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Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlé
sét Szerdán, december hó 19-én d. u. 5 órakor Budapesten saját 
helyiségében (Y., Alkotmány-utca sz.) tartja, meg a követ
kező tárgysorozattal: 

1. .Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi 
tevékenységről. 

2. Elnök, két alelnök, 19 választmányi tag (1ö négy évre, 
2 három évre, 1 két évre, 1 egy évre) és a számadásvizsgáló 
bizottság választása. 

A választmányból kilépnek, de újra választhatók: And-
rássy Sándor gróf, Bodor Gyula, Csupor István, Eránosz 
Antal János, Fogassy Gyula, Kársai Károly, KÍSM Ferenc, 
Kovács Gábor, Krippel Móric, Muzsnay Géza, Rimler Pál, 
Szabó József, Térfi Béla, Ülreieh Gyulai, Wellibil Károly. 



Az erdészeti igazgatás újjászervezése. 
Irta: Enyedi János. 

Az erdészeti igazgatásról szóló törvény miként való vég
rehajtásától függ, hogy az uj állapot fog-e javulást hozni, 
vagy nem-; hogy csak átszervezéshez, vagy újjászervezéshez 
fog-é az végeredményében vezetni. Célszerűnek gondolnám, 
ha a végrehajtási intézkedések tervezete megbeszélés és vita 
tárgyává tétetnék, mert ennek gyakorlati szemponból nagy 
kihatása lehetne. 

A hatásköri, ügyviteli, iratkezelési utasításokat kimerítő 
részletességgel kell elkészíteni,-mert csak igy lelhet az egy ön-' 
tetüséget és a célszerű egyszerűsítéseket biztosítani. 

Meg kell állapítani a munkaköröket és az ezekkel járó 
felelősséget ia A. munkakörök az általános igazgatási, a "gaz
dasági, műszaki (ipari) és kereskedelmi (értékesitési) osztá
lyokra tagozódhatnak; ezeken kívül a statisztikai munkakör 
(bérek, árak, készletek stb. nyilvántartása és kalkuláció) is 

További 3 hely elhalálozás, 1 hely lemondás következté
ben üresedett meg. 

• 3. Az 1922. évi zárszámadás és az 1924. évi költségvetés 
előterjesztése. . 

4. Jelentés a Deák Ferenc alapítvány kamataiból kiirt 
pályázatokról. 

5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Egyéb indítványok. (Ilyenek az alapszabályok szerint 
.a közgyűlést megelőző napig a titkári, hivatalnak bejelen
tendő!-.) ' . i 

Van szerencsénk az egyesület, t; tagjait felkérni, hogy a 
közgyűlésen nőnél számosabban vegyenek részt. 

Az-elnökség. 

Gondoskodás fog történni,-hogy a közgyűlés után együtt 
vacsorázni kívánó tagoknak a közelben fentártott hely álljon 
rendelkezésre, mely a közgyűlésen fog közöltetni.' 



külön ellátást igényel. Ezeknek a kérdéseknek a részletes tár
gyalásai);! jelenleg nem bocsátkozhatom, mivel most csaik 
unnak a fontosságát kívánom kiemelni, hogy az „erdőigazga
tóság . miellé rendelt számvevőség" milyen módon szerveztes-
•áék.meg. •» 

1. Személyi tekintetben a kérdést eldönti az 1883. évi 1. 
t.-e. 17. §-a. E szerint „erdő- és bányaszámvevősegi tisztviselő 
csak az lehet, aki a selmjeei akadémiát végezte s az ott előirt 
viz sgálat oka t 1 et ett e". 

Természetesen a változott körülmények folytán a törvény 
helyes értelmezése csak az lehet, hogy az erdészeti számvevő
ség tisztviselőjétől erdészeti főiskolai képzettséget kell kíván
ni. Ezért megismétlem az Erdészeti Lapok 1922. évi október 
havi füzetében előadott azt a javaslatomat, hogy az erdészéti 
főiskolán a számvitelre és könyvelésre vonatkozó ismeretekét 
nagyobb terjedelemben és az erdészet i példák tömegének is
mertetésével kell előadni. 

2. Dologi tekintetben idéznem kell az állami számvitelről 
szóló 1897. évi XX. t.-c. végrehajtásáról kiadott utasítás 220. 
§-át. É szerint „minden pénztár és anyagkezelő hivatal részére, 
valamint azon állami közegek részére, kiknek tulajdonképeni 
hivatásához az államvagyon kezelése nem tartozik ugyan, de 
akik tényleg állami pénzek vagy egyéb értékek kezelésével 
megbízatnak -(ezen meghatározás alá tartoznak a posta- és 
íávirclahivatalok, valamint a vasúti és gyári pénz- és anyag
kezelő hivatalok is), az illetékes minisztérium az 1897. évi 
XX.'törvénycikkben és jelen végrehajtási utasitásban foglalt 
elvek szem előtt tartásával, ós tekintettel a kezelés tárgyát 
képező pénzek, értékek, anyagok stb. természetére, az állami 
számvevőszék előzetes hozzájárulásával (tv. 142. §,) részletes 
szolgálati utasítást bocsát ki. Az ezidőszerint érvényben levő 
pénz- és anyagkezelési utasítások ugyanilyen értelemben re
vízió alá veendők". 

Az erdészet a szóban levő részletes utasítással még adós. 
Kétségtelen pedig, hogy az erdészeti közigazgatás is csak 
akkor működhetik kifogástalanul, ha ezen utasítást mielőbb 
elkészíti. 



3. Ezen utasításban uj irányelveket kell megszabnunk ugy 
az anyag-, mint a pénz kezelésére, illetve számadására, köny
velésére nézve. 

Magam is állítom, bogy ugy az anyag, mint a pénz elszá
molása eddig is teljesen kifogástalan volt a becsületes kezelés 
és a pontosság szempontjából, de vannak olyan számadási 
rendszerek, amelyek éppen olyan megbízhatók, mint az úgy
nevezett kincstári könyvelési rendszer, de mégis határozottan 
'előnyösebbek ennél. Ezek a számlaisizerü elszámolási rendsze
rek és pedig az egyszerű és a kettős könyvvitel. 

A célszerű számviteli rendszerek kijelölése és alkalmazása 
azért érdekli az erdészetet, mert az ügyek legnagyobb része 
elszámolásokkal és kiszámításokkal kapcsolatos és az ilyen 
ügyekben az állami számviteli utasítás értelmében a számve
vőség látja el a közigazgatási segédszolgálatot. Ez eddig -külö
nösen; az elintézés gyorsasága szempontjából nem volt teljesen 
kielégítő, de nem a személyzet hibája, hanem a rendszer miatt. 
Ha tehát ezen javítani akarunk, akkor a mult eljárásával sza
kitanunk kell és egész uj irányokra, uj rendszerre van szük
ségünk. A kisebbmérvü módosításokkal nem érhetünk célt. 

