
Míg Németországban az egyes eljárások tudományos fej
lesztésén fáradoztak és a légi fényképet csak későn vitték az 
erdészeti gyakorlat terére, addig az amerikaiak olsősorbaE*basz-
nálták fel rengeteg, alig 'bejárható helyeken fekvő erdeik felvé
telére. Az ő felvételeik nemcsak az erdő megismerésére, hanem 
annak felmérése és áhományviszonyainak meghatározásán 
felül, annak becslésére is kiterjednek. Ily módon állapítják meg 
a gyakori tűzvészek mérvét, gondoskodnak azok elhatárolá
sáról, munkások kirendeléséről és oltásról. Megállapítják a szél
töréseket, a használatok irányát, az eladás tárgyát képező erdők 
értékét. Sokezer négyszögkilomóter erdő áll így állandóan fel
mérés, becslés és ellenőrzés alatt, úgy az Egyesült-Államokban, 
mint Kanadában, Californiában és Mexicóban. 

Bemélhetjük, hogy a német tudománynak az amerikai gya
korlattal és kereskedelmi szellemmel való egyesítése ezen terü
letfelvételi eljárást a legnagyobb tökéletességre fogja vezetni." 

Értesüléseim szerint folyamatban vannak olyan tárgyalá
sok, melyek módot akarnak nyújtani arra, hogy szegény meg
csonkított országunkban is rendelkezésre álljanak azon drága 
eszközök és műszerek, amelyek ily munka pontos végzéséhez 
elkerülhetetlenül szükségesek. Szakköreinknek ezen felvételi 
eljárás iránti komoly érdeklődése erdőgazdaságunk fejlődésé
nek nagymérvű szolgálatokat fog tenni. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Az erdészeti igazgatásról szóló törvény végrehajtása. 
Az erdészeti igazgatásról szóló törvény végrehajtásának mellő-
j&ése ügyében előterjesztett memorandum ezidőszerLnt még a 
kormányelnök és a földmívelésügyi miniszter mérlegelése előtt 
áll, ennélfogva ennek a kérdésnek közérdekű vonatkozásaiban 
való további taglalását köteles loyalitással egyelőre mellőzzük. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató válaszmánya 
f. évi február hó 24-én újból ülést tartott, amelyen Inkey Pál 
elnökölt. Jelen voltak: Térfi Béla alelnök, Bund Károly titkár, 

* Érdeklődő szaktársainknak módjában1 áll egyesületünknél 
megtekinteni 5 ilyen fényképfelvételt (a kanadai erdőkről), nem
különben ,iThe Paper Industry" című 'amerikai folyóiratnak egyik 
idevonatkozó illusztrált lapszámat, végül egy 1.1000 léptékben 1 m. szint
különbséggel készített rétegvonalas térképet. Sajnálatunkra a mai nehéz 
viszonyok között ezeknek az érdékes felvételeknek reprodukálása 
nem áll inóidunkban. (Szerkó 



Balogh Ernő, Birró Zoltán, borbii Borhy György, Csik Imre, 
Czülmger János, Eránosz Antal János, Esterházy Pál gróf, Gaul 
Károly, Gyarmathy Mózes, Huszár Tibor, Kovács Gábor, Kozma 
István, Mailáth József gróf, Nagy László, Onczay László, 
Osztroluczky Géza, Papp Béla, Pech Kálmán, Ráduhy János, 
Róth Gyula, Sipos Antal, Schmidt Károly és Winkler Miklós 
választmányi tagok. 

Az igazgatóválasztmány mindenekelőtt mély sajnálattal 
vette tudomásul, hogy Széchenyi Bertalan gróf elnökké történt 
újabb megválasztását nem ifogadta el s így a legközelebbi köz
gyűlés feladata lesz az elnöki szék betöltése. Az ülés azután Bvró 
Zoltán vál. tag előadása mellett az erdőbirtok által viselt for
galmiadó kérdésével foglalkozott. Mailáth József gróf, Nagy 
László és Onczay László hozzászólása, valamint Waldhott Kele
men báró írásbeli véleménynyilvánításának felolvasása után a 
választmány úgy határozott, hogy az erdőbirtoknak a forgalmi 
adó alól való teljes mentesítését kéri és az erre vonatkozó f eltér-
jesztésének benyújtásával id. Mailáth József gróf vezetése alatt 
küldöttséget alakít. 

A részletekre vonatkozóan utalunk erről fentebb megjelent 
közleményünkre. 

Onczay László vál. tag utal a földbirtokrendezés során 
tapasztalható erdőgazdasági sérelmeikre és erdészeti szakembe
reknek az 0. F. B.-be való kinevezését sürgeti. 

Kifogásolja továbbá, hogy a MÁV. újabban rideg üzleti 
szempontokat követ, melyek a belföldi termelésire sérelmesek. 

Az igazgatóválasztmány Biró Zoltán és Onczay László 
ismételt felszólalásai után Onczayt felkéri, hogy indítványait 
írásban s lehetőleg konkrét adatok kisóretében adja be, minek 
megtörténte után az erdőbirtokosok fel fognak hivatni, hogy 
sérelmeiket az egyesületnek jelentsék be. 

