
K Ü L Ö N F É L É K 

Elvi jelentőségű felsőbírósági jogerős döntés nyugdíjvalo-
rizáció ügyében. P. II. sz. A magyar állam nevében! A m. kir. 
Kúria mint felülvizsgálati bíróság ügyvéd által 
képviselt nyug. uradalmi jószágfelügyelő 

lakos felperesnek ügyvéd által 
képviselt alperes ellen nyugdíj fel
emelése iránt a kir. járásbíróság előtt indított és 
ugyanott az 1922. évi Október hó 6. napján P. szám 
alatt hozott ítélettel elintézett, felperesnek és alperesnek fel
lebbezése folytán pedig a kir. törvényszék, mint fel
lebbezési bíróság által az 1923. évi december hó 17. napján Pf. 
— szám alatt hozott ítélettel elintézett perében, alperes
nek az 1924. évi január hó 26: napján Pf. szám alatt 
beadott felülvizsgálati ós felperes csatlakozási kérelme folytán, 
az ügynek az 1924. évi november hó 4. napján befejezett szó
beli tárgyalása alapján az alul megjelölt napon meghozta a 
következő * 

í t é l e t e t : 
A m. kir. Kúria az alperes felülvizsgálati és a felperes 

csatlakozási kérelmeinek részben helyt ad, a fellebbezési bíró
ság ítéletét1 akként változtatja meg, hogy az alperes által fel
peresnek fizetendő nyugdíjat 1922 augusztus 1-től kezdve ab
ban az összegben állapítja meg, amelyre 6000 K-ból az egy hóira 
eső 500 K, a zürichi jegyzés szerint 1918 november 13-tól 1922 
augusztus l-ig és tovább mindén hó l-ig emelkedett; alperest 
kötelezi, ihogy a lejárt részleteket egy összegben 15 nap alatt 
— a később lejárandó részletekéit pedig minden hó 1-én előre. — 
végrehajtás terhe mellett 'fizesse meg. 

Egyebekben úgy a felülvizsgálati, minit a esaitlakozási 
kérelmet elutasítja és a felülvizsgálati költségeiket kölcsönö
sen! megszünteti. 

I n d o k o k : 
Az irányadó /tényállás szerint alperes a feliperes nyugdíját 

— aki nála, 1886 aug. 12-től előbb mint erdőtiszt, utóbb mint 
igazgató teljesített szolgálatot, — 1918 november 13-án évi 6000 
K-bam állapította meg. Felperes ehhez hozzájárult, a aiyugdíj-
eaik esedékessé vált részleteit hosszabb időn keresztül fentartás 
nélkül felvette. 

Peres felek között tehát a nyugdíj mérve teskámtetében köl
csönös megegyezésen alapuló megállapodás létesült, amely a 
peres kérdés eldöntésénél irányadó. 



Felperes a nyugdíjfelemelésre Irányúié keresetét a nyug-
díjira vonatkozó megállapodás létrejövetele után — huzamo
sabb idő elteltével 1922 augusztus 5-én indította meg; jogainak 
érvényesítése körül megnyilvánuló ezzel a késedelmével a pénz 
vásárlóerejének csökkenéséből a jelzett ideig előállott kárt ma
gára vette; a kereset beadása előtt letelt időre, tehát a nyug
díj fölemelését jogosan nem követelheti, 

A nyugdíj összegének a kereset beadása után következő 
időre való megállapításánál is a peresfelek között a fentiek 
szerint létrejött megegyezés az irányadó. 

Minthogy azonban az 1918 november 13-án megállapított 
6000 K a változott gazdasági 'viszonyok, — nevezetesen a pénz 
vásárlóerejében bekövetkezett csökkenés folytán a felek által 
ahhoz fűzött célt nem biztosítja: alperes annak a különbözet
nek, amely a jelzett összegnél1 a magyar koronának 1918 novem
ber hó 13-án volt 32.75 és a nyugdíj esedékessége idején a 
zürichi jegyzése között mutatkozik, - - megfizetésére köte
lezendő. 

Az ilyen módon felemelt nyugdíj a felperes által betöltött 
állásra, — nyugalombaihélyeEés előtt élvezett javadalmazásra és 
a szolgálatban eltöltött időre tekintettel is megfelelőnek 
mutatkozik. 

