagy

melyek az egyesület részéről

a titkár által kiadatnak, az „Országos E r d é 

szeti Egyesület nevében"

intéztetnek.

Köz- és választmányi gyűlések.
1 4 . §. Ugy a köz- mint a választmányi gyűléseken az elnök,
ennek távollétében 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 választott tag elnököl.
15. §. A köz- valamint a választmányi gyűlések is határo
zatokat általános szótöbbséggel hoznak. Az elnök csak a sza
vazatok

egyenlő

száma

esetében

szavaz, mikor aztán

ezen

szavazata dönt.
16. §. A közgyűlés

rendes vagy rendkívüli.

A rendes közgyűlés

évenként egyszer, választmányi gyűlés

pedig legalább évnegyedenként t a r t a t i k ; rendkívüli
tartását

közgyűlések

sürgős esetekben az elnök vagy a választmány hatá

rozza el.
A rendes, valamint a rendkívüli gyűlések az illető szakministeriumnak tudomására hozandók.
Politikai kérdések megvitatása az egyesület minden gyű
léséből ki van zárva.
17. §. A rendes gyűlések
a) jelentés

tárgyai

következők :

az utolsó közgyűlés óta történt egyleti mű

ködésről ;
b) az évi számadás felülvizsgálása;
c) a jövő évi költségvetés;
d)

az egyesület vagyonát illető mindennemű intézkedés;

e) az egyesületi igazgatóság választása vagy kiegészítése;
f) a jövő rendes közgyűlés helyének megválasztása iránt
a választmány részére adandó netaláni tájékozás;
g) indítványok a jövő közgyűlés tanácskozási tárgyaira nézve;
h) indítványok

az egyesület czéljai előmozdítására álta

lában, ily indítványt azonban a gyűlést megelőző napon köteles
az illető a titkári hivatalnak Írásban átadni;

i) az előbbeni közgyűlés által kitűzött vagy egyes tagok
által az igazgató-választmánynak

3 hónappal a folyó gyűlés

előtt bejelentett tárgyak megvitatása;
k)
melynek

az egyesületi alapszabályok netaláni megváltoztatása,
esetében azok a m. k. kormány uj megerősitése alá

terjesztendők.
18. §. Az alapszabályok értelmezésében felmerülő kéte
lyeknél az akkori köz- vagy választmányi gyűlés szótöbbség
gel dönt.
Szavazást

ez iránt bármely tag inditványozhat, de hogy

annak hely adassék, szükséges, hogy az indítványozót a köz
gyűlésben legalább tiz, a választmányi ülésen pedig legalább
egy tag pártolja.

Közgyűlések.
19. §. A közgyűlést a kitűzött helyre és időre az elnök
hivja össze.
20.

§.

Minden

közgyűlés

számára tárgysorozat

készí

tendő, melybe, ha a közgyűlés rendes, az alapszabályok 1 7 .
§-ában felsorolt

tárgyakon

kivül felveendők

a tanácskozásra

kitűzendő tárgyak is.
21.

§. A tárgy-sorozatba fel nem vett kérdések tanács

kozás alá akkor vehetők, ha azt a gyűlés szavazattöbbséggel
elhatározza.
2 2 . §. Azok,

kik a tárgyalás alatt levő ügyhöz szólani

kívánnak, szándékukat az elnöknél jelentik, ki az illetőknek a
bejelentés sorozata szerint szót ad.
23.

§. A tárgytól való eltérések nem engedhetők meg,

nyomtatott vagy Írásbeli értekezést felolvasni csak az elnökség
megegyezésével szabad.
2 4 . §. A tárgysorozatba felvett tárgyakról tartandó elő
adások az elnöknek a gyűlés előtt bejelentendők.

Ha
hiánya

nagy

terjedelmű

értekezések

miatt nem lenne megengedhető,

szóbeli

előadása

idő

azok a titkárnak az

egylet közlönyében való felhasználás végett átadhatók.
2 5 . §. Minden tagnak joga van a vita befejeztet indít
ványozni,

s ha az ily indítványt legalább még egy tag pár

tolja, az szavazás alá kerül, és ha elfogadtatik, csak az addig
jelentkezett szónokok élhetnek még szólási jogukkal.
26.

§. A szavazás rendszerint felállással és ülve mara

dással megy véghez.
Választások
esetekben

titkosan,

irott

czédulák által történnek, ily

az elnök is a többi tagokkal egyformán gyakarolja

választói jogát.
27.
kik

a

§. A közgyűlés jogában

áll azon egyesületi tagokat,

3. §. követelménye alapján

kifogás

alá vehetők,

az

egyesületből kizárni.
2 8 . §. A rendes közgyűlések tárgysorozatát
illetőleg az elnök,

a választmány,

legalább hat héttel a gyűlés előtt közzé

tétel végett két- vagy három napilap szerkesztőségének beküldi,
és az illető választmányi ülés jegyzőkönyve által az egylet havi
közlönyében is legalább 25 nappal előbb nyilvánosságra adja.
29.

