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KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
Felelős szerkesztő 

BUND KÁROLY 

MegjÜíénik minden hó 15-én. 

Előfizetési dij 1929. évre 24 P, erdészeti altiszteknek 12 P. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjámlékok fejében kapják. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz. II. emelő 1 . 

A lap irányával nem ellenkezö^jfördetések mérsékelt díjért közöltetnek. 
(Teleion 237—22.) 

Napikérdések 
A magyar erdőgazdaságot jelen szorongatott helyzetében 

terhelő kérdések száma a közelmúltban eggyel szaporodott. 
A hazai faipar a Gyáriparosok Országos Szövetsége útján a 
kereskedelemügyi minisztériumnál a rönkfára vonatkozóan ki
viteli illetékek rendszeresítését kérelmezte. A kiviteli illetéket 
a kérelem megdöbbentő magasan kívánja megállapítani: tölgy-, 
dió-, kőris-, juhar-, hársrönköknél 39 cm átmérqig q-ként 1.20 P, 
40 cm-en felül 2 pengőben; bükk-, gyertyán-, éger-, nyár-, szit
ás nyírrönköknél 30 cm átmérőig 0.60 P, azon felül 1 P-ben. 

Kétségtelen, hogy faiparunk a külföldi fát nem nélkülöz
hetné ezentúl sem, s a kiviteli illetéket kizárólag az erdőgazda
ság sinylené meg, amelynek tőárai köbméterenkint 12—20, 
illetőleg 6—10 P-vel terheltetnének meg. A.fűrészipar kedvez
ményezése a földbirtok rovására a nyilvánvaló cél. 

A római nemzetközi mezőgazdasági intézet a Rómában, 
1926-ban tartott nemzetközi erdészeti kongresszus egyik hatá
rozatának megfelelően va közelmúltban kérdőívet küldött szét a 
faméretek és a fakereskedelmi szokványok egységesítése tár-



gyában. A beérkező feleletektől függ, hogy ez az ügy újabb 
nemzetközi tanácskozás tárgya lesz-e? 

A szétküldött kérdések a következők: 
1. Szükségesnek tartja-e, ha országában a méterrendszer 

még nem kötelező, ennek törvényhozási úton való bevezetését? 
2. Hasznosnak vagy szükségesnek tartja-e a méterrend

szer egységes érvényesítését a fa méretezésénél? 
3. Ha országában a méterrendszer kötelező, hasznosnak 

vagy szükségesnek tartja-e, hogy a fakülforgalomban még 
mindig szokásos nem méterrendszerű méretek kiküszöböltes-
senek ? 

4. Hasznosnak vagy szükségesnek tartja-e a fakülforga
lomban szokásos főválasztékok metrikus egységesítését? A mi
nőség, a választék nevének és a méreteknek közlését kérjük. 

5. Az említett egységesítés (Standardisation) bevezetésé
nek megkönnyítése végett jónak vagy szükségesnek tart-e oly 
közleményt, amely a nem méterrendszerű méreteket össze
hasonlítván, szembeállítja métermértékkel? Igenlő esetben a 
megfelelő anyag közlését kérjük. 

6. Szükségesnek tart-e nemzetközi egyezményt a mé
terrendszerű egységesítésre kapcsolatban a fakereskedelmi 
szokványokkal ? 

A szorgalmazott egységesítés a nemzetközi fakereskedel-
met kétségkívül igen előnyösen befolyásolná, de megvalósítá
sának éppoly kétségenkívül igen nagy nehézségei vannak. 



E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

i . 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 
Budapest, 1928. évi december hó 14-én az egyesület helyisé

geiben tartott rendes üléséről. 

(Kivonat.) 
Megjelentek: Térti Béla alelnök, Ajtay Sándor, Balogh 

Ernő, Beyer Jenő, Bíró-Zoltán, Földváry Miksa, Fröhlich Brúnó, 
Gyarmathy Mózes, id. Gaul Károly, Hammersberg Géza, Hinf-
ner György, Kallivoda Andor, Keglevich Gyula gróf, Kozma 
István, Mihalovics Sándor, Osztroluczky Géza, Osztroluczky 
Miklós, Pech Kálmán, Pfeiffer Gyula, Raduly János, Rimler 
Pál, Schmidt Károly, Sipos Antal, Takách Zsigmond, Vuk 
Gyula, Waldbott Kelemen báró választmányi tagok, Hajdú 
János számadásvizsgálóbizottsági tag, Bund Károly titkár és 
Lengyel Sándor segédtitkár. 

Kimentették magukat: Inkey Pál báró alelnök, Béky 
Albert, Nagy László, Papp-Szász Tamás, Széchenyi Aladár gróf 
és Zügn Nándor választmányi tagok. 

Térti Béla alelnök melegen üdvözli a megjelenteket, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Ernő és 
Schmidt Károly választmányi tagokat kéri fel. 

Elnök ezután közli, hogy az idei szombathelyi közgyűlés az 
egyesületi alapszabályoknak módosítását határozta volt el. Erre 
való figyelemmel egy szűkebb körű bizottság foglalkozott a kér
déssel s a szükségesnek vélt módosításokat, melyek különösen 
az erdőbirtokosok tagdíjának progresszív alapon való megállapí
tására, valamint az alapító tagságok rendezésére vonatkoznak,, 
tervezetbe foglalta. Kéri a megjelenteket, hogy az alapszabá
lyok módosításának tervezetéhez szóljanak hozzá. 