Arra való tekintettel, hogy a pénz értéke rövid időközök
ben nagy változásnak volt alávetve, a nyugdíjnak havi rész
letekben való fizetése és pedig azon hó 1-ttől kezdve volt elren
delendő, amelyen a kereset beadatott. 

Felperesnek a per és a fellebbezési költség mennyisége 
miatt emelt panaszát a kir. Kúria nem találta alaposnak: 

mert a feltetJbezési bíróság, által megítélt per és fellebbe
zési költség, tekintettel arra1, hogy felperes csak részben lett 
pernyertes és hogy alperes a nyugdíj felemelése elől nem zár
kózott el1, tehát a kereseti igény jogalapját elismerte, hanem a 
felperes által követelt összegek ellen emelt kifogást, — meg
felelő, — 

úgy az alperes felülvizsgálati, — mint a felperes osatlá-
iboBási kérelme csak részben vezetvén sikerre, — a felülvizsgá
lati költségek kölcsönösen megszüntetendők voltak. 

Budapest, 1924. évi november hó 4. napján, 
( Aláírások.) 

Ezt a határozatot a m. kir. Kúria — — — ügyvéd, fel
peresi képviselő helyettese és — — — alperesi ügyvéd jelen
létében 1924. évi november hó 4. napján kiMrdette. 



Beszámoló a f. é. február 4-én tartott választmányi ülés
ről. Figyelemmel arra, hogy tagtársainkat közelről érdekli a 
legutóbbi választmányi ülés lefolyása, a jegyzőkönyv lezárása 
előtt az alábbiakban számolunk be a történtekről: A választ
mányi ülésen Tér fi Béla alelnök elnökölt. Jelen voltak: 
Andrássy Sándor gróf, Arató Gyula, Balogh Ernő, Biró Zoltán, 
Csik Imre, Czillinger János, Eránosz A. János, Esterházy Pál 
gróf, id. Gaul Károly, Gyarmathy Mózes, Hammersberg Géza 
dr., Karafiáth Jenő dr., Kársai Károly, Kiss Ferenc, Kovács 
Gábor, Kozma István, id. Majláth József gróf, Osztroluczky 
Géza, Papp Béla, Pappszász Tamás, Pech Kálmán, Ráduly 
János, Schmied Ernő, Schmidt Károly, Vwk Gyula, Winkler 
Miklós választmányi tagok ós Butul Károly titkár, vagyis ösz-
szesen 28-an. 

Elnök a tagok üdvözlése után Kiss Ferenc választmányi 
tagot nyugalomba vonulása alkalmából meleg szavakkal köszön
tötte s egyben kifejezést adott affeletti örömének, hogy Szeged 
város közönsége oly kitüntető ovációban részesítette az alföldi 
erdők telepítésénél kiváló érdemeket szerzett szaktársunkat. 

A pénztári jelentés után következett Czillinger János 
választmányi tag indítványának tárgyalása az 1923 : X V I I I . t.-c. 
végrehajtásának mellőzése tárgyában. 

Elsőnek Czillinger János szólalt fel. Indítványának nyílt 
alakban való közzétételét azzal okolta meg, hogy egyfelől ezzel 
a rendkívül fontos kérdéssel a választmány minden tagjának 
előzetesen módjában álljon behatóan fogiialkozmi, másfelől, hogy 
ezáltal mintegy erkölcsi megkötöttséget teremtsen az intéző
körök előtt. Utóbbi feltevésében csalódott, mert indítványának 
megjelenése után néhány napra mintegy válaszul megjelentek 
a 611—1925. és 860—1925. F. M. rendeletek, a melyek a törvény 
^részleges" ós „folytatólagos életbeléptetése" címet viselik ugyan, 
de amelyeknek tartalma tulajdonkénen csak a szervezés meg
kezdésének tekinthető. Ezután azt bizonyítja, hogy indít
ványa ezeknek a rendeleteknek kiadása következtében sem vesz
tett aktualitásából, mert maga a törvény életbeléptetettnek még 
nem tekinthető. Bár a fokozatos életbeléptetésre eddig példát 
nem ismer, azt legfeljebb egy-egy kerületen belül és az összes 
szerveknek egy pillanatban való működésbe hozatala mellett 
tudja csak elképzelni. A kir. erdőfelügyelőségek megszüntetését 
időelőttinek tartja, amiből kifolyólag bonyodalmak keletkezhet
nek. Erre való tekintettel indítványát kiegészíti azzal, hogy az 
egyesület a 611—1925. és 860—1925. F. M. rendeletek hatályon-
kívülhelyezését is kérelmezze. 