§. A közgyűlés jegyzőkönyvét aláírják az elnök, a

titkár, egy választmányi és az elnökség által kijelölt egy ala
pító vagy rendes tag.

Választmány.
30.
folytán;
vója

§.
a

A

választmány

rendes

legalább

7

ülést

tart

választmányi

az elnök meghívása
ülések

meghí

nappal előbb közzététel végett két

vagy

három napi-lap szerkesztőségének beküldendő.
3 1 . §. A választmányi tagoknak jogában áll a tárgysoro
zatban
vagy

a

kitűzött

ügyeken

kivül is indítványokat

gyűlés

folyama

alatt

vétetnek

tárgyalás

tenni, ezek
alá, vagy

bizottságnak

adatnak

ki,

lehetőleg

a

legközelebbi

ülésben

teendő jelentés végett, mire nézve véleménykülönbség esetében
szavazás határoz.
32.

§. A választmány megvizsgálja

az utolsó

választ

mányi gyűlés óta történt pénzkezelésről a kimutatást és a költ
ségvetés illető rovatában
az utolsó közgyűlésen

nem

fedezett

szükséges

kiadásokat

megállapított évi költségvetés, vagy az

illető év bevételi fölöslegének határai közt utalványozza.
3 3 . §. A választmány elintézi a közgyűlés által reábízott
ügyeket s őrködik, hogy annak határozatai végrehajtassanak.
34.

§. Az erdőbirtokosok

felszólitására

szolgálatkereső

erdőtiszteket ajánl, a mi aként történik, hogy az egyesülethez
erdész-tagjai, vagy a műszaki segédszemélyzethez tartozók ré
széről

beküldött

folyamodványok

okmányok alapján
oly sorrendben

a szolgálatot

irva,

a mint

s

képességi

kereső

és

erdőtisztek

az illető állomásra

szolgálati
névsora,
egymáshoz

viszonyítva alkalmasoknak találtatnak, az illető szolgálatadóval
közöltetik.
3 5 . §. A választmány határozatokat csak ugy hozhat, ha
az ülésben az elnökön és titkáron kivül legalább 3 választ
mányi tag van jelen.
36. §. A választmány megállapítja a jövő közgyűlés ide
jét és tárgysorozatát, s választja annak ügyvezetőjét.
37.
hitelesek

§. A választmányi

ülések jegyzőkönyvei

és közrebocsáthatók,

megbízásából még két

csak ugy

ha azokat az elnök és ennek

az ülésben résztvett választmányi tag

és a titkár aláirtak.
38.

§. Az alapszabályok

választmányi
fontosabb
is lehet.

határozatoknál

esetekben

a

2 6 . §-a

értelmében hozandó

szavazás

rendesen

a választmány határozata

nyilvános,

szerint

titkos

Oly kérdések

tárgyalása

alkalmával, melyek a választ

mány valamely tagjának személyes érdekeit illetik, az érdekelt
a gyüléstermet elhagyja.
A kisebbségben maradt félnek jogában áll indokolt néze
tét jegyzőkönyvbe iktattatni.
3 9 . §. Ha a választmány valamely tagja bizottsági taggá
neveztetik ki, résztvételét helyes ok nélkül megtagadni, s a neki
véleményezés végett kiadott ügyeket visszautasítania nem szabad.
40.

§. Oly esetekben, midőn sürgős ügyekben a választ

mány intézkedése nem volna bevárható,
intézkednek, miről azonban

az elnök és titkár

a közelebbi választmányi ülésnek

jelentés teendő.
(Folyt, köv.)

A

tölgyekről.

Irta : P a u s i n g é r

Állabalkotó

József, m. k. központi erdőrendező.

fanemeink

között,

milyeneknek

a lucz-

és

jegenyefenyőt, a bükket és a tölgyet szoktuk nevezni, kétség
kívül és legtöbb joggal nevezhetjük az utolsó helyen emiitett
tölgyet
csupán

erdei

fáink

elterjedésénél,

királyának,

mely elnevezés

hanem fájának

azt

nem

és

sok

kitűnőségénél

oldalú használhatóságánál fogva is méltán megilleti. A jelen
körülmények között, midőn tölgyállabainkat évről-évre
és tünedezni látjuk,

apadni

s ebből folyólag biztos kilátásunk lehet

arra i s , hogy a tölgy-haszonfa ára jövőben oly mérvű emel
kedést tüntethet fel, melyet ezúttal meghatározni még képesek
sem vagyunk,
levő fanem,

annál kiválóbb

figyelmünket

érdemli a szóban

mely jelenleg hazánk összes erdősült területének

mintegy 2 0 ° / - á t foglalja el, megjegyezvén még itten, miszerint
0

nálunk roppant kiterjedésű olyan erdőterületek vannak, melyek