Titkár tájékozásul megemlíti, hogy az új alapszabályokat 
elsősorban az idei szombathelyi közgyűlés határozatának meg-
felelően kellett módosítani, figyelembe kellett továbbá venni az, 
egyesületi alapszabályok kellékeire vonatkozó belügyminisz
teri rendeleteket; a tervezetbe egyes régebbi, különösen a tit-



kár nyugdíj-ügyének rendezésével kapcsolatos közgyűlési hatá
rozatok is fel lettek véve, végül sok idejétmúlt paragrafust ki 
kellett hagyni, ezek között az alapszabályokban szereplő jóté
kony alapítványokra vonatkozó pontozatok helyébe, miután 
ezek az alapítványok teljesen elértéktelenedtek, összevont egy
szerű utalást kellett beállítani. 

Egyben bejelenti, hogy a bizottság, mely az alapszabályok 
módosításával foglalkozott, az alapszabályokban szereplő avult 
kifejezésekre való figyelemmel, az alapszabályoknak stiláris 
szempontból való átdolgozását is szükségesnek tartotta. 

Balogh Ernő, Bíró Zoltán, Bund Károly, Hammersberg 
Géza, Keglevich Gyula gróf, Osztroluczky Miklós, Waldbott 
Kelemen báró választmányi tagoknak az alapszabályok 7. és 8. 
§-aihoz, valamint az új 82. §-hoz való hozzászólása és módosító 
indítványaiknak elfogadása után, az igazgató-választmány a 
B) alatt csatolt módosított alapszabályokat egyhangúan elfo
gadja és Elnök indítványára Arató Gyula, Balogh Ernő, Bíró 
Zoltán és Hammersberg Géza választmányi tagokból álló bizott
ságot az alapszabályok stiláris átszövegezésére kiküldi.* 

7. §• 
* Rendes tag általában évi 20 P tagsági díjat fizet; ha azonban a 

rendes tag, legyen az akár természetes, akár jogi személy, erdő
birtokos vagy annak uradalma (igazgatósága, felügyelősége, erdő
hivatala vagy erdőgondnoksága), évi rendes tagsági díja 1929. 
január 1-től 

500 kat. hold erdőbirtok-területileg 20 P. 
501—1000 „ . . . . . . 30 P 

1001—2000 , „ „ „ 40 P 
2001—5000 „ ' „ „ „ . . . . . . 60 P 

5001—10.000 „ „ „ „ 100 P 
10.000 holdon felül a többlet minden megkezdett 50O0 

holdja után még 50 P 

8. §. 

Alapító tag általában legalább 300 P-t, erkölcsi vagy jogi személy 
legalább 500 P-t fizet alapítványi tőkeként, vagy ily összegről állít 
ki kötelezvényt, mely esetben tartozása után évenként 5% kamatot 
fizet. 

Ha azonban erdőbirtokos vagy annak uradalma (igazgatósága, 
felügyelősége, erdőhivatala vagy erdőgondnoksága) lép be alapító 
tagnak, úgy alapítványi tőkeként a 7. §-ban birtoknagyság szerint 
felsorolt rendes tagsági díjaknak húszszorosát fizeti be alapítványi 



Elnök, miután a titkár elhagyta a gyűléstermet, felolvassa 
Bund Károly titkárnak 1929. év tartamára való szabadságolása 
iránti kérelmét. Úgy véli, hogy az igazgató-választmány méltá
nyolni fogja a titkár kérelmét, figyelemmel arra, hogy az egye
sületnél töltött 29 évi odaadó szolgálata után, egészségi szem
pontból rá van utalva a kiérdemelt szabadságra. Javasolja az 
egyévi szabadság megadását és bejelenti, hogy helyettesítésre 
nézve az elnökség fog javaslatot tenni; addig is a titkár kész
nek nyilatkozott az ügyek továbbvitelére. 

Fröhlich Brúnó választmányi tag financiális okokból aggá
lyosnak tartja az elnök javaslatát, miután az a nehéz anyagi 
helyzetben levő egyesületre esetleg túlságos terhet jelentene. 

Schmidt Károly választmányi tag a kérés teljesítését még 
az esetben is javasolja, ha az anyagi áldozattal is járna. 

Balogh Ernő választmányi tag ugyancsak javasolja a 
kérés teljesítését, mire Elnök arra való utalással, hogy a titkár 
rögtöni nyugdíjazása nagyobb megterhéltetést jelentene, mint 
a szabadságolás, az egyévi szabadság megadását határözatilag 
kimondja. 

tőkeként, vagy ily összegről állít ki kötelezvényt, mely esetben tarto
zása után évenként 5% kamatot fizet. 

A kötelezvényben biztosított alapítványi tőke öt éven belül az 
egyesület pénztárába készpénzben fizetendő be s ,azt az egyesület (vá
lasztmány) cs^k akkor mondhatja fel, ha azok után a kamatok pon
tosan nem folynak be, vagy ha az az alapítványi kötelezvény keltétől 
számított öt éven belül nem törlesztetik. 

Az az alapító tag, aki koronában tette alapítványát, azt az első 
bekezdés értelmében megújíthatja, vagy pedig ehelyett 20 P évi tag
díjat fizet. 

11. §• 
13. pont. Az egyesületi tagságból eredő jogaikat hatóságok, 

testületek, intézetek, társulatok, egyletek vagy uradalmak kiküldött 
képviselő által gyakorolják. 

Az az erdőbirtokos vagy erdőbirtoknak haszonélvezője (iavadal-
masa), akinek uradalma (igazgatósága, felügyelősége, erdőhivatak: 
vagy erdőgondnoksága) rendes vagy alapító tag, saját személyében 
is képviselheti erdőbirtokát, választó és választható. 

12. §. 

Az alapító tagság átöröklésére vonatkozó pont elmarad. 



