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Kérelem 
a tagdíjak és az előfizetési díjak beküldésére 

Felkér jük az Országos Erdészet i Egyesü le t fc tagjait és 
az Erdészeti Lapok t. előfizetőit, hogy tagdíjaikat, illetőleg az 
előfizetési díjaikat a megküldött postatakarékpénztári csekk
lap felhasználásával mielőbb 23602. sz. csekkszámlánkra be
küldeni szíveskedjenek. 

A z 1907. é v i közgyűlés határozata szerint a tagdíj 1928-ra: 

1. földbirtokosok, uradalmak, jogi személyek és cégek 
részéről: 

a) fia alapító tagok . . . . . . . . . 20 pengő 
b) fia rendes tagok . . . . . . . . . 24 pengő 

2. tisztviselők és alkalmazottak részéről: 

a) fia alapító tagok . . . 16 pengő 
b) fia rendes tagok . . . . . . . . . 20 pengő 
3. nyugdíjas tisztviselők és főiskolai hallgatók részéről: 
általában 12 pengő 

kérjük azonban, hogy amennyiben viszonyaik megengedik, a 
2. alatti tagdíjakat fizetni szíveskedjenek. 

A z „Erdészet i L a p o k " előfizetési díja egész évre 24 pengő, 
erdészeti altiszteknek 12 pengő. 



A z „Országos Erdészeti Egyesüle t tagjai az „Erdészeti 
Lapokat" a fenti tagdíjak ellenében kapják, külön előfizetési 
díjat tehát nem fizetnek. 

Budapest, 1928. január hóban. 
A titkári hivatal. 

Újév küszöbén 
A z újév — az újrakezdés nagy napja — hagyományos ha

tárkő közéletünkben. 
Ilyenkor — legalább a régi j ó világban így volt — jeleseink 

és vezéreink a konvencionális jókívánságok tolmácsolása kereté
ben új irányt szabtak közéletünknek, új reményeket öntöttek a 
csüggedők szívébe, s az újrakezdés frissességével buzdították 
táborukat új feladatok sikeres megoldására. 

Ma ez valahogy másként van. 
Jóllehet ezer a sürgős teendő, a halaszthatatlan feladat — 

és síri csend. Megy minden szürkén, lomhán, ahogy az esemé
nyek maguktól hömpölyögnek. 

Egészen el kellene csüggednünk, ha a sors nem rendelne 
külső csillagokat, külső fénypontokat, amelyeknek fényívei 
ellensúlyozzák ezt a mi szürke robotolásunk egyhangúságát, új 
reményt öntenek bizakodó lelkünkbe. 

A trianoni gyászítélet sokat megmagyaráz, de nem min
dent. 

Kritikus időt élünk a mi szűkebb társadalmi körünkben 
is. Most érezteti hatását a maga teljes valóságában a 
békeszerződés okozta nyomorúság, a szanálásnak nevezett 
az a merev rendszer, amely beretvaéles metszéssel, átmenet 
nélkül távolította el az erdőmérnöki karnak régi iskolá-
zottságú, tapasztalatokban gazdag, értékes rétegét, az évtizedet 
meghaladó nélkülözések korszaka, amely lehetetlenné tette a 
régmúltban olyan szerencsésen egybeforrni szokott új és új 
erdészgenerációk természetes összeolvadását. 

Szomorú tény, de ma odajutottunk, hogy egész erdészgene
rációk ismeretlenek előttünk és egymás között, s ennek követ
keztében az a régi kollegiális együttérzés, amelynek a mi sza
kunkban irígylésreméltóan évszázados múltja van — kezd el
tünedezni. 



Országos Erdészeti Egyesületünkre vár az a hivatás, hogy 
.szakunkat ebből a zűrzavarból kiemelje, hogy irányt szabjon, 
utat mutasson, a szétszórt erőket egyesítse, hogy a régi tradí
ciókat elhomályosítani ne engedje. 

Erősítsük tehát elsősorban a mi elhanyagolt egyesületünket. 
De ne úgy, amint ezt az egyidejűleg közölt titkári jelentés

nek egyik szomorú adatából láthatjuk. 
Csekély taglétszámunk mellett tagsági díjhátralékunk 

közéi 12.000 pengőt tesz ki. 
Bizonyára mindegyikünknek van másirányú társadalmi kö

telezettsége is, de sorrendet tartva, elsősorban teljesítsük vállalt 
kötelmeinket a mi anyaegyesületünkkel szemben.* 

Egy másik kérésünk tagtársainkhoz, hogy ragadjanak meg 
minden alkalmat egyesületi taglétszámunk lehető emelésére. 

Különösképen jelentőséggel bír a még sorainkon kívül álló 
erdőbirtokososztály beszervezése. Nyereség az is, ha egyszerűen 
közénk állnak és tagdíjaik lefizetésével is erősítik egyesületün
ket, de sokszorosan értékes volna olyan erdőbirtokos tagok meg
nyerése, akik aktív szerepet óhajtanak vinni egyesületi éle
tünkben. 

Aki valóban szívén viseli egyesületünk megerősödését, 
ezzel egyben szakunk felvirágoztatását, kérje egy levelezőlapon 
egyesületünktől annak az erre a célra - készített kimutatásnak 
megküldését, amelyben fel vannak tüntetve mindazok az 500 
k. holdon felüli erdőbirtokosok, akik még nem tagjai egyesüle
tünknek. 

Képzeljük el, hogy ha minden tagunk csak egy új tagot 
tudna a nemes célnak megnyerni, mit jelentene ez az egyesület 
megerősödése, súlyának és tekintélyének emelése szempontjából. 

A z erdőbirtokos osztálynak emellett vitális érdeke, hogy a 
mi egyesületünkbe tömörüljön. 

Aki szereti és becsüli az erdőt, lelkesen fog csatlakozni az 
erdőfentartást és az új erdőtelepítést elősegítő törvényes rendel
kezések szorgalmazásához, velünk együtt fog küzdeni az erdé
szeti közigazgatási rendszertelenségnek sürgős megváltoztatá-

* A legutolsó vá lasz tmányi ülés a m ú g y is akként határozott , h o g y 
a r ég nélkülözött tagnévsor t legközelebb kiadja, amelynek keretében egy
idejűleg fel lesznek tüntetve a tagdí jhát ra lékok is. 



sáért, a minden vonalon háttérbe szorított erdőgazdaság érde
keinek megvédéséért. 

Egyesületünk olyan független társadalmi alakulat, amely
nek keretében minden egyes érdekcsoportnak módjában van a 
közérdekkel ellentétben nem álló igényeit érvényre juttatni. 

Amikor az „Országos Mezőgazdasági Kamará"-t és a vidéki 
kamarákat létesítették, az „Országos Erdőgazdasági Kamara" 
felállítása ügyében előterjesztett törvényjavaslatot a földmíve-
lésügyi miniszter úr elejtette. Nem kívánom itt most azt vitatni, 
helyes volt-e ez, vagy sem, mert nem akarom kifejezésre jut
tatni az ebben az irányban többoldalról kialakult közvélemény 
megnyilvánulását. 

Azonban a mi önös szempontunkból ítélve — szerénysé
günk révén — , az erdőgazdaság igen sok előnytől elesett s mély
séges inferioritásba került a mezőgazdasági ágazattal szemben. 

Úgyszólván nincs a közéletünkben olyan munkaterület, 
ahol az „Országos Mezőgazdasági Kamara" és a vidéki kama
rák fontos szerepkörhöz ne jutnának akkor, amikor a mi hírünk 
még csak a messze távolban sem hallik. 

A z Országos Mezőgazdasági Kamara és a vidéki kamarák 
exisztenciája törvényes intézkedéssel fényesen biztosítva van, 
anyagi gond nélkül, minden széppel, jóval ellátva működhetnek, 
alkothatnak, ellenőrizhetnek, elősegíthetnek, akadályozhatnak, 
amit csak akarnak. Mi pedig megszűntünk tényezők lenni. 

Sok milliárdos költségvetésekkel dolgozhatnak ezek a ka
marák ugyanakkor, amikor a szerényebb testvérágazatnak csak 
az idealisták által összeadott fillérekből kell támogatni annak 
az egyesületnek életét, amely hivatva van pótolni az „Erdő
gazdasági Kamarát". 

Bízvást állíthatjuk, hogy ha erdőbirtokosaink annak a nagy 
erőforrásnak — ami a mezőgazdasági kamaráknak' minden 
jajszó nélkül rendelkezésre áll — , csak csekély törthányadát 
áldoznák fel valamilyen megfelelő formában az „Országos Erdé
szeti Egyesület" javára, nemcsak az Országos Erdészeti Egye
sületet emelnék eddig nem ismert magas nívóra, hanem egy-
szersmindenkorra útját vágnák a függőben tartott „Erdőgaz
dasági Kamara" létjogosultságának. 

A z erdőbirtokososztály tehát az 0 . E. E. talpraállításával 
egyidejűleg egy másik súlyosabb tehertől mentesíti magát. 



Ttt kell felhívnunk erdőbirtokosaink figyelmét arra a több 
helyen előfordult helytelenségre, mely szerint a mezőgazdasági 
kamarai illetéket az erdőbirtok után is kivetették. 

Ez a kivetés jogtalan, mert erdő után nem kell fizetni me
zőgazdasági kamarai illetéket. 

Ez csak egy kiragadott eset, de erdőbirtokosaink nem egy 
alkalommal öntudatlanul is súlyos váltságot fizetnek tájékozat
lanságuk és nemtörődömségük miatt. 

Induljon tehát ez az új esztendő a régi hibák levetkezése, a 
nemtörődömség leküzdése, az erők egyesítése, általában az egye • 
sülét megerősítésére irányuló tevékenység jegyében. 

A megerősödött egyesületben majd megszületnek azok az 
egészséges gondolatok, tervek és célkitűzések, amelyek ennek 
az országrésznek erdőgazdaságát még átmeneti állapotában is 
talpraállítani és fejleszteni képesek lesznek. 

