
KÜLÖNFÉLÉK. 
Borsod, Gömör, Heves megyék erdészeti egyesülete rendes 

évi közgyűlését f. hó 2-án tartotta meg Rimaszombatban, a vár
megyeház dísztermében. 

Gesztes Lajos elnök megnyitván az ülést, napirend előtt üd
vözli a közgyűlésen megjelent Bornemisza Lászlót, Gömör vármegye 
főispánját. Dr. Fornéth Gyula, vármegyei főjegyző, az alispán 
távollétében, üdvözli a vármegye tisztikara nevében a közgyű
lést, felolvasván a távollevő alispán üdvözlő levelét, melyben a 
közgyűlésnek működéséhez sikert kivan, amit a közgyűlés köszö
nettel vesz tudomásul s az alispánt táviratilag üdvözli. 

Ezután Gesztes Lajos elnök lelkes és megható szavakkal 
emlékszik meg Losonczi báró Bánffy Dezsőről, az O. E. E. el
hunyt nagyérdemű elnökéről, kinek emlékét az egyesület jegyző
könyvileg megörökíti s az O. E. E.-nek ez alkalomból mély rész
vétét fejezi ki. 

A mult közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után Mitske Gusztáv titkár az egyesület 1910. évi működését ismer
teti, felolvasván Gesztes Lajosnak, Greiner Lajos Coburg herczegi 
erdőigazgató emlékoszlopánál elmondott beszédét, melyet a tavaly 
Dobsinán megtartott közgyűlés alkalmával tartott, s melyben 
Greinernek az erdőrendezés és erdőmivelés terén szerzett érde
meit méltatta. 

A közgyűlés ezután a pénztárvizsgáló bizottság jelentése alap
ján Szénássy Béla pénztárnoknak a felmentvényt megadja. 

A selmeczbányai főiskolán létesített Mensa Academicának a 
közgyűlés 100 korona segélyt szavaz meg. 

A tisztújítás kerülvén sorra, az egyesület megválasztotta tiszti
karát. Elnök: Gesztes Lajos, alelnökök: borhii Borhy György és 
Hering Samu, titkár: Mitske Gusztáv, segédtitkár: Fábián Béla, 
pénztárnok: Szénássy Béla. 

Választmányi tagok: Bobok Tivadar, Csaszkóczi Károly, Dénes 
Géza, Ferenczy Ede, Mayer Géza, Pékh József, Tornay Gyula, 
Zachár István, Okolicsányi Lajos, Kellner Viktor, Kolbenheyer 
Gyula, Vadas Jenő, Pauchly Rezső, Kostenszky Pál, Fischl József. 

Pénztárvizsgáló bizottság: Tindly József, Csorna Gusztáv és 
Hensch Emil. 



A Szepesvármegyei Erd. Egyesület javaslatához, mely szerint 
az Országos Erdészeti Egyesülettel s a többi vidéki egyesülettel 
való szoros kapcsolatba lépésre hivta fel az egyesületet, a köz
gyűlés szem előtt tartván erdőgazdaságunk fellendítése érdekében 
tett életrevaló indítványt, ahhoz — teljes autonómiájának fen-
tartása mellett — hozzájárul és magáévá teszi. 

Irodalmi pályázatokra az egyesület 300 koronát szavazott meg. 
A jövő évi közgyűlés helyének és idejének megállapítása a 

választmányra bízatott. 

Az erdőgazdaság és vadászat körébe tartozó többféle indítvány 
után a közgyűlés gróf Serényi Béla földmivelésügyi minisztert és 
gróf Károlyi Mihályt védnökül választotta. 

A földmivelésügyi miniszternek és az egyesület volt elnökének 
távirati üdvözlése után az elnök a közgyűlést berekesztette. 

Délután 6 órakor a protestáns főgimnáziumi tornacsarnokban 
Mitske Gusztáv felolvasta Bund Károlynak „Az erdő művelése 
és haszonvétele" czimű népszerű ismertetését 72 vetített képpel. 
A mindvégig érdekes előadást nagyszámú, diszes közönség hall
gatta végig. 

Este 8 órakor a városkertben vacsora volt, melyen a vármegye 
és Rimaszombat város részéről is számosan vettek részt. 

A közgyűlés második napján, június hó 3-án a Rimamurány-
Salgótarjáni Részvénytársaság rimavölgyi erdőbirtokát tekintették 
meg a tagok, rnelyalkalommal az erdőbirtok berendezését Mitske 
Gusztáv titkár, társulati erdőgondnok ismertette. Sz. 

Az erdőőr cse léd? Sok vitára ád okot az erdőőrök jogállása 
szolgálati viszonyuk tekintetében, különösen ha a fórum forog 
kérdésben, amely elé a szolgálati viszonyból eredő követeléseik 
per esetén viendők. Vége-hossza nincs a hatásköri kontroverziák-
nak és herce-hurczáknak, amelyek mind a két félre nézve csak 
kárt és költséget okoznak és egyedül azért, mert a törvény kellő 
világossággal nem intézkedik. A minisztertanács és a közigazgatási 
bíróság is ellentétes állásponton lévén, döntő sulylyal szólott bele 
a vitába legújabban a hatásköri bíróság és kimondotta, hogy: 

Erdőőr vagy erdőszolga, tekintet nélkül arra, vájjon az erdő
őri szakvizsgát és esküt letette-e, gazdasági cselédnek tekintendő 



és bérkövetelésének elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
tartozik. 