Elnök közben sürgősen távozni kényszerült, s javaslatára 
áz elnöki tisztet a választmány átruházta Keglevich Gyula gróf 
választmányi tagra, aki a visszatérő titkárnak tudomására adja, 
hogy az igazgató-választmány méltányolta kérelmét és hozzá
járult az egyévi szabadsághoz. 

Bund Károly titkár őszinte hálával és köszönettel veszi tu
domásul az igazgató-választmány határozatát. 

Titkár jelenti, hogy Czillinger János a folyó évi szombat
helyi közgyűlésen választmányi taggá történt megválasztását 
nem fogadta el. 

Egyhangúlag tudomásul szolgál. 
Titkár jelenti, hogy az új erdőtörvény anyagának előké

szítésével megbízott második előadó, Kársai Károly választ
mányi tag szintén elkészült előadmányával, mely az Erdé
szeti Lapok folyó évi december havi számában fog megjelenni. 

Bíró Zoltán választmányi tag indítványozza, hogy Kársai 
egy előadás keretében ismertesse tervezetét, hogy mindenki 
hozzászólhasson, amennyiben erre nem vállalkozna, fel kellene 
kérni egyes választmányi tagokat, hogy az előadói javaslatok 
egy-egy részével foglalkozzanak s azt adják elő. 

Hammersberg Géza választmányi tag leghelyesebbnek 
tartja a tervezetnek a lapban való megjelentetését, mert így 
mód kínálkozik arra, hogy azt mindenki áttanulmányozhatja, 
amikor is azzal érdemileg foglalkozhat. 

Keglevich Gyula gróf elnök közli, hogy illetékes helyen 
érdeklődött az új erdőtörvény iránt, de oly információt nyert, 
hogy az még csak embriójában van meg. 

Új 82. §. 

Az egyesület külön rendeltetésű alapítványai, mint az erdészeti 
irodalom fejlesztésére szolgáló Deák Ferenc-alapítvány, a tagok, ille
tőleg azok özvegyei és árvái segélyezésére hivatott gróf Tisza Lajos-, 
Wagner Károly-, Luczenbacher Pál-, Faragó Béla- és Erzsébet 
királyné-alapítvány, a Bedő Albert- és báró Bánffy Dezső-ösztöndíj
alapítványok, végül az erdőgazdaság körül kiváló érdemeket szerzett 
tagok jutalmazására szolgáló Horváth Sándor-alapítvány, melyek 
vagyona elértéktelenedett, továbbra is nyilvántartatnak s ha idővel 
ismét oly tőkére gyarapodtak, hogy kamataik céljuknak megfelelően 
kiadhatók lesznek, szabályzataiknak értelmében rendeltetésüknek 
ismét átadhatók. 



Bíró Zoltán választmányi tag hangoztatja, hogy a törvény-
nyel állandóan foglalkozni kell oly célból, hogy ne kerüljenek 
bele olyan dolgok, melyeket a közvélemény ellenez. 

Waldbott Kelemen báró választmányi tag pártolja Bíró 
indítványát. Szükségesnek tarjta, hogy az egyesület a törvény
nyel foglalkozzon, mert ez a hivatása. A kérdést alaposan előre 
tárgyalva nem fog -megtörténni az, ami a bortörvénnyel történt, 
mely alig lépett életbe, már is novellával kellett módosítani, 
miután előzetesen az érdekelt egyesületek nem tárgyalták. 

Bíró Zoltán választmányi tag egy vitarendező bizottság 
kiküldését is javasolja, hogy a kérdés állandóan napirenden 
legyen tartható. 

Elnök, az igazgató-választmány egyhangú hozzájárulása 
mellett, arra kéri Bíró Zoltán választmányi tagot, hogy indít
ványait írásban is nyújtsa be, hogy az elnökség azokkal érdem
ben foglalkozhasson. 

Titkár jelenti, hogy a forgalmi adó és a forgalmi adó
váltság ügyében az egyesület a pénzügyminiszter úrhoz felter
jesztéssel fordult, amelyben a belföldi tűzifa forgalmi adó-
váltságát a mostani 3%-ról 2%-ra való leszállítását, a belföldi 
termelésű műfa- és fatermékek forgalmi adóját ugyancsak egy
szer, a termelőnél fizetendő 2%-os forgalmi adóváltsággá való 
változtatását és végül a külföldi eredetű fatermékeknél és pedig 
a tűzifánál a 4%-os, a műfánál 2.5—3%-os forgalmi adóváltság 
bevezetését kéri. 

Mindezideig azonban a kérdés nem lett elintézve'. 
Bíró Zoltán választmányi tag közli, hogy értesülése szerint 

a pénzügyminisztériumnak a fázisos rendszer ellen nincsen 
észrevétele, ott főleg abból a szempontból tárgyalják a kérdést, 
hogy a kincstárt a változtatásból kifolyóan károsodás ne érje, 
úgy véli, hogy a forgalmi adóváltság kívánt rendezésének ki
harcolásánál az egyesületnek is teljes mértékben ki kell vennie 
részét. Indítványozza, hogy az egyesület, mihelyt a forgalmi adó
váltság ügye átkerül a földmívelésügyi minisztériumba, azon
nal járjon ott közbe, hogy az kedvezően elintézve, 48 órán belül 
kerüljön vissza a pénzügyminisztériumba. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 



Titkár jelenti, hogy a MÁV. erdei fenyő műhelyfa kiírási 
feltételeinek módosítása ügyében az egyesület, tekintettel arra, 
hogy a kiírások a hazai termelőket versenyképtelenekké tették, 
úgy a MÁV. igazgatóságához, mint a kereskedelemügyi minisz
tériumhoz fordult. A kérésre válasz még nem érkezett, de úgy 
értesült, hogy a kiírási feltételeket kedvezően módosították. 