A következő pontokban kívánom megismertetni és meg
indokolni az anyag- és értéke)számolásoknak .szerintem gya
korlatibb rendszerét. 

4. A kincstári' erdészet az anyagot az anyagszámadást is 
képező anyagnaplóban tartja nyilván. Ennek berendezése, 
ha alakilag nem is, de lényegében megfelel az egyszerű és 
pedig az úgynevezett amerikai könyvviteli rendszernek a nél
kül azonban, bogy^nnek előnyét is érvényre juttatná. 

' Az erdőszámvevőség eddig anyagfőkönyvet nem vezetett. 
Az állami számvitelről szóló utasítás 212. §-ának 14. pontja 
erre nézve a következő rendelkezést írja elő: „Az anyagszám-
adások rendszerint nem könyvelendők, amennyiben azonban 
olyan számadási ágaknál, melyéket több hivatal stb. kezel, 
az anyagkezelés egész forgalmának és összeredményének bár
mily időpontban kimutatására szükség van, a részletes utasítá
sok értelmében anyagfőkönyvek rendezendők be". 

Nem szorul bizonyításra, hogy ilyen anyagfőkönyvek 



vezetésére nemcsak a közigazgatási számvevőségi segéd szol
ga lat érdekében, hanem a helyes ellenőrzés szempontiából is 
szükség van: 

Kifogástalan szervezés mellett el képzelhetetlen, hogy az 
igazgatási központ ne tudja megállapítani, hogy melyik erdő-
hivatálnál mennyi árukészlet áll rendelkezésre. De szükséges
nek tartom az anyagfőkönyv vezetését azért is, hogy,az erdő
gazdasági üzem nyilvántartási adatait ezzel ellenőrizni le
hessen. 

Az anyagfőkönyv vezetése természetesen többletmunkát 
jelent a számvevőségre; de ezzel szemben csökkenthető az 
eddigi munkamennyiség az anyagszámadások megvizsgálásá
val járó munkálatokkal, mert anyagszám ad áss-ok nem szüksé
gesek, tehát azok vizsgálatáról sem lehet szó. Az anyagszám
adások inellőzhetésének magyarázata a következő egyenlet: 

Maradvány . bevétel Kiadás .:. készlet, vagyis 
. Tartozik - Követel. 

A maradványt, a bevételt és a kiadást az ariyagfőkönyv 
adatai szolgáltatják; a készletet pedig leltározás utján kell 
megállapítani. 

Ha a leltározott, tényleges készlet adatait-behelyettesítjük 
a fenti egyenletbe és ha a tartozik oldal összege egyezik a 
„követel" összeggel, akkor a számiadás helyes; ha nem egyezik, 
akkor vagy hiány, vagy többlet mutatkozik és ennek okát kell 
kutatni. 

ilyen rendszer mellett a számadási év végén azonnal meg
kell a zárlat alkalmából állapítani, hogy valamely erdőhiva
tni (eddigi erdőgondnokság) vagy raktár anyagkezelése szám
viteli szempontból kifogástalan volt-e? A hiba, vagy a hűtlen 
kezelés azonnal kiderül és a megfelelő intézkedés azonnal 
megtehető. 

• Ennek a rendszernek a gyakorlati előnye az, hogy a. szám
adóknak nem kell külön anyagszámadást készíteniük, hanem 
csak raktárkönyvet, vagy árukönyvet vezetnek; ezt a keres
kedelmi életben „scontró" könyvnek nevezik. 



A z edd ig i rendszer szerint az a n y a g s z á m a d á s o k vizsgálata 
évek hosszú sorára terjedt , sőt az állami számvite l i utasítás 
is u g y rendelkezik , h o g y a s z á m a d ó k fele lősségét há rom évben 
ál lapí t ja meg . „ A számadók , ha rendes időben beadot t szám
adásaikra h á r o m év lefolyta alatt észrevétel nem közöltetet t , 
sem fe lv i lágos í tássa l , sem kártérítéssel t ö b b é n e m tar toznak." 

A számadási év végén való kötelező le l tározásnak, a tény
leges á l lapot fe lvé te lének e lőnyé t nem tudom e l é g g é , h a n g s ú 
l y o z n i . Ebbő l tisztán lehet látni. 

A számadási év végén most is megá l l ap í t juk a marad
ványt , mint készletet, de nem tudjuk, h o g y a számadási ma
r a d v á n y megfe l e l - e a v a l ó s á g n a k , v a g y n e m ? H a hiba fo rdu l 
elő, ez éveken át h ú z ó d i k az a n y a g s z á m a d á s o k o n . 

A pénzné l , a m e l y szintén o lyan , mint az a n y a g , nem elég
szünk meg ma sem a m a r a d v á n y k ö n y v i l e g e s megál lap í tásá
va l , h anem a pénztár i készletet m e g o l v a s s u k , le l tározzuk és 
i g y g y ő z ő d ü n k meg a kezelés he lyességérő l . Ha ezt a rend
szer t he lyesnek f o g a d j u k el a pénznél , akko r a mostani v i szo
n y o k között még ér tékesebb anyagkész le tné l , árunál m é g f o k o 
zo t tabban indokol t a leltári számbavéte l . 

H a tehát a kereskedelmi életben szokásos anyagkeze l é s 
é s a kincstárnál követe t t el járás mér legé t elkészít jük, azt hi
szem, h o g y az e l ő n y a. két rendszer között nem lehet vitás. 

."). A pénze l számolás ró l , i l letve az é r t ékkönyve lés rő l általá
ban azt tart ják, h o g y ahány ház, annyi szokás . D e ez inkább 
csak az a lak iságra v o n a t k o z i k , mert l é n y e g szer in t az összes 
ér ték e l számolásoka t há rom rendszerbe lehet fog la ln i : a k incs 
tári , az egysze rű és kettős k ö n y v v i t e l i rendszer va l ame ly ikébe . 

A z egysze rű k ö n y v v i t e l , mint az e lőző pon tban iis láttuk, 
k ivá lóan a lka lmas a. menny i ségek e lszámolására , de az érték
szer in t i e l számoláshoz a.z erdészetnél nem a ján lha tom, mer t 
csak k i sebb igényeknek felelhet m e g ; nem nyúj t ja azt a tájé
koztatás t , a m e l y r e s z ü k s é g ü n k van . 

A k incs tá r i k ö n y v e l é s i rendszerről ugyanez t áll í thatóin. 
E n n é l esak a p é n z ü g y i tekintetek d o m b o r o d n a k k i , a kész
p é n z kiadása nélkül fe lmerü lő v a g y o n v á l t o z á s o k a t ellenben 
e l h a n y a g o l j a . 



Az előírásoknak a foganatosításokkal; a kiadásoknak a 
Ilevételekkel való szembeállítása, úgyszintén, az eredmények
nek a költségelőirányzattal szemben levezetett mérlege mind-
mind csak számtechnikai munka, mely csak pénzügyi, szám-
müveleti bírálatra tarthat igényt. Bennünket erdészeket pedig 
elsősorban nem ez a szempont érdekel, hanem az, hogy az az 
erdész, akinek úgyszólván minden tevékenysége pénzkiadással 
vagy bevétellel kapcsolatos, növelte-e a rábízott vagyon érté
két, vagy csökkentette azt? 

