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Kérelem és értesítés 
az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjaihoz! 

Az egyesület a mult számban ismertetett tagdijakat f. 
évi július 15-ig az eddigi alapon fogadja el, vagyis egy arany 
koronát 16.000 papiríkoronánafc számát-6 a havi 10%-os pót
léktól is elteikint. 

Kérjük az igen tisztelt tagokat, h o g y a tagdijakait a 
lapunk januári és májusi számaihoz csatolt postatalkarék-
pénztári csekkek felhasználáisávail eddig az időpontig bekül
deni szíveskedjenek. Azontúl az aranykoronának mindenkori 
hivatalos árfolyama lesz mérvadó s a havi 10%-os emelikeclés 
is életbelép. 

Többfelől kérdés intéztetvén hozzánk, ismételjük, hogy 
július 15-éig az, aki a f. évben még semmit sem küldött be, 
ha erdőbirtokos, falkereskedő, faiparos, v a g y jog i személy 
(város, cég stb.) 206.000 koronát, ha kötött jövedelmű tag, 



64.000 koronát fizet, miig tó az év elején, már bizonyos ösz-
szeget befizetett, ez természetesen levoaiaindó. Ezzel a múltból 
származó esetleges hátralékoktól elteikintve, a folyó év végéig 
a tagdíj rendezve van. Kü lön ilapdijat a tagok nem fizetnek. 

Egyebeikben utalunk a májusi számban adott .részletes 
tájékoztatásra. 

A titkári hivatal. 

A földbirtokreform-novella. 

Éppen egy éve aninialk, hogy az E. L. imsult évi júniusi 
számában a földbiirtokrefonm n o v e l l á m imódoisitásának ter

c é v e l foglalkoztunk, mélységes aggállyal mutatva reá azokra 
a súlyos kifogásokra, amelyek az akkori törvénytervezettel 
szemiben támaszthatók voltak. 

Ma kész törvény fekszik előttünk is kíváncsiam fürkész
hetjük, h o g y a további intern (tárgyalásokon, a bizott
sági és plenáris üléseken amit sikerült a magyar erdő
gazdaság érdekeiből! révbejuttatni s mi ly u j abb áldoza
tokra lehet lefogyott erdőállományunk elkészülve. Mert 
bár ma mezőgazdasági és erdőgazdasági érdekképvi-
iseiletek egységes fronton küzdenek s csekély erdő
területünk konzerválásának és viszont régebbi legelőink ápo
lásának és jókarbáhelyezésének szükségességét ima már min
den belátásos közgazda elismeri, mégsem, áltathattuk tmagun-
kat azzal, h o g y az erdőgazdaság ezúttal is sértetlenül kerül 
ki abból az ujabb rohamból, amelyet a népszerű irányzatok 
az ország földmiv élése ellen intéztek. 1920-ban még sikerült 
legalább az erdőgazdaságot az áradattól mentesíteni, ma már 
az akkor érintetlenül maradt gátak is aggasztóan szivárog
nak és repedeznek, bár a teljes és nyílt gátszakadást, hála 
intézőköreink buzgólkodásának; most is el lehetett hárítani. 

Nevezetesen, erdőbirtokok erdősült részeinek igénybe
vétele legelőalakitás céljából a novella alapján nem lehetsé
ges, amint azt a tervezet /kontemplálta, d e viszont bizonyos 



esetekben (melyekben?) az erdőbirtok is megváltható s erdő
ként nyilvántartott, de tényleg még nem 1 erdőt alkotó, tehát 
valószínűleg még be nem erdősitett területekből lehet köz
legelöt alkotni bírói ítélet alapján s (minden legeltetési rend
tartás kötelezettségének mellőzésével, — ilyenről legalább a no
vella nem gondoskodik, — de a „ fáva l tényleg borított" erdő 
területéből is kötelezhető az erdő tulajdonosa, h o g y erdei lege
lőt ad jon 10 évi haszonbérletre. 

A dolognak ezt a keserű magvát sok szép szóval és fel
tétellel igyekszik a novella izletesebbé tenni, vagy , ha előbbi 
hasonlatunkhoz térünk vissza: a gát szivárgó, repedező 
helyeit ágyekszik eltömni, de az ekként az erdőre háruló ve
szély nagysága felől ez senkit sem téveszthet meg, aki a való 
élet útjait ismeri, bár másfelől a feltétélek bizonyítékai an
nak, h o g y az erdészet szívósan küzdött a maga igazáért. 