Rimler Pál választmányi tag közli, hogy a hazai erdőbirto
kosok között kevesen voltak, kik a MÁV. kívánságainak eleget 
tudtak tenni. A vezetése alatt levő herceg Eszterházy Pál-féle 
hitbizományi uradalomban a háború után, mikor a termelést 
megindították, évenkint 4000—5000 m 3 erdei fenyő műhelyfát 
termeltek, amelyből akkoriban csak mintegy 10%-ot selejtez
tek ki, a mostani gépészmérnök átvevők azonban csak a tiszta 
asztalosárut vették át s így nagy kárt okoztak az uradalomnak. 
Miután a MÁV. kívánságainak nem voltak képesek megfelelni, 
az egyesülethez és a földmívelésügyi kormányhoz fordultak. 
Úgy az egyesület, mint a földmívelésügyi kormány közbenjárá
sának köszönhető, hogy a mostani kiírásoknál már figyelembe 
vette a MÁV. a hazai erdőgazdaságok jogos kívánságait s így 
ismét fognak tudni szállítani. Nem mulaszthatja el, hogy kö
szönetét ki ne fejezze az Elnökségnek a hathatós és eredményes 
támogatásért. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

Titkár jelenti, hogy mint az előző években karácsony táján, 
úgy az idén is az erdészeti özvegyek és árvák segélyért fordul
tak az egyesülethez. Huszonöt kérvény érkezett be s javasolja, 
hogy az idén is a nyomorban levő özvegyeknek és árváknak 
fejenként mintegy 15—20 pengő segélyt, összesen 440 pengőt 
utaljanak ki. 

Bíró Zoltán választmányi tag az egyesület nehéz anyagi 
helyzetére való tekintettel a segélyezést nem javasolja. 

Az igazgató-választmány a többség hozzájárulása után, a 
segély megadását határozza el. 

Az igazgató-választmány végül új rendes tagokként a kö
vetkezőket veszi fel: 

Báró Rubidó Zichy Paula uradalma ajánlja Létay Gyula, 
dr. Martin József ajánlja ugyancsak Létay Gyula, Mestyanek 



István ajánlja Győry Jenő, dr. Saághy István ajánlja dr. Hoff-
mann Gyula. 

Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti. 

II. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület 1928 december hó 15-én d. u. 
5 órakor, saját székházában tartott rendkívüli közgyűléséről. 

Jelen voltak: Térfi Béla és báró Inkey Pál alelnökök, Csóka 
József, Bíró Zoltán, Erdőssy Bódog, Fekete Zoltán, Fiedler 
Jenő, Fischer Mihály, Gellért József, Gyarmathy Mózes, 
g. Kayser Sándor, Kozma István, KÖrmendy Károly, Pech 
Kálmán, Petényi Keresztély, Pfeiffer Gyula, Ráduly János, 
Riedl Gyula, Schmidt Károly, Sipos Antal, Tirts Rezső, Vallent 
Emil és Zólomy Imre, Bund Károly titkár es Lengyel Sándor 
segédtitkár. 

Térfi Béla alelnök: 

Mélyen tisztelt rendkívüli közgyűlés! 

A rendkívüli közgyűlést ezennel megnyitom, üdvözlöm a 
sajnos, igen gyér számban megjelent tagokat. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Pfeiffer Gyula miniszteri 
tanácsos úr őméltóságát és Petényi Keresztély tagtárs urat 
kérem fel. 

Bejelentem, hogy a földmívelésügyi miniszter úr ő excel-
lenciája Pfeiffer Gyula őméltóságát bízta meg képviseletével, a 
soproni főiskola pedig Fekete Zoltán választmányi tagtársunkat. 

A rendkívüli közgyűlésnek egyetlen tárgya az alapszabá
lyok módosítása, melyet szükségessé tett a tagdíjaknak újból 
való szabályozása. 

Arra való tekintettel, hogy ennek az igen fontos pontnak 
letárgyalása sokkal szélesebb körű nyilvánosságot igényel és a 
hozandó határozatot is sokkal szélesebb körű nyilvánosság 
bázisára kell helyeznünk, azt a javaslatot vagyok bátor előter
jeszteni, hogy a tisztelt rendkívüli közgyűlés ne foglalkozzék 
ezzel a tárggyal, a mai rendkívüli közgyűlést bezárnám, és a 



jövő évben tartandó rendes közgyűlés tárgysorozatába illesz-
tenők be ezt a rendkívül fontos tárgyat. (Helyeslés.) 

A belügyminisztérium is aggályosnak találhatná, ha egy 
30 tag jelenlétében tartott rendkívüli közgyűlés határozna más, 
900 tag sorsa felett. (Úgy van! Úgyvan!) 

• Méltóztatnak tehát hozzájárulni ahhoz, hogy a mai rend
kívüli közgyűlést lényegében ne tartsuk meg? (Hozzájáru
lunk!) Akkor ezt elfogadottnak jelentem ki és a rendkívüli 
közgyűlést bezárom. (Éljenzés.) 

K Ü L Ö N F É L E K 

Farbaky István f. Árvanagyi'alvi Farbaky István min. 
tanácsos, ny. m. kir. bányászati és erdészeti főiskolai tanár és 
igazgató, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, élete szomorú al
konyán, a patriarchák korában, életének 93. évében, Selmec
bányán, mult év december hó 30-án csöndesen elhunyt. Folyó 
hó 2-án helyezték a Kopogó melletti evangélikus sírkertben 
örök nyugalomra. 