Ezután rátért indítványának érdemi megokolására. Ezek 
felsorolását mellőzzük, mert nagyrészt azonosak indítványttevő 



idevonatkozó cikkében, másrészt az egyesület felterjesztésében 
(lásd egyesületi közlemények rovatát) felsorolt indokokkal. 
Vitatja, liogy jóllehet indítványa az utolsó pillanatban érkezett, 
mégsem jött későn, mert a végrehajtás eddigi munkája minden 
nagyobb károsodás nélkül visszacsinálható, a megvásárolt épü
letek jó befektetésnek tekinthetők, de egyébként is egészen meg
felelők lesznek a kir. erdőfelügyeJőségek részére is. 

Arra a feltehető ellenvetésre pedig, hogy a már államfői 
záradékkal ellátott törvény tekintélye szenvedne csorbát, fel
teszi a kérdést, hogy a törvény tekintélye szempontjából, mi 
jobb, tudatosan végrehajtani a meg nem felelő törvényt, avagy 
beismerni, hogy azt mással kell pótolni. * 

Végiül, nehogy valaki is azzal vádolja, hogy az „Alföldi 
erdőtelepítésről1 és fásításokról1" szóló törvény végrehajtását 
megakadályozni törekszik, ez utóbbi törvény végrehajtásának 
felfüggesztését többek között csak azért javasolta, mert követ
kezetes kívánt maradni ahhoz az elvhez, hogy az összes erdé
szeti vonatkozású törvények egy egységes törvénybe foglaltas
sanak. Egyébiránt hangsúlyozza, hogy — amint hallja — az 
alföldi fásítások ós erdősítések a törvény kényszere nélkül, 
helyes példaadás és propaganda mellett is igen szép eredmény-
nyel folynak. 

Ezirtán Arató Gyula vette védelmébe az erdészeti igazga
tásról'szóló törvényt. Indítváinyttévővel szemben az 1898-as tör
vényalkotásban nem visszafejlődést, hanem haladást lát. Indít
ványttévővel egyetértően az egységes törvényalkotás híve, 
azonban erre a mai viszony okait nem tartja alkalmasnak. Nem 
vitatja, hogy ezek az újabb törvények mennyire tökéletesek, de 
nem mindig a törvény tökéletessége fontos, hanem a végre
hajtás helyessége. A régi törvények hézagait is a helyes vég
rehajtás pótolta. Ennek a mostan támadott törvénynek eset
leges hiányosságain is segíthet a helyes végrehajtás. A részleg
gé® életbeléptetést ő sem tártja helyesnek, de tagadja, hogy 
ezzel a közigazgatási funkciók megszakadtak volna. Ugy tudja, 
hogy ezekben változás nincs, csak a szervek kapcsolódnak más
ként, mint eddig. 

Aggálya van a tekintetben, hogy a létszámapasztásmak 
nem nyitunk-e kaput, ha a meglévő törvények teréről lelépünk, 
félő, hogy olyan létszámot kapunk, amely egyáltalán elégtelen. 

Helyesli, hogy minden törvényalkotásnál, de a végrehaj
tási rendeleteknél is a társadalmi testületek meghallgattassa
nak. Hiba volt, hogy ez a múltban nem történt meg. Legyen 
az egyesületnek bizairma ahhoz, hogy a végrehajtás során a 
hiányok pótoltatni .fognak. 



Csik Imre előadja, hogy az 1879: X X X I . t.-c. végrehajtá
sánál az első naptól kezdve résztvett. Az erdészeti szolgálat 
minden ágában szolgált. A régi erdőtörvény ma is szilárdan áll. 
Alappillére a kir. erdőfelügyelőségi intézmény kapcsolatban a 
vármegyei közigazgatással. Az erdőfelügyelőségnek nem az 
volt a hivatása, hogy erdő rendészé ti áthágásokkal kellemetlen
kedjék az erdőbirtokosoknak, hanem az, hogy az erdőgazdaság 
érdekeit irányítással, oktatással szolgálja. 

Ezt a munkát a vármegyei közigazgatással karöltve he
lyesen lehet megoldani. 