Megismételjük-e azokat, amiket már a mult évben az 
erdők megválthatóságának káros következményeiről, a vele 
járó jogbizonytalanságról, az erdő értékim egállap itásának tel
jesen figyelmen fcivül hagyott nehézségeiről, az alaptörvény 
28. §-ában foglalt s az erdőgazdaságot közelről érintő men
tesítő okok felfüggesztésének lehetőségéről mondottunk 1 Mi
nek 1 Pusztában elhangzó szó volt ez akkor, — ma méginkább 
az lenne! A magyar erdészet egykori elfogulatlan törfénet-
irója megtalálja az O E E . óvását ismétlés nélkül is. 

Ar ra szorítkozunk tehát, hogy a novella ominózus 
pontjait jelenlegi szövegükben olvasóink tájékozására ide-
iktatjuk : 

8. §. 7. és 8. bekezd. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
a földmivelésügyi miniszternek a közigazgatási bizottság,gaz
dasági albizottsága meghallgatása után nyilvánított hozzájáru 
lásával kivételesen arra kötelezheti az olyan terület birtokosát 
amely területet az erdészeti hatóság erdő gyanánt tart nyilván 
(T. 83. §-a), de amely terület a valóságban nem erdő, hogy a 
legeltetésre alkalmas és erre a közérdek sérelme nélkül használ
ható emiitett területéből, meghatározott időre haszonbérbe adjon 
közös legeltetésre annyit, amennyit saját okszerű gazdálkodá-



sára és az erdészeti érdekekre figyelemmel nélkülözhet, még 
pedig az Országos Földbirtokrendező Biróság által megáltapi-
tott feltételek-mellett azoknak, akiket az Országos Földbirtok
rendező Biróság erre érdemesnek itél. Ez a rendelkezés azonban 
csak kivételesen és akkor nyerhet alkalmazást, ha máskép egy
általán nem volna lehetséges közlegelőt biztositani s ennek kö
vetkeztében a közérdek karával is a helyi állattenyésztés ha
nyatlásától kellene tartani. 

, Ha az elengedhetetlenül szükséges közlegelőt még az előbbi 
bekezdés alapján sem lehetne biztosítani, egészen kivételesen 
arra is kötelezhető az erdő tulajdonosa, hogy fával tényleg borí
tott erdőterületéből, ha az nem véderdő, engedjen át haszon
bérbe az előző bekezdésben emiitetteknek megfelelő területet, 
de csak olyant, amelyen a legeltetés a faállománynak és a talaj
nak károsítása, valamint az erdőfelújítás sérelme nélkül gya
korolható és osak akkor, ha a visszamaradó erdő üzeme oksze
rűen tovább folytatható és a fa termelés országos érdeke sem 
szenved. Ez a haszonbérlet csak addig tarthat,' ameddig az illető 
terület kitermelésére kerül a sor, de legfeljebb tíz évig. Ezen a 
bekezdésen alapuló haszonbérlet makkol tatásra nem terjed ki. 

Az erdei termékek az uj magyar vámtarifában. 

A fa az egykori monarchia autonóm vámtarifájában túl
nyomóan vámmentes volt, még pedig ,azzal az indokolással, 
hogy faexpontáló állam vagyunk, amelynek nincs szüksége 
í'avámokra. - • 

A z uj magyar vámtarifa szintén, vámmentességet bizto
sit a nyers erdei tenmékeknelk azon oknál fogva, h o g y Csonka* 
Magyarország a legnagyobb mértékben reá van szorulva, a 
fa behozatalra, tehát teljesen megokolatlan lenne bárcsak az 
autonóm vámtarifában is faválmokkt kreálni. 

í g y vezet esetünkben két teljesen eltérő helyzet és hom
lokegyenest ellenkező indokolás ugyanahhoz az eredményhez. 

S tényleg: a magyar erdőgazdaság nyerstermékeire 



nézve ma nem kívánhat behozatali vámokat. Annidon Miniden 
erdőnfk fatermése a kivételesen előforduló legjobb választé
koktól és néhány kivételes esettől eltekintve, országszerte a 
vágáisíerülettől mintegy 15 'fem.-nyi körzetben fogyasztóikra 
talál, akik évről-évre mohón várják a favásárilás alkalmát, 
amikor behozatal hiányában kevés megmaradt erdőnk a roha
mos tulhasználat veszélyének lenne kitéve, indokolatlan lenne 
az annyira szükségelt s különösen a nagyobb városok ellátá
sára, iparúink ny erisanyagaként ős építkezési célokra nélkü
lözhetetlen s hazai erdeink által részben egyáltalában nem 
nyújtott nyers fa választékok behozatalai fa vámokkal .meg
nehezíteni. 

Ettől eltekintve, iá vámtarifa általában helyes alapra 
helyezkedik, amidőn az erdei nyerstermékeknek s a nálunk 
nem produkált fél gyártmányoknak (fenyőfürészáru) vám
mentességet, biztosit s csupán a további finomításnak alá
vetett árukra állapit meg a feldolgozás mérvéhez képest foko
zatosan emelkedő vámokat. 