Mély megilletődéssel vettük a szomorú hírt, amely különö
sen volt hallgatóiban őszinte, igaz részvétet kelt. Egykori tudo
mányos és közéleti tevékenységének színhelyén maradva, az 
idők fordulása következtében elárvulva töltötte utolsó éveit. 

Farbaky István az egykori Selmecbányái bányászati és er
dészeti főiskola tanári karának legnagyobbjai közé tartozott. 
Előadásait klasszikus világosság, valóban főiskolai színvonal 
jellemezte. 

Nyíregyházán, 1837-ben született. A Selmecbányái akadé
mia elvégzése után rövid ideig Csehországban gyakornokosko
dott, de már 1859-ben tanársegéd Selmecbányán a matemati
kai és mechanikai tanszéken, 1866-ban docens, 1867-ben rendes 
tanár, 1872-ben lett bányatanácsos és átvette a gépészeti tan
széket. 1876—92-ig az akadémia igazgatója. 1892-ben nyuga
lomba vonult és Selmecbánya város képviselőjévé választatott. 
1889-ben főbányatanácsosi, 1909-ben min. tanácsosi címet nyert. 

Szívből fakadó szeretettel őrizzük egykori tanárunk és igaz
gatónk emlékezetét! 

. • 

Halálozás. Székely István ny. ni. kir. főerdőtanácsos, az 
O. E. E. rendes tagja, aki régente a lugosi m. kir. erdőigazga
tóság tisztikarának volt buzgó tagja, mult hó 21-én, 66 éves 
korában Rákospalotán elhunyt. Béke hamvaira! 



Kitüntetés. A kormányzó dv.Karafiáth Jenő ny. államtit
kár, országgyűlési képviselőnek, az Országos Testnevelési Ta
nács elnökének és az Országos Erdészeti Egyesület választmá
nyi tagjának, a testnevelés terén kifejtett úttörő, kiválóan 
buzgó és eredményes működése elismeréséül a II. osztályú Ma
gyar Érdemkeresztet a csillagokkal adományozta. 

Az erdészeti főosztály ügy- és személybeosztása 1929 ja
nuár 1-től. Főosztály: Főnök: Pfeiffer Gyula, min. tanácsos. 
Helyettesei: az ügyosztályvezetők. 

1. ügyosztály. Erdészeti igazgatás és erdőrendészet: Az 
erdészeti szolgálat szervezési ügyei, ideértve az erdészeti igaz
gatásról szóló 1923:XVIII. t.-c. végrehajtását. Az erdészeti 
szakoktatás adminisztratív és dologi ügyed. Erdészeti szakegy
letek és társulatok ügyei. Az erdészeti kísérletügy és az erdé
szeti kísérleti állomások adminisztratív és dologi ügyei. Az 
erdőgazdasági termeléssel és kereskedelemmel összefüggő szö
vetkezetek, társulatok és egyéb alakulatok erdészeti vonatko
zású ügyei. Az erdészet gazdaságpolitikai kérdései. Az erdő
gazdasági eljárások irányítása, fejlesztése ós kormányzati fel
ügyelete. Az erdőkárügyek. Az erdei termékek szárazon és ví
zen való szállításának kérdéseinél felmerülő hatósági eljárá
sokkal kapcsolatos ügyek. Az erdei termékek kivitelének és 
behozatalának kérdései. Birtokrendezéssel kapcsolatos erdé
szeti ügyele A természetvédelem és természeti emlékek ügye. 
Az országos fontosságú energiaforrások használatával kapcso
latban felmerülő erdészeti kérdések. Szakirodalom. Az erdé
szetet érdeklő vízszabályozási és ármentesítő műszaki kérdések. 

Az erdészeti törvények előkészítése. Az erdők fenntartásá
ról szóló törvényes rendelkezések végrehajtása. Az erdőbirtok
hitelről szóló 1923: L X I . t-e. végrehajtása. Az 1898: X I X . t-e. 
végrehajtásával kapcsolatos ügyek. Az államerdészeti gyer
meknevelési alap ügyei. Az Országos Erdei Alapról szóló 1923: 
X X . t.-c. végrehajtása. 

Ügyosztályvezető: Papp Béla min. tanácsos. Személyzet: 
Vidos Miklós m. kir. főerdőtanácsos, Fröhlich Brúnó m. kir. 
főerdőtanácsos, Pukács Endre m. kir. főerdőtanácsos. Hausz-
mann Béla m. kir. erdőtanácsos, Wehofer Mihály m. kir. erdő
tanácsos, Pászthory Ödön m. kir. erdőtanácsosi 'címmel és jelleg
gel felruházott m. kir. főerdőmérnök. 

Szolgálattételre beosztva: Rabó Gyula m. kir. erdőmémök. 
2. ügyosztály. Erdőtelepítés és erdőrendezés: Az erdőtele

pítések kormányzati irányítása és ellenőrzése, ideértve az al
földi erdők telepítéséről ós fásításáról szóló 1923: X I X . t-e. 
végrehajtását is. Az 1879: X X X I . t.-c. 165. szakaszának, az 
1885: X X I I I t.-c. 55. szakaszának, továbbá az 1894: XII . t.-c. 



13. és 14. szakaszának hatálya alá eső kopár, futóhomokos, víz
mosásos területek kijelölése és azokkal kapcsolatos műszaki és 
adminisztratív ügyek. Az erdőtelepítéshez és a kopárfásítás
hoz szükséges csemeték nevelése és kiosztása. A szikesek meg
javításával kapcsolatos ügyek. A véderdők kijelölése és nyil
vántartása. Az ásvány- és gyógyforrások és vizek védőterüle
teinek kijelölésével kapcsolatos erdészeti vonatkozású ügyek. 