Törvényjavaslat a birtokos és gazdatiszt közötti 
jogviszonyok szabályozásáról, illetőleg azok 

kiegészítéséről. 
Lapunk 1927. évi októberi számában vezetőhelyen emlékez

tem meg a földmívelésügyi miniszter úrnak „szentesi beszédé
ről", a mezőgazdasági vonatkozású törvényjavaslatoknak arról 
a sorozatáról, amelyeknek benyújtását a földmívelésügyi minisz
ter úr a közeljövőben benyújtani ígérte. 

Nem mulasztottam el akkor fájdalmas párhuzamot vonni a 
mező- és erdőgazdaság, az édes- és mostohagyermek sorsa kö
zött — s annak tudatában, hogy mennyire égetően sürgős az 
erdészeti törvények reviziója — csak azt a gyenge óhajt jut
tattam kifejezésre: bárcsak minékünk is lennének ilyen szen
tesi napjaink-

A z egyik ilyen beígért igen fontos törvényjavaslat — „a 
birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról 
szóló 1900:XXVII. t.-c. kiegészítése és módosítása tárgyában" 
— „előadói tervezet" alakjában még a mult év végén nyilvános
ságra került, illetőleg a miniszter úr a tervezetet azzal a meg
jegyzéssel, hogy a tervezetben foglaltakat illetően még állást 
nem foglalt — az érdekképviseleteknek megküldte, s meghívta 



azokat a minisztériumban január hó közepén megtartani szán
dékolt értekezletre. 

Hálás köszönettel kell adóznunk a földmívelésügyi minisz
ter úrnak, egyfelől azért, hogy ezúttal módot és alkalmat adott 
észrevételeink közlésére, nemkülönben azért is, hogy a szóban 
lévő ügyben eddig még nem foglalt állást. 

Félreértések elkerülése végett előrebocsátom, hogy nem a 
tervezetben foglaltak ellen van észrevételünk, sőt ellenkezőleg,, 
azt kell sérelmeznünk ami kimaradt belőle. 

Ami pedig kimaradt belőle, elsőrendű fontossággal bír a 
mi magánszolgalatban álló erdőtisztjeinkre. 

A z „Országos Erdészeti Egyesület"-nek megküldött terve
zettel ez alkalommal itt — nem akarván a tárgyalások elébe 
vágni — nem foglalkozom,* szükségesnek tartom azonban a köz
figyelmet felhívni erre a nagyhorderejű tervezetre, hogy a hiá
nyok pótlása annál bizonyosabban keresztülvihető legyen. 

Nagy vonásokban körvonalozva a törvényjavaslattervezet
ben megoldásra kerülő kérdéseket, előrebocsátom, hogy a javas
lat célja egyfelől a szakképzettség fokozatos érvényesítése a 
mezőgazdasági termelésben, másfelől a birtokos és a gazdatiszt 
közötti jogviszony kiegészítő rendezése, végül a kötelező nyug
díjbiztosítás érvényreemelése. 

Hogy ezek közül mi érint bennünket közelebbről, alább k ö 
rülírom. 

Örömmel üdvözölhetjük a szakértelem alkalmazásának in
tézményes biztosítását általánosságban, tulajdonjogi megkülön
böztetések korlátai nélkül! 

Elvégre elsőrendű országos közérdek — ha valamikor, hát 
most az — hogy az ország minden talpalattnyi földje tulajdon
jogi címre való tekintet nélkül egyaránt szakértelemmel kezel
tessék. 

Ezért az elvért s ennek további kifejlesztéséért harcolunk 
mi is az erdőgazdaságban, s örvendhetünk máris, hogy ez az elv 
a rokon mezőgazdasági testvérágazatnál már előbb útat tör. 

Jóllehet, a mi törekvéseink csakis az új erdőtörvény kere-

* M e g j e g y z e m azonban, h o g y az előadói tervezet az „ O m g e " hivatalos 
közlönyében, a „ K ö z t e l e k " 1927 december 25-iki számában ismertetve vo l t . 



tében válhatnak valóra, érdeklődéssel és megértéssel kísérjük 
ennek az úttörő igyekezetnek érvényrejuttatását. 

Ugyancsak sóvárgó szemmel tekintünk a birtokos és a 
gazdatiszt közötti jogviszony kiegészítését célzó új szabályo
zásra. 

Reményt kelt bennünk ez a törvénytervezet atekintetben, 
hogy ennek a törvénytervezetnek pendant-ja, amely az erdő
birtokos és erdőtiszt közötti jogviszony rendezését fogja egy
szer valamikor megoldani, ugyancsak az új erdőtörvény benyúj
tása alkalmával fog megoldást nyerni! 

Közvetlenül is érdekel bennünket a törvénytervezetnek ez 
a része, mert nyilvánvaló, hogy mindaddig, amíg az erdőbir
tokos és erdőtiszt közötti jogviszonyok külön törvényben szabá
lyozást nem nyernek, a bíróságok per analógiám bizonyára 
ugyanezen törvény rendelkezéseit lesznek kénytelenek alkal
mazni az erdőtisztek ügyes-bajos dolgainak eseteiben is,, annál 
is inkább, mert — mint alább látni fogjuk — az 1900 : X X V I I . 
t.-c. egykorú értelmezése a magánalkalmazásban álló erdőtiszte
ket is az 1900 :XXVII . t.-c. 1. §-ának hatálya alá tartozóknak 
minősíti. 

Annál inkább helytálló ez a felfogás, mert az erdőtisztek 
„a magánalkalmazottak jogviszonyainak rendezéséről" leg
újabban készült törvénytervezetébe sem voltak beilleszthetők, 
még pedig azért nem, mert az erdészeti szolgálat természete 
teljesen elütő ettől az általánosságban mozgó és főként a ke
reskedelmi és ipari szolgálat kereteire készült tervezettől. 

Két szék között a pad alá kerülünk, ha nem követünk el 
mindent, a mi különleges viszonyaink mielőbbi rendezésére. 

Mellesleg megjegyzem azonban, hogy mi a magunk szem
pontjából egyidejűleg megoldandónak tartjuk az erdőaltiszt és 
erdőbirtokos közötti jogviszonyok rendezését is. 

Rendkívül sérelmes lenne azonban a magánszolgálatban 
álló erdőtisztjeinkre nézve az, ha nem részesülnének abban a 
szociális szempontból vívmánynak nevezhető, s maholnap min
denféle rendű és rangú társadalmi réteg részére nyitva álló hu
mánus intézkedés áldásaiban, a kötelező nyugdíjbiztosítás kér
désének megoldásában, ami a törvényjavaslat harmadik részé
ben van tárgyalva. 



Ez a törvénytervezet ezt az egyfelől nemes, másfelől köz
érdekből is hasznos intézményt kötelezőleg felállítja a földmíve
lésügyi igazgatás egyik kiválasztott kasztjára, ellenben teljesen 
figyelmen kívül hagyja a többi, számra nézve jelentéktelen, de 
szintén élni akaró ágazatokat, amelyek talán még inkább rászo
rulnak ilyen istápolásra. 

Ennél a pontnál nem állhatunk elő külön törvény beterjesz
tésének kecsegtetésével. Ennek a fontos szociális kérdésnek 
ennek a törvénynek keretében, kell megoldást nyerni, mert úgy a 
magánszolgálatban lévő erdőtisztek, mint a többi ágazatok 
tiszti minőségű alkalmazottai (például főkertészek stb.) 
számra nézve olyan kevesen vannak, hogy teljes képtelenség 
részükre külön nyugellátó intézetet létesíteni. 

Véleményem szerint lehetővé kell tenni, hogy a tervezett 
„Magyar Gazdatisztek Országos Gyám- és Nyugdíjintézete" 
helyett a „Földmívelésügyi igazgatás alá tartozó Tisztviselők 
Országos Gyám- és Nyugdíjintézete" állíttassák fel, s annak 
rendes tagjai közé soroztassanak — bennünket érdeklőleg — az 
erdőbirtokosok és magánerdőtisztek is, avagy kifejezetten vé
tessék fel ebbe a törvénytervezetbe olyan értelmezés, amely 
nyugellátás szempontjából a magánszolgálatban álló — még he
lyesebben az 1912 :XLV. t.-c. hatálya alá nem tartozó, ható
ságilag felesketett erdőtiszteket — az 1900 :XXVII . t.-c. 1. 
§-ának hatálya alá tartozóknak minősíti. 

Emellett az értelmezés mellett szól az egyenlő elbánás elve, 
a minden vonalon érvényesülő szociális felfogás, de emellett 
szólnak a mult emlékei, az évtizedes gyakorlat is. 

Együtt termelte ki a gyakorlati élet a „Magyar Gazda
tisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületét", annak együtt
működő nyugintézetét is. 

A magánuradalombah alkalmazott erdőtisztek jogviszonyai 
semilyen irányban nem lévén tisztázva, az 1900 : X X V I I . t.-c. 
életbelépése idején uralkodott felfogás abban a gondolatkörben 
élt, hogy a magánszolgálatban álló erdőtiszt, bár címe más, az 
1900 : X X V I I . t.-c.-ben megjelölt gazdatiszt fogalma alá tar
tozik. 

Ennek igazolására idézek két idevonatkozó törvénymagya-



rázatot. Az egyiket Ladányi Béla adta ki 1901-ben (lásd 22. 
oldal). 

Arranézve, hogy az 1900 : X X V I I . t.-c. 1. §-a szerint ki te
kinthető gazdatisztnek, emigyen szól: 

„ A m e n n y i b e n továbbá a tö rvény általában a gazdaság és nem csupán 
a mezőgazdaság körébe eső igazgatás i , kezelési v a g y ellenőrzési teendőket 
sorolja a gazdat iszt i teendők közé , kétségtelen, h o g y a mezőgazdaság in kí
vül létező egyéb gazdaság i ágakban igazgatás i , kezelési és ellenőrzési 
teendőkre a lkalmazot t gazdaság i magánt isz tv ise lőkre is ki ter jed a tör
vény hatálya. 