Vámmentes ezentúl is a tűzifa, a faszén, a rönkfa (u. n. 
gömbölyű fa ) , a bárdolt, ácsolt és hasított fa, a zsindely, ke-
ritésoszlop, vasúti talpfa, telítve iis, kádárfa, ide nem értve 
az. illesztett, gyalult hordóalkatrészeket, abroncsfa, szitakéreg, 
élőmunkáit bognárfa, puha fürészáru európai tűlevelű fákból, 
nyers botok, nem európai fa, nyersen, bárdolva v a g y füré
szelve. 

Vám alá esnek, 100 kg.4ként aranykoronában: fűrészelt 
fa európai lombfából 0.20 K, gyalult fenyőfürészáru 4 K, 
gyalult lomibfa-fürtészáru (ideértve a parkettdeszkát is) 12 K , 
fakocka, telítve, is 1 K , esztergályozott fabot 8 K , hajlított, 
telitett fiabot 12 K , gyalult fürészáru nem európai fanemek
ből 12 K . 

A m i t 25 év óta szorgalmaztunk, azt az uj vámtarifa 
végre mlegvalósitotta: az erdei termiékek és a faipar termékei 
külön-külön csoportot alkotnak és nincsenek a kőszénnel, 
tőzeggel egy csoportban összefoglalva. 



Az államerdészet újjászervezéséről 

szóló törvény végrehajtási utasítása- a Budapesti Közlöny f. 
évi 95. számában megjelent. A z utasítás 6 erdőigazgatósági 
kerületet kontemplál, amelyek székhelye nincsen megjelölve, 
értesülésünk szerint azonban Győr , Kaposvár , Gödöllő, Mis
kolc, Debrecen ós Szeged van kiszemelve erdőigazgatósági 
székhelynek. A hat erdőigazgatóság közül kettő fog az álta
lános erdőfelügyeleten és a községi erdők adminisztrációján 
kivül állami erdőbirtofcoklat is kezelni (Gödöllő és Misko l c i 
A z állami birtokok* igazgatása a mai viszonyok között ezek 
ben a fejlett gazdaságokban egész embert igényelvén, az igaz
gató egyik helyettese kizárólag ezekkel fog foglalkozni, mig 
az egészen eltérő erdőfeliigyeleti munkakör, más kezekben 
kell, h o g y összefusson. Bizonyosanérvü személyzetcsere a két 
ágazat, az állami birtokok és az erdőfelügyelet között, bár a 
munkakörök általánosan észlelhető és szükségszerű megoszlá
sával ellentétben áll, másfelől előnyökkel i s kecsegtet és ter
mékeny itőleg hathat. 

A z eddigi járási erdőgondinokságök s általában az erdő-
gondnokságok ezentúl az erdőhivatal címét viselik. Feladatuk 
a körzetükbe tartozó községi stb. erdők műszaki teendőin ki
vül a magán erdők hatásosabb felügyelete. .Ezzel működési 
körük lényegesen miegbővült s feladatuk egyben kényesebbé 
is vált, mert közmegnyugvásra valló megoldása érett gazda
sági tudás mellett nagy tapintatosságot is megkíván. 

Mint maga a törvény, u g y az utasitás ás az önkormány
zati szervekkel (vármegyékkel) való szükségszerű kapcsolat 
körül szemlátomást bizonyos nehézségékkel küzd, amelyeket 
olyképen igyekszik megoldani, h o g y a vármegyei székhelye
ken meghagyja a kir. erdőfelügyelők intézményét, akik ily-
képen ezentúl az állami erdőhivatalok és az erdőigazgatósá
gok közé ékelődnek, mig eddig közvetlenül a földmivelésügyi 
miniszternek voltak alárendelve. í g y tehát tulajdonképen az 
instanciák száma, amelyekkel az erdőbirtokosnak ezentúl 
dolga lesz, eggyel szaporodik, lami az erdészeti közigazgatás 
ügymentitének felette szükséges gyorsításával csak ugy fér 



össze, ha a íöldmivelésügyi miniszter az eddig magának fenn
tartott igen sokoldalú hatáskör legnagyobb részét az erdő-
igazgatóságoknak engedi át. Egészen tiszta képet erre vonat
kozóan sem a törvény, sem az utasítás nem nyújt még. 

A végrehajtási utasításból néhány érdékes számszerű 
adatolt tudunk meg. Nevezetesen az utasítás Magyarország 
erdőterületét 2,214.503 kat, holdra teszi, amiből 44.227 kat. 
hold a beerdősitendő kopár, 166.205 kat, hold pedig az Al fö l 
dön beerdősitésre váró terület. E z az utóbbi adat nyilván 
hozzávetőleges előzetes összeírás eredménye, mert tudtunk
kal az alföldfásitási törvény végrehajtási utasítása még nem 
jelent meg s annál kevésbé lehet az erdősitendő területek 
részletes összeírása befejezve és jogerőre emelve. 