Az erdőgazdasági üzemtervek, erdőgazdasági időszaki be
számolók és használati tervek jóváhagyása; végrehajtásuk el
lenőrzése. Erdőfelmérés, határrendezés, birtokbecslés. Rend
kívüli használati engedélyek. Erdőirtás, feldarabolás, terület-
csere. A közlegelők faállományának használatával kapcsola
tos kérdések erdészeti szempontból való véleményezése. 

Az erdők törzskönyvezése. Erdőgazdasági statisztika. 
Ügyosztályvezető: Spettmann János min. tanácsos. Sze

mélyzet: Gulyás Jenő m. kir. főerdőtanácsos, Irinyi Aurél ni. 
kir. főerdőtanácsos, Becker Róbert m. kir. főerdőtanácsos. 
Franciscy Vilmos m. kir. főerdőtanácsos, Székács Vince m. kir. 
főerdőtanácsos, Kelecsényi Mihály m. kir. erdőtanácsos, Mar
saiké Ferenc ni. kir. erdőtanácsos, Szabó Benedek m. kir. erdő
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott m.kir. főerdőmérnök. 

3. ügyosztály. Állami erdőgazdasági üzemek. Az állami 
erdőgazdasági birtokok és üzemek igazgatása. Az állami erdő
birtokokkal kapcsolatos birtokrendezési, kegyúri, cenzuális 
ingatlan vételi, eladási és csereügyek. Az állami erdőgazda
sági birtokok vadászati ügyei. Az erdőgazdasági építkezések, 
út-, vasút- és vízépítkezések, valamint az államerdészeti kegy
úri építkezések műszaki ügyei. 

Az erdőgazdasági termékek kereskedelmi méretezését és 
minőségét szabályozó kérdések. Az erdei termékekkel kapcsola
tos ipari ügyek erdészeti vonatkozású kérdései. 

Az erdészeti alkalmazottak összes személyi és fegyelmi 
ügyei. 

Ügyosztályvezető: Beyer Jenő min. tanácsos. Személyzet: 
Hollós Gyula m. kir. főerdőtanácsos, Lengyel Sándor m. kir, 
erdőtanácsos. Erős Gyula m. kir. erdőtanácsos, Mattyasovszky 
Emil m. kir. erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. főmér
nök, Hajdú János m. kir. főerdőmérnök, vitéz Szilágyi-Ilosvay 
Lajos m. kir. főerdőmérnök. 

Szolgálattételre beosztva: Csernay Antal főerdőniérnöki 
címmel felruházott m. kir. erdőmérnök. 

Hoffmann Gyula előadása a szombathelyi törvényszéken. 
Hoffmann Gyula gazd. főtanácsos a szombathelyi törvényszék 
jegyzői, joggyakornokai és ügyvédjelöltjei részére „Erdészeti 
törvényhozásunk fejlődése" címen, az ügyvédi és bírói kar szá-



mos tagjának jelenlétében, a magyar erdészeti törvényekről 
tartott másfélórás, magasszínvonalú előadást. Az előadó végig
vezette hallgatóságát a magyar erdészet összes rendelkezésein, 
az idevonatkozó törvényeken, ismertette annak fény- és árny
oldalait. Ismertette a Trianon által tönkretett magyar erdő
gazdaságot, annak nagy nehézségeit és hosszasan időzött a ké
szülő új erdőtörvénybe felveendő rendelkezések szükségéről. Az 
ügyvédi kamara és a törvényszék elnöke köszönetüket fejezték 
ki Hoffmann gazd. főtanácsosnak előadásáért. 

15. kimutatás a m. kir. bányamérnöki főiskolai Segélyző 
Egylet alaptőkéjének gyarapítására az 1928. évi december 
1—31-ig az erdészeti társadalom részéről befizetett adomá
nyokról. 

Befizettek: Asbóth István 2, Babos Károly 20, Béky Albert 
2, Berényi Péter 2, Bibel János 20, Botos Géza 2, Braxatoris 
Zoltán 3, Burdáts János 2, Cseke.Lajos 1, Csernetzky Károly 
1.50, Dercsényi István 2, dr. Fehér Dániel 2.50, vitéz Fejes Jó
zsef 1, Fekete Zoltán 5, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Gré-
ger Géza 3, Hammerschmidt Ernő 2, Haraesi Lajos 1, Kalli-
voda Andor 5, Kellé Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 
1, Kovássy Kálmán 2, dr. Kövessi Ferenc 5, vitéz Kristófy 
Gyula 2, Krizmanits Ferenc 2, Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, 
Laczkó Béla 2, Lesenyi Ferenc 5, Lux Jenő 5, Maróthy Emil 
2. Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 3, Muck András 2, Nagy 
Jenő 2, Orbán László 1, Petricsek István 1, Plauder Nándor i , 
Polakovics György 2, Itikly István 1, Ronchetti Gáspár 10, 
Roth Gyula 5, Sébor János 3, Szpiska Mihály 5, Takács János 
2, vitéz Török Béla 1, Trauer Ervin 1, vitéz Túry Elemér 4, 
Vági István 5, Zsák Lajos 2 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 167 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét^ a 
gyűjtés eddigi eredménye 5400.78 pengő. 

Bianco-csekklap használata esetén a befizetések „M. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sop
ron" címen az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1928 december 31. 
Széki János főisk. tanár, a Segélyző Egylet elnöke. 