Kételkedik, hogy az új értelmezésű erdőifelügyelő ezen 
kapcsolat célkül azt a bizalmat és támogatást, amelyre szükség 
van, megszerezze. Ezt a törvény jóhiszemű tervezője nem vette 
figyelembe. Lehetetlennek tartja, hogy az államérdekből meg
bízott erdőfelügyelő egyszersmind gazdálkodjon is, mert ez 
éppen olyan volna, mintha a tanfelügyelő egyben tenítana, az 
iparfelügyelő ipart űzne, a vasúti- és hajózási felügyelő az 
üzemet igazgatná. 

Elfogadásra ajánlja Czillinger indítványát. 
Bíró Zoltán felszólalását ahhoz a bizalom szóhoz fűzi, 

melyre Arató Gyula, hivatkozott. Hogy legyen az egyesületnek 
bizalma a végrehajtáshoz, amikor a legfontosabb törvények, 
rendeletek teljesen titokban készülnek. I ly körülmények között 
a végrehajtástól jót nem vár. Az erdészeti szervek fejlesztésére 
abszolúte szükség van. Javasolja, hogy az egyesület a kormány
hoz intézendő felterjesztésében hangsúlyozza, hogy a szervek 
fejlesztésére feltétlen szükség ván és kérje, hogy ne kövessék 
azt a mostani eljárást, hogy amidőn egy testület valamely fon
tos ügyhöz hozzászólni kíván, akkor ennek elébe vágnak. 

Arató Gyula felveti, hogy az egyesület konkrété kérel
mezze, mit kíván, pl. hogy meg kell tartani a megyei erdőfel
ügyelők eddigi hatáskörét és önállóságát. 

Kozma István szerint a törvény nem jó, nem helyes, hibáit 
a végrehajtás során nem tehetik jóvS. Annak idején a választ
mánynak nem állott módjában, hogy a törvénnyel foglalkoz
zon. Ha nagyatádi Szabó István kormányzása idejében szólal 
fel az egyesület, fellépését politikának tartották volna. Köz
vetlen halála után pedig, kegyeletellenes lett volna alkotását 
támadni. A végrehajtás késett, s az a hiedelem támadt, hogy 
maga a végrehajtó hatalom belátta, hogy a törvény végrehajt
hatatlan. Nem is példanélküli eset lett volna ez. 

Nem éles támadást kíván, hanem felvilágosító felter
jesztést. 

Nem hiszi, hogy ma megszavaznák ezt a törvényt. A kor-



mány és a törvényhozás presztízsének sérelme nélkül kérhet
jük a felfüggesztést, amint erre példát is találunk. A törvény
ben a hatáskörök nincsenek preeizirozva, hivatal lesz, de nem 
tudja mit csináljon. Javasolja, hogy az egyesület felterjeszté
sét széles körben terjessze. 

Kiss Ferenc Arató Gyula fejtegetéséhez csatlakozik. Sú
lyos aggályai vannak az alföldi erdőtelepítési törvény felfüg
gesztése ellen. Társadalmi úton megfelelő eredményeket elérni 
mem lehet. 

Kársai Károly az egyesület 1922. évi felterjesztéséről kér 
felvilágosítást, amelyet a titkár megad. 

Czillinger János zárszó jogán reflektál a felszólalásokra. 
Kijelenti, hogy azt a beállítást, hogy ezúttal is egy új 1898 előtt 
állunk, Arató Gyula félreértette, mert indítványtevő ezt a meg
jegyzést kizárólag az állami erdőhivatalok szervezésére értette, 
míg egyébként a legnagyobb tisztelettel hajlik meg az 1898: 
X I X . t.-c. egyéb igen jeles alkotásai és megalkotójának em
léke előtt. 

Az erdészeti igazgatásról szóló törvényt alapszerkezetében 
annyii'a elhibázottnak tartja, hogy azon már a leghelyesebb 
végrehajtással sem lehet segíteni. Biró Zoltán mindkét kiegé-
szítéséA^el teljesen egyetért, s kijelenti, hogy a kir. erdőfelügye
lőségi intézmény kiépítéséhez az államerdészeti tisztikar jelen
legi állományára feltétlenül szükség lesz, mindössze az lesz a 
különbség, hogy az ellenőrző és irányító szervek egy része pro
duktív ténykedésre lesz igénybevehető. 

Teljes mértékben honorálva azokat az aggodalmakat, 
amelyek az alföldi erdősítések esetleges elmaradásához fűződ
nek, — bár különösebb akadályát nem látja annak, 
hogy az eddig is szép sikerrel foganatosított erdősítések meg
felelő munkaerő, osemete és pénz rendelkezésre bocsátása mel
lett ne volnának egy bizonyos átmeneti időpontig törvényes 
kényszer nélkül is (az egységes alaptörvény elkészítéséig1) sike
resen folytathatók, — indítványának idevonatkozó részét még 
a következetesség elvének feláldozása mellett is elejti. 