A z erdőigazgatóságok alá tartozó erdőterület 123.526 és 
583.163 kat. hold között váltakozik (átl. 369.000 hold) , a 105 
állami erdőhivatal kerületeinek átlagos terjedelme, természe
tesen a körzetükbe eső magánerdők betudásával, 21.090 kat. 
hold. Ez az átlag erdőigazgatóságonkint 10.300 és 32.400 hold 
között ingadozik. 

Kívánjuk, h o g y az állaimerdészeti adminisztrációnak ez 
az egyesítése egy uj szervezet kezében, amely a mai viszo
nyokból folyó nehézségek következtében csak fokozatosan lesz 
felépíthető, de az erdőfelügyelet és a községi erdők admi
nisztrációja terén, uj alakban bár, a magyar erdészet egyik 
régi óhaját teljesíti, a magyar erdőknek javára szolgáljon s 
a hazai erdőbirtokosok körében ügyeik igazságos, méltányos 
ós gyors elintézése által az erdőgazdaságnak igaz barátokat 
szerezzen ! 



Az uj tüzifaszokványok. 

Az uj tüziíaszokványok napvilágot láttak, de közmeg-
nyugvást fakereskedelmi körökben sem keltettek s ezért vég
legeseknek aligha tekinthetők. 

Rendkívül enyhe minősítési szabályokat állapita>nak meg 
s a termelési választékok nem azonosak a kereskedelmi mi
nőségekkel. Pl . a hasábfa, mint olyan, nem külön kereske
delmi minőség, hanem csak I. osztályú tűzifa s az manad 
akkor is, ha 20 százalékig dorongfával kevertetik, holott ke
reskedő és termelő egyaránt magasabb árat igényelhet a 
tiszta hasábfáért, mint a vegyes tűzifáért, különösen, ha a j ó 
régi szokáshoz híven n e m hasit ja fel már a 12 cm.-es törzs
részt, hanem 14—15 om.-en alul dorongnak hagyja a tűzifát. 

' A z a sajnos körülmény, h o g y csonka hazánk erdeinek 
minősége sokszor alárendelt, még nem lehet ok arra, hogy az 
áru minősítése laza legyen s azt véljük, h o g y uradalmi ter
meléseknél a régi szigorúbb választékoláshoz és minősítéshez 
kell ezentúl is ragaszkodni s h o g y ez az eljárás anyagilag is 
előny ösebb. 

Egyébiránt alább közöljük az uj szokványokat egész 
terjedelmükben s igy mindenki megalkothatja a maga véle
ményét azokról. 

Tüzifaszokványok: 

1. §. Fanem. 

Fanem szerint megkülönböztetünk kemény, lágy és fenyő 
•tűzifáit. 

Kemény tűzifa: a ibükk, oser, gyertyán, szil, tölgy, kőris, 
juhar, alkáte és gyülmiölicisifáikhól termelt tűzifa. 

Lálgy tűzifa: a 'hárs. nyír, nyár. iPüa. éger és egyéb lágylomlb-
fák'ból termelt tüz.ifa. 

Fenyő (puha) tűzifa: a Inc, jegenye, erdei, fekete vagy vörös-
fenyőfából termelt tűzifa. 

2. Választék. 

Tűzifánál általában a következő választékokat különböz
tetjük meg: 



1. hasá'bfa: legalább 12 cm. vastag törzsiésfekibiőt hasított 
darabok, amelyek 15 cirm-nél nem nagyobb, simára lefaragott ág-
göcsöket tartalmazhatnak; 

2. dorongfa: 6—12 onii. vastag törzsrészek gömbölyű állapot
ban mindkét végén fürésszel metszve; egyik végén fejszével iválgva, 
csak a törzs 'tövéiből kikerülő darabok lehetnek; 

3. botfa -(vékony dorong): 6 icim.-nél vékonyabb ág- és törzs
részek, gömbülyüen kéregben hagyva, mindkét végén fűrésszel, 
vagy fejszével termelve; 

4. tüskéi: 1)5 icim.-nél nagyobb átmérőjű á'g-göcsolket tairtalmazó, 
nem hasított darabok, melyek húr-irányban mént szélessége a 25 
cm.4 meghaladja; 

5. hántott fai: <a) tölgykéreg termelése által nyert, lekérgezett 
diorongfa, 5 cm. -átmérőtől tfeljebb fűrészelve, tuiskÓ és korhadtmen-
tee minőségiben, b) (ugyanaz 5 dm. átmérőn alul fűrésszel, vagy fej
szével termelve (palpriikafa); 

6. kötegelt fa:teljesen felaprózott fenyő (puha) •tűzifából, 
vagy fenyő tpulha) fürészhulladékból 20 cm. hosszra, darabokban 
előállított és kh. 50 oml átmérőjű, dróttal körülerősitett henger-
alakú tótegek;-

7. fürészhiulladék: .rönkök fűrésze-lésénél és a fürészáru széle-
z-ésénél lehulló darabok: fenyő-ifürészhulladék kötegelve 1 m. hossz
ban; kötegeletlen fenyő- és kemény ffürészhulladék mlinden 
hosszban. 