Megvételre keresem Ferencz József királynak vadászruhás 
képét, melynek eredetije az Országos Magyar Erdészeti Egye
sület tulajdona és amelyet Stetka Gyula festett. Cím: Ghyczy 
József ezredes, Budapest, I., Horthy Mikiós-út 26. 



V Á L T O Z Á S O K É S K I T Ü N T E T É S E K 

az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában Sehlosser István 
m. kir. főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá, továbbá Létai Gyula m. kir. 
erdőtanácsost, Lengyel Viktor, Francisey Vilmos, Létz Lajos, Székács 
Vince és Krause Dezső főerdőtanácsosi címmel felruházott magyar királyi 
erdőtanácsosokat, végül Pukács Endre és Szepesi Artúr magyar királyi 
erdőtanácsosokat magyar királyi főerdőtanácsosokká a VI. fizetési osz
tályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1928. évi december hó 24. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök személyzeti létszámában Vermes Győző m. kir. 
erdőtanácsosnak a főerdőtanácsosi címet és jelleget, Köves János, Kuka 
József és Muttnyánszky Jenő magyar királyi erdőtanácsosoknak a főerdő
tanácsosi címet, Szabó Benedek és Pászthory Ödön magyar királyi főerdő-
mérnököknek az erdőtanácsosi címet és jelleget és végül Bárány Károly 
Etele, vitéz Totth László, Szy Dénes, Radó Gábor és Mattyasovszky Emil 
magyar királyi főerdőmérnököknek az.erdőtanácsosi címet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1928. évi december hó 24. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

* 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
személyzeti létszámában Szeőts Béla m. kir. főerdőmérnököt, Katona 
István erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt, Szilágyi 
Ernő, Surjánszky Kálmán, Kolecsányi László, Maróthy Emil m. kir. fő-
erdőmérnököket, Vető Gyula, Marsalkó Ferenc, Lengyel Sándor erdő
tanácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőmérnökoket és végül Erőss 
Gyula m. kir. főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba m. kir. erdőtaná
csosokká kinevezte. 

* 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
személyzeti létszámában Scherg Károly m. kir. erdőmérnököt a VIII. fize
tési osztályba m. kir. főerdőmérnökké kinevezte. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
összesített személyzeti létszámában dr. Földes Károly oki. erdőmérnök, 
itt. kir. földmérési segédmérnököt a X. fizetési osztályba m. kir. segéd
erdőmérnökké kinevezte. 



A magyar királyi földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
• összesített személyzeti létszámában Molnár Antal és Forster Imre oki. 

erdőmérnököket a IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökökké kinevezte. 

* 

Budapest székesfőváros tanácsa 1928. évi december hó 18-án tartott 
tisztújító rendkívüli tanácsülésén az erdőtanácsosi állásra Csizmazia 
Lászlót, az erdőfőrmérnöki állásra pedig Komáromi Lászlót válasz-

, totta meg. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

H I R D E T M É N Y 

az 1929. évi utolsó erdészeti államvizsga tárgyában. 

Az 1929. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1929. évi április 
hó 8-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 1929. év tava
szán erdészeti államvizsgát tenni szándékozókat felhívom, hogy a 
szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyegzett kérvényeiket az 
ehhez szükséges engedély iránt a földmívelésügyi minisztérium erdé
szeti főosztályának címére (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11.) 
legkésőbb 1929. évi március hó 5-ig küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok igényt tart
hatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését záradékolt lecke
könyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával 50 (Ötven) pengő vizsga
díjat kell fizetni. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a régi rendszer szerint 
végzett főiskolai hallgatók oklevelüket ezen határidőn túl csak az 
érvényben álló szigorlati rendszer alapján szerezhetik meg. 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.* 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 KII. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővőnáltó vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

Állást keres 39 éves, szakvizsgázott, tősgyökeres erdőőr, 
kis családú, magyarul, németül beszél. Jó bizonyítványokkal 
rendelkezik. Jelenleg állásban van. Drexler János prépostsági 
erdőőr, Hövej, Sopron m. (3. III. 3.) 

Erdészi vadászat-vezetői vagy tógazdaság-vezetői állást ke
res az erdészet és vadászat minden ágában, valamint tógazda
ság létesítésében és okszerű kezelésében több évi gyakorlattal 
bíró főerdész, esetleg azonnali belépésre is. Ohalupeczky János 
főerdész, Murakeresztur, Zalám. (4. III. 3.) 



5130—1928. szám. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y . 

Vas vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságá
nak 3228—1928. kb. számú határozata alapján a vasvári m. kir. erdő
hivatal kerületében megüresedett, Vasvár székhellyel rendszeresített 
III. osztályú járási erdööri állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása: évi fizetés 1090 pengő és évi lakbér 
100 pengő. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, erdőőri 
szakbizonyítvánnyal, hatósági erkölcsi és orvosi, továbbá családi álla
potukat igazoló bizonyítvánnyal, valmint eddigi szolgálatukra vonat
kozó bizonyítvánnyal felszerelt, kellően bélyegezett s Vas vármegye 
közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságához címzett kérvényü
ket legkésőbb 1929. évi február hó 15-ig a „Győr i Erdőigazgatóság" 
címére (Győr, Bisinger-sétány 38. sz.) nyújtsák be. 

A kinevezendő erdőőr tartozik állását legkésőbb 1929. évi már
cius hó 15-én elfoglalni, mely állásában csak egyévi kifogástalan 
próbaszolgálat után lesz véglegesítve. 

Győr, 1928. évi december hó 28-án. 
( 8 . ) . M. kir. Erdőigazgatóság. 