Ezután az igazgató választmány Czillinger János indítvá
nyát fent ismertetett módosításokkal egyhangúlag elfogadta. 

Bund Károly azon a nézeten van, hogy a felterjesztéssel 
az egyesület csak a kormány illetékes tagjait keresse fel, mert 
annak a közvetlenül érdekelteken kívüli tárgyalását időelőtiti-
nek tartja- s következményei tekintetében csatlakozik Arató 
vak tag aggályaihoz. 

Az igazgató-választmány ennek értelmében csak a kor
mány érdekeit tagjaihoz fordul felterjesztésével. 

» 



Miután a választmány még az erdőgazdaság forgalmi 
adójátnak kérdésével foglalkozott, melyre nézve utalunk a jelen 
füzetünkben közzétett felterjesztésre, s amelyhez Osztroluczky 
Miklós szólt- hozzá, az ülés véget ért. 

Halálozás. Galánthai és Fraknói Esterházy Miklós Móric 
gróf, egyesületünk egyik legrégibb ailapítótagja, ez év január 
hó 21-én életének 70. évében- Csákváron elhunyt. — Nem tar
tozik lapunk keretébe, hogy a régebbi időben a politikai élet
ben is jelentékeny részt vett főúr közéleti és egyéb érdemeit 
méltassuk, mi e helyütt csak mint az ország egyik első erdő-
gazdájával kívánunk foglalkozni. Mint a 32 ezer kat. hold erdőt 
tartalmazó csákvár-geszti hitb. örököse, Tharanában a szük
séges erdészeti ismereteket még fital korában megszerezte és 
egész életéin keresztül nemcsak saját erdőgazdasága ügyeit 
intézte személyesen, a legnagyobb szeretettel és odaadó gondos
sággal, de bár a politikai élettől teljesen visszavonult, még a 
legutolsó időben- is állandó meleg érdeklődéssel kísérte a ma
gyar erdőgazdaság fejlődését. Éppen ezért e helyütt emlékét nem
csak, mint alapítötagunkét kívánjuk megörökíteni, de mint 
megcsonkított hazánk egyik legnagyobb erdőbirtokosáét, aki 
az erdőt nemcsak jövedelmező vagyontárgynak, de a nemzet
gazdaság egyik fontos kiegészítő részének tekintette és az azt 
érintő összes kérdéseket mindig a legnagyobb szakértelemmel 
és szeretettel karolta fel. 

Levitzky Albert ny. m. kir. főerdőtanácsos, az 0 . E. E. 
alapító tagja f. é. január hó 26-án hosszas szenvedés utón, 72 
éves korában Budapesten elhunyt. A megboldogult hosszú időn 
keresztül az egyesület pénztárosi teendőit is ellátta. Legutóbb 
súlyos idegbaj gyötörte, amely rövidesen sírba vitte. 

Muck Endre Sopron városi erdőgondnak, az O. E. E. rendes 
tagja f. é. január hó 15-én, 74 éves korában elhunyt. Sopron 
város szolgálatában 50 évet töltött, s a városi erdőgazdaság 
fejlesztésében nagy érdemeket szerzett. Itt utalunk arra a köz
leményre, amely az 1924. évi szeptember havi füzetünkben a 
Sopron városi erdőkben lefolytatott tanulmányi kirándulás 
leírásáról szól. 

Komka Zoltán, a munkácsi és szentmiklósi hitb. uradal
mak erdőmestere, az O. E. E. rendes tagja,- életének 56. évében 
— mint utólag értesülünk — még 1924. szeptember 27-én, Buda
pesten elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
A z „Alföldi erdőtelepítési szaktanács" ülése. Az „Alföldi 

erdőtelepítési szaktanács" Kaán Károly államtitkár elnöklete 
alatt január 9-én tartotta meg rendes ülését, amelyen elsősor
ban megvitatta a püspökladányi 600 kat. hold kiterjedésű szik-