3. §. A kereskedelemiben általaiban kemény és puha tűzifa és 
ezen tűzifáknak három minőségi osztályát különböztetik meg. 

1. Elsőosiztályu tűzifa, 

.1 m. hosszú, mindkét végén fűrésszel termelt hasáb és dorong, 
tuskó- és korihadásmeintésen. A hasábok és dorongok 3 százaléka 
egyik végénr baltázva lehet. Külön (kikötés ihiá/nyálban legföljebb 
20 százalék' dorong szállitható. 

2. Szokvány (mieirikanitil) minőségű tűzifa. 

Az elsőosztályu tűzifa méireteiben: külön százalékos kikötés 
hiányálban 50 százalék hasáb, 50 százalék dorong-, az egész mennyi
ségben tuské és nemi egészséges fa együttvéve 15 százalékig előfor
dulhat. A hasábok és dorongok. 10 százaléka egyik végén baltázott 
is lehet. Egy icimre és helyre irányított (disponáilt) és több rako
mányból álló mennyiségnél a hasáb és, dorong közötti százalékos 
aránynak nem az egyes vagonszállitmányokra, hanem! az egész 
szállított mennyiségire nézve kell fenüállania. Folytatólagos szállí
tások esetén a jelzett százalékos arány legkésőbb minden szállítási 
hónap végéig helyreállítandó. 



3. Sielejtfa, 

íAa elsőosztályu és sao-kváiny „merkantil" minőségűi tűzifánál 
silányabb tűzifa,, hasáb, dorong, tuskó, gally és nem. egészséges' 
darabok aráinyálnak megállapítása nélkül. 

4. §. A kérges — héjijas — fát a nedvkeringés szünetelése 
idejében1, hegyvidéken szeptember 15-ike, lapályon október 1. után, 
s a következő év április vége előtt kell dönteni. 

Hántott fa a ned!vkeringés idejében, vagyis rendszerint ápri
lis, ináljus és jiuiniius' •nőnapokban dolgozandó fel. 

5. §. Miértetek. 

Ha a hosszúsági önére t külön megállapítva nincs, a tűzifáinak. 
a kötegelt -fát kivéve, rendszerint 1. im'i hosszúnak kell lennie; 10 
centiméterrel rövidebb, vagy hosszabb darabok 25 százalékig szál
líthatók. 

6. §. Mértékegység. 

Az eladásnál mértékegység gyanánt a suly, vagy az üranéter 
használandó. 

7. §. A sulyegység a métermázsa. 
Vagonté te lekben való eladás esetén egyéb különleges kikötés 

hijlján egy ko-csiraköimálny alatt 10.000 kg.-ot kell érteni; vevő 
tehát többet, mint annyiszor 10.000 kg.-ot, ahány vagont vásárolt, 
nem.' igényélhet, 5 százaiákig terjedő túlterhelést azonban tartozik 
átvenni. 

8. Az ü-rtméter lehetőleg tömören rakott, mindenütt 1 m. 
széles és 1 nit mély fárakás, melynek magassága -raktái-bani való 
átadás esetem 1 m., hajórakodókon való átadiás esetén 1.05 mi., erdőn 
való átadás esetén pedig egyéb kikötés hiányában 1.25 m. 

9. Kicsinyben való, 10 ürmeiért meg nem haladó eladásnál! 
a fa felerés'zben kereszttaklásban (kalitkában), felerészben egy 
irányban rakva (hasban ölezive) adandó át. 

10 ürmétert megűialadé mennyiség átadásánál az átadás 
10 méter hosszú^ sorokban történik akként, hogy a sorok végén 
1—1 űr-méter széles keresztrakás {(kalitka), ezek között pedig a has
ban ölezive irakamdÓ. 

30. §. Egyéb kikötés hiányában az élezést áz eladó teljesíti 
saját költségéin. 