Nevezetesen a magána lka lmazásban lévő erdőtisztek, ki ter jedtebb 
kerti gazdaságok főkertészei, k iknek szolgálat i j ogv i szonya i t külön tör
vény nem szabályozza, a gazdatisztekkel szintén e g y tekintet alá esnek, 
illetve gazdatisztekül tekintendők, de csak abban a t ágabb értelemben, 
ahogy e foga lma t a t ö rvény meghatározna, épségben m a r a d v á n emellet t 
speciális fogla lkozásuknál f o g v a őket megi l le tő tula jdonképení c ímük ." 

A „Ráth Mór" kiadásában szintén 1901-ben megjelent má
sik törvénymagyarázó műnek ugyancsak idevonatkozó része 
hasonló konklúzióra jut (4 . o lda l ) : 

A gazdat isz t szónak a je len tö rvény által megha tá rozo t t f o g a l m a 
sokkal t ágabb je lentőségű, min t az, ami t annak a közhasznála t tulajdonít . 
Ez utóbbi szerint a gazdat iszt i fog la lkozás k izáró lag mezőgazdaság i j e l 
legű, m í g a tö rvény i ly kor lá tozás t nem, ismer, s á l talában gazdat isztnek 
tekint mindenkit , aki másnak a gazdaságában a gazdaság i igazgatás , ke
zelés v a g y ellenőrzés rendszerinti tennivalóinak fizetésért va ló el látásra 
szerződik. 

Tehát nemcsak a mezőgazdasági tennivalókat végezni h ivatot t gazda
sági tisztviselő, hanem az is, aki a gazdaság bármely más ágának igaz
gatását, kezelését vagy ellenőrzését végzi, a törvény szempontjából gazdag-
tisztnek tekintendő. Ennek a rendelkezésnek azonban n e m cél ja , h o g y pl . 
erdőtisztek speciál is c ímét absorbeál ja a gazdtiszt i c ímben, hanem csak 
gyűjtő fogalmat állapit meg az ezen f o g a l o m jelentéskörébe von t külön
böző gazdaság i magánt isz tv ise lők jogv i szonya inak egységes rendezése 
cél jából ." 

Az új törvénytervezetnek a magánerdőtisztekre vonat
kozó sérelmes része tehát abban jut kifejezésre, hogy az új 
törvénytervezetben újból szabályozott gazdatiszti címek újabb 
körülírása mellett elsikkad az 1900: XXVII. t.c. 1. §-ának 
eddig fennállott olyan értelmezése, amely kifejezetten jogot 
adna a magánszolgálatban álló erdőtiszteknek is a kötelező 
nyugdíjbiztosításra. 

Szerencsére ma még nem késő az illetékes tényezőket er
ről a visszaesésről meggyőzni s így a törvénytervezetnek ezt a 
hiányát kiegészíteni, amely törekvésünk sikerében annál is in-



kább bízhatunk, mert — mint előbb hangsúlyoztam — a föld
mívelésügyi miniszter úr a tervezetben foglaltakat illetően 
még nem foglalt állást. 

De tovább megyek. 
Ugyanezen intézetnél meg kellene teremteni azoknak a 

közbeeső kategóriáknak nyugdíjbiztosítását 'is, akik a gazda
vagy erdőtiszt és gazdasági vagy erdőgazdasági cseléd fogalma 
közé esnek, illetőleg se nem tisztek, se nem cselédek. 

Például az erdőőrök sem nem cselédek, sem nem erdőtisz
tek. Miért legyenek kizárva azokból a fontos" szociális intéz
ményekből, amelyek egyfelől a tisztekre ki fognak terjedni, 
másfelől a cselédekre, munkásokra máris érvényesítve vannak? 

A szociális igazság ilyen egyenlőtlen elbánást bizonyára 
nem tűr el. 

Előfordulhat, hogy ilyen nagyhorderejű munkálat egy
szerre minden részletében nem valósítható meg, azonban meg 
nem engedhető, hogy a ma megkonstruált keretek kizárják 
azt, hogy a gazdatársadalom minden rétege egyenlő elbánás
ban részesüljön. 

Egyelőre közel másfélszáz—kettőszáz erdőtisztünk lét
érdeke, a magánerdőgazdaság fejlődése van itt közvetlenül ér
dekelve, tehát ne maradjunk tétlenek. 

Czillinger János. 



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

I. 

Az igazgatóválasztmány 1927 november 17-én tartott üléséről. 

Az igazgatóválasztmány kegyelettel emlékezett meg az 
utolsó ülés óta elhunyt Darányi Ignácról és Draskovich Jó
zsefről. Az elnöklő Tér fi Béla alelnök különösen meleg sza
vakkal foglalta össze Darányi Ignácnak a magyar erdőgazda
ság körül szerzett érdemeit. 

A pénztári jelentés tudomásulvétele után a választmány 
jóváhagyta az 1926. évi zárszámadást és elfogadta az 1928. 
évi egyesületi költségvetést; megállapította a közgyűlés tárgy
sorozatát és az 1928. évben fizetendő tagdíjakat a már közölt 
módon. 

Folytatólag a kiküldött bizottság jelentése alapján a tit
kár nyugellátása tárgyában következő javaslatot terjeszti egy
hangú határozattal a közgyűlés elé: 

Arra az időre, míg a titkár teljes munkaerejét az Orszá
g o s Erdészeti Egyesületnek szentelte és annak valóban érté
kes s kiváló szolgálatokat teljesített, az egyesületi alapszabá
lyok 75. §-ára való figyelemmel a tízévi szolgálat után, a 
66. §. szerint járó fizetésnek, valamint személyi pótléknak 40 
százalékát, minden további év után annak három százalékát 
állapította meg nyugdíj képen. 

Arra az időre pedig, amíg önhibáján kívül ugyan, de 
munkaképességének mégis csak egy részét szentelhette az 
egyesület javára, az alapszabályok 75. §-a szerint járó három 
százalék többlet helyett annak csak felét, vagyis évi 1.5 szá
zalék többletet állapított meg. 

Tekintettel arra, hogy szolgálatát az egyesületnél 1900. 
évi január hó 1-én, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumban pedig 1923. évi augusztus hó 6-án kezdte meg, en
nélfogva, az utolsó 7 hó 5 napot egész évnek számítva, a tit
kár részére a fentiek értelmében az 1900. évi január hó 1-től 
1923. évi december hó 31-ig terjedő 24 évre az alapszabályok 
75. §-a szerint beszámítható javadalmazásának 82 százalékát, 



az 1924. évi január 1-től a köteles 30 évi szolgálati idejének: 
betöltéséig, azaz 1929, évi december hó végéig terjedő 6 évre 
évi 1.5 százalékát, vagyis 9 százalékát, összesen tehát 91 szá
zalékát állapította meg nyugdíj képen. 

Minthogy pedig a titkárnak az alapszabályok 66. §-a ér
telmében já ró évi 12.000 aranykorona fizetése és személyi 
pótléka az V. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába tartozott 
állami tisztviselők javadalmazásának felelt meg, a választ
mány a titkári nyugdíjat az állami tisztviselők V. fizetési osz
tálya első fokozatára kormányrendelettel vagy törvénnyel en
gedélyezett mindenkori évi nyugdíjnak 91 százalékában álla
pította meg. 

A titkár lakáspénznyugdíját pedig ugyancsak az V. fizetési 
osztályba tartozó és hasonló családi viszonyok között lévő állami 
tisztviselők mindenkori lakáspénznyugdíjának megfelelően álla
pította , meg. 

A titkár özvegyének nyugdíjára vonatkozóan pedig java
solja, hogy az özvegyi nyugdíj a titkárt az alapszabályok sze
rint megillető teljes fizetés (évi 12.000 aranykorona = 13.902 
pengő 43 fillér) után fentebb 91 százalékban megállapított 
nyugdíjigényének 50 százaléka legyen, özvegye részére azon
ban lakáspénznyugdíj nincs megállapítva 

Tekintettel továbbá arra az anyagi kötelezettségre, mely 
az egyesületet a titkárral szemben terheli, a választmány az 
egyesületet terhelő fenti nyugdíjigényeket az egyesület, nyug
díjalapfőkönyvében határozta el megfelelő módon feljegyez
tetni és amennyiben az egyesületi székház idővel esetleg el
adatnék, úgy a vételárból átmenetileg az alapszabályok 189. §-a 
értelmében akkora összeget határozott el külön tőke gyanánt 
kezeltetni, amekkora összegnek az évi kamatja a fennálló 
nyugdíjterhek fedezésére elegendő, illetőleg a székház kölcsön
nel csak oly mértékben terhelhető meg, hogy a házbérjövede
lem szabadon maradó része a nyugdíjigényeket fedezze. 

A titkár alapszabályszerű nyugdíjigénye ezen javaslat 
értelmében mintegy 57 százalék erejéig nyer kielégítést. 

Az ülésbe visszatérő titkár- őszinte köszönettel fogadja 
ezt a javaslatot. 

Titkár jelenti, hogy az egyesület a mult választmányi 



ülés óta több ügyben tett előterjesztést úgy a kereskedelem
ügyi miniszterhez, mint az államvasutak igazgatóságához. 

így a tűzifára vonatkozóan a belföldi fának a külföldi
vel szemben való versenyképességének emelése érdekében a 
mostani vasúti szállítási díjtételeknek leszállításával a tört
tarifarendszer megszüntetését, továbbá a szénhez hasonló ál
talános tarifális deklasszifikációt és bizonyos szállítási távol
ságokon túlmenő tűzifaszállítmányok díjkedvezményben való 
részesítését kérte. 

E kívánságokat azonban a kormány nem teljesítette. 
A vasbetontalpak kiterjedtebb alkalmazása ellen óvást 

emelt az egyesület s felhívta a kereskedelemügyi miniszter 
figyelmét arra a közgazdasági kárra, amely a hazai erdőgaz
daságot fenyegetné, ha a fatalpak helyett az egész vonalon 
vasbetontalpakat alkalmaznának. 

Ugyanezen beadványban az egyesület a termeléseknél fe
leslegben maradt s a szállítási feltételeknek egyébként meg
felelő tölgy- és bükktalpfák, valamint a három méternél hosz-
szabb váltótalpfák utólagos átvételét is kérte. 

A kérelem részben teljesült. 
A z egyesületnek az a további kívánsága, hogy a hazai 

termelésekből származó összes talpfák vétessenek át, ebben 
az alakban el lett utasítva. 