A legújabb erdőgazdasági üzemjrendezési utasítás szerint 
„a. vágáisíorduló nagyságára, elsősorban a gazdaság célja van 
befolyással. Ez a cél a. szálerdőben a legtöbb esetben az ország 
faszükségletének leginkább megfelelő választókoknak gazda
ságos termesztési' s ezzel lehetőén magas, okszerű erdőjövede
lem elérése. Vagyis a gazdaság a benne rejlő tőkék kielégítő 
kamatoztatása mellett nyújtson megfelelő magas tiszta jöve
delmet". 

Olyan könyvelésre van tehát .szükségünk, amelynek alap
ján meg lehessen bírálni, hogy az üzemtervékben kitűzött célt 
mennyire értük el. 

Ugyancsak az üzem rendezési utasítás értelmében a fiz 
évenként végzendő üzemátvizsgálás alkalmával a gazdasági 
könyvek alapján össze kell állítani és ki kell mutatni a gazda
ság pénzügyi eredményeit is. A nyilvántartások mintái ezen 
utasításban olyan egyszerű . alakban vannak megállapítva, 
hogy a lefolyt évtized üzemének eredményeit már a nyilván
tartások lezárásával ki lehet mutatni. A pénzügyi eredménye
ket is ezzel összhangban olyan könyveléssel kell vezetni, hogy 
a végeredményt is meg lehessen állapítani egyszerű összegezés
sel. Mert lehetetlen, hogy a. könyvelési rendszer fogyatékos
sága miatt a pénzügyi eredmények összeállítása olyan. sok 
munkát okozzon, mint'talán az egész gazdasági terv megszer
kesztése, 

Ezekkel, azt hiszem, bebizonyítottam, hogy az erdészeti 
számvitel és könyvelés rendszerének célszerű megállapítása 
nem annyira számvevőségi, mint inkább erdészeti szempont
ból fontos. 



Tisztázni kell azt a kérdést, hogy a pénzügyi eredmények, 
illetve a tiszta jövedelem alatt mit kell érteni, hogy az iizem-
.átvizsgálási munkálatokban a helyes adatokat tüntes
sük fel. 

A kincstári könyvelési rendszer szerint a nyers jövedelem 
az összes bevétel; ha ebből levonjuk a kiadások összegét, meg
kapjuk a tiszta jövedelmet. Ez'a szám azonban nem adja a 
helyes pénzügyi eredményt, mert az egyes kiadási tételek 
hasznosságát (produktivitását) figyelmen kivül hagyja. Már 
pedig nem lehet kétséges, hogy a termelési és szállitási költsé
gek, az erdőmiivelési kiadások, anyagok és termények vásár
lása, az erdő feltárására, utak és mais szállitási berendezések 
létesítésére, üzend és üzleti épületekre fordított kiadások a 
tiszta jövedelem szempontjából egészen más elbírálás alá 
esnek, mint pl. a személyi járandóságok, vagy a közterhek stb. 

A ternrelési és szállitási költségek a pénzkészletet csökken
tik ugyan, de a vagyon értékét nem, mert amennyit kiadtam, 
annyival emeltem a kitermelt anyag (az áru) értékét; az erdő-
mivelési kiadások az erdő faállományának értékét növelik, 
tehát a készpénzkiadással szemben áll a birtok értékének 
emelkedése. 

Szóval mindazokat a kiadásokat-, melyek a vagyoni álla
potot nem rontják, hanem csak azt idézik elő, hogy egyik aktív 
vagyonrész más aktiv vagyonrésszé alakul át, sőt esetleg ma
gát a tőkét is növeli: ezeket a kiadásokat a tiszta jövedelem 
kiszámításánál egész más elbírálás alá kell venni, mint a va
gyoni állapotot csökkentő kiadásokat. 

Ehhez a bírálathoz van szükségünk a kettős könyvvitelre, 
mely a nyereség;- és veszteségszándán dönti el a helyes ered
ményt. Ebből nemcsak azt lehet megállapítani, hogy mennyi 
volt a nyereség, vagy a veszteség, hanem azt is, hogy milyen 
vagyonrészeknél, milyen üzletágakban jelentkezik az és milyen 
mértékben! 

A helyes könyvelés tehát- éppen olyan, mint a térkép; elve
zet bennünket a bírálat utján a gazdasági, üzemi, értékesítési, 
kereskedelmi területeken végzett tevékenységek csúcspontjáig, 
az eredmények magaslatáig, ahonnan tisztán láthatjuk a már 



megtett utat és megáilapithatjtik jövőbeni működésünk 
helyes irányát. 

A kincstári könyvelési rendszer a díjmentesen kiadott 
illetményeket, illetve azok értékét nem számolja el a pénz-
számadásában, pedig az a következtetés, az eredmény szem
pontjaiból igen fontos. Ha az uradalom a rezsifogatok eltar
tásához szükséges szénát maga szolgáltatja, nem elég ezt 
anyagszámadásilag kiadáséini, hanem értékében is könyvelni 
kell, hogy meg lehessen állapítani a fogatok tényleges költsé
gét, ment a teljesített munka béregységét is csak igy lehet pon
tosan, kiszámítani. Tehát szükséges a rezsiifogatok számlájá
nak megterhelése a mellékha«zonvételek számlájának követelé
sével széniben. 

A kettős könyvvitel a nyereség- és veszteségszámlán kivül 
minden számadási év végén köteles mérleget is készíteni, mely
ben a vagyoni állapot kópét tünteti fel. Nem a bevétel és ki
adásból levezetett tiszta jövedelmet, hanem az évi munkálko
dás eredményét: a nyereséget vagy a veszteséget mutatja a 
mérleg és azt, hogy milyen értékei képvisel a vagyo
nunk én milyen teher áll ezzel szemben, A mérleg 
megmutatja a gazdálkodás irányának iielyességét is. Például 
ha nagy taroló vágásokat eszközlünk ÓS ezen helytelen gazda
sági szendszer miatta felújítás sikertelen marad: akkor az áru 
vagyonértéke emelkedhetik ugyan, de az élő faállomány értéke 
a mérlegben csökkenni fog. Ugyanez a jelenség mutatkozik 
akkor is, ha nagyobb töm-eget használunk ki, mint amennyi az 
évi növed-ék, vagyis ha a használat a faállományban rejlő 
tőkét csökkenti. A birtok ilyen értékcsökkenése jelentkezik a 
mérlegben akkor is, ha az értékesebi) szálerdőgazdaságról a 
csekélyebb értékű sarjerdőgazdaságra térünk át. 

A gazdasági rendszer bírálatára tehát csak az olyan 
könyvelés alkalmas, amelyik évről-évre mérleget készít. 