Terheli-e az erdőbirtokost objektív felelősség? Fokozatos 
felújító vágásmód alkalmazása mellett épületfakitermelés folyt 
egy 16u0 kat. holdas erdőbirtokos erdejében. Az egyik favágó 
napszámost munkaközhen halálos szerencsétlenség érte. Bírói 
megállapítást nyert, hogy a szerencsétlenség előálltában a 
munkaadót semmiféle gondatlanság nem terheli, sőt adatok 
merültek fel arra nézve, hogy a szerencsétlenség éppen a nap
számos hibájából következett be, 

A budapesti kir. törvényszék elsőfokú ítéletében kimon
dotta, hogy az erdőbirtokos csak akkor felel az erdőgazda
ságában alkalmazott favágó napszámost munkaközben ért 
balesetből eredő kárért, ha a baleset előálltában a munkaadót 
gondatlanság terheli. 



Tudvalevő, hogy a vétlen (objektív) felelősség elve a 
magánjogban egyrészt a római jogi receptum cauponum, 
nautarum et stabuláriorum intézményéből a szálloda, kávéház, 
vendéglő, színházi ruhatár stb. felelőssége, másrészt a veszélyes 
üzem (automobil, robbanószer-gyár, repülőgép stb.) felelőssége 
irányában fejlődött ki és ágazott el mind szélesebb területekre. 
Az alapgondolat mindig az, hogy vannak üzemek, amelyek 
vagy veszélyességüknél fogva számolni kénytelenek a körükben, 
előforduló balesetekkel (a baleseti járadékokat mintegy az üzem 
veszélyes természeténél fogva kell belekalkulálniuk az üzemi 
kiadásokba), vagy pedig üzleti természetük lényege éppen az, 
hogy a vétlen kár ellen is garanciát nyújtanak, amely meg
térül az üzleti nyereségben (ruhatár). Ennek az elvnek termé
szetes határa ott van, ahol sem a veszélyesség, sem az említett, 
speciális üzletszerűség fenn nem forog többé. Az erdőgazdálko
dás kétségtelenül túl van ezen a határon. Ha még az erdőbir
tokost is objektív felelősség terhelné, akkor igazán nehéz volna 
megmondani, hogy kit nem terhel objektív felelősség? Arra a 
•térre lépni pedig, hogy pusztán a munkaadó 'és az alkalmazott 
vagyoni, helyzetének esetleges aránytalan különbségében keres
sük az objektív felelősség jogalapját: a vétlen felelősség alap
gondolatának lényeges módosítása nélkül nézetem szerint nem 
lehet. Ez vagy igen radikális új bírói gyakorlat, vagy új tételes 
jogszabály alapján lenne csak lehetséges és a legtágabb értelem
ben vett termelésnek nem válnék javára, ha szociális szempon
tok ily irányú jogfejlődést esetleg indokolnának is. 

Egyelőre tehát az erdőgazdáira nézve megnyugtató s a 
fennálló jognak teljesen megfelelő a budapesti törvényszéknek 
az az ítélete, amely szerint az erdőbirtokost objektív felelősség 
nem terheli. Az erdőbirtokosok pedig a jogszabály nyers paran
csa nélkül is meg fogják találni a módját annak, hogy a szeren
csétlenen tehetségükhöz képest segítsenek. 

Dr. Horváth Barna 
közalap, kir. ügyész. 

Leheí-e kérni erdei haszonvételi Jogok haszonbérének 
megállapításai az 1924. é v r e ? 

A fakiniasználási jogok átruházása, a fatermékeik értéke
sítése és az erdei mellékhiasiználatok gyakorlása, tárgyában lét
rejött jogügyletekre vonatlkozó rendelkezésekről szóló ós az 
1924. évi december hő 24-én áMhelépeitt 8418/1924. M. E. sz. 
rendelet aliapján folyamatba tett eljárásiban a veszprémi kii', 
törvényszéknél alakított vegyes bíróság érdekes — elvi élű — 
határozatot hozott. 

Az eset az volt, hogy egy 1913. évi január hó 1-től 1924. 



évi december hó 31-ig terjedő időre baszonbéxbeadott erdei va
dászati jog haszonbérét kívánta a haszonbérbeadó az utolsó 
haszonbérleti évre aranykoronában megállapíttatni. A szerző
dés szerintt az évi haszonbér 301 korona voűit: a haszonbérbeadó 
150 aranykoronában kiérte az 1924. haszonbérleti évre járó ha
szonbért megállapítani. 

A haszonbérlő azzal védekezett, hogy az ő szerződése már 
megszűnt, a szerződésszerintá! haszonbért kellő időben meg
fizette s a fizetést a haszonbérbeadó fenntartás nélkül elfő-
gadta. 