A cser- és sziltalpfáknak kísérleti célokra való átvétele 
iránt a MÁV. részéről megfelelő intézkedés történt. 

A talpfáknak a telítőtelepekre való közvetlen leszállítha-
tása iránti kívánság a lehetőség határáig szintén teljesült. 

A z igazgatóválasztmány a fenti bejelentéseket egyhan
gúan tudomásul veszi. 

Titkár jelenti, hogy a tűzifa forgalmi adója a nyár folya
mán be lett szüntetve és helyette egy háromszázalékos for
galmi adóváltság lett életbeléptetve. Az egyesület a pénzügy
miniszter úrhoz a mult évben intézett felterjesztésében kimu
tatta, hogy kétszázalékos forgalmi adóváltság mellett is az ál
lam érdekei teljes fedezetet találnak. Ebben az esetben a ha-
szonfa forgalmi adója és a tűzifa forgalmi adóváltsága között 
eltérés nem lenne. Sajnos, ez a kérés meghallgatásra nem 
talált. Folyó évi június elseje óta a haszonfa után két százalék 



forgalmi adót kell leróni, a tűzifa után pedig háromszázalékos
adóváltságot. A kétféle adó a tövön való értékesítés eseteiben 
okoz nehézségeket, amikor a tényleg termelendő haszonfa és 
tűzifa mennyisége előre pontosan nem ismeretes. Megfonto
landó volna, hogy az egyesület ne tegyen-e felterjesztést eb
ben az ügyben. 

Papp-Szász Tamás, Vuk Gyula és Schmied Ernő választ
mányi tagoknak a kérdéshez való hozzászólása után elnök 
indítványára az igazgatóválasztmány a forgalmi adó kérdésé
nek függőben tartását határozta el, amíg ebben a kérdésben 
bővebb tájékozást nem nyerünk. 

Báró Walbott Kelemen választmányi tag ama régebbi in
dítványa alapján, hogy az erdőgazdaságokban hosszú ideig egy 
helyben kifogástalan szolgálatot teljesített erdészeti alkalma
zottak, a mezőgazdaságiakhoz hasonlóan, elismerésben és ki
tüntetésben részesíttessenek, az egyesület vonatkozó felter
jesztésére kedvező válasz érkezett, amennyiben a földmívelés
ügyi miniszter úr indokolt esetekben készséggel fog a kitünteté
sek iránt intézkedni. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

Titkár folytatólag jelenti, hogy az erdőgazdaság érdekei
vel merőben ellentétben álló állami anyagbeszerzési központ 
létesítésének a tervét a kormány végleg elejtette. Tudomásul 
vétetik. 

A gazdatisztek alkalmazásáról, valamint nyugdíjbiztosí
tásáról szóló törvénytervezetet, mely vett értesülés szerint elő
készítés alatt áll, az egyesület kikérte, hogy azzal kapcsolatban 
a magánszolgálatban álló erdőtisztek és altisztek szolgálati 
viszonyai is rendezhetők legyenek. 

Az egyesület ígéretet kapott, hogy amint a törvényterve
zetet a különböző érdekképviseleteknek szétküldik, úgy az az. 
egyesületnek is hozzászólás végett meg lesz küldve. 

Titkár javasolja, hogy a Tisza jobbparti Erdészeti Egye
sület által Vadas Jenő szülőházának emléktáblával való meg
jelölése érdekében indított gyűjtéshez az egyesület is járuljorr 
hozzá. Javasolja továbbá, hogy a főiskolai ifjúsági segélyegye-, 
sületnek is nyújtson az egyesület támogatást. 



Az igazgatóválasztmány egyhangúan 100—100 pengő 
adományozását határozta el. 

Fekete Zoltán választmányi tag ismerteti a soproni bá
nyamérnöki és erdőmérnöki főiskolának az egyesülethez inté
zett átiratát. A főiskola tanácsa ugyanis elhatározta, hogy a 
Selmecbányáról visszaszerzett öt darabból álló szoborgyüjte-
ményt három darab új mellszoborral kiegészíti és pedig Herr-
mann Emil, Fekete Lajos és Vadas Jenő szobrával. 

Az emlékállítás iránti mozgalmat elsősorban társadalmi 
útra kívánja terelni és a siker biztosítása érdekében a két ér
dekelt szakegyesület támogatását kéri. Különösen pedig arra 
kéri az egyesületet, hogy Fekete Lajos és Vadas Jenő szob
rára gyűjtést indítson s az Erdészeti Lapokat is állítsa ez ügy 
szolgálatába. 

Fekete Zoltán választmányi tag indítványára az igazgató-
választmány egyhangú lelkesedéssel elhatározza, hogy a kér
dést magáévá teszi. 

Fekete Zoltán választmányi tag ezután előadja, hogy a 
soproni főiskola már régóta szorgalmazza a doktorrá avatási 
jognak, valamint a magántanári intézménynek a főiskola ré
szére való biztosítását. 

A külföldön úgyszólván mindenütt megszerezhető a dok
tori cím, egyedül a mi főiskolánkon, mely egyike a legrégibb 
technikai főiskoláknak, nem szerezhető meg. Ennek folyomá
nya aztán az, hogy a főiskola okleveleit a külföldön nem isme
rik el egyenrangúaknak. A szaktársadalom érdekében az in
tézőköröket rá kell venni, hogy e hiány pótoltassák. A jóindu
lat úgy a pénzügyi, mint a földmívelésügyi kormányzatnál 
megvan, de a dolog, bár a mérnöki kamara is magáévá tette az 
ügyet, megakadt. 

Indítványozza, hogy a kérdés dülőrejuttatása érdekében 
az egyesület tegyen újból lépéseket. 

Papp-Szász Tamás választmányi tag felszólalása után az 
igazgatóválasztmány elhatározza, hogy' Fekete Zoltán választ
mányi tag indítványát magáévá teszi. 

Mihalövics Sándor választmányi tag előadja a herceg 
Esterházy-féle Hitbízomány Erdőfelügyelőségének az egyesü
lethez intézett kérelmét, amelyben PZ erdei fenyő részére a 



lúc- és jegenyefenyőhöz viszonyítva alacsonyabb szállítási díj
tétel megállapítása érdekében a MÁV.-hoz intézett kérelmük
nek az egyesület részéről való hathatós támogatását kérik. 

A z erdei fenyő 20—25 százalékkal súlyosabb, mint a 
lúc- vagy jegenyefenyő, értéke viszont tíz százalékkal kisebb, 
így megint csak a hazai erdőgazdaságot sújtja a tarifa, mi
után hazánkban a fenyőfélék közül úgyszólván csak erdei fe
nyőt termelnek és szállítanak. 

Kallivoda Andor választmányi tagnak a kérdéshez való 
hozzászólása után az igazgatóválasztmány a kérdés támogatá
sát határozza el. 

II. 

Az igazgatóválasztmány 1927 december 12-én tartott üléséről. 

Póthitelek és néhány özvegyi segély engedélyezése után 
az egyesület anyagi helyzeté képezte megvitatás tárgyát. Ja
vaslattételre bízottság kéretett fel. 

Róth Gyula választmányi tag indítványozza, hogy az el
nökség illetékes helyen jár jon el annak a rendelkezésnek ha
tályon kívül való helyezése iránt, amely újabban az erdőmér
nököknek a kataszternél való alkalmazását akadályozza. 

További indítványában pedig kéri az egyesületet, hogy 
foglalkozzék az erdőgazdasági szakiskola kérdésével. A z is
kola jelenleg is annyi végzett hallgatót bocsát ki, mint annak 
idején Nagymagyarországon. A szakiskolások pedig kisebb igé
nyeik mellett mind több és több oly állást foglalnak el, ame
lyek ellátására tulaj donképen a főiskolát végzettek hivatottak. 
Indítványozza, hogy az egyesület felterjesztésben kérje a kö
zépfokú iskola reformját. Egyben megemlíti, hogy a főiskola 
a középfokú iskola teljes beszüntetése mellett foglal állást s 
illetékes helyen is ezt fogja kérelmezni. 

Papp Béla választmányi tag megemlíti, hogy az erdészeti 
főosztályon várják az előterjesztést, hogy a kérdéssel érdem
legesen foglalkozhassanak. 

Bíró Zoltán választmányi tag javasolja, hogy Róth Gyula 
választmányi tagnak az erdőmérnököknek a kataszternél való 
alkalmazása iránt tett indítványa ügyében az elnökség úgy a 



Mérnöki Kamarával, mint a Bányászati és Kohászati Egyesü
lettel karöltve jár jon el, nehogy az fiaskóval végződjék. 

Az erdőgazdasági szakiskolák ügyében pedig azt java
solja, hogy azok megszüntetése érdekében már a mai ülésből 
kifolyóan tétessék előterjesztés a földmívelésügyi miniszté
riumhoz. 

A z igazgatóválasztmány elhatározza, hogy az indítványok 
értelmében el fog járni. 

A titkár ezekután ismerteti Illyés Károly indítványát, 
amelyben azt kéri, hogy az elnökség illetékes helyen eszközölje 
ki azt, hogy a kataszteri becslőbiztosok között alkalmazzanak 
erdőmérnököket is, nehogy az erdőbirtokosok érdekei a téves 
besorozások által sérelmet szenvedjenek. 

Biró Zoltán választmányi tag ebben a kérdésben is a 
Mérnöki Kamara igénybevételét javasolja. 

Inkey Pál báró alelnöknek, Ivanieh Ferenc és Erdőssy 
Bódog választmányi tagoknak a kérdéshez való hozzászólása 
után az igazgatóválasztmány az indítványokat egyhangúan 
magáévá teszi. 

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti. 

III. 

Az 1927. évi december hó 12-én tartott rendes közgyűlésről. 

A közgyűlésen 122 tag vett részt. Elnökölt Térfi Béla al
elnök. A hatóságok és testületek képviselőiről, a választmány 
kiegészítéséről már az Erdészeti Lapok 1927. évi decemberi 
számában adtunk hírt s ugyancsak közöltük a közgyűlés által 
egyhangú határozattal jóváhagyott 1926. évi zárszámadást és 
1928. évi költségvetést. 