Ha az üzemterv összeállításakor meglevő vagyoni álla
potot összehasonlítjuk tiz év múlva a/ üzem átvizsgálásakor 
talált vagyoni állapottal, akkor igenis meg tudunk felelni 
arra a kérdésre, hogy az elmúlt tiz évi gazdálkodás milyen 
pénzügyi eredménnyel végződött. Ennélfogva az üzemtervi 



utasítás is a pénzügyi-eredmények kimutatása szempontjából 
csak akkor hajtható végre sikeresen, ha a pénzügyi nyilván
tartás és elszámolás a kettős könyvviteli rendszer szerint 
történik. 

6. Az 1922/23, évi állami költségvetés az állami erdőgaz
dasági birtokokat és az államerdészeti igazgatást egymástól 
elkülönítve tárgyalja. A fentebb előadottak természetesen 
főképen az állami üzemek keretében tárgyalt állami erdő
gazdasági birtokokat kezelő erdőigázgatőságokra vonalköz1 

hák. A pénz- és anyagkezelést nem teljesítő erdőigazgatósá
goknál a kincstári könyvelési rendszer is megfelelne ugyan, 
de itt is előnyösebb a számlarendszer szerint való könyvelés 
azért, mert akkor az egyes erdőbivataiok kiadása és bevétele 
külön számlán tartható nyilván és igy az összehasonlításra, 
a bírálatra alkalmasabb. 

Megjegyzem, hogy az erdőigazgatóságok a személyes 
járandóságokat eddig is személyi számlákon számolták el a 
személyi járandóságok számfejtőkönyvében. Úgyszintén a 
haszonbérek nyilvántartása is számiakon történt a haszon
bért könyvben. 

7. Az erdőgazdaság kezelésével járó tevékenység három 
nagy munkakörre oszlik: a gazdaság', az ipari (műszaki) és 
a kereskedelmi (értékesítési) munkakörre. Ennek nemcsak az 
igazgatási szervezésben kell kifejezésre jutnia a megfelelő 
osztályok felállításával, hanem a könyvelésben is. Csak igy 
lehet megállapítani azt, hogy az elért nyereségben milyen 
értékű része volt a gazdasági, az ipari (fürész stb.) és a ke
reskedelmi . tevékenységet kifejtő munkakörnek. 

8. Könyvelési eljárásunk részletes kidolgozásánál figye
lembe ajánlom, hogy a statisztikai részt el kell különíteni a 
könyveléstől, nehogy a túlságos aprólékosság az áttekintés 
rovására essék. A részletezés ne a főkönyvben, hanem segéd
könyvekben történjék. Pl. a bérszámlának munkanemek 
szerint való részletezése igy tartható nyilván. 

9. Kivonatos, hogy minden erdő igazgatóság bekapcsol
tassák a postatakarékpénztár és esetleg am. kir. állami jegy-
intézet csekk- és clearing-forgalmába. mért ezzel a pénzkeze-



lést lényegesen lohol ' egyszeriisitoni. Erről magáról kellene 
egy külön cikket írni; ennél Fogva i1í csupán csak meg-
emlitetti. 

10. Az erdőértékszámitás tudománya megadja a módot 
annak meghatározására, hogy milyen értékel képvisel a/, a 
vagyon, amelyei az erdőhivalal kezel. Ennek a vagyonnak 
mint tőkének változását, növekedését, csökkenését elszá
molni, nyilvántartani, ellenőrizni az erdészeti szám- és 
könyvvitel feladata. Ezt a feladatot ápolni, fejleszteni az 
erdészet a múltban meglehetősen elhanyagolta és átengedte 
azok művelésének, akik a föladatban csak számnn'íve'leti 
munkakört láttak és megelégedtek a számszerint és szám
szaki szempontból való tárgyalással. 

Az újjászervezés alkalmából kötelessége az igazgatásnak 
arra törekednie, hogy ezeken kivül az erdőgazdasági eljárá
sok, valamint az üzemi és üzleti tevékenységek bírálatának 
szempontja is érvényesíttessek. 

Kötelességemnek 1 ártottam, hogy a figyelmet felhív
jam özekre a körülményekre. Sok tanulás és még több ta
pasztalat utján jufottam el idáig, ahol már tisztán látom 
elmaradottságunkat. Az erdészet iráni érzeti rajongó szere
tetem kijelölte á.fejlődés útját is. Vajha megértésre is 
találnék! 



Ujabb adatok a tölgylisztharmat peritheciumá-
nak hazánkban való előfordulásához. 
(Az Erdómérnöki Főiskola Növénytani Intézetéből.) 

Irta: dr. Fehér Dániel. 
- Az Erd. Lapok hasábjain') a kérdés eddigi fejleményeit 

már lehető részletességgel ismertettem-. 
A mult év őszén Mágocsy--l>ietz és Balázs Emil egy

mástól függetlenül a peritheéiumokat több helyen megtalál
lak és a Balázs-féle lelet azonosságát, a növénytani intézet
ben identifikáltuk is. Dacára .'ínnak, hogy már a mult év 
folyamán a peritheciumok előfordulása meglehetősen gya
korinak volt mondható, mégis a külföldi irodalomban 
Behrehs óta ujabb leletet csak PeyroneP) hozott 1922-ben 
Róma mellől nyilvánosságra. 

Az idei ősz folyamán Balázs Emil megint megtalálta 
őket. A beküldött anyagot isme; a főiskolai növénytani 
intézetben identifikáltuk és azonosságához semmi kétség 
sem férhet, A mult évben beküldött termőtestek Baj község 
(Komárom vm.) erdejében (lót)—bit) m. tgsz. f. magasság 
déli kitettség) nőtt fiatal csertölgyön (Quercus cerris) fej
lődtek ki. 

A most ősszel beküldőt; anyag fafaja és lelőhelye a 
következő: 

A. Szohiőd község (Komárom vm.) erdejében 250—2(10 
méter tgsz. f. m. nyugati kitettségü hegyoldalon nőtt molyhos 
tölgy (Quercus pubescens) 1 éves sarjhatásain. Idő: 1923 
szeptember 30-án. 

B. Bánhidai határ, síkvölgyi erdőbirtok, Vadaskert nevű 
erdőrészlet 200 m. tgsz. f. m. nyugati kitettségü öreg 80—100 
éves kocsányos tölgy (Qu. neduneulata) 'Jánosnapi haj
tása ról. • 

Hogy a peritheciumok hazánk többi erdős vidékén az 
idén is megjelentek, a magam részéről nagyon valószínűnek 
tartom.3) Tekintette] a fent: körülményre, célszerű lenne, 

') LXI.'évf. 11/12 f. p. 168 ás LXII. évi. 2 f. p. 71. 
-) Zttitschrift fiir Pflanzenkra-nkheiteii 1922. X X X II. p. 139, 
: l) Sopron környékén még- nem találtuk meg-. 