Aki a rendelet 2. §-ának 3. bekezdését elolvassa, az látm/i 
fogja, hogy annak szövege tényleg hioanáilyos. B szöveg alap
ján igen nehéz eldönteni, hogy a fenntartásnélküli elfogadás 
miden további nélkül kizárja-e a már lefizetett szolgáltatásnak 
újabb bírói megállapítását, vagy pedig csak akikor zárja-e ki, 
h)a ítéletileg, vagy egyezségileg utóbb megállapított összeg — 
tehát nem az alapszerződós szerintii összeg — volt az, amelyet 
a fél fenntartás nélkül elfogadott. A íren deletszöveg e tekin
tetben a homálynak igazán az „Ibis, redibis..." és a „Beginam 
oecidere..." misztikumára emlékeztető magaslatán mozog, amint 
az az alábbi szembeállításból kitűnik: 

I. Bendeletszöveg:: 
„Nem lehet kérni oly pénzibélli ellenszolgáltatás (melflék-

szolgáltatás, külön szolgáltatás) újabb megállapítását, amelyet 
a kötelezett fél1 a jelen rendelet életbelépte előtt akár egy ösz-
szegben, akár részletekben már előre kifizetett, ha a fizetés 
ítélet, vagy. a felek egyezsége alapján az ott megsrzaboitl telje
sítési határidőben történt, vagy ha a fizetett összeg a fizetés 
idejében ítéleti, vagy egyezségi megállapítás szerint, vagy az 
akkori tényleges értékviszonyokihoz képest a felek szerződéses 
akaratának megfelelő érrtéket képviiseiltt., vagy pedig, ha a fize
tést a fél fenntartás nélkül elfogadta." 

II. Az adósra kedvező magyarázat: 
1. Ha a fizetés ítélet, vagy a felek egyezsége alapján áz 

ott megszabott teljesítési batáridőben történt; 2. vagy, ha a 
fizetett összeg a fizetés idejében ítéleti, vagy egyezségi meg
állapítás szerint, a) vagy az akkori tényleges értékviszonyok
képest a felek szerződéses akaratánál!: megfelelő értéket kép
viselt; 3. vagy pedig, ha a fizetést a fél fenntartás nélkül 
elfogadta. 

III. A hitelezőre kedvező magyarázat: 
1. Ha a fizetés ítélet, vagy a felek egyezsége alapján az 

ott megszabott teljesítési határidőben történt; 2. vagy, ha a 
fizetett összeg a fizetés idejében ítéleti, vagy egyezségi meg-



állapítás szerint; a) vagy az akkori 'tényleges értékviszonyok 
hoz képest a feleik szerződéses akaratának megfelelő értékét 
képviselt; b) vagy pedig, ha a fizetést a fél fenntartás nél
kül elfogadta. 

Nem lehet megérteni, hogy miiért volt szükséges a ren
deletszövegnek ez a homályossága, amikor akár a II., akár a 
III. alatti felfogás világos értelmét sokkal egyszerűbben, szaba
tosabban és rövidebben lehetett volna kifejezni. Az olvasó 
mindenesetre látni fogja a fentiekből, hogy mily nehéz —• mily 
feleslegesen nehéz — feladat előtt áll a bíró, amikor a jogalkotó 
akaratát ilyen szövegből kell kihámoznia. 

A veszprémi törvényszék a fenti esetben a haszonbérbe adó 
kérelmének helyt adott, az 1924. évi haszonbért 150 aranykoro
nában állapította meg és a haszonbérlőt az összes költségek 
viselésére kötelezte. 

Véleményem szerint a veszprémi kár. törvényszék döntése 
mintaszerű. A rendelet manifest értelme az, hogy az új bírói 
megállapítás az 1924. évtől' kezdve lehetséges. (2. §. 1. bek.) 
A rendeletnek ezzel az alapintenciójával mereven ellenkeznék 
és azt csaknem teljesen meghiúsítaná az a magyarázat (a II. 
alatti), amely szerint az 1924. évre szóló fizetés fenntartás nél
küli elfogadása az új megállapítást kizárná. Mert vájjon 
hányan éltek jogfenntartással! 

Mintaszerű a veszprémi ítélet azért, mert a jog-szabály 
betűjének nem áldozta fel annak egyébként nyilván megállapít
ható szellemét. A jogászi formalizmus önmagában véve teljesen 
értéktelen — Vernunft wird Unsinn, Wóhltat Plage— és magas 
kultúrszimbolummá csak akkor emelkedik, ha a mindnyájunk 
lelkében élő anyagi igazságot öltözteti a szabatos jogászi kife
jezés formuláiba. D r H o r v á t h B a n w 

közalap, kir. ügyész. 
A Schönborn-féle erdők kitermelése. A „Prágai Magyar 

Hírlap" február 28-iki számában olvassuk, hogy a Schönborn-
féle uradalom központi igazgatósága 3000 k. hold erdőnek ki
termelésére kapott engedélyt. A legmagasabb ajánlatot Reiss-
mann munkácsi fakereskedőeég 30,322.000 cs. K-val adta be. 
Az erdő talaját a nagylucskai libertinusok örökáron kapják 
meg. 