Az egyesület elmúlt évi működését a titkár a következők
ben foglalta össze: 

Az erdőgazdaság általános érdekeinek szolgálatában az 
egyesület behatóan foglalkozott azzal a törvényjavaslattal, 
amelyet a kormány az ingó jelzáloghitelekről készített s amely 
az erdőgazdasági hitel fontos kérdésének legegyszerűbb és 
legtermészetszerűbb megoldására- látszott alkalmasnak. Észre
vételünk főként arra vonatkozott, hogy az erdőgazdaságban, 



annak természetének megfelelően, ne csupán egy, hanem több 
év függő termése képezhesse az ingó jelzálogot — eltérően a 
mezőgazdaságtól. Ezen s néhány egyéb kisebb észrevételünk, 
értesülésünk szerint, figyelembe is vétetett, a törvényjavaslat 
azonban eddig az' országgyűlésben tárgyalásra még nem került. 

Még a mult évi közgyűlés előtt foglalkoztunk a kormány
nak azzal a tervével, hogy a tűzifára egyfázisú forgalmi adót 
állapít meg. Kimutattuk, hogy a külföldi fának forgalmi adó 
alá vonása mellett a kincstár érdekei teljesen megóvatnak, ha 
a belföldi tűzifa kétszázalékos forgalmi adó alá vonatik. 

Sajnos, a kormány folyó évi július elsejétől mégis három
százalékos forgalmiadóváltságot állapított meg a tűzifára, ami 
a tövön való értékesítésnél nehézségeket okoz, amennyiben a 
haszonfa forgalmi adója jelenleg is két százalék és teljes pon
tossággal meg nem állapítható, hogy az eladási árból mennyi 
esik kétszázalékos s mennyi háromszázalékos kulcs alá. 

A z ügy még tárgyalás alatt áll. 
A mult évi közgyűlés határozatából megismételtük a föld

mívelésügyi miniszter előtt azt a kérelmünket, hogy a vadá
szati ügyek ismét az erdészeti főosztály ügykörébe utaltassa
nak, eredményt azonban eddig nem értünk el. 

Megismételtük úgy a pénzügy-, mint a földmívelésügyi mi
niszter előtt azt az 1907 óta többízben előterjesztett kérelmün
ket, hogy a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola a 
doktorrá avatás jogával ruháztassák fel. A z előző jelentéseim
ben előadott érveken alapuló kérelmünket újabban alátá-
masztj •körülmény is, hogy az utódállamok némelyike 
erdőmérnöki okleveleink nosztrifikálásánál nehézségeket okoz 
arra való hivatkozással, hogy több mint 150 éves múltra visz-
szatekintő főiskolánk még a doktorrá avatás jogával sincs fel
ruházva. 

Amidőn a külföldnek erdészeti főiskolái majdnem kivé
tel nélkül doktorrá avathatják hallgatóikat, remélni akarjuk, 
hogy főiskolánknak ez a hiányossága mielőbb orvoslást nyer. 

A faértékesítési viszonyaink javítása érdekében ismétel
ten fordultunk a kereskedelemügyi miniszterhez és az állam
vasutak igazgatóságához. 



Sajnos, a helyiérdekű vasutak külön tarifáinak, az úgy
nevezett tört-tarifáknak megszüntetésére vonatkozó kérelmünk 
eredménytelen maradt, pedig az a körülmény, hogy a belföldi 
fa többnyire egy-két helyiérdekű vasút közvetítésével jut a 
MÁV. fővonalára, míg az importfa a határszélről már fővo
nalon fut be, óriási hátránya a belföldi termelésnek. Hasonló 
volt a sorsa a fa szállítási díjtételeinek általános mérséklésére 
és a 100 kilométernél nagyobb távolságra szállított tűzifa ked
vezményes díjtételeire vonatkozó kérelmeinknek. 

Felemeltük tiltakozó szavunkat a vas- és vasbetontalpak 
nagyobbmérvű alkalmazása ellen és rámutattunk a hazai 
talpfatermelés visszafejlődésének 'közgazdasági és különlege
sen erdőgazdasági következményeire. 

A szijácsos tölgytalpfák átvételére vonatkozó kérelmünk 
ellenben teljesült, bár az átvétel hat százalékkal leszállított 
áron történik. 

Úgyszintén a belföldön termelt talpfáknak a telítőtele-
pekre való szállítását is a M Á V . kérelmünkre úgy segíti elő, 
hogy azokat 125 kilométeren túl saját kezelésében szállítja és 
a hazai termelőknek magasabb egységárat térít meg. E mellett 
a hazai termelésből túlnyomólag a drágább tölgyet és főként a 
kisebbméretű talpfákat biztosította a MÁV. , ami számítása 
szerint a külföldi áruval szemben 19, a váltótalpfáknál 7 szá
zalék kedvezményt jelent. 

Hozzájárult a MÁV. ahhoz is, hogy erdei fenyő-, szil- és 
cserfákkal kísérleteket végez. 

Részben teljesült az a kérelmünk is, hogy az egyes terme
léseknél mutatkozó talpfafeleslegek átvétessenek. 

Legújabban Mihalovics János tagtársunk indítványára a 
határszélen termelt és rendkívül rossz tarifális helyzetben lévő 
erdei fenyő részére kérünk díjszabási kedvezményt. 

Bíró Zoltán választmányi tagnak a mult évi közgyűlés ál
tal elfogadott azon indítványával kapcsolatban, hogy az erdő
fenntartásról szóló új törvény elkészítését szorgalmazzuk, fel
merült annak szükségessége, hogy mindenekelőtt ezen törvény 
alapelveire nézve az egyesület kebelében alakuljon ki egységes 
vélemény. Elnökségünk ennek következtében felkérte ezen 
ügy előadójának Bíró Zoltán és Kársai Károly választmányi 



tag urakat, akik azonban a mult év nyarán tartósan vidéken 
lévén elfoglalva, előadmányukkal még nem készülhettek el. Ez 
a kérdés tehát egyelőre még a jövőben megoldandó feladat, 
amellyel kapcsolatos Bogyay Gyula tagtársunknak a mult évi 
közgyűlés elé terjesztett két indítványa is (balatoni fásítás 
és az erdőknek kezeltetése). 

Bogyay Gyulának a magánszolgálatban álló erdőmérnökök 
jogviszonyainak rendezéséről és Cziüinger János választmányi 
tag hasonló indítványa alapján a földmívelésügyi miniszterhez 
fprdultunk, aki a napokban küldte meg hozzászólás végett a 
birtokos és a gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról 
szóló törvényjavaslatát, amely remélhetőleg alkalmat nyújt a 
magánerdőbírtok jogvisznyait is rendezni. 

Cziüinger János választmányi tagnak széleskörű taggyüj-
tésre és szakosztályok alakítására vonatkozó indítványai még 
tárgyalás alatt állanak. 

Pech Kálmán választmányi tagnak mult évi indítványa 
alapján felírtunk a földmívelésügyi miniszterhez a Balaton 
mentén tapasztalható nagymérvű kecskelegeltetés korlátozása 
érdekében. 

Waldbolt Kelemen báró választmányi tag indítványára 
megkerestük a földmívelésügyi minisztert, hogy hosszú, hű 
szolgálatot teljesített erdészeti altiszteket jutalmazásban és ki
tüntetésben részesítse. A közelmúltban érkezett válasz ezt ki
látásba helyezi, mire nézve a tagtársakat az Erdészeti Lapok 
útján fogjuk tájékoztatni. 

Róth Gyula választmányi tag a mult évi közgyűlés elé ter
jesztett azt az indítványát, hogy egy közgazdasági egyetem 
felállításának híre kapcsán, ennek az erdészeti oktatásra való 
kihatását kísérjük figyelemmel, mivel ez a hír konkrét alakot 
nem öltött, eddig nem tehettünk eleget. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
fáradozásainak sikerült a bányászat és kohászat nagyjainak 
a selmeci főiskola aulájában maradt bronzszobrait Sopronba 
átvinni és a főiskola kertjében elhelyezni. A mi nagyjainknak 
ily szobra mai napig nincs. Igazgatóválasztmányunk elhatá
rozta, hogy ezen a semmiképen sem helyeselhető diszparitáson 
segít s így a közeljövőben tagtársaink áldozatkészségére fog 



appellálni. Elsősorban Fekete Lajos és Vadas Jenő szobrainak 
felállítását tervezi a főiskola. 

Áttérve egyesületünk belső ügyeire, mindenekelőtt előter
jesztem az igazgatóválasztmányunknak azt a javaslatát, hogy 
a jövő évben a tagdíj tisztviselők és alkalmazottak részére, ha 
alapító tagok 16, ha rendes tagok 20 pengőben, nyugdíjasok 
és főiskolai hallgatók részére 12 pengőben állapíttassák meg. 

Méltóztassék a választmány ezen javaslatát elfogadni. 
. Mem hagyhatom ennek kapcsán szó nélkül annak felem

lítését, hogy a tagdíjak igen hiányosan folynak be s ezidősze-
rint pénztárunk 11.784- pengő tagdíjhátralékot tart nyilván. 
Ennek az összegnek befolyása lényegesen könnyítene az egye
sület anyagi helyzetén, legyen szabad tehát a tagdíjak ponto
sabb beküldését itt a közgyűlés színe előtt a t. tagtársaktól 
kérni. 

Egyesületünk tagjainak száma: 190 alapító és 835 rendes 
tag, összesen 1025, ami a mult évvel szemben némi apadást 
jelent. A jelentkező új tagok száma ma már kisebb, mint tag
veszteségünk, amely főként halálozás következtében áll elő. 

A mult évi közgyűlés óta nagy veszteség érte igazgató
választmányunkat is Darányi Ignác volt földmívelésügyi mi
niszter halálával, akinek a magyar erdészet és az állami erdő
tisztikar helyzetének javítása körüli hervadhatatlan érdemei 
sokkal ismertebbek, semhogy azokat ismertetnem kellene. El
ragadta a kérlelhetetlen sors a választmányból továbbá Bo
dor Gyula, Draskovich József és Winkler Miklós választmányi 
tagokat is és külön meg kell emlékeznem a magyar erdészet 
nesztorának, ungvári Rónay Antalnak, a közelmúltban tör
tént elhalálozásáról is, aki több évtizeden át volt a választmány 
tagja. 