A kérdésnek ilyetén eldöntése nézetünk szerint nem felel meg 
a közfelfogásnak, nem helyes és ellenkezik a minisztérium állás
pontjával is. Különösen a szakvizsgázott erdőőrt az életben senki 
sem tekinti cselédnek és nem felel meg a közfelfogásnak, mintha 
az erdőőr gazdái hatalom és fegyelem alatt állana. A hatósági 
jelleg is, amelylyel a felesketett erdőőr bir, összeférhetlen a cselédi 
minőséggel. A hatásköri bíróság álláspontjának csupán az az 
előnye lehet az erdőőri személyzetre, hogy panaszos ügyei köz
igazgatási uton, tehát gyorsabban intéztetnek el, mint a rendes 
bíróság utján. Azt hiszszük azonban, hogy ezt az előnyt az érdekel
tek elméletinek fogják tartani és több bizalommal volnának a 
rendes bíróságokkal szemben. Az erdőőrhöz hasonló középállásu 
alkalmazottak szolgálati viszonyainak rendezéséhez külön törvényre 
van szükség, az itt közölt határozat pedig megérdemli a revíziót. 
Indokolásának lényegét egyébként itt közöljük: 

Felperes keresete nem kártérítésre, hanem erdőőri szolgálati 
bérének a megfizetésére irányul és igy erre nézve az 1907. évi 
XIV. t.-cz. 63. §-a alkalmazást nem nyerhet. Az iratok szerint Sz. 
D. m—i lakos mint erdőszolga, vagy erdőőr 1907. évi deczember 
hó 15-től 1908. évi szeptember hó 30-áig állott a maroshévizi 
úrbéres birtokosságnál alkalmazásban és ezen alkalmazásából 
eredő hátralékos bérkövetelése iránt indított szolgálatadója ellen 
keresetet. 

A nevezettnek ezen szolgálata azonban, tekintet nélkül arra, 
vájjon az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. és 38. §-ában előirt erdőőri 
szakvizsgát és esküt letette-e, az 1907 : XLV. t.-cz. 1. §-ában minő
sített gazdasági cselédi szolgálat ismérveit tünteti fel, amennyiben 
ezen törvényszakasznak az a meghatározása, hogy gazdasági 
cseléd az, aki szerződéssel kötelezi magát, hogy valamely gazda
ságban személyes és folytonos szolgálatokat bérért legalább egy 
hónapon át teljesít, a panaszlóra is vonatkozik. 

Ha pedig az erdőőri szakvizsgát és esküt le is tette volna a 
panaszló és mint esküt tett erdőőr az 1879. évi X X X I . t.-cz. 40. 
§-a értelmében közbiztonsági közegnek is lett volna tekintendő, 
ezek a körülmények sem alkalmaztatását az 1876. évi XIII. t.-cz. 



3. §-ának a) pontja szerint nem minősítenék, sem a szolgálatadó
jával szemben fennállott viszonyának lényegén, vagy az érvénye
síteni kivánt követelés jellegén nem változtatnának. Sz. F. 

Az erdőőrök biztosítása. Az erdőőrök biztosítás szempont
jából nem esnek az 1907: X I X . t.-cz. hatálya alá. (A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter 1910. évi 82460/VI. D. sz. határozata.) 

A munkásbiztositási törvények egyes rendelkezései körül még 
mindig uralkodó homálynak eloszlatásához ez a miniszteri hatá
rozat is hozzá fog járulni s végre valahára talán megszűnnek a 
munkáspénztárak részéről folytatott ama szakadatlan kísérletek, 
amelyekkel a hatáskörükbe nem tartozó munkásokat oda bele
vonni a törvény sérelmével is igyekeznek. A határozat indokolá
sából tanulságosnak tartjuk kiemelni a következőket: 

Sz. vármegye alispánjának. Munkásbiztositási kihágással vádolt 
K. P. fakereskedő kolozsvári lakos ügyében alispán urnák 1910. 
évi április hó 20-ik napján 11088/909. sz. a. hozott Ítéletét, mely-
lyel a nevezett vádlottat az elsőfokú iparhatóság Ítéletének helyben
hagyásával az 1907. évi X I X . t.-cz. 12. §-ába ütköző kihágás vádja 
alól fölmenti, panaszosnak a törvényes határidőben beadott feleb-
bezése következtében felülbirálat alá vettem. Ennek eredményé
hez képest az idézett másodfokú iparhatósági Ítéletet nemcsak a 
felhozott indokoknál fogva, hanem azért is helybenhagyom, mert 
a hatásköri bíróság is a felmerült hatásköri összeütközés kapcsán 
folyó évi július hó 20-án 43. sz. a. kelt határozatával kimondotta, 
hogy az erdőőr gazdasági cselédnek tekintendő. Ebből is önként 
következik, hogy az erdőőr a biztosítás szempontjából nem az 
1907. évi X I X . t.-cz. hatálya alá tartozik. Sz. F. 