A selmecbányaiak egyesülete ez évben, február 14-én tar
totta meg szokásos jótékonycélú műsoros táncestélyét a „Ma
gyar Tisztviselők Országos Egyesülete" helyiségeiben, amely 
az ismert nehéz viszonyok ellenére is minden tekintetben 
fényesen sikerült. A selmeebányaiafc egyesülete ezúton: is 



köszönetet mond az adományozók és felülfizetők áldozatkész
ségéért. 

Személyi hírek. A kormányzó úr Ö Főméltósága a m. kir.. 
földmivelésügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy 
Ulreich Gyula miniszteri tanácsosnak saját kérelmére történő 
nyugalomba helyezése alkalmából buzgó szolgálatáért elismerés© 
tudtul adassék. 

Mint rövid úton értesülünk, Medveczky Ernő miniszteri 
tanácsos '(Bpest), Szabó József miniszteri tanácsos (Debrecen), 
Ambrus Lajos m. kir. főerdőtanácsos (Budapest), Hantos Ernő 
m. kir. főerdőtanácsos (Sopron), Konok Tamás m. kir. főerdő
tanácsos (Budapest), Pászthy Ferenc m. kir. főerdőtanácsos 
(Győr), Gura Károly m. kir. erdőtanácsos (Budapest) f. évi 
január hó végével nyugalomba vonultak. 

Az új ügy- és személybeosztás megjelent. M. kir. földműve
lésügyi miniszter 7110. eln. 1924. számú /körrendeletével az erdé
szeti főosztályok ügy- és személybeosztását 1925 január 1-től a 
következőképen állapította meg: 

Ha főosztály. 
Főnök: Arató Gyula h. államtitkár cím- és jelleggel felruhá

zott miniszteri tanácsos. Helyettesei az osztályvezetők. 
1. ügyosztály: Erdőrendészet. 

Az erdők fenntartásáról szóló tör vényes rendelkezések 
végrehajtása. Az erdőkárügyék. Az erdei termékek szárazon ós 
vizén való szállításának kérdéseinél felmerülő hatósági eljárá
sokkal kapcsolatos ügyek. Az üzemtervszerű gazdálkodásra nem 
kötelezett erdőkre vonatkozó fahasználati engedélyek. Az erdők 
irtási és feldarabolási ügyének kormányzati tárgyalása. A véd
erdők kijelölése és nyilvántartása. Az ásvány- és gyógyforrások 
és vizek védő területeinek kijelölésével kapcsolatos erdészeti 
vonatkozású ügyek. Az országos fontosságú energiaforrások 
használatával kapcsolatban felmerülő erdészeti kérdések. A köz-
legelők faállományának használatával kapcsolatos kérdések 
erdészeti szempontból való véleményezése. 

Osztályvezető: Héjas Kálmán miniszteri tanácsos. 
Személyzet: Dezsényi Jenő m. kir. gazdasági főtanácsos, 

főerdőtanácsos, Fröhlich Brúnó erdőtanácsos, Pukács Endre 
erdőtanácsos, Wehofer Mihály f őerdőmérnök, Ilosvay Lajos 
erdőmérnök, K inezey Árpád erdőmémök. 
2. ügyosztály: Erdőgazdasági politika, statisztika, birtokügyek, 

erdészeti szakoktatás, erdészeti kisérletügy.' 
Az erdészet gazdaságpolitika kérdései. Az erdőbirtokhitelről 

sssóló 1923. évi X X I . t. c. végrehajtása. Az erdei .termékek szára-



zon és vizén való szállítását előmozdító és forgalmát szabályozó 
kérdések. Az erdei termékek kivitelének és behozatalának kér
dései. Az erdőgazdasági termeléssel és kereskedelemmel össze
függő szövetkezetek, társulatok és egyéb alakulatok erdészeti 
vonatkozású ügyei. Az erdészeti törvények előkészítése. Mind
azon törvényeknek erdészeti szempontból való tárgyalása, a 
melyek erdészeti kérdésekkel kapcsolatosak. Törzskönyvelési 
ügyek. Erdőgazdasági statisztika. Az erdészeti szakoktatás és 
kisérletügy adminisztratív és dologi ügyei. Szakirodalom. Erdé
szeti szakegyletek és társulatok' ügyei. Az államerdészeti gyer
meknevelési alap ügyei. 

Osztályvezető: Balogh Ernő miniszteri tanácsos. 
Személyzet: Ondrus Gyula főerdőtanácsos, Spettmamn János 

főerdőtanácsos, Selymessy Ferenc főerdőtanácsos, Tomasovszky 
Imre főerdőtanácsos, Papp Béla főerdőtanácsos, Vidos Miklós 
erdő tanácsos, Szabó Benedek főerdőmérnök, Pászthory Ödön 
főerdőmérnök, Zsombory Ignác főerdőmérnök. 