Elhunytak továbbá: Csupor István, Földes János, Föl
des Tamás, Fogassy Gyula, Fröhlich Árpád, Gáspár László, 
György Endre, Hajdú Rezső, Jákói Géza, Kolos József, Láng 
Ernő, Seh Jenő, Somoghy Lajos, Sztankovánszky János, Tichy 
Kálmán, Urbantsek Ignác, id. Vlaszty Ödön és Wingert János 
tagtársaink. 

Méltóztassék elhunytuk felett érzett mély fájdalmunknak 
a közgyűlés jegyzőkönyvében kifejezést adni. 



Végül jelentem, hogy boldog emlékű alelnökünknek, Wag
ner Károlynak sírját ebben az évben is kegyeletteljesen gon
doztuk. 

A titkári jelentést a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vette. 

Egyhangúlag elfogadta továbbá a közgyűlés az igazgató
választmánynak a titkár és özvegyének nyugellátására vonat
kozó, fentebb részletesen ismertetett javaslatát, amit az elnök 
örömmel közölt a titkárral, kívánva, hogy minél később kerül
j ö n sor arra, hogy ő az egyesülettől megváljék. 

A titkár meghatottan mond köszönetet. 
A z irodalmi pályadíjakra vonatkozó negatív jelentés után 

a közgyűlés a jövő évi közgyűlés idejének és programmjának 
megállapítását a választmányra bízza. 

Következtek az indítványok. 
Illyés Károlynak a kataszternél erdőmérnöknek becslőbiz-

tosként való alkalmazását sürgető indítványát fentebb ismer
tettük. 

Fischer Mihály egyesületi tag, vasmegyei erdőbirtokos: 
Nagyméltóságú Elnök úr, mélyen tisztelt közgyűlés! Az Orszá
gos Erdészeti Egyesületnek két egyenrangú komponense van: 
az erdőbirtokosok és az erdőmérnökök. Sajnálattal kell meg
állapítanom, hogy az erdőbirtokosok vajmi kevés érdeklődést 
tanúsítanak az egyesület ügyei iránt és ezért a birtokosok ér
dekei nem mindig nyernek kellő megvilágítást, dacára a vá
lasztmány jóakaratának. 

Mi, erdőbirtokosok annyira túl vagyunk terhelve adókkal, 
hogy el lehet mondani: bár telekkönyvileg tulajdonosai, tény
leg csak őrei vagyunk erdőnknek. 

A közelmúltban is adóengedmény ígéretében részesültünk 
s lett belőle adóemelés. 

Csak egy példát hozzak fe l : 400—800 méter magas, he
gyes vidéken fekszik erdőbirtokom, talaja sziklás, köves. Ed
dig az V. osztályba volt sorozva. A mult évben kataszteri fel
vétel történt és ekkor a birtokot az V—IV. , sőt egyes részeiben 
a II. és III. osztályba sorozták. Felebbeztem és ennek során 
belátták, hogy igazam van, de a kollégát sem akarták deza-



vuálni és még- mindig hagytak a III. és IV. osztályba sorozott 
erdőt. Kérdem: van-e ilyen erdő hegyes, sziklás vidéken? 

Ugyanígy jártunk a forgalmi adó rendezésénél is. • A fa-
kereskedők zöme megszabadult a tűzifa forgalmi adójától, az 
ősbirtokos azonban két százalék helyett három százalékot fizet. 

Minden ország vámokkal iparkodik megvédeni termelését, 
így Ausztria, dacára annak, hogy gabonaszükségletének alig 
negyedét tudja fedezni, mégis súlyos vámokat vezetett be s 
ugyanígy járt el Cseh-Szlovákia is. Egyedül Magyarország az, 
amely mint agrárállam vámokkal iparkodik iparát elősegíteni, 
a fabehozatalát szabaddá tette. De nemcsak a közszükségleti 
célokra szolgáló fáét, hanem például a karácsonyfáét is. 

Súlyos anyagi áldozatok árán termelünk lucfenyőt. Ez 
talán nem oly szép, mint a Kárpátokban termett, de mégis al
kalmas karácsonyfának. Igen fontos lenne, hogy a termelési 
költségek egyrészét a gyérítések alkalmával feleslegessé vált 
fákból fedezhessük s azokat karácsonyfaként értékesítsük. A 
kereskedők azonban fitymálva járják be erdeinket és azt 
mondják, hogy ennél szebb fát hozhatnak be vám- és adómen
tesen a külföldről! 

Külkereskedelmi mérlegünkre is hátrányos, hogy száz
ezreket engedünk be az országba abból, ami itthon is meg
terem. A külföldet gazdagítjuk ezzel és a kenyeret vesszük ki 
a mi munkásaink szájából. 

Indítványozom, hógy ez ügyben is méltóztassék felírni a 
kormányhoz. Ha azt kívánják, hogy erdőt neveljünk, ez ne tör
ténjék az erdőbirtokos tönkretételével! 

Elnök: Megköszönöm a közérdekű felszólalást, az indít
vány a választmánynak adatik ki s ezzel a közgyűlés véget ért. 



I R O D A L O M 

Vági István: Az agrikultúrkémia ós trágyázástan elemei. 
(Tankönyv az erdőmérnökhallgatók számára. Sopron, 1927. 
Megjelent vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai intézetében. Kap
ható Máhr Árpád könyvkereskedésében, Sopron.) 

Al ig hogy közzétettük az előfizetési felhívást, máris meg
jelent a könyvpiacon ez a gyakorlati életben, a gyakorlati erdő
gazdák körében is szívesen látott tankönyv. 

Különös előszeretettel forgathatják azok a szaktársaink, 
akik közvetlenül erdőműveléssel foglalkoznak s önképzés útján 
kénytelenek pótolni azt, amit esetleg elmulasztottak. 

Könnyen érthető nyelvezettel van megírva s ijesztő vegy
tani képletek vajmi kevéssé tarkítják. Annál értékesebbek a 
gyakorlatban is felhasználható adatai. 

A z I. rész a növények kémiai összetételéről szól általános
ságban. Itt a víznek és elemeinek, majd a növények szerves al
kotórészei és azok elemeinek, végül a növényi hamualkotó ré
szek szerepét ismerteti a növények életében. 

A II. rész a trágyázásról, a talaj tápanyagszükségletének 
meghatározásáról, azok módjairól szól. Ismerteti a különféle 
trágyanemeket, a humuszt képző és humuszt nem adó ásványi 
trágyákat, végül külön függelékben tárgyalja az erdőgazdaság
gal szoros kapcsolatban lévő üzemekben (kaszálók, rétek, lege
lők) előforduló trágyázásokat. 

Hempel Gusztáv: Taschenkalender für den Forswirt. 1928. 
(Wien. Perles Moritz kiadásában. I., Seilergasse 4.) Ára 4.50 
Sch. 

Némileg hasonlít a mi régi — sajnos, még mindig nélkülö
zött — erdészeti zsebnaptárunkhoz, azonban lényegesen kisebb 
kiadásban. 

Közli az erdőgazdaság, az erdőértékszámítás stb. körében 
használatos képleteket, a körlaptáblát, a hengertáblát, a keres
kedelmi szokványokat, fatömegtáblákat, fatermelési táblákat 
stb. s az erdőgazdaságban használatos, itt nem részletezhető 

•egyéb műszaki adatokat. 
Bár hasznos kézikönyv, a mi régi erdészeti zsebnaptárun

kat, avagy a Fekete-féle „Segédtáblák"-at nem pótolhatja. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Konczwald Ferenc ny. miniszteri tanácsos, a ka
posvári m. kir. erdőigazgatóság volt főnöke, az 0 . E. E. rendes 
tágja, Kaposvárott 1927 december 31-én elhunyt. 

A megboldogultban egyik jeles képzettségű, megnyerő 
modorú, munkás szaktársunkat vesztettük el. 

Béke hamvaira! 
Ungvári Rónay Antal fejfájára. Megelőző lapszámunkban 

számoltunk be arról a veszteségről, amely erdészeti társadal
munkat ungvári Rónay Antal elhalálozásával érte. Emlékét 
egyik —• költői vénával megáldott — szaktársunk emígyen kí
vánja megörökíteni: 

Mint erős tölgy álltál 
— Társaid túlélve — 
Magasan fölöttünk. 
Jaj! Hozzád hasonló 
— Hej pedig de kéne... 
Támad-é közöltünk?!... 

Dr. H. Oy. 
Hasznos ajándék az erdőmérnöki főiskolának. Pfliegler Fe

renc úr Sárosdfól a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főis
kola vadászattam tanszékének egy fiatal és igen élénk uhut 
bocsátott teljesen díjmentesen a rendelkezésére. 

A nagyértékű ajándék által elsősorban a vadászattam isme
retek érdekes részének szemléltető gyakorlati oktatása vált lehe
tővé, módot nyújtván a hallgatóságnak a közvetlen tapasztalat 
kapcsán az uhuzás megismerésére és megkedvelésére. E mellett 
nagy nyeresége a temperamentumos fülesbagoly a főiskolai 
tanulmányi vadászterületnek is, amelynek nagy gonddal nevelt 
és évről-évre szépen szaporodó apróvadállományának megőrzé
sében kiváló segitsége't igér. 

Követendő példaként ajánljuk t. tagtársaink figyelmébe ezt 
a jóindulatú törődést a mi kifosztott főiskolánkkal és pedig kü
lönösen azoknak az erdőgondnokoknak a figyelmébe, akiknek 
igen sokszor módjuk volna hasonló adománnyal elősegíteni fia
tal kartársaink tökéletes kiképzését. 

