
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Ivanich Ferenc miniszteri taná
csost hű és hasznos szolgálatainak teljes elismerése mellett 1929. évi má
jus hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a m. kir. honvédelmi miniszter elő

terjesztésére Sándor Béla m. kir. honvédklncstári főerdőmérnököt, a hon
véd erdészeti tisztviselők állománycsoportjában, m. kir. honvéd kincstári 
erdőtanácsossá előléptette. 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 
1929 május hóban 

I. Belföldi faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti fo rga lomban : 

1. Rönkfa m3-ként 
ab feladóál lomás. Pengő 

Tölgy 30 cm f e l ü l . . . . 40—48 
T ö l g y í o u m i e r 45 cm 

felül 80—100 
Bükk 30 cm felül . . . . 26— 35 
Kőr i s 30 c m felül 40— 48 
Kőrisfournier 80—100 
Szil 30 c m felül 23— 28 
Gyertyán 25 cm felül 30— 45 
Jávor 30 c m felül 45— 55 
Éger 26 c m felül . . . . 30— 35 
Nyár (gyüfafa) 24— 2S 
Nyárfournier 50 c m 

felül 32— 42 
Kőr is bognárfa 10 t. vg . 350—450 
Szil „ 10 „ „ 280—360 
Akác „ 10 „ „ 360—440 
T ö l g y bánya i a szlov. 

ab m. határ 36— 38 

2. Tűzifa: 
ab feladóál lomás. 

Belföldi száraz hasáb 240—260 
Belföldi „ v e g y e s 220—240 
Belföldi „ dorong- 210—215 
Erdélyi tűzifa ab m. 

határ 245—275 
Szlovenszkói tűzifa 

ab m. határ 238—290 
Jugoszláviai tűzifa ab 

m. határ 220—275 
Kicsinybeni árak Budapesten 
házhoz száll í tva forg. adó 

nélkül 
Aprított fa q-ként 5.20 
Hasábfa „ . . . . . . 4.80 
Bérvág'ás „ 0.68 

3. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 34—42 
Kőris „ „ (f) 48—56 
Nyírfarúd db 2.04—2.20 
Tö lgydonga I-a 

akója 4.50—5.30 

T ö l g y d o n g a I l -a 
akója 

Pengő 

2.50—3.— 

4. Fűrészelt faáruk: 
m 3 -ként vagontételekben 

budapesti pari tásban + forg-. 
adó. 

T ö l g y 120—160 
Bükk gőzö l t szélezett 90—110 
Bükk „ szélezetlen 90—100 
Bükk gőzölet len 70— 90 
K ő r i s 120—160 
Szil 70— 90 
Gyer tyán 80—120 
J á v o r 90—140 
Éger 80—110 
N y á r 50— 65 

5. Budapesti fenyőfa-detail-
árak: 

ab raktár. 

Válogato t t l u c f e n y ő . . 135—140 
I. oszt. áru 24 m m 

alapon 126—132 
I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 105—110 
I I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 90—96 
L é c hosszú 95—100 
Zár léc lucfenyő 96—100 
Farago t t fa alapára 88 
Fűrészelt fa 6 m - i g . . 76— 82 
Zs inde ly ezre 18 col los 40— 44 
R ú d 8 c m fm. (fill.) 50— 56 
R ú d 10 „ fm. (fill.) 68— 72 

6. Faszén: 
Belfö ld i I-a 10.000 kg- 630—660 
Belfö ld i I l - a 10.000 „ 600—620 
Retortaszén ab m. h. á 900 

II. Építési anyagok árai : 
ab kereskedő telepe. 

Égetett agyag-tégla ezre 
nagymére tű 78—84 
kisméretű 60—€4 

1 q égetett mész 5.50—6 
1 m 3 oltott mész .' 28—33 
100 kg por t landcement 8— 9 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi V. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

A z ERDÉSZETI L A P O K mellett mérsékel t közlési díjért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

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

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

, 
Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX. Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönáüó vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 1.) 

T ö l g y m a k k o t , b ü k k m a k k o i 
és mindenféle lomb- és fenyőmagvakat, lomb-
és fenyőcsemetéket, díszfákat, sorfákat, gyü
mölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajánl: 

KEINER REZSŐ ok leve l e s e r d ő m é r n ö k , Gödöllő. (2. v> 6 0 



M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

20.140—1929. sz. 
1—2. 

Pályázati hirdetmény gazdasági fásítások jutalmazására. 
Az Alföldön az 1926. és 1927. évek folyamán sikerrel teljesített 

gazdasági fásítások jutalmazására pályázatot hirdetek és ez alkalom
mal a fásításokat végzett birtokosok (bérlők) részére három jutalom-
díjat tűzök ki. 

A kitűzött fásítási jutalmakra azok a birtokosok (bér lők) pá
lyázhatnak, akik a magyar Alföldet magukba foglaló törvényhatósá
gokban és pedig Békés, Hajdú, Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Szabolcs 
vármegyékben, továbbá: Arad, Bácsbodrog, Bereg, Bihar, Borsod, 
Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szatmár, 
Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek a magyar Alföldhöz tar
tozó szolgabírói járások területén és a rendezett tanácsú városok ha
tárában, valamint Baja, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és 
Szeged törvényhatósági joggal felruházott városok határában fekvő 
futóhomokos vagy szikes birtokukon (bérelt bir tokon) az 1926. és 
1927. évek folyamán saját költségükön: 

1. A birtok- vagy tagihatárt részben vagy egészben fasorral si
keresen beszegélyezték; 

2. A birtokon áthaladó utak, árkok vagy vizek mentén fasorokat 
ültettek; 

3. A mezőgazdasáiglag művelt földeken a szél erejének megtö
rése és a homok mozgásának megakadályozása érdekében eredménye
sen facsoportokat, fasorokat vagy szélfogókat létesítettek; 

4. Tanyabelsőségeket fasorokkal sikeresen szegélyeztek és fásí-
tottak. 

Díjnyerésre igényt tarthat az a versenyző birtokos (bér lő ) , aki 
legalább 50 (ötven) kat. hold területű szántót vagy 20 (húsz) kat. 
hold területű rétet fasorral teljesen beszegélyezett, s illetőleg együt
tesen legalább 2500 (kettőezeröszáz) folyóméter hosszban fasorokat 
létesített; továbbá, aki együttesen legalább 5 (ö t ) kat. hold kiterje
désű facsoportokat vagy szélfogókat telepített s végül, aki egy tag
ban legalább 0.5 (ött ized) kat. hold kiterjedésű tanyabelsőség terüle
tén a hely viszonyoknak és az 1923. évi X I X tc.-nek megfelelően tel
jes sikerrel fásított. 

Pályázó birtokos (bér lő) a versenyre bocsátott fásítást állandóan 
fenntartani, gondozni, abban a szükséges pótlásokat foganatosítani és 
azt az 1923. évi X I X . t.-c. értelmében ellátni köteles. 

A feltételeknek megfelelő fásításokkal az azokat teljesített bérlő 
is pályázhat, de pályázati kérvényéhez mellékelnie kell a birtokos 



írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban le
endő ily részvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott fásítások az 1930. évben fognak a hely
színén megbíráltatni. 

A jutalomdíjak odaítélésénél a fásítás sikere és jelentősége, az 
alkalmazott fafaj megfelelő volta, a fásításnál felmerült nehézségek 
és az arra fordított költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, — melyben a fásítás helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám), hosszát s illetőleg kiterjedését, a fásított terület ta
lajának minőségét és a fásításra használt fafajokat pontosan meg kell 
jelölni, — legkésőbb az 1929. évi december hó 15-ig kell a fásítás 