Középiskolát, erdészeti gazdasági szakiskolát, szakvizsgát tett, 
jómegjelenésű, 38 éves, nős, családtalan fővadász, ki húszéves gya
korlattal rendelkezik, úgy apró-, mint nagyvad tenyésztése, vadásza
tok vezetése, mesterséges fácán tenyésztése, „Vol ierek" berendezése, 
keltetőgépek kezelése, valamint az erdőgazdaságban előforduló minden 
munkákban, irodavezetésben stb. teljes jártassággal bír. Jelenleg gróf 
Andrássy hitb. uradalmában mint vezető van alkalmazásban. Hasonló 
alkalmazást keres április 1., esetleg március elsejére. Cím: Deák 
Rudolf urad. fővadász, Tiszadob (Ókenéz). (9. I I / l . ) 

Robinia Pseudoacacia (akác-csemete) eladó: 

E g y é v e s I. oszt. 100 drb 1.30 1000 drb 12— 10.000 d rb 100.—P 
II. oszt, 100 d rb 1— 1000 drb 9.— 10.000 d rb 85.— P 

K é t é v e s I. oszt, 100 drb 3.— 1000 drb 28.— 10.000 drb 260.— P 
II. oszt. 100 drb 2.— 1000 drb 18.— 10.000 drb 160.— P 

.„Stephaneum" Ker tgazdaság , Oroszvár , M o s ó n ni. (2. III. 3.) 

Tö lgy makkot , b ü k k m a k k o t 
és mindenféle lomb- és fenvó'magvakat, lomb-
és fenyőcsemetéket, díszfákat, sorfákat, gyü
mölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajánl: 

KEINER REZSŐ ok leve les e r d ő m é r n ö k , Gödöllő. (5. ív. 4 ) 
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P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 

ERDŐŐRI Á L L Á S R A . 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közig, bizottsága gazdasági al
bizottságának 1928. évi 12.667. számú határozata értelmében pályá
zatot hirdetek a szentendrei m. kir. erdőhivatal kerületében üresedés
ben lévő pilisvörösvári járási erdőőri állásra. 

Az állás javadalmazása a következő: évi fizetés 1128 pengő, évi 
lakbér 132 pengő, évi utazási átalány 200 pengő és évi családi pótlék 
családtagonként 132 pengő. 

Pályázni szándékozók felhívatnak, hogy keresztlevéllel, erdőőri 
szakvizsgabizonyítvánnyal, hatósági orvosi, erkölcsi, valamint csa
ládi állapotukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt, kellően bevég
zett és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közig, bizottsága gazdasági 
albizottságához címzett kérvényüket folyó évi február hó 28-ig be
zárólag a m. kir. erdőfelügyelőhöz (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 
11. szám) nyújtsák be. 

Az állással összeköttetésben a járási erdőőri nyugdíjalapnak 1929 
január 1-től leendő létesítése folyamatban van. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés kézhez
vételétől számított 15 napon belül elfoglalni és egyévi kifogástalan 
szolgálat után lesz véglegesítve. 

Budapest, 1929. évi január hó 1-én. 
(10.) Budapesti m. kir. erdő felügyelő. 

Nagy faipari és fakereskedelmi gyakorlattal rendelkező, nős, 
37 éves, erdőmérnök állását változtatni óhajtja. Szíves megkeresése
ket „Erdőmérnök" jeligére a kiadóhivatal továbbít, (11. I I / l . ) 

Abauj megyében fekvő uradalomba négy szakvizsgázott erdőőr 
felvétetik. Bizonyítványmásolatokkal ellátott kérvények dr. Halmos 
Károly földbirtokos címére Abaujkér, posta Abaujszántó külden
dők. (12.) 

Erdőőri és vadőri szakiskolát végzett, róm. kath. vallású, nőtlen, 
25 éves, azonnali belépésre erdőőri vagy vadőri állást keres, a magyar 
nyelven kívül a németet perfektül beszéli, egy és félévi praxisa van. 
igényei szerények. Szíves megkeresések Buszlauer János, Rácmecske 
(Baranya m.) címre küldendők. (13.) 

Dugványról nevelt 2—21/-? méter magas kanadai nyárfák, vala
mint dugványok tavaszi szállítására megrendeléseket elfogad Tuboly 
Lajos gazdasága. Ikervár (Vas megye) . (14. I I I / l . ) 

Önálló beosztást keres 30 éves, nőtlen oki. e rdőmérnök , 5 évi 
in tenz ív külső és belső praxissa l (erdészet, vadászat, halgazda
ság). Je lenleg u rada lmi segéderdőmérnök . Megkeresések „ K i 
tartó munkaerő" je l igére a k iadóhiva ta lba kéretnek. (6. TII. 2.) 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi I. füzetének tartalma: 

Oldal 

Xapüérdések <. 1 
Egyesületi közlemények: I. Jegyzőkönyv az 0. E. E. igazgatóválaszl-

mányá.nak Budapesten 1928. dec. 14-én tartott rendes üléséről 3 
II. Jegyzőkönyv az 0. E. E.-nek 1928. évi dec. 15-én tartott rend
kívüli közgyűléséről !' 

Különfélék: Farbaky István f — Halálozás — Kitüntetés — Az erdé
szeti főosztály ú.j ügy- és személybeosztása — Hoffmann Gyula 
előadása — 15. kimutatás a főiskolai segélyalapra befolyt ado
mányokról — Megvételre keresem 10 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből 14 
Hivatalos közlemények: Hirdetmény az 1929. évi utolsó erdészeti ál

lamvizsga tárgyában 15 
Hirdetések I—III 

Stádium Sajtóváílalat Rt. Budapest. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 