La azok az erdőgazdaságok, ahol a gomba az idén is fellé
pett, a ínégtámadott levelekből, a termőhely és lelet idejé
nek, továbbá a fafajnak pontos megjelölésével vizsgálati 
anyagot küldenének be a főiskola növénytani intézetébe, 
miután ilyen módon a betegség hologiájának kérdését nagy 
lépéssel sikerülne a megoldáshoz közelebb vinni. Hogy a 
termőfestek fellépésé miiven 1 ioiogűó körülménnyel van 
összefüggésben, azt csak a megfigyeléseknek több éven való 
folytatása deríthetné fel, ami elsősorban a magyar erdészeti 
kisérletügy feladata s ezért újólag kérem azon erdőgazdasá
gokat, ahol a betegség fellépett, hogy adatok és vizsgálati 
anyag beküldésével az intézetet munkájában támogatni 
szíveskedjenek, 

A termőtesteket a megtámadott leveleken apró fekete 
pontok alakjában jól ki lehet venni. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás- Rainiss István, a Zichy-grófi divényi senioratns 
erdőtanáesosa f. hó 3-án elhunyt. A kiváló tisztviselőben az Or
szágos Erdészeti Egyesület egykori rendes tagját, az Erdészeti 
Lapok munkatá''sukat gyászolják. Béke hamvaira! 

Személyi hirek. A földmivelésügyi miniszter saját kérel
mükre Kovács Gábor min. tanácsost, a földmivelésügyi minisz
térium erdőrendezőségi osztályának vezetőjét, továbbá Tllós 
Vidor ni- kir. főerdőtanáesost, a tatai erdőgazdasági szakiskola 
igazgatóját nyugalomba helyezte. 

Mindkét tisztviselő távozása az aktiv szolgálat köréből 
érzékeny veszteség arra a szolgálati ágazatra, amelyben évtize
deken át működtek. 

Felolvasás az Országos Erdészeti Egyesületben Pinkert 
Zsigmond tanitóképzőintézeti igazgató folyó évi december hó 
12-én (szerdán) délután 5 órakor az Országos Erdészeti Egye-
let tanácstermében. Kiskunfélegyháza határának szikes talajá
ról tart előadást. Kérjük tagtársainkat, 'hogy az előadáson 
minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. 



Az alföldi erdőtelepités első kitüntetettjei. Hódmezővásárhely 
132.000 kat. liold kiterjedésű, elsőrendű búzatermő határa az 
ország fában legszegényebb vidéke. Az ottani gazdák belátták, 
hogyha ez igy marad, előbb-utóbb nem lesz termésük, azért az 
Alföld fásításának eszméjét meleg, szeretettel karolták fel és 
a fásítási törvényt örömmel üdvözölték. Hódmezővásárhely 
város 1920-ban Lázár Dezső gazdasági főtanácsos indítványára 
(i kat. tudd teriiletet adott ingyen az állami csemetekert cél
jaira, melyoi a csemetenevelés az 1921., 1922. és 1923. években 
igen jól sikerülvén, ezideig egymillió csemete adatott ki a vá
sárhelyi gazdáknak. A kiültetett csemetéket jól ápolták, miről 
a földmivelésügyi miniszter képviseletében Kaán Károly ál
lamtitkár, iáz Országos Erdészeti Egyesület képviseletében gróf 
Széchenyi Bertalan vbtt. júliusi szemleutjuk alkalmával meg
győződvén, •javaslatukra a ni. kir. földmivelésügyi miniszter 
dr. Könyves Lajos, Karács Jenő, Hódi László, Makó Lajos, 
Makó János, Makó András, Gregus Máté, Kenéz József, Kamo-
esai (iábor és Benes Gyula hódmezővásárhelyi lakosokat elis
merő oklevéllel -'tüntette ki. Az ízlésesen kiállitott oklevelek a 
hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület november hó 4-én 
megtartott közgyűlésén adattak át. A közgyűlésen Lázár Dezső 
gazdasági főtanácsos, elnök méltatta az Alföld fásítását és há
lás szívvel emlékezeti meg Kaán h. államtitkárnak az Alföld 
fásítása körül szerzett hervadhatatlan érdemeiről, majd Kaán 
üdvözlő táviratát olvasta fel a közönség tüntető ovációja mel
lett. Utána Kiss Ferenc miniszeri tanácsos a miniszter meg
bízásából szép, buzdító beszéd, kíséretében nyújtotta át az ok
leveleket és egyben bejelentette, hogy a vásárhelyi kerület ve
zetőjét, Ormós Zsigmond m. kir. erdőtanácsost, és munkatársát, 
Molnár András I. esz', műszaki altisztet a földmivelésügyi 
miniszter szintén elismerésben részesítette: A megjutalmazol• 
tak"nevében;Kovács Jenő mondott köszönetet, áthárítván az 
érdemekid az államerdészetre. A vásárhelyi fásitó gazdák közül 
többen belátván az Országos Erdészeti Egyesülettel való kap
csolat elvítázhatat'lan előnyös voltát, már a múlt évben az egye
sület tagjai sorába vétették fel magukat. A kitüntetésben ré
szesültek közül egyesületünknek tagjai: Hódi László, Kovács 
Jenő, Gregus Máté, Kenéz József és Kamoesai Gábor. A köz
gyűlésen a gyulai és makói gazdák is képviseltették magukat, 
utóbbiak mái' ajánlkoznak is a fásítás terén nemes versenyre. 



Árváltozás- Kaán Károly: „Erdőgazdaságpolitikai kérdé
sek" cimű művének ára ezentúl 1600 K, az „Erdőgazdasági 
problémák" cimű füzeté 800 K. Ezenfelül posta- és csomagolási 
költség fejében 400, ill. 200 K küldendő be az Országos Erdészei i 
Egyesülethez. 

Adományok az Országos Erdészeti Egyesület támogatására. 
Ujabban adományoztak:- Vuk Gyula So.ooo K, Szabadszállás 
község 5o.ooo K, báró Rubidó Zichy Iván 4o-ooo K, gróf Cziráky 
György loo.ooo K, Biedermann Imre báró loo.ooo K> Kirch-
knopf Ernő Sooo K, Riedl Gyula ll.ono K, gróf Széchenyi 
Antal és Frigyes I08.000 K, Mester János I800 K, Krivanek 
Ferenc 9ooo K, Szabó Sándor 800 K, Gogola József 684o K 
egri érsekség 30 ürméter tűzifa, Biró Jenő 4ooo K, gróf Károlyi 
József 80.000 K, Tamás Ferenc lo.ooo K. 

Fogadják az áldozatkész adakozók ezen az uton is az egye
sület őszinte köszönetét. 

Adományok a főiskolai menza javára. Az Országos Magyar 
Bányászati . és Kohászati Egyesület közgymlését megelőző 
ismerkedési estélyen e célra összegyűlt 1,907.000 K, a takarék
pénztárak és bankok egyesületétől 6,000.000 K, v. Rhédey 
László erdőmérnöktől 10.000 K folyt be. A főiskola rektora és 
ifjúsági köre ezen az uton is köszönetet mond a nemesszivü 
adakozóknak. 