A „Mérnöki Tanács" újból való megalakulása. A m. kir. 
kereskedelmi minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott 
m. kir pénzügyminiszter a Budapesti Mérnöki Kamara, to
vábbá a M. kir. József Műegyetem .és a M. kir. Bányamérnöki 
jés Erdőmérnöki Főiskola jelölései alapján a Mérnöki Tanács 
tagjait 1928 január 1-től számított 3 év tartamára kinevezte. 



* A „ M i Nótá ink" c ímű dalkötetet Hantos Ernő főerdőtanácsos úr 
nagyér tékű segí tségével rendezzük sajtó alá. A r a előreláthatóan 9 pengő 
lesz. Tar ta lma 250 oldalon kb. 280 selmeci nóta, amelyeknek zongorára való 
hangszerelését Kárpáti Sándor zenetanár, zeneszerző úr vo l t szíves vállalni. 

« 
A „Mérnöki Tanács" erdőmérnök tagjai ezúttal a követ

kező erdőmérnökök lettek: Bíró Zoltán ny. miniszteri tanácsos, 
Rimler Pál kapuvári hercegi erdőtanácsos és Térfi Béla ny. mi
niszter. 

Felhívás a „Mi nótáink" előfizetésére. Ügy látszik mégis új 
élet fakad a legifjabb erdészgeneráció tanyáján, Sopronban. 
Már mint az ifjúság — a maga módja szerint — hevül a baráti 
összetartást melegen tartó nótáért, a régi eltemetett emlékek 
feltámasztásáért. 

A bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola ifjúsági köre az 
alábbi felhívást küldte szét, reméljük sok sikerrel: 

A durván elrabolt, elveszett és már-már feledésbe borult gond
talan selmeci napokat visszavarázsolni nem tudjuk, — sajnos, •— 
ez nem áll módunkban; nem tőlünk függ. Ezeknek a büszke mult 
időknek, az édes-bús napoknak emlékét azonban féltő gonddal őriz
zük, hisz ez egyedüli vagyonunk, amit őseinktől csorbíthatlan 
épségben kaptunk örökül. 

Emlékekben élünk, sóhajtva vágyjuk vissza a szép selmeci 
víg és őszintén baráti napokat. Különös öröm számunkra, hogy 
ebben osztoznak Apáink és régi bajtársaink is. Naponta kapunk 
messze idegenből jött sorokat, amelyeknek óhajtott célja a 

„ M I NÓTÁINK"* 
című SELMECI DALPÜZETNEK megrendelése, avagy felVilágo-
sításkórés ennek megszerzése felől. S hogy emlékeink közösek, hogy 
azok iránt az ősi Alma Mater fiai nem közömbösek, mi sem bizo
nyít jobban, mint az a tény: — a, ,.MI NÓTÁINK" két kiadásából 
immár egy példány fölött sem rendelkezünk. 

Ezért kellemes és kedves kötelesség hárul az Ifjúsági Kör ve
zetőségére, amikor tervbe veszi ennek a dalfüzetnek ismételt kiadá
sát. Azonban pusztán ilyen indítóokokra nem támaszkodhatunk és 
ezért fordulunk a T. Címhez mint az ősi Alma Mater egyik hagyo
mánytisztelő fiához, kérve szeretettel arra, hogy a mellékelt „Meg
rendelési ív"-et kitöltés és ismerősei körében való szíves körözés 
után — címünkre visszaküldeni szíveskedjék. 

Kérésünk megjegyzéseként megemlítjük még, hogy a „MI 
NÓTÁINK" újabb kiadása felöleli majd az összes selmeci diáknótá
kat német- és magyarnyelvű szöveggel, hangszerelése zongorára és 
énekre lesz, ízlésesen nyomtatott zsebkönyv alakjában. Ára még bi
zonytalan, ennek magassága természetesen attól függ majd, hegy 
e szebb jövőre méltó törekvésünkben mennyire támogat aẑ  ősi 
Alma Mater szerteszéledt társadalma; — ezért kérjük a T. Címet 
is, hogy tervünket lelkes pártfogásával segítsen valóra váltani. 

Nincs Selmecünk, nincs Hibalkánk, de megmaradtak szép, 
testvéri nótáink; ezeket kérjük most. h o g y majdan, ha karmeste
rünk nem Trianon lesz, mi is vígan énekelhessünk és dalban egye-



sülve, mi is részeseivó lehessünk a felejthetetlen szép és víg napok
nak — Selmecen. 

Sopron, 1927 november hó. 
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! 

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki Főiskola 
„ I f júság i Kör " - e nevében : 

DEÁK ALBERT s. k. HLADONIK ISTVÁN s. k. 
titkár. elnök. 

K I M U T A T Á S . 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai s&gélyzőegylet alap
tőkéjének gyarapítására 1927. évi november 8-tól december 22-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befolyt adományokról. 

I. Felajánlott adományok. 
A) Közvetlenül a segélyzőegyletnél bejelentett adományok: Bar-

thos Gyula 10, Blaschek László beszüntetésig évi 20, Csernay Antal 
8, Csiszár Imre beszüntetésig évi 8, Illyés Károly 10 és még beszün
tetésig negyedévenkint 5, Kristóffy Béla 20,- Mayer László beszünte
tésig évi 5, Metzli Kamii beszüntetésig évi 40, Pethő Andor beszünte
tésig évi 10, dr. Szíjgyártó József két és féléven át félévenkint 6, 
Szoják Károly 5 és még öt éven át évenkint 5, Tóth Bódog 10, herceg 
Batthány László hitbiz. erdőhivatala, Nagykanizsa 40, Dunántúli 
erdőgazdasági és faipari r.-t. Pécs 40 pengő, továbbá: 

33 hónapon át havi 3 P: Modrovieh Ferenc, Sébor János, 24 hó
napon át havi 5 P: Kellé Artúr, Lessényi Ferenc, 24 hónapon át havi 
1 P: Kováts Ernő, Kutasy Viktor, Mayer Zoltán, Plauder Nándor, 
csegefálvi Török Béla, Rikly István, 20 hónapon át havi 5 P: dr. Kö
vess! Ferenc, Roth Gyula, Vági István, 20 hónapon át havi 2.50 P: 
dr. Fehér Dániel, 12 hónapon át havi 5 P: Krippel Móric. 
B) Pfeiffer Gyula min. tanácsos úr által az állami erdőigazgatásban 
működő szaktársak körében kezdeményezett gyűjtőakció alkalmával 

bejelentett — még ki nem mutatott — adományok: 
Egy összegben: dr. Ajtay Sándor 10, Babos Károly 40, Bárány 

Károly Etele 50, Barrois Andor 20, Baumann Béla 25, Baumerth 
István 15, Bacher Adolf 10, Becker Róbert 10, Beyer Jenő 30, Bibét 
Gyula 4, Boór Károly 10, Botos Sándor 15, -Ohafoada Géza 30, Cle-
ment Károly 15, Cservenka László 4, Cebe József 15, Daniek Géza 
25, Enyedy János 50, Erdődy Miklós 10, Erőss Gyula 10, Ferenczy 
Ferenc 10, Fodor Gyula 25, Földes Tibor 20, Föídváry Miksa 25, 
Franciscy Vilmos 12, v. Früstök László 40, Hajdú János 10, Hamer-
nyik Béla 10, Heincz József 10, Huszár Pál 5, Hyna Ottó 20, Irinyi 
Aurél 15, Ivanich Ferenc 40, Jancsó Gyula 20, Kachelmann Ottó 10, 
Kakas Ödön 10, Kálmán Béla 15, Kelecsényi Mihály 10, Kertész Ist
ván 8, Kolecsányi László 20, Kovács Zsigmond 10, Krall János 50, 
Krausz Ágoston 15, Krausé Dezső 25, Lengyel Sándor 10, Lengyel 
Viktor 25, Lippóczy Béla 15, Loványi Heribert 10, dr. Luncz Géza 10, 



Marschalkó Ferenc 10, Mattyasovszky Emil 10, Matusovits Péter 50, 
May Ervin 4, Mestyanek István 4, Molesányi Gábor 20, Muraközy 
Pál 10, Nagy Zoltán 10, Olasz János 30, Oszterlamm Ernő 25, Pász-
thory Ödön 10, Pfeiffer Gyula 35, Pukács Endre 10, Puskás Károly 
50, Rácz József 20, Scherg Károly 5, Schneider Ernő 8, Somogyi Sán
dor 10, Spettmann János 30, Szabó Géza 4, Szabó Kálmán 20, Szecs-
kay Dezső 40, Szilágyi Ernő 15, v. Szilágyi Ilosvay Lajos 10, Szokol 
András 15, Sztankovics Géza 4, Tárczy Pál 10, Toperczer Árpád 20, 
Törzs Artúr 20, v. Tury Elemér 4, v. Ujváry Géza 25, Vermes Vik
tor 25, Vidos Miklós 15, Vigh József 100, Volnhoffer Pál 20, Wehofer 
Mihály 10, Wingert János 15, dr. Zavitsa József 15, Zsemlye Imre 10 
pengő, továbbá: 

60 hónapon át havi 2 P: Surjánszky Kálmán, 50 hónapon át havi 
2 P: Zsák Lajos, 36 hónapon át havi 2 P: Füstös Zoltán, viski 
Héder István, Kovássy Kálmán, Köves János, Maróthy Emil, 
Nádaskay Richárd, Szegedy Oszkár, Szy Dénes, Takács János, 
36 hónapon át havi 1.50 P: Csernetzky Károly, 36 hónapon át havi 
1 P: v. Fejes József, Gloser Dezső, Győry Jenő, Kiss Lajos, Laczkó 
Béla, Pólyik Árpád, Rőczei Géza, Tikos Béla, 24 hónapon át havi 
5 P: Dimák Ödön, Kostialik János, 24 hónapon át havi 3 P: dr. Saád 
Andor, 24 hónapon át havi 2 P: Asbóth István, Bálint Andor, Béky 
Albert, Botos Géza, Burdáts János, Dercsényi István, Egry Károly, 
Fröhlich Brúnó, Hammerschmidt Ernő, Horváth Arvéd, Horváth 
Rezső, Kelemen Jenő, Kiss Zoltán, Kósa Gyula, Létay Gyula, Mutt-
nyánszky Jenő, Nagy Jenő, Polakovics György, Szeles István. Sze^ 
pesi Arthur, Szontagh Ferenc, Szőke Győző, Szpiska Mihály, 
v. Tótth László, Vallach Gvula, Zoltán János Ervin. 24 hónapon át 
havi 1.50 P: Braxatorisz Zoltán, Héjj János István, Kovaliczky Vla
dimír, 24 hónapon át havi 1 P: Alberti János, Berényi Péter, Cseke 
Lajos, Haider Henrik, Haracsi Lajos, Holba Miklós, karatnai 
Könczey Árpád, Orbán László, Petriosek István, Radó Gábor, Révay 
Ferenc, Sehmotzer Gyula, Szecsődy József, 12 hónapon át havi 2 P: 
Fischer Károly, Kuka József, Terray Gyula, 12 hónapon át havi 
1 P: Egly József, Kricsfalvi Viktor, Trauer Ervin, Velios Gyula, 
4 hónapon át havi 1 P: Dolensky Károly, 3 hónapon át havi 5 P: 
Gulyás Jenő, aktív szolgálata alatt havi 1 P: Szeőts Béla. 