Há az eladó •álltai eladásira előkészített áru ülezését a vevő 
'kifogásolja, az ö'lezés (megfelelőségének megállapitása céljából az 
átadásra előkészitett soroknak mindkét fél részéről kiválasztandó 



5 százalékból a vevő által piróbááitölezés eszközlendő, amelynek 
eiédlménye az egész átadásra előkészített áru élezésére irányadó. 
'Ha ez a művelet 4 százalékot meghaladó lüámiyt eredményez, az 
'átÖlezés költségeit az, eladó, egyébként a vevő viseli. 

11. §. iSaaáiriazsági fok. 
Eltérő kikötés hiányában száraz tűzifa szállítandó, amely 

alatt olyan tűzifa értendő, amely legalább négy tavaszi, vagy 
nyári hónapon át kitermelve a vágálslbau, vagy rakodón állott. 

„Kétéves válgálsu" '(teljesen goáiraz) tűzifa alatt a Sízállitás 
előtt) legalább 18 hónappal termelt tűzifáit értünk 

12. §. Úsztatott fa, 

•Úsztatott tűzifa alatt a vágásiból patakokon, usztatókon vagy 
'viai csiUisiztatókon kihozott fát kell érteni. 

Úsztatott fa csak kiülöm kikötés esetélben szállítható. 

13. Eladás módja. 

„Helyt" (ab) vagon feladóállomás történő eladási' esetén az 
eladó a tüaifát vasúti kocsiba rakatni és a vevő által megadott 
cimre feladni köteles1. A feladóállomáson felmerülő mindéminemű 
kiadás és költség, u. mi. koosikiálldtáö. fuvarlevél, bélyeg, szállítási 
igazolvány stb:. a mérlegelés dijainak és költségének kivételével 
eladó terhet képezi. , 

Nem; terhelik az eladót a feladóállomíáson a vevő kiülöm kíván
sága vagy rendelkezése {pl. szállítási érdekbevallás, zárt kocsiban 
való szállítás stb.) folytain felmerülő kiadások és költségek sem. 

Az átadás a feladással megtörténtnek tekintendő és az ezután 
felmerült kiadások, károk és veszteségek vevő veszélyére éls teir-
hére mennek. 

14, Imfport tűzifánál ,dielyt (ab) vagon magyar hatáir-
állomás" történő eladás esetén a magyar határállomásig felmerülő 
összes költségeik (tehát az esetleges kiviteli illeték és az idegen 
'vasúti fuvairdij is) az eladót terhelik, s 'csupáta: a magyar határ
állomásion és onnan a leadóállomásig felmerülő összes költségek 
mennek a vevő terhére. 

15. §. „Helyt (ab) leadóállomás" vagy paritás leaidóálloniás" 
kikötése mellett történő eladásnál cl Z .8/1* '8.Z eladás idejében érvé
nyes vasúti fuvardíjak és egyéb mellékilletékek mellett érteinidő 
olykép, hogy a rendeltetési álloimáislg felmerülő fuvairdijakat 
s összes kötsógeket— a 13. 2. bekezdésélben emiitettek kivételé
vel — eladó- viseli, a vevő tartozván mégis azokat az eladó terhére 
előlegezni. 



A leadóállomáson felmerülő miniden kiadás és költség — pl. 
a fekbér, kövezetváim, az ipapvákáíiiyra való kitolás költsége stb. — 
a fenti kikötés esetén is a vevőt térbeli. 

16. Irányadó isuly. 

Egyéb kikötés hiányában a számlázás és vételá'rfizetés 
alapjaiul: 

„helyt (ab) feladóálloimáis", illetve „helyt (ab) határállomás" 
vagy „paritás leadóállomás" (kikötése melletti eladások esetén 
mindig a feladóállonnás, 

„helyt (ab) leadóállomás" melletti eladás esetén a leadóállo
más hivatalos sulyimegállapitáisa képezi. 

Haljón való szállítás esetén eltérő megállapodás hijján a suly-
saeiiiinti elszámolás és a vételártfiaetésre nézve a hivatalosan oneg-
állapitott merülési súly szolgál alapul. 

17. §. Koesikihasználás, 

A vasúti koesikat az eladó legalább oly mértékben köteles 
kihasználni, hogy a szállított tűzifára a 10.000 kg.-os díjtétel legyen 
alkalmaziható és 3 százalóknál nagyobb holtfuvar vevőt ne terhelje. 