kísérleti telepen tervezett kísérleti fásítások módozatait ós 
a bevált eljárásoknak a gyakorlatban való alkalmazását. Elha
tározta továbbá, hogy a. gyakorlati fontossággal biró talajned
vesség, fajsúly és levegő tartalom megállapításánál a. szárítási 
és mérlegelési rendszert fogja alkalmazni. Közrejár, hogy leg
közelebb a Kiss Ferenc ny. mm. tanácsos és Róth Gyula főis
kolai tanár által már megírt „Hogyan telepítsünk erdőt az Al
földre" című népies munka megjelenjék. Tudomásul vette, hogy 
dr. Tuzson János egyet, tanár elkészült az alföldi jellegzetes 
növények centariájával és hogy az rövidesen az illetékesek kö
zött kiosztásra keiül. Ennek a növénygyűjteménynek a homok
talajok meghatározásánál és ebből folyólag az alkalmazandó 
fafajok megjelölésénél van fontossága. A talajvízmegfigyelés 
1924. évben- 24 új állomással 98 állomásira bővült, 3 bély csapa
dékot is mér. Tervbe van véve egy kútsorozatban a víz sókon-
cewtrációjánafc megfigyelése is. A Hortobágyon a szélmeg-
íigyelés van folyamatban. A megfigyeléseket grafikonok tün
tetik fel. 

Köszönetnyilvánítás. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
azért a hazafias áldozatkészségért, amely szerint a gróf Zse-
lénszky Róbert uradalma nyírvasvári intézősége 200.000 (kettő
százezer) koronát adományozott az államerdészeiti tisztviselők 
gyermekeinek nevelését segélyező alap javára, — köszönetét 
nyilvánította. 

A „Faluszövetség" gyulai (Békés vármegye) kiállítása. A 
„Faluiszövetség" 1924 évi decmber hó 6—10-e között mezőgaz
dasági, ipari és kulturális kiállítást rendezett Gyulán. E kiál
lításon a békéscsabai alföldi erdőtelepítési helyi megbízott 
kerület vezetője, Szepesy Arthur m. kir. erdőtanáesos rendezte 
az erdészeti részt, kiállítva az állami csemetekertben nevelt, 
valamint e kerületben erdőtelepítésre használt mintegy negy
venféle facsemetéből és erdei cserjéből több különböző korú 
példányt. 

Bemutatta továbbá ugyanezen fanemek magvait és 
tusfcószelvényeit. 

Az érdeklődők között kiosztatoft a nagyméltóságú föld
mivelésügyi m. kir. miniszter lir által kiküldött mintegy 500 
drb tanulmány, melyek az erdősítés, fásítás, legelőjavítás, 
a homokos és szikes területeknek mikénti hasznosítására adnak 
utasítást. Kiállíttatott egy 1 :144.000 mértékben készült és 
Békés vármegyének az alföldi erdőtelepítési akció előtt meg
levő és az azóta telepített erdőnek kiterjedését feltüntető tér
képe s a vármegye erdőségeinek szebb részleteit feltüntető 
20 drb. fénykép. 

A kiállított statisztikai kimutatás szerint Békés váraié-



gyének az alföldi erdőtelepítési akció előtt megvolt erdőségei
nek kiterjedése 8319 k. hold volt, az akció óta pedig részben 
.makfovetés, részben különféle csemeteültetés útján 510 k. hold 
új erdő létesíttetett, A 'békésmegyei csemetekertekből pedig 
1.683.550 drb csemete lett kiosztva erdősítési és fásítási célból. 

A kiállítás erdészeti csoportjában az első díjjal (arany
érem) a békéscsabai alföldi erdőtelepítési kirendeltség lett 
kitüntetve. E kiállítási csoport sikeres rendezéséért Szepesy 
Arthur m. kir. erdőtanácsos és sikeres csemetenevelésért Szíj 
Ferenc i m . kir. erdőőr elismerő oklevéllel lett kitüntetve. 

A kiállításnak nagyon impozáns részét képezte még a 
vadászati csoport is. Itt a különféle vidékekről származó 
szarvas- és őzagancsok, Mtömött emlősök, ragadozó, vizi, gázló, 
és éneklő madarak nagyszámú és gyönyörű gyűjteménye gyö
nyörködtette a kiállítást látogató közönséget. Ennél a csoport
nál az első díj (aranyéremimel) Szepesy Arthur m. kir. erdő
tanácsos által kiállított máraanarasi szarvas- és őzagancsainak 
ítéltetett oda. 