II. Befizetett adományok: 
Herceg Batthyány László hitbizomány erdőhivatala, Nagykani

zsa 40, Bárány Károly Etele 50, Barthos Gyula 10, Blaschek László 
20, Bogsch Árpád 10, Gsernay Antal 8, Csiszár Imre 8, Csizmazia 
László 20, Dunántúli erdőgazdasági és faipari r.-t. Pécs 40, Enyedy 
János 50, dr. Fehér Dániel 5, Füri Mihály 10, Hollós Gyula 10, Illyés 
Károly 10, Kacsó András 20, Kellé Artúr 10, Kováts Ernő 2, dr. Kö-
vessi Ferenc 10, Krippel Móric 10, Kristófy Béla 20, Kristófy Gyula 
4, gróf Károlyi-féle hitbizomány erdőhivatai Párád 100, Krizmanits 



Feienc 2, Lessenyi Ferenc 10, Machay T. D. Sylveszter 50, sempthei 
Maczkó István 4, Mayer László 5, Mayer Zoltán 2, Metzli Kamill 40, 
Modrovich Ferenc 6, Olasz János 30, Papp Béla 10, Petényi Keresz-
tély 20, Pethő Andor 10, Plauder Nándor 2, kisrédei vitéz Rhédey 
László 25, Riedl Gyula 10, Ronchetti Gáspár 20, Roth Gyula 10, 
Ryll Viktor 4, Rikly István 2, Sébor János 6, Sípos Antal 5, Sze-
gedy Oszkár 2, Székely József Szentes 5, dr. Szíjgyártó József 6, 
Szoják Károly 5, Tomasovszky Imre 20, Tóth Bódog 10, Török 
Béla 2, Urbantsek Jenő 10, Vági István 10, dr. Zavitsa József 10 P. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 820 pengő A 2. ki
mutatásban nyugtázott befizetések végösszege 891 pengőről 871 
pengőre helyesbítendő, minek folytán az 1. és 2. kimutatás vég
összege 896 pengőre fog rúgni. Ehhez a helyesbített összeghez hozzá
adva a jelen kimutatás végösszegét, a gyűjtés eddigi eredménye 1716 
pengő. 

Sopron, 1927. december 22. 
Széky János, főiskolai tanár. 

A könyvelési munka reformja cím alatt az „Adó és Könyv
vitel" legújabb számában tanulmány jelent meg dr. Schran? 
András közgazdaságtudománykari egyetemi tanársegéd tollá
ból, amely a mai könyvelési rendszerekkel szemben az átíró és 
átütő (mechanikus) gépkönyvelés problémájáról és az ezzel 
kapcsolatos reformtörekvésekről értekezik. 

Egyéb cikkek: Dr. Sviró Dezső: Jövedelem- és vagyonadó-
tarifa. Dr. Szelényi Ödön: A z egyenesadók jogorvoslati eljá
rása. Kelemen Ferenc: Könyvelési hibák. Dr. Dósa Ottó: Az 
adófelszólamlási bizottságok működésének eredményesebbé téte
léről. 

A lap közli még a most megjelent, rendeleteket és dönt
vénytárt. 

Kiadóhivatal: Budapest, V., Nádor-utca 28. 
Kérjen mutatványszámot! 



ERDÉSZETI RENDELETEK TÁ.RA 

100.573/1927. I—1. szám. M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Valamennyi vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági 
albizottságának. 

KÖRRENDELET 

a. telekkönyvben erdőként nyilvántartott, de már hosszabb idő 
óta más mívelési ágban használt területek elidegenítésénél 
követendő eljárás szabályozására vonatkozó 40.314/1927, I—1. 

számú körrendelet kiegészítése tárgyában. 

A z ingatlanok elidegenítésével kapcsolatban elém terjesztett 
iratokból arról győződtem meg, hogy egyes gazdasági albizott
ságok az ügjdet tudomásulvételét azért tagadták meg, mert az 
eladó vagy vevő a telekkönyvben erdőként nyilvántartott, de 
már hosszabb idő óta tényleg mezőgazdaságilag művelt terület 
mívelési ágának megváltoztatására az engedélyt a bizottság 
által megszabott záros határidőn belül tőlem nem kérte ki. 

Figyelmeztetem a gazdasági albizottságot, hogy e>z az eljá
rás ellenkezik az 1927. évi január hó 18-án e tárgyban kiadott 
40.314/1927. I— 1. számú körrendeletemben lefektetett elvekkel és 
ha az érdekeltek a fentemlített területek művelési ágának meg
változtatását a gazdasági albizottság figyelmeztetése dacára 
sem kérik, a jogügylettől a tudomásulvételt tisztán ezen az ala
pon megtagadni nem lehet. 

Budapest, 1927 december 12. 
A miniszter rendeletéből: 

Pfeiffer 
miniszteri tanácsos. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Lipcsey László 
miniszteri tanácsost hű és hasznos szolgálatainak elismerése mel
lett 1927. évi december hó végével ideiglenes nyugalomba helyezte. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Boór Károly m. 
kir. főerdőtanácsost hű és hasznos szolgálatainak elismerése mel
lett 1927. évi december hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

* 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter az állami erdő
mérnökök összesített személyzeti létszámában Nagy Jenő, Zsemye 
Imre, Jákói Endre, Szőke Győző, Tárczy Pál és vitéz Fejes József 
m. kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési osztályba m. kir. f őerdő-
mérnökökké nevezte ki. 

Hanauer István váci püspök Barsi Nándor főerdőmérnököt 
erdőtanácsossá nevezte ki. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Matzkó István, 
Szabó Géza, Dclensky Károly, Heininger Antal, Mcstyanek István, 
Biber Gyula és vitéz Túry E'emér oki. erdőmérnököket az állami 
erdőmérnökök személyzeti létszámában a Xr fizetési osztályba m. 
kir. segéderdőmérnökökké kinevezte. 



Az „Erdészeti Lápok" 1928. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

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

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

Erdőori és vadó'ri szakiskolát végzett róm. kath. vallású, nőV 
len* 22 éves ifjú azonnali belépésre erdőőri vagy vadőri állást ke
res, szerény igénnyel. Szíves megkeresések Tüttő János Balaton-
berény (Somogy megye) címre küldendők. (6. I. 1.) 

Erdőkezelő-üzemvezető, perfekt fenyő- és keményfás, kitűnő 
referenciákkal ajánlkozik Erdély és a Bánát t e r ü l e t é r e . B i r t o k k e t 
zelést is elvállal. Fazekas Sándor, Calatele (Kiskalota) via Huedin 
(Bánffyhunyad). (3. I. 1.) 

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 erdőtiszt urak rendelkezésére. 



HIRDETMÉNY. 
Az állami szőlőtelepek ezidei szőlőkaró szükségletének fede

zésére pályázatot nyitok. 
A szükséglet mintegy 120.000 drb 2 méter hosszú, hasított 

tölgy (csertölgy kizárva) vagy akác karó. 
A pályázati feltételek a földmívelési minisztérium VIII. 1. 

ügyosztályában beszerezhetők. (5. I. 1.) 
32 éves oki. erdőmérnök, nős, 5 éves prakszissal, ki különö

sen az erdőrendezés, mérés, út- és vasútépítésben bír igen jó 
gyakorlattal, állandó jellegű állást keres uradalom, vagy na
gyobb faipari vállalatnál, 1928 március—május hó elsejével. 
Külföldre is bárhová elmegy. Bartha Lajos erdőmérnök, Nagy
börzsöny, Kánya-puszta (Hont megye). (2. VI I . 6.) 

600 kat. hold tolnamegyei erdő meglehetős önálló kezelésére 
szakvizsgázott, józan, becsületes, 30 évesnél nem fiatalabb erdőőrt 
keresünk, ki a csemetekert kezelésében, erdősítésben, kitermelésben 
nagy gyakorlattal bír. Sajátkezűleg írt életleírását, fizetési igény 
megjelöléssel (folyamodvány és bizonyítványok bekérésig mellőzen
dők). Hofmann Antal jószágfelügyelő Nágocs, Somogy megye címre 
küldje. Szarvasvadászatban jártas előnyben. (4. I. 1.) 
• m í m i i i M ' i i w i w i m i w l»ár toljuk a Sasai ipari! ^mmmmmmm—m—m 

KŐSZEG (VAS MEGYE) 
Tavaszi szállításra ajánlunk l egmagasabb cs i raképes

ségű erdei vetőmagot: 

Erdei fenyőmag — pinus sylvestris 
85/90% csirák. 

Fekete fenyómag — pinus laricis aus-
triaca 70/80% csirák. 

Vörös íenyömag 40/85%, lucfenyőmag 
75/85°/o csirák. 

Külföldi tűlevelű magvak, lombfamag-
vak, juharmagvak, körismag (elő-
csirázottak is). 

Slav. kocsányos é s kocsánytalan tölgymakk 
Akácmag mr Erdészeti csemeték ~m Saját faiskola! 
Magyarország legnagyobb magpergetö gyára. - Árjegyzék ingyen! 

(7- TI 1 ) 
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