A 3 százaléknál nagyobb holtfüivar (vagyis 9700 kg.-nál 
kisebb rakomány) csak az esetben nem íképezbeti a vevő részéről 
kifogás tárgyát, ha rendkívüli könnyű választék (hántott fa, lágy 
tűzifa; baltázott dorong', botfa, fűrészpor stb) szállítása miatt 
a kocsikat a térfogatüirszelyény teljes kihasználásával jobban 
megterhelni nem lehet. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hirek. A kormányzó ő fő méltósága egyházpákai 
Andrássy Bélának;, a Hazai Fatermelő R. T. igazgatóiának a 
közgazdasági élet terén kifejtett érdemes tevékenysége elisme
réséül a m. ikir. kormányfőtanácsosi címet adományozta, — A 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Klausberger József 
m. kir. főerdőmérnököt kir. közalapítványi főerdőmérnökké 
nevezte ki és a pilisszentkereszti közalapitványi erdőgondnok
ság vezetésével bizta meg. — A m. kir. földmivelésügyi minisz
ter megbízta Roth Gyula bányamérnöki és erdőmérnöki főisko
lai tanárt a m. kir. erdészeti kísérleti állomás vezetésével. — A 
cseh-szlováik államerd^észeti szolgálatban Kolosy Béla (Pozsony), 
Szántó Mihály (Poprád) és Czimra József (Kassa) kormány ta
nácsosi címet kaptak. 

Halálozások. Idősb gróf Festetlek Pál v. b. t. t. földbirto
kos, az 0 . B. E. alapitó tagja, dr. Békefi Kernig zirci apát, az 
0, E. E. rendes tagja, id. Molcsányi Gábor ny. erdőtanácsos, a 
nagybányai m. kir. íőerdőhivatalnok sok éven át főnöke, az 0 . E. 
E. alapitó tagja. Nagybányán, Bedő Zoltán m. kir. erdőtaná-
esos, az 0. E. E. rendes tagja Budapesten, Kotzmann Géza, a 
gróf Károlyi György-féle hitbizomány erdőtanácsosa, az 0 . E. 
E. rendes tagja Párádon elhunyt. Áldott legyen emlékezetük! 
Béke hamvaikra! 

Megszűnt kivételes rendeletek. Az erdő és faügyek országos 
kormánybiztosságát a m. kir. minisztérium folyó évi 3640. sz. 
rendeletével megzüntette. 

4061—924. M. E. számú rendelet pedig a szabadforgalom ut 
ján eladásra kerülő tűzifa tájékoztató árának megállapítására, 
illetve a helyi faáranegállapitó bizottság szervezésére vonatkozó 
8210—922. M. 'E. számú rendeletet helyezi hatályon kívül. 

A földadó emelkedése. Az államháztartás egyensúlyának 
helyreállításáról szóló 1924. évi IV. t. c. értelmében a földadó 
kulcsa folyó évi július hó 1-től kezdve a kataszteri tiszta jövede
lem 25 százaléka és buzaérték helyett aranykoronában rovandó le. 

A magyar erdő kataszteri tiszta jövedelme, átlagban 2.20 K 
lévén, ez azt jelenti, hogy ezentúl átlag 55 aranyfillér földadót, 
vagyis jelenleg kereken 10000 aranykoronát fog az erdőbirtok 
holdanként és évenként fizetni. 

Az elérni károk esetén való adóelengedésnek ezentúl is helye 
van. 



Chlorid tartalmú szikes talajok a hortobágyi pusztán. Sig-
mond műegyetemi tanár kiváló munkájában ugy nyilatkozik, 
hogy a hortobágyi szikesek a sulfátos sóstalajok csoportjába 
tartoznak és hogy bennük eddig clor ionokat meghatározható 
mennyiségben kimutatni nem lehetett. 1923 augusztus hóban 
történt hortobágyi tanulmányutam alkalmával a hortobágyi 
nagy tógazdaság mellől szikes talaj próbákat küldettem ma
gamnak, amelyeket most vizsgálat alá véve, azt tapasztal
tam, hogy az arról a vidékről való szik talajok és pedig a hatá
rozottan szerkezettel, tehát iszikfokkal biró talajok igenis meg
határozható mennyiségű Cl iont tartalmaznak. Az előzetes vizs
gálat alkalmával 5—15, 50—60 ás 85—95 om. közötti talajrétegek
ből való talajt vízzel kivonatoltam és akkor kitűnt, hogy két-két 
ellenőrző minta az 5—15 cm. rétegből 0.11 százalék Ol-t, az 50—60 
cm. rétegből 0.12 százalék Ol-t, mig a 85—95 cm. rétegből 0.17— 
0.18 százalék Cl-t tartalmazott, mig Suifátokat ezekben a min
tákban csak nyomokban isikerült kimutatnom. Szódát a talaj 
csak nyomokban tartalmazott és a százalék 0.01 százalék alatt 
maradt, mig az alkáli bicarbonat szénsav mennyiségéből kiszá
mítva a NaHCOs, mennyisége a 85—95 em. rétegben 0.6 százalék, 
az 50—60 om. réteben 0.65 százalékot tett ki. Az alsó két réteg 
nagyon gazdag CaCOs-ban ós a 10 százalék ecetsavval való kivo-
natolás 9.96 százalék CaO vagy 17.76 százalék OaCOs és 0.98 száza
lék MgO vagy 2.15 százalék MgCOs adott a 85—95 cm. rétegből, 
mig az 50-—60 om.-ires rétegben a mész tartalma leapadt 10.79 
százalékra és az összes sótartalom a 85—95 mélységű rétegben 
1.15 százalékot tett ki. A talajok részletesebb vizsgálata, amely a 
talajok egész chemiai szerkeztét hivatott kimutatni ós azt is, 
hogy a 01 ionok NaCl, GaCh vagy MgCl alakjában vannak-e 
jelen, most folynak és azzal nagyobb dolgozat alakjában fogok 
nyilatkozni és csak megemlítem még azt is, hogy a halas tó fene
kéről 80—90 em. mélységből vett talajminták szintén tartalmaz
tak 0.05—0.1 százalék Ol-t. Vági István. 