Az ákácz Kinában. A német birodalom kinai gyarmatában, 
Tsingtau-ban serény erdősítési tevékenység folyik, amelynél az 
erdeifenyő, vörösfenyő és éger mellett az ákácz is kiváló szere
pet visz. Hatéves ákáczok több mint 10 m magasságot és 12 cm 
vastagságot érnek el, ami kétségkívül kiválóan gyors növekvés. 
Az ottani bányaművek az ákáczot nagyon becsülik mint bánya-
támfát és igen nagy árat fizetnek érte. 

Halálozás. Báró Révay Gyula földbirtokos, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapító tagja elhunyt. 

Béke hamvaira! 



Ujabb a d o m á n y o k a s e l m e e z b á n y a i Mensa A e a d e m i e a e z é l j a i r a : 
Bányászati és Kohászati Egyesület máramarosvárrnegyei osztálya 200 K. 
Zágrábi m. kir. erdőigazgatóság kerülete 168 K. 
M. kjr. pénzverő hivatal Körmöczbánya 100 K. 
Wisnyovszky Dániel 25 K. 
Mádai Aladár nagyváradi latin szertartású püspökség jószágigazgatósága 

2 0 - 2 0 K. 
Komlói m. kir. kőszénbányahivafal 15 K. 
Mikolasek György, Baán Elemér 10—10 K. 
Wagner Kálmán 2 K. 
Vincze János 2 K 
Blaskovics Gábor 1 K. 
Az eddig beérkezett adományok összege 5619 korona. 
Fogadják a nemesszivü adakozók adományaikért hálás köszönetünket 

A főiskolai Segélyző-Egyésület elnöksége.") 

Marha-, j u h - és sertéshizlalás. Irta Cselkó István. A „Köz
telek Olcsó Könyvtára" kiadványában megjelent füzet, amelyben 
a szerző általánosan elismert szaktudásával, röviden, de mégis 
kimeritőleg, könnyen megérthető modorban adja elő a czimben 

*) Kérjük t. olvasóinkat, hogy a Mensa czéljaira magánúton gyűjteni s ado
mányaikat közvetlenül a főiskolai Segélyző-Egyesülethez küldeni szíveskedjenek. 

Szerit. 
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TRENCSEN-TEPLICZ 
5 0 0 é v ó t a 
gyógyítanak 
k ö s z v é n y t , 
c s ú z t s t b . 

A forrásvizeket nem kell sem lehűteni' 
sem fölmelegíteni, Szállodák fürdőkkel 
egybeépítve- Egész évben nyitva. Nagy
szerű tavaszí kúrák. Olcsó pensiók! Festői 
hegyvidék. Mi l l i ó s uj épitkezéseK. 
Uj nagyszálló. U} fürdők. HáziKuráK-

hoz i íszapszétküldés. :: 
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Egyesületünk t. tagjai messzemenő ked- KŐÍIGSÍIÖVÍZ"* 
vezményekben részesülnek. Bővebbet az 
Erdészeti Lapok 1911. évi X I . füzete (36-42°C.) BS 
tartalmaz, illetőleg a fürdöígazgatóságtól ÍC7»anfÍÍ V l\ Á'l 

lehet megtudakolni. :; loZopT U I • 01 



felsorolt vágóállatok hizlalására vonatkozó tudnivalókat. A 60 oldalra 
terjedő csinos kiállítású füzet ára 50 fillér. 

A méhészet vezérfonala. Irta dr. Rodiczky Jenő. A ,J<öztelek 
Olcsó Könyvtára" kiadásában megjelent füzet, amelyben az illusztris 
szerző röviden, könnyen áttekintőleg és mégis elég részletesen 
tárgyalja a méhészetre vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat. 
A méhtenyésztés a kisgazdák szépen jövedelmező és nemesen 
szórakoztató mellékfoglalkozása, amelynek terjesztése és fejlesztése 
országos érdek; e czél indította a „Köztelek Olcsó Könyvtár" 
könyvkiadóvállalatot a füzet kiadására, mely a kitűzött czélnak 
teljesen megfelel és mint ilyent, a legmelegebben ajánlhatjuk ugy 
a kezdő, mint a gyakorlott méhészek figyelmébe. A csinosan ki
állított és 33 ábrával díszített füzet ára 50 fillér. Megrendelhető 
a Pátria r.-t. szakkönyvkereskedésében, Budapest, Üllői-ut 25. sz. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdótiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelezö-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A személyem köriili minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Kaúfmann Béla és Sugár Károly főerdőmérnö-
köknek szolgálati érdemeik elismeréséül Ferencz-József-rendem lovagkeresztjét 
adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1911. évi május hó 13-án. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 
G R Ó F K H U E N - H É D E R V Á R Y K Á R O L Y s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Zachár Gyula m. kir. főerdőmérnököt 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületéből a beszterczebányai m. kir. erdőigaz
gatósághoz helyezte át és a pénztárosi teendők ellátásával bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bauer Miklós m. kir. erdőmérnök

jelöltnek állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 