Aranyérmet kapott még MUota Jaroszláv póstéleiki urad. 
erdész az általa kiállított kitömött örvös fácánkakasaiért, 
elismerő oklevelet Müota Erich okleveles erdőmérnök és Tokuj 
Károly gerlai uradalmi erdész a kiállított őzagancsokért és a 
kitömött ós elevenen bemutatott vadakért. 



Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi II. 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 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesitését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1 XI!. 2.) 

Erdőgazdasági szakiskolát végzett fiatalember másfélévi 
külső gyakorlattal állást keres. Cím a kiadóban. (18. I, 1.) 



i 

m 

R E M S C H E I D I 
FŰRÉSZEK SZERSZÁMOK 

S E B O K A U D A R 
V I . GR.ZICHy-JENŐ U . £ 3 . 

AJÁNLUNK 
Fatörzsmérőket (klupákat) 
Jelző és számozókalapácsokat 
Szalag- és földmérőket 
Fejszéket, baltákat 
„ S " Titán és Rotschild talp-

i'altaposot 
Mindenfajta fürészárút és fűrész

lapot 
Jelzőkrétát, mindenfajta erdészeti 

és mezőgazdasági felszerelése
ket 

Műszaki cikkeket és kenőanyago
kat (5. III. 3 ) 

20.000 darab 1 és 2 éves, magaskőriscsemete, 300 kg 
lehámozott amerikai fekete dió, 0-5 kg. tisztított thujamag, egy 
darab 2 éves pávakakas és öt idei pávacsibe eladó gróf Ester
házy László erdőhivatalánál, Magyarszombathely (Veszprém vár
megye). (6. II. 2.) 

FENYOMAGPERGETO GYÁRA 
K Ö R M E N D 

Sürgönyeim : D R . L A M M , K Ö R M E N D 

LEGMAGASABB CSIRAKÉPESSÉGÜ 
TŰLEVELŰ-, LOMBFA-, GYÜMÖLCS- ÉS SPECIÁLIS 

KÜLFÖLDI MAGVAK 
KAPHATÓK A LEGMEGBÍZHATÓBB 

MINŐSÉGBEN (3. xn. 5.) 

Cégem 1918 óta fenáll és gyáram 1923-ban modern berendezéssel 
újonnan lett felépítve, mely nem tévesztendő össze más céggel. 



III 

KERETFURESZEK 
FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK 

E R Ő G É P E K 
Teljes telepek beszerzése, elhelyezése, tervezése 
Szakvéleményezések Biztosítási becslések 

LANGFELDER KÁROLY 
oki. gépészmérnök, azelőtt a Lanp;felder V. gépgyár t -tulajdonosa 
BUDAPEST, V. KERÜLET, KÁRPÁT UCCA 7/b. (16. 111. 1.) 
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IENDÍ FENYŰMAGPERGETOGYA 
rr / 

m KÖRMEND (VAS MEGYE) 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

f e n y ö m a g v a k a t , jKSS 
mésü akác-, juhar-, kőris-, gledics-, éger- stb. 
l o m b f a m a g v a k a t , m

a£t~ 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-. 

myrabolan- stb. 

g y ü m ő i & s m a g v a k a É 

Fenyó'magpergetőtelepünk, mint Ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
Távirati cím: „Vizi, Körmend" 

(2. IX. (i.l 

Szakvizs'ázott, erős, e^észséiies, nős, egygyermekes, 
35 éves erdőőr, ki gyermekkora óta hercegi erdészetben a leg
nagyobb megelégedésire szolgált, az erdészet legmesszebbmenő 
követélményeinek megfelel, jó vadász és dúvad-irtó. Apró- és 
nagyvad-tenyésztésben legnagyobb jártassága van. Csónakázni 
kitűnően tud. Hercegi és grófi jó szolgálati bizonyítványokkal, 
kitűnő írással rendelkezik, jelenleg állásban van, de állását 
bármikor elhagyhatja. Erdőőri, főerdőőri vagy vadászi állást 
keres azonnali vagy későbbi belépésre. Bemutatkozásra megy. 
Szíves megkeresést kér: Varga József erdőőr, Albertfalva, Pest 
megye. (15. I. 1.) 