Eladó könyv. Egyik tagtársunk Hempel-Wilhelm: Die 
Báume und Stráucher des Waldes cimü három kötetes díszes 
vászonkötésü, iszámos kitűnő kőnyomatu szines táblát, klasszikus 
botanikai és erdőművelési munkát vételre kínálja s azt az ere
deti ár harmadáért, 30 aranykoronáért hajlandó átengedni. A 
kifogástalan állapotban levő ram az Országos Erdészeti Egye
sületnél megtekinthető és annak utján szerezhető be. 

Gyermeknevelési segélyek. Az álilamerdészeti tisztviselők 
gyermekeinek nevelését segélyző alapból kiosztható segélyekért 
a bélyegtelen kérvényeket legkésőbb július 8-áig 'kell az alap in
téző bizottságához (Budapest, V, Országház-tér 11. szám, III. em. 
308. ajtó) beküldeni. 



Az „Erdészeti Lapok" 1924. évi VI. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
1200 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 200.000 K.)Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 
* 1 Apróhirdetéseknél egy szó 800 K, álláskeresleti hirdetéseknél 400 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtíszt urak rendelkezésére. 

Nyaralásra elmennék nyugdijam lefizetése ellenében és fél 
napig háztartásban, varrásban stb. segítenék jó ellátás fejében. 
Berinkey Győzőmé, főmérnök Özvegye, Budapest, I, Kemenes-u. 
4, III. emelet, 17. Nagy Ágoston cimén. . (7) 



VUK M. ÉS FIAI BUDAPEST 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK 

A L A P Í T T A T O T T : 1847 

Vásárolnak tölgy donga fa-, talpfa-, vagy tüzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket. 

Iroda: V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelep: V. kerület, Váczí-ut 160. 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

Furnérgyár és Keményfatermelő Rt. Bpest, IX, Csont-u. 1. 

Állást keres október 1-ére 26 éves róm. kath. vallású, nős, 3 
esaládtagu vadászerdői szakiskolát végzett erdőőr, kinek 6 évi 
gyakorlata van bárminemű erdőgazdasági munkákban, különö
sen csemetekertkezelésben, jelenleg is uradalmi szolgálatban 
van, jó bizonyítványokkal rendelkezik, akár kincstári, akár ura
dalomban állást* foglalna. Cime a kiadóban. (8. III. 1.) 

Négy középiskolát és kétéves szakiskolát végzett, jelenleg is 
alkalmazásban levő 33 éves, nős, kiscsaládu uradalmi erdész, ki 
az erdészet és vadászat minden ágában a legmesszebbmenő 
gyakorlattal rendelkezik, október 1-ére, vagy későbbre keres 
olyan állást, hol a szaktudást, szorgalmat és hü odaadó szolgála
tot értékelik és megbecsülik. Szives megkereséseket a kiadó
hivatal továbbit. (9. II. 1.) 

Nős vadőr ikerestetik, hol az asszony jó polgári kosztot főzni 
tud, gróf Almásy Imre ur Őméltósága diósgyőri vadászterüle
tére. Pályázatok részletes életleirással, közölve, hogy (referen
ciák kitől szerzehetők be, de bizonyítvány vagy másolatok nél
kül. Központi Intézőség, Pusztapó, Szolnok vm. címre adandók 
be. Személyes jelentkezés csak meghívásra. (5. 11. 1.) 



TJImus campestris mezei szilfasmag, jól kiérett csiraképes 
vetőmag, 1924. évi friss termés, minden mennyiségben kapható, 
á 1 kg. tak. kor. 25000. Kőszegi Feiiyőmagpergetőgyár, Kőszeg. 

(6) 
Erdész vállal bármikori belépéssel kezelői állást, más gazda

sági ágakkal összekötve is. Szolid fizetési igényekkel. Cim a szer
kesztőségnél. . (III. 2.) 
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