3. ügyosztály: Erdőtelepítés, kopárfásítás. 
Az erdőtelepítések kormányzati irányítása és ellenőrzése, 

ideértve az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. 
évi X I X Í t. c. végrehajtását is. Az 1879 : X X X I . t. c. 165. §-ának, 
az 1885: X X I I . t.-c. 55. §-ának, továbbá az 1894: XII. t.-c. 
13. és 14. §-ainak hatálya alá eső kopár, futóhomokosi, vízmosásos 
területek kijelölése és azokkal kapcsolatos műszaki és admi
nisztratív ügyek. Az erdőtelepítéshez és a kopár fásításhoz szük
séges csemeték nevelése és kiosztása. A szikesek megjavításával 
kapcsolatos ügyek. 

Osztályvezető: de Pottere Gerard miniszteri tanácsosi cím-
és jelleggel felruházott főerdőtanácsos. 

Személyzet: Lipcsey László főerdőtanácsos, Hollós Gyula 
erdőtanácsos, Gulyás Jenő erdőtanácsos, Franciscy Vilmos 
erdőtanácsos, Hajdú János erdőmérnök, Csernay Antal erdő
mérnök. 

Hb. főosztály. 
Főnök: Kacsanovszky József helyettes államtitkári cím- és 

jelleggel felruházott miniszteri tanácsos. 
Helyettesei: az osztályvezetők. 

1. ügyosztály: Erdőgazdaság és igazgatás. 
Az erdészeti szolgálat szervezési ügyei, ideértve az erdé

szeti igazgatásról szóló 1923. évi XVIII. t.-c. végrehajtását. Az 
erdészeti alkalmazottak összes személyi- és fegyelmi ügyei. A 
költségvetés egybeállítása. Az erdőgazdasági eljárások irányítá
sa, fejlesztése és kormányzati felügyelete. Az erdőgazdasági ter
mékek kereskedelmi méretezését és minősítését szabályozó kér-



Ili 

dések. Az erdei termékekkel kapcsolatos ipari ügyek erdészeti 
vonatkozású kérdései. Az erdőgazdasági üzeni élelmezési és 
takarmányozási kérdései. A kincstári erdőkben alkalmazott 
erdőmunkások ügyei. Az állami erdőgazdasági birtokok kor
mányzati igazgatása. Az 1898 :XIX. t.-c. végrehajtásával kap
csolatos ügyek. A Magyarországi Faértékesítő Hivatal felszá
molásával kapcsolatos úrbéri birtokrendezési, censuális, ingat-
lanvételi, eladási és csereügyek. Az országos erdei alapról szóló 
1923. évi X X . t.-c. végrehajtása. 

Osztályvezető: Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsos. 
Személyzet: Hibján János m. fcir. gazdasági főtanácsos, 

ioerdőtanáosos, Gruber Gyula m. kir. gazdasági főtanácsos, 
főerdőtanácsos, Barsy Richárd főerdőtanácsos, Enyedy János 
főerdőtanácsos, Irinyi Aurél erdőtanácsos, Törzs Artúr főerdő-
mérnök, Lengyel Sándor főerdőmérnök. 
2. ügyosztály: Erdőgazdasági üzemrendezés, szállítóeszközök és. 

egyéb erdészeti építkezések. 
Erdőfelmérés. Határrendezés. Birtokrendezéssel, tagosítás

sal és arányosítással kapcsolatos erdészeti ügyek. Az erdőgazda
sági üzemtervek (használati tervek) végrehajtásának ellen
őrzése. Az állami erdőkben, valamint az állami ellátásba vett 
összes egyéb erdőkben végzett erdőgazdasági magasépítkezések, 
út-, vasút- és vízépítkezések, valamint az államerdészeti kegyúri 
építkezések műszaki ügyei. Az állami erdőkben, valamint az 
állami ellátásba vett összes egyéb erdőkben tervezett erdőgaz
dasági és erdei forgalmi berendezések létesítésének műszaki 
ügyei. Az erdészetet érdeklő vízszabályozási és ármentesítő 
műszaki kérdések. 

Osztályvezető: Ráduly János miniszteri tanácsos. 
Helyettese: Chabada Géza főerdőtanácsos. 
Személyzet: Bayer Jenő főerdőtanácsos, Petényi Keresztély 

főerdőtanácsos, Székács Vince erdőtanácsos, Marsaiké Ferenc 
főerdőmérnök, Erőss Gyula főerdőmérnök, Mattyasovszky Emil 
főerdőmérnök. 