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923 október havában. 

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat . . . . - . . - , . . . = ak. 
Alapítványi töketörlesztés . . . . = • att. 
Altiszti segélyalap ' . . = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánfíy-D.-alapitvány . . . . ' = BBa. 
Bedö-Albert-alapitvány BAa. 
Egyéb bevétel — Egy. 
Erdészeti Lapok egyes Füzetei . . EL,' 
Erzsébet-királyné-alapitvány.. . . = lí. a. 
Értékpapírok' kamatai = Ek. 
I. Fi-irnc-József-alapitvány . . . . l .K.J .a . 
( ioldmann Henrik alap = GHa. 
Hirdetési dij az lí. L.-ban . . . . — bd. 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány — H. I. a. 

Hozzájárulás = H j . 
Időközi kamatok (takarékpénztári). = ik. 
Készpénzalapitvány — k. a. 
Könyvek = k. 
Lakbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld 
Nyugdijalap = Ny,a. 
Perköltség -.- . . . . ... = Prk. 
Postaköltség -.„ . . — pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Szantner Gyula-alap . . ;. = Sza. 
Tagsági dij = td. 
Gr . Tisza-Lajos-alapitvány . . . . = T L a . 
W a g n e r Karoly-alapitvány . . . . = W K a . 
Uzemteryi nyomtatványok . . . . — üz. 

Apriil'y Ernő td. 1000.—, Ajtai Sándoir aillap 5000.—, ikönyiyek 
3901).—, pk. 4100.—, Ajtai Jenő td. 1000.—. kik. 100.—, Aimbrtts Ist
vánt- ,hd. 880.—, Ld. 400.—. 

Boarár Mihály Ld. 2400.—, Balogh Ennő td. 1000.—, Báky Al
bert td. 1000.—, Böszörményi Sáiudor Ld. 1000.—, Barátül Bátla td. 
1000.—, Bátomyihaszinxsi erdőig. 45,50.—, B-airisy Richáir-d td. 1000.—. 



Beyer Jenő td. .1000.—, Burdáts János ak. 750.—, Béi'y Sáimdor td. 
1000.—, Bilovesziky Béla td. 1000.—, Botos Sándor ikfc 1000.—, Balboa 
József kk. 500.—, Biró Jenő td. 1000.—, Hj. 4000.—. 

Gsiopoiny Ede hd. 3000.—, Cstvke Lajos td. 1000.—, Cservenika 
László K. 5640.—. pk. 3000.—, td. 1000.—. Ohlalbiaidia Géza ak. 1000.— 
Gsép Béla Ld. 2000.—. pk. 2000.—. 

Diiaislkovíioh József td. 1000.—.Debrecen város hd. 6105.—, Diós-
jenői uir'ad. hd. 1442.—, \ 

Er.geLA. és ha td. 1000.—, Egwi éi sskség Hj. 329.960.—, Lűnyedi 
J árion td. .1000.—. 

Faértékesitő, ÍHiv. hd. 53.327.—. Föi'des Tibor td. 1000.—, Poró 
Gyöngy Ld. .1200.—, Fodor Gyittla td. lüOO.—, Fejér Józsiéi pk. 400.-, 
Francisc Vilmos td. 1000.—, Prölilich Bramó td. 1000.—, Faiért. Hiv. 
Ld. 1300.—, Fiiscli József td. 1000.—, Ferewezii Miklós K. 600.—, pk. 
100.—, Fiilainiz János td. 1O00.—. üz. 1000.—,. Fölttmliv. min; Hd. 91.255.-, 
Líd, 66.600.—, Fairgh József 500.—. 

Gyumsó József td. 1560.—, Glóiser Dessw td. 1000.—, Gaál Benő 
Ld. 1O00.—, Gensitbeiu József td. 1000.—, Gogollá József K. 12.380.-. 
pk. 2620.—, GÖ-SWKHI Lajos'td. HMM).—, Griutor GyuiHa td. 1000.—. Gu
lyás Jenő td. 1000.—, Garat Káiroly td. 1.000—, Gellért Géza líd. 
1000.—. Gellért József td. 1000— Girilkas-z Airtbur td. 1000.—, Gősis-
wein Lajos kik. 200.—, Gyalogh János pk. 400.—. 

Hicíltós Gynilla fed. 1000.—, Horváth Árváid- td. 1000.—, Horváth 
József Ld. 1350.—, Hilbibjáin Jáurns aik. 1000.—, Hajdú János td. 
1000.—, Haininjiershea-ig Géza td. 1000.—, Héjas Kálroián td. 1000.—, 
Hajidiu János td. 1000.—, Hiarföer Gyöngy td. 1000.—, Hyross András 
Ld. 1340.—, u:ik. 160.—, Herbst Árpád 500.—. 

Ikwvtty Lajos aik. 1000.—. Iiiinyj Aurél td. 10O0—. Illés Vhlotr 
fek. 1O0.—, pk. 400.—. 

Jurovits Hugó td. 1000.—, Jászóvárl prépostság Hd. 2276.—, 
Jawtyik József Ld. 1200.—. 

Károlyi Józlsef gróf Hj. 80.000.—. Kardioss Kálmán 500—/Kuka 
József td. 2000.—, KalP.üvodla Andor aik. 1000.—, Kerek József Ld, 
750.—, Kőfaillussy Győző td. 3000.—, Ko'zimia Isitoraim td. 1000.—, Kovács 
Józsiéi hd. 1500.—, IKovialiezIky Vladimír td. 1000.—. Koililér József 
1500.—, Kiiilkovits Isitvám td. 1000.—, Kaei-ianwnwíky József td. 1000.—, 
Kolozs Józ-jef td. 1000.—, Kontók Tamás td. .1000.—, Kőmcizay Ár
pád td. 1000.—, Kőszegi feinyőimagiplergető hd. 4387.—, Karácsainy 
Sándor td. 1000.—, Kuuytadter Hftrffap Ld. 3000.—, Kleé Némdo-r Ld. 
1200.—, Kovács Páil td. 1000.—, Kozaxits György K. 3900.—. Kiss 
Pereme Ka. kiég. 100.000.—, Kömény János Ld. 3000.—, Kalmár Fe
renc Ld. 1200.—, Kása Gynilla td. 1000.—. 

László István- Ld. 600.—, Leiragy&l Sándor td. 100(1.—, Lipcs.ej 
László td. 1000.—. Létiay Gyula üz. 2300.--. 



Mülller József 500.—, Merev Andor td. 1150.—, Malo-lcsy 
András' td.,1000.—, Mattusovúts Péter .aik. 1000.— Maszties Gusztáv 
td. 1000.—. Mollban- József td. .1000.—, Magyarországi Faértékesitő 
Hivatal WKa. 11.000.—, M-oilitóriisz Mm td. 250.—, Ftb. 720.—, pk. 
500.—, Macaurfca Jláinos Ld. 600.—, Mülíler József K. 3820.— , pk. 
800.—, Miskolci erdőhivatal pik. 3000.—, Ld. 300.—, Marsaiké Fé
rnie.'td. 1000.—, Matityasóvisiziky Emii] td. 1000.-t-, Medvscziky Ernő td. 
1000.—. 