200.000 drb 1 éves csertölgy, 350.000 drb 1 éves fekete 
fenyő, 600.000 drb 1 éves erdei fenyő, 260.000 drb 1 éves luc 
fenyő, 180.000 drb, 2 éves erdei és fekete fenyő, 100.000 drb 1 éves 
amerikai kőris, 60.000 drb 2 éves iskolázott amerikai kőris, 20.000 
drb 3 éves iskolázott amerikai kőris, egymillió drb akác 1 és 2 
éves, kétéves magágyi thuja orientális 60.000 brb, virágos kőris-
suháng 1000 drb kapható Keiner Rezső erdőmérnöknél Gödöllőn, 
Gizella u. 11. (17. I. 1) 

Vizsgázott erdőőr 1925 április 24-i belépésre kerestetik. írás
beli ajánlatok bizonyítványmásolatokkal, melyek vissza nem kül
detnek, Nagyrécsei uradalomhoz, Nagyrécse, Zala megye inté-
zendők. (8. II. 1.) 



Tölgy, kőris, juhar, szil, éger, bükk; eser és gyertyán 
haszon fa 1925. évi február hló 26-án eladásra kerül. Bővebb fel
világosítást nyújt postabélyeg beküldése ellenében a miskolci 

. m. kir. erdőigazgatóság. (13. I, 1.) 
Fiatal, fekete, simaszőrű, fajtiszta nőstény tacskót meg

vételre keresek. Zaimaróiczy, Miskolc, Sodronygyár. (14, I. 1.) 
Tavaszi erdősítésekhez 100.000 darab 2 éves koosánytalan 

tölgycsemete volna szállítandó.. Ajánlatokat a minőségi megjelö
lésével a püspöki uradalmi erdőihrvatail kér február 24-ig 
Váicra. (11. I. 1.) 

Nős, fiatal, szakvizsgázott erdőőr állást keres. Jó bizo
nyítványokkal rendelkezik, az erdőőri teendők minden ágában, 
faméretezésben jártas. Cím: Forró György erdőőr, Kaposszent-
jakab, Somogy megye. (7. II. 2.) 

I Hazai ipar és termelés I 
Kőszegi 

Fenyömagpergetőgyár 
(Kőszeg, Vasmegye) 
ajánl tavaszi vetésre legmagasabb 
csiraképességü 

tűlevelű, lombfa-es 
gyümölcsmagvaKat, 
erdei csemetéket, 

feketefeip-, lucfenyő-, flmjamagot. 
1924- évi toboztermésből saját modern berende
zett magpergetőnkben pergettük ki és azok ma
gas csiraképességeért teljes szavatosságot vsllalunk. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve! 

Magyarország legnagyobb magpergetögyűraPT 

rí" 

s 

N 

(9. IV. 2. 



VI 

Erdőgazdasági szakiskolát végzett intelligens — erdész 
jelenleg kötött forgalmú birtok központi beosztottja — jeles képe
sítéssel és referenciákkal, külső-belső gyakorlattal magán urada
lomnál önálló vagy beosztott állást keres. Szíves megkeresések a 
kiadóba kéretnek. (4. II.3. ) 

Erdőőri és vadőri iskolát végzett egyén állást keres azonnali 
belépsére. Cim a kiadóhivatalban. (19. III. 1.) 

FARAGÓ BELA 
ERDÉSZETI MAGNAGYKERESKEDÉS 

ÉS ERDÉSZETI CSEMETETELEPEK 
ZALAEGERSZEG 

§ZÁLLÍT 
H A Z A I ÉS KÜLFÖLDI F E N Y Ő M A G V A K A T 
ú. m. : pinus sylvestris, pinus austriaca, picea excelsa, larix europea, 
abies pectinata, pinus strobus, pinus Banksiana stb., továbbá lomb
levelű, ú. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, szil, magaskőris, amerikai 
kőris és egyéb magvakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyü
mölcsmagvakat. Erdészeti csemetetelepeim a békeviszonyoknak meg
felelően átalakíttattak s mindenféle tű- és lomblevelű csemeték szállí
tására képesek. — Üvegházi és szabadföldi rózsák nagy választékban. — 

Árjegyzékkkel, vagy kívánatra külön árajánlattal készséggel szolgálok. 

CÉGEM VÁLTOZATLANUL FENNÁLL! 
A Faragó Béla cég csemetetelepei ma is tulajdonomat képezik, azok 
még csak időlegesen sem mentek át más tulajdonába, hanem minden
kor a Faragó Béla cég kizárólagos tulajdonát képezték. Minden ezzel 
ellenkező állítás, hirdetés valótlan s csak a nagyérdemű közönség 
megtévesztésére szolgál. FARAGÓ BÉLA 

(10. III. 1.) 
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