# 

Feltételezzük, hogy erdészeti körökön kívül álló magasabb 
és általános érvényű befolyásoknak kellett érvényesülni az erdé
szeti közigazgatás legfelsőbb tagozatának ebbe az újabb szűk 
keretbe, mondhatnám Procrwsíes-ágyba való ibeszorításánál. 
Eltekintve attól, hogy az ügyosztályok elnevezéseinek és ügy
köreinek gyakori változtatása irattártechnikai okokból sem 
lehet kívánatos, ez az új ügybeosztás sokszor igen nehéz dilemma 
elé fogja állítani a legfőbb vezetőséget. A természetes fejlődés 
útján specializálódott ügyköröknek erőltetett összevonása — 



aminek iskolapéldáját, különösen az I. B. L ü. o. ügykörénél lát
juk — feltételezni azt, hogy az ügyosztályvezető szinte képtele
nül sokoldalú gyakorlattal és speciális szaktudással rendelkez
zék avagy ki kell alakulni ismét az ügyosztály keretén belül az 
alosztályok szervezetének, ami viszont az ügymenet lassítását 
eredményezi. De ettől eltekintve, általánosságban lassítólag hat 
az ügymenetre, ha a felülvizsgálattal megbízott vezető az ösz-
szevonás következtében nagyobb számú munkaerő munkáját 
lesz kénytelen felülvizsgálni, miáltal természetszerűleg ezentúl 
nem csak a legfelsőbb felülvizsgálatnál, hanem az alsó tagozat
ban is bekövetkezhetik az a munkatorlódás, amely a minis
terialis igazgatás legnagyobb hibája. E tekintetben csak a 
hatáskörök szabatos megállapítása és tényleges betartása hoz
hat a közre nézve is áldásos eredményeket. (Cz.) 

Agancskiállítás. A folyó évi május hó 16-tól bezárólag 
június 2-ig megtartandó agancs- és vadászati ipari kiállításra 
:a MÁV. vonalain 50 százalék díjkedvezményt engedélyezett a 
kereskedelemügyi miniszter úr. Aki ezt igénybe óhajtja venni, 
küldjön a Nemzeti Vadászati Védegyletnek (Budapest, IV., 
Petőfi Sándor u. 10.) 25.000 koronát, mely összeg ellenében kap 
két belépőjegyet (á 10.000 K) a "kiállításra és a félárú menet
jegy váltására szolgáló igazolványt portómentesen. 

Az agancskiállrtásra április 15—30-ig küldendő trófeák 
kedvezményes szállítási díját oda és vissza a Védegylet fizeti, 
a budapesti trófeákat pedig a Védegylet szállítja a- kiállítás 
területére és vissza. 

A vasúton szállítandó trófeák a következőkép címzendők: 
Aganoskiállítás, Budapest, Mezőgazdasági Múzeum, ifj. Teieh-
rnann Ernő és Társa szállítók útján. 

A kiállítára szánt trófeák már most levelezőlapon bejelen-
tendők a Nemzeti Vadászati Védegyletnek (Budapest, IV., 
Petőfi Sándor u. 10.), a szarvasagancsok szárhosszát és kihaj
lását is feltüntetni kérjük, a trófeák ízléses elhelyezésének 
megtervezése végett. 

Halálozás. Utólag vettünk értesülést arról, hogy 
Buchalla Samu uradalmi főerdész, az O. E. E. rendes tagja, 1924 
november 27-én Füzéren, továbbá Csanády Attila ny. m. kir. 
erdőtanácsos, az 0. E. E. rendes tagja, 1925. év február havában 
Budapesten elhunytak. 

Geschwind Beaső, a Wenkheim grófi család "Győr, Mosón ós 
Pozsony vármegyei erdőbirfokainak 35 éven át erdőtisztje, a 
rárói (Győr m.) uradalmi erdőhivafal ny. főnöke 1925. február 
hó 25-én 65 éves korában elhunyt. 

Béke hamvaikra. 



• Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi Hl. 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. 

II 

FARAGÓ BELA 
ERDÉSZETI MAGNAGYKERESKEDÉS 

ÉS ERDÉSZETI CSEMETETELEPEK 
ZALAEGERSZEG 

SZÁLLÍT 
H A Z A I ES K Ü L F Ö L D I F E N Y O M A G V A K A T 
ú. m.: pinus sylvestris, pínus austriaca, picea excelsa, larix europea, 
abies pectínata, pinus strobus, pinus Banksiana stb., továbbá lomb
levelű, ú. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, szil, magaskőiis, amerikai 
kőris és egyéb magvakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyü-
mőlcsmagvakat. 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. 

C É G E M V Á L T O Z A T L A N U L F E N N Á L L ! 
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. F A R A G Ó BÉLA 

(7. III. 2.) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Erdőőri és vadőri iskolát végzett egyén állást keres azonnali 
belépésre. Cim a kiadóhivatalban. (10. IH2.). 



I3rdŐf*az;CÍ£&!SSÍ£[Ok. üzemterveinek készítését, felmérését, 
*"* * » becslését vállalja 

Hajdú Gyula 
ny. m kir. főerüömérnok (16.1.1.) 

Budapest VII, Garay ucca 50 

Megfelelő nagyságú földterület felmérésének megrendelése esetén 

IMI és Tóbiás 
oki. gépészmérnökök műszaki irodájával photogrammetrikus úton való 
felmérések (rétegvonalas térképek készítésének) bevezetését tervezem. 

Vadászkutya, angol-poenter és német vizsla keresztezés, 22 
hónapos, kan, vadászatra teljesen bevezetve, eladó. Telivér 
angol-poenter, háromhónapos, kan, eladó. Érdeklődni lehet 
Horváth Vendel urad. erdész, u. p. Cece, Benedek p. t. a. 