Nyiiönay Ottó td. 1000.—, Nagykőrösi erdőibaítokösság'•' ak. 
1000.—. Németh Béla td. 1000.—, Nagy Lajos pk.. 200.—, Nagy Lászió 
ák. 1000.—, Katoieg. 1000.—, Neuimanin István. 600.—. 

a-*ztax)lucaíky MdíklÓs td. 1000.—, Ónban Lálszló td. 1000.—, 
Ondrus Gyula td. 1000.—, Ostertamin Ertnő td. 1000.—, Orth Pál td. 
1000.—, Orosz Anita] td. 1000.—. 

Poikács Endre kik. 100.—, Peliliom: Árpáid 850.—, Pileyer Zolim: 
td. 11)00.—, Petbő Andor td. 1000.—, Pápa—ugodii hitb. üz. 41.150.—, 
pik-. 3350.—. Pintér Lajos td. 1000.—, Pora Jámos Ld. 1200.—. Rlamider 
Lajos td. 1000.—, Proiteeh Henriik td. 1000.— Pájer István td. 
1000.—, Pétiányd Kefeszibéily td. 1000—, Bfedffer Gyula td. 1000.-, 
Pe-tbő Andor 2600.—, FiamtnomhíaUimi főapáts. Hd. 12.205.—. 

Raiiniisis Béla td. 1000.—, Rőezey Géza td. 1000.—, Raboska 
Soima td. 1000.—, Rádüly Jáaios td. 1000.—, Re-piezky Gusztáv Ld. 
1000.—, I?appe11sbe rger Andor td. 1000.—. 

Somogyi Zoltán td. 1000.—, Stlégimeieir Ödön td. 1000.—, So
mogyi Sándor K. Ő480.—, Soós Károly td. 1000.—, Schimidt Gusz
táv td. 1000.—, Seifert Bála Eplk. 1200.—, pik. 300.—, Samu István 
td. 1000.—. Spettmanni János» td. 1000.—, Ságihy Kálim án 
WKa. 10.000.—. 

Sziiimesateir József Ld, 1200.—, Sziaibó Géza td. 1000.—, Szít la y 
Géza dr. td. 500.—, Sziíiágyi Fe.reinc td. 1000.—, Szabó József ,&k 
1000.—, Szulkies János Ld. 400.—, Saaibó Benedek td. 1000.—, Székács 

-Viipce td. 1000.—, Sziaibó Géza Eplk. 1200.—, pik. 800.—, Szeder J. Epk. 
12(1).—, Szőlke Győző td. 1000.—. Szeőtls Béla 550.—. 

Tnaue-r Brivdin td. 1000.—, Tejrylay Gyullía ak. 1000.—,. Torna-
.sovsziky Imre Eplk. 1200.—, Tóth Józsief Eplk. 1200.—, pk. 300.—, 
Tenstyánsrzíky László td. 1000.—, Taimássy 'Józrsef Ld. 1200.—, Tóth 
Fereinic Ld. 1200.—. 

Urbamtselk Jenő td. 1000.— Uhet József td. 1000.—. 
Veszprémi káptallian erdőhiv. hd. 7872.—, Vido.s Miklós td. 

1000.—. Vágihó Lajos hd. 1800.—, üz. 1000.—, pik. 1400.—. 
Weihofer Mihály td. 100Ö—. 
Zsomibory Ignác td. 1000.—, Zirci apátság üz. 39.400.—, pk. 

3600.—, Zölidfi Ferenc Ld. 1200.—. 



Az „Erdészeti Lapok" 1923. évi XI. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás, Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
120 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 20000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 80 K, álláskeresleti hirdetéseknél 40 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 
. . . . . (2- X I . 10,) 

Erdész, 37 éves, róm. kath., nős, középiskolát és 
háromévi szakiskolát végzett; husz év óta erdészeti szol
gálatban, tizenegy éve önálló erdőkerülő, jó vadász, kitűnő 
bizonyítványokkal, állást keres. Cim: Kristófek Béla erdész, 
Kaposvár, Baross-utca 18. (4. III. 2.) 



FA ELADÁSI HIRDETMÉNY. 

A lionti volt úrbéres biriokosság tulajdonát képező, Hont. 
község (&ont megye) határában és a drégelypalánki vasúti 
állomástól 6 km.-nyire fekvő „Rövidek" ós „Kntberek" nevű 
legelőterületén vevő által kitermelendő mintegy 48 tömörköb
méter tölgyszálfa, 79 drb tölgyrud, 629 ürköbméter kemény és. 
24 ürköbméter lágy vegyes tűzifa tövön, az 1923. évi december 
4-én délelőtt 9 órakor, honti járási főszolgabíró hivatalos helyi
ségében megtartandó Írásbeli zárt ajánlatok benyújtásával 
összekötött nyilvános szóbeli árverésén el fog adatni. 

Kikiáltási ár, melyen alul ezen fatömeg eladása meg nem 
történhetik, 28,884.400 korona. Bánatpénz 2,900.000 korona. 

A szabályszerű okmánybőlyeggel ellátott, kellően kiállitott 
és a most jelzett bánatpénzzel készpénzben vagy óvadékképes 
magyar állami értékpapírokkal felszerelt zárt ajánlatok, 
melyekben feltétlenül kijelentendő, hogy ajánlattevő az árve
rési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti — az árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverést 
vezető honti főszolgabíróhoz. 

A beadott ajánlat boritékára rávezetendő: „Ajánlat a Hont 
Kutbereki haszon és tűzifára." 

Utó- vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok figyelmen kivül 
hagyatnak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a, honti járási 
főszolgabírónál, a balassagyarmati m. kir. állami erdőhivatal
nál és a nagymarosi in. kii-, járási erdőgondnokságnál tekint
hetők meg. 

Hont, 1923.november 10-én. (19) A községi elöljáróság. 

Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ-GÖMBFÁT 
és egyéb keményfarönköket is 
bármely mennyiségben vásárol 

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



Dr. LAMM ANTAL 
FENYŐMAGPERGETÖGYÁRA 

K Ö R M E N D 

Aján l legmagasabb c s i ra ké p e s s é g ü összes 

ERDEI TŰLEVELŰ- ÉS 
LOMBFAMAGVAKAT ÉS 
GYÜMÖLCSMAGVAKAT 
V A L A M I N T K Ü L F Ö L D I 

D I S Z F E N Y Ő M A G V A K A T 
(9. VII. 1.) 