(18. I. 1.) 
A pécsi papnevelőintézet erdőgondnoksága Magyarherte-

lend, Baranya megye, tavaszi erdősítéshez szavatolt csíra
képességű csermakkot keres. Ajánlatokat a minőség, mennyiség 
és métermázsánkinti ár megjelölésével március 25-ig kér a 
fenti címre. (17. I. 1.) 

DR. LAMM ANTAL 

FEN YŰMAGPERGETÖ GYÁRA 
KÖRMEND 

WR~ S ü r g ö n y e i m : D R. L A M M , K Ö R M E N D - J » | 

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

KÜLFÖLDI MAGVAK 
KAPHATÓK A LEGMEGBÍZHATÓBB 

MINŐSÉGBEN (4. Xlí. 6.) 

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



V/űnJrátiyulŐÓ. %áftn ¡62-72. 

(2. II. 8) . 

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 Langfelder V. gépgyár t.-tulajdonosa 
BUDAPEST, V. KERÜLET, KÁRPÁT UCCA 7/b. (6. 111. 2.) 



Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest LX, Calvín-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. 

{•>-. XII. 3.J 

Állást keres folyó évi október elsejére, esetleg előbbi belé
pésre, Felvidékről menekült, 47 éves, családos, róm. kath. val
lású, 4 középiskolát és a vadászerdei erdőőri szakiskolát végzett 
erdész, ki a csemetenevelés, felújítás, gyérítés, becslés, kihasz
nálás, erdőberendezési és irodai munkákban 23 évi gyakorlat
tal és erről kitűnő bizonyítványokkal rendelkező jó szakember 
és jó vadász is. Mezőgazdálkodással is foglalkozott. Szorgalmas, 
erélyes, feltétlen józanéletű és becsületes. Állandó és szerény 
megélhetést biztosító, ezidőszerinti állásánál önállóbb állásra 
vágyik, hol munkásságát^ és becsületességét értékelnék és meg
becsülnék. Kívánatra személyes bemutatkozásra is jelentkezhet. 
Szíves megkereséseket az Erdészeti Lapok kiadóhivatalába, 
Budapest, Alkotmány-u. 6. sz. „Erdész" jeligére kér. (19. III. 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. (5. II. 2.) 



I Hazai ipar és termelés I 
Kőszegi 

magpergetőgyár 
ajánl tavaszi vetésre legmagasabb 
csirakópeeségü 

tűlevelű, lombfa-ós 
gyümölcsmagvakat, 
erdei csemetéket, 

erdeitenyfi-, feketefensfö-, laefenyö-, thujamagot, 
1984« évi toboztajsmésből saját m p d o r n b e r e n d e 
ze t t m a g p e r g e t ö n k b e j i pergettük ki és azok njar 
gas csiraképességeért teljes szavatosságot vsíláltók. 

Árjegyzés? ingyen és bérmentve I 

I Magyarország legnagyobb magpergetögyára 

1 

(6. IV. 3.) 

Okleveles érdőmérnök, kereskedelmi akadémiai végzettség
gel, azonnalra állást keres. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit. 

(15. I. 1.) 

Szakiskolát végzett fiatal, nős erdőőr 1925 április l-re 
(IV. hó 1.) vagy azonnali belépésre állást keres. Erdészet, vadá
szat, apró és fővad tenyésztésében, gazdasági teendők ellátásában 
szakszerűen jártas. Bemutatkozásra megy. Cim: Czakó Ferenc, 
Hörnyék, p. Sásd (Baranya m.). (11. I. 1.) 

Egy húszéves, nőtlen, erdőőri és vadőri szakiskolát végzett 
erdőőr, jó bizonyitvánnyal rendelkezik, állást keres. Rósa András 
Nyíregyháza, Sóstó erdő. (14. V. 1.) 



VUK M. ES F IA I B U D A P E S T 
FATERMELÖK ÉS FAKERESKEDŐK 

ALAPÍTTATOTT: 1847 

Vásárolnak tölgydongafa-, talpfa-, vagy tűzifatermelésre 
alkalmas erdőket tövön és feldolgozott fakészleteket 

Irodát V. kerület, Kálmán-utca 10. 
Fatelepi V. kerület, Váczi-nt 160. 

(1. VI. 2. 

223/1925. szám. 
HIRDETMÉNY 

Bükk, gyertyán, tölgy, kőris és szil épületfa, továbbá bükk 
és kőris keréktalp, végül akác- és kőris-küllő kerül eladásra 1925. 
évi március hó 24-én délelőtt V212 órakor Visegrádon. 

Bővebb íelvilágosítást nyújt postabélyeg beküldése ellenében 
a visegrádi erdőhivatal. 

Gödöllői áll. és kor.-uradalmi 
(12. I. 1.) erdőigazgatóság. 

v í z i j e n o 

KÖRMENDI FENYŐMAGPERGETŰGYÁRA 
WSm KÖRMEND ( V A S M E G Y E ) 

f e n y ő m a g v a k a t , 

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

Í l továbbá 
9 frisster-

mésü akác-, juhar-, kőris-, gledics-, éger- stb. 

l o m h f a m a g v a k a t , 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-, 

myrabolán- stb. 

g y ü m ö l c s m a g v a k a t 

Fenyőmagpergetőtelepünk, mint ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

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

(3. IX 7.1 



Jeles gimnáziumi érettségivel és kitűnő erdőőri szakvizs
gával bíró erdőőr erdészeti középállást keres. Szíves megkeresé
seket a kiadóhivatal továbbít. Csermák János, érsekuradalmi er
dőőr, Kalocsa, Erdőhivatal. (24. III. 1.) 

Esztergom szab. kir. város 2814 hold erdeje üzem
tervének elkészítésére pályázatot hirdet. A pályázók csak okleve
les erdőmérnökök lehetnek; az ajánlatnak tartalmaznia kell azon 
összeget, amelyért vállalkozó az üzemterv teljes és jóváhagyásra 
alkalmas elkészítését a szükséges felmérésekkel, háromszögelések
kel, leírással, beosztásokkal a megfelelő példányokban elkészítve 
elvállalja. Utólagos felszámításoknak, költségmegtérítésnek helye 
nincsen. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy az 
üzemtervet az 1925. év végéig elkészíti. A pályázatok jelen hirdet
ménynek az Erdészeti Lapokban való megjelenésétől számított 
10 nap alatt a város tanácsához nyújtandók be. Későbbi pályázatok 
figyelembe nem vétetnek. Az ajánlatok elfogadása felől a szab. kir. 
város szabadon dönt. (13. I. 1.) Polgármester 

165/1925. erdg. sz. 
RÖNKFAELADÁSI HIRDETMÉNY 

A bátaszéki m. kir. terézianumi alapítványi uradalom erdeinek 
1924. és 1925. évi vágásaiban termelt és a dunapárti rakodókra 
kiszállított 8-52 m 3 tölgy, 5-80 xas kőris, 275-57 ms szil, 100250 ma 
nyár és 9-30 m3 fűz rönkmennyiségek, 1925. évi április hó 2-án 
déli 12 órakor a vallás- és közoktatásügyi m. kir: minisztérium 
XI. ügyosztályában (Budapest, Báthory ucca 12. sz. III. em. 20. ajtó) 
tartandó zártajánlatú versenytárgyaláson eladásra kerülnek. 

Az eladási feltételek a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
térium XI. ügyosztályában és Bátaszéken a kir. közalapítványi erdő
gondnokságnál beszerezhetők. 

Az eladásra kerülő famennyiségek megtekintése iránt az 
erdőgondnokság felvilágosítást ad, illetve 48 órával korábban történő 
értesítés esetén, az érdeklődő költségére kocsiról gondoskodik. — 
Az összes raktárak, Bátaszékről indulva, egy nap alatt kényelmesen 
megtekinthetők. 

Bátaszék, 1925 március hó. 
(22.1. 1.) Kir. közalapítványi erdögondnokság. 



165/1925. erdg. sz. 
TÜZIFAÁR VE RÉSI, ILLETVE ELADÁSI HIRDETMÉNY 

A bátaszéki m. kir. terézianumi alapítványi uradalom erdeinek 
1924. és 1925. évi vágásaiban termelt és a dunaparti rakodókra 
kiszállított összesen 1760 m3 kemény hasáb, 1712 ím kemény dorong, 
142 ms kemény selejt, 17969 ni3 lágy hasáb, 2882 m3 lágy dorong 
és 809 m3 lágy selejt tűzifamennyiség, 1925. évi április hó 2-án, 
déli 12 órakor, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
XI. ügyosztályában (Budapest, Báthory ucea 12. sz. III. em. 20. ajtó) 
tartandó nyilvános zártajánlatú versenytárgyaláson eladásra kerül. 

Az eladási feltételek a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
térium XI. ügyosztályában és Bátaszéken a kir. közalapítványi erdő
gondnokságnál beszerezhetők. 

Az eladásra kerülő famennyiségek, megtekintése iránt a báta
széki erdőgondnokság felvilágosítást ad, illetve 48 órával korábban 
történő értesítés esetén, az érdeklődő költségére kocsiról gondos
kodik. — Az összes raktárak, Bátaszékről indulva, egy nap alatt 
kényelmesen megtekinthetők. 

Bátaszék, 1925 március hó. 
(21.1.1.) Kir. közalapítványi erdőgondnokság. 

Keiner Rezső, ny. m. kir. erdőmérnök, Gödöllő, ajánl kitűnő 
fenyő- és lombfamagvakat, csemetéket, suhángokat. (20.1.1.) 

Erdősítésre 2 éves erős gyökérzetű, igen szép erdeifenyő
csemetét ajánl ezrenként kor. 70'000 ab Kőszeg, Kőszegi Fenyő-
magpergetőgyár, Kőszeg. (23.1.1.) 
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