35 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, 6 évi kincstári és ura
dalmi szolgálattal, január 1-ére állást keres. Erdőgazdasági 
munkákban, kis- és nagyvad tenyésztésben teljes jártassággal 
bir. Megkereséseket Zatovits Sándor erdőőr, E. Réde (Veszprém 
vin.) címre kér. (16) 

Erdősegédnek ajánlkozik nőtlen fiatalember, aki a vad
tenyésztést, vadóvást, mesterséges fácántenyésztést, mérgezést 
hosszabb ideig nagy uradalomban gyakorolta Cim: Ambrus 
István, Budapest, Amerikai ut 11. (8) 

Erdész, 33 éves, róm. kath., nős, ki öt év óta mint önálló 
erdész működik, az erdészet és vadászat, a mezőgazdaság kül-
és belterjes módozataiban teljes jártassággal bir, jó bizonyít
ványokkal állást keres. Cim: ' Geistbrein József urad. erdész, 
Dunakiliti, Mosón megye. (10) 

Tölgy- és csermákkot megvételre keresünk: Kocsány tahin 
tölgy 60 q, csermakk 20 q, kocsányostölgymakk 20 q, összesen 
100 q- A makk j ó minőségben és zsákokban november végéig 
szállítandó. Árajánlatokat kér Coburg hercegi erdőhivatal, 
Pusztáváes, Pestm., via Örkény. (15) 
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| A gróf Draskovich Iván sellyei hitbizományi ura- I 
§ dalmának erdőhivatala a tél folyamán befogásra § 
§ kerülő vadaskerti fővadállományából § 

1 SZARVASBIKÁKAT 1 
I ÉS TEHENEKET \ 
g bocsát eladásra. A fővadállomány teljesen egész- m 
1 séges, ugy nagyméretű testi fejlettsége, mint rend- g 
1 kivül erős és szabályos agancsképződése folytán s 
§ elsőrendű tenyészanyag. Már évtizedek óta a lelő- § 
§ vésre került szarvasbikák agancsai ugy a berlini, J 
§ mint a wieni és budapesti agancskiállitásokon szám- i 
I talán I. díjjal és tiszteletdíjjal lettek kitüntetve. A | 
j j szállítási és eladási módozatokra nézve az érdek- § 
| lődőknek az Uradalmi Erdőhivatal Sellye (Baranya j 
1 megye) készséggel ad felvilágosítást. 

illllllllllílilll̂  

Elsőrendű egyéves csertölgycsemete eladó. Ára ezrenként 
50 kg. buza tőzsdei ára, csomagban, ab vasúti állomás. Legkisebb 
szállitásmennyiség 5000 darab. Pannonhalmi főapátság erdő
gondnoksága, Pápakovácsi (Veszprém vm.) (14) 

26 éves, 4 középiskolát végzett, szakvizsgázott egyén, ki a 
belső és külső erdőgazdasági munkákban, valamint az apró- és 
nagyvadtenyésztésben és vadászatban teljes jártassággal bir, 
segéderdészi vagy vadászi állást keres január 1-ére vagy 
későbbre. Megkereséseket „Szorgalmas" jelige alatt a kiadó
hivatal továbbit. , (17) 

Erdőlegénynek, gyakornoknak óhajtom bejuttatni urada
lomba, 19 éves, értelmes, jó megjelenésű, erős testalkatú fiamat, 
ki erdőgazdasági szakiskolába készül. Megbizhatóságáért szava
tolok. Oltósy Győző fővadász, Esztergom. (61 

Pályázati hirdetmény. Központi erdőmérnöki állás töltendő 
be.a kalocsai érseki uradalomnál, csakis hosszabb gyakorlattal 
biró, az adminisztráció és erdőrendezés terén tökéletes jártas
sággal biró, okleveles erdőmérnökkel. Érdeklődők forduljanak 
az érseki uradalom erdőhivatalához. Kalocsán. (18) 



2272—1923. sz. 
P Á L Y Á Z A T I HIRDETMÉNY. 

A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 
1923. évi október hó 20-án kelt 29281. számú felhatalmazása 

•alapján a soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola 
erdőrendezéstani tanszékénél megüresedett tanársegédi állásra 
pályázatot hirdetek-

A tanársegédi állással a X . iizetési osztálynak megfelelő 
íizetés és lakpénz élvezete van egybekötve. A tanársegéd sza
bályzatunk értelmében csak ideiglenes minőségben három év 
tartamára neveztetik ki, mely idő azonban meghosszabbítható. 

A pályázni kívánókat felhívom, hogy erdőmérnöki képesí
tésüket, eddigi alkalmaztatásukat bizonyító okmányokkal, szü
letési anyakönyvi kivonattal felszerelt kérvényeiket, ha jelen
leg már alalmazásban vannak, hivatali elöljáróságuk utján, 
ellenkező esetben közvetlenül a m. kir. földmivelésügyi minisz
tériumhoz címezve, a soproni m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskola rektori hivatalához 1923. évi november hó 
30-ig nyújtsák be. 

Akik állami szolgálatban' nem állanak, tartoznak a kér
vényhez még. erkölcsi és orvosi bizonyítványt csatolni. 
: A közszolgálatban nem állók pályázati kérvénye 2000 K 
beadváhyi, mellékletei 200—200 K bélyeggel látandók el. 

A közszolgálatban állók kérvénye ellenben bélyegmentes-
Ezen állás betöltésénél az 1922:1. t.-c. 24. %-a alapján vég-

elbánás alá vont, ezen állásra előképzettséggel biró alkalmas 
állami alkalmazottak előnyben részesülnek. 

Sopron, 1923. évi október hó 27-én. 

A főiskola ezidőszerinti rektora: Dr. Mihalovits János (7.) 

G y ÖMÖLCSFAISKOl>** 

CEGLÉD Kérjen árjegyzéket Kérjen árjegyzéket 
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: FENYŐMAGPERGETŐGYÁR 

KŐSZEG 
S S S ajánl 
• £•? • garantált idei frisstermésü 

lombfa-, tűlevelű- és gyümölcsmagöt 

? TÖLGY-, CSER- ÉS BÜKKMAKKOT 1 

lombfa-, tűlevelű-csemetéket. Diszbokor- • ffi • 
csemeték ::: Gyümölcs-' 

vadoncok 
i co S 

Külön árajánlattal szívesen szolgálunk 

Vadászatilag teljesen jártas, jó ajánlatokkal rendelkező 
szakvizsgázott erdőőr. a diósjenői (Nógrád megye) urad, erdő
őri állásért pályázhat. Igényeinek megjelölése mellett mutassa 
he okmányainak másolatait. (11) 

Karácsonyfa eladását már most jelentse be dr. Schultz 
Károly országos erdőmérnöki irodájánál egyéb eladnivaló 
faijával együtt.. 

Erdőrendezési, földmérési, határ-megállapítási munkálatokaf 
vállal ezen iroda-

Erdőbirtokot, mezőgazdasági birtokot vesz eladásra vagy 
bérbe. 

Mérnöki műszereket vesz bizományba eladás végett. 
Budapest, ÍX., Ranolder-utea 23. II. 24. (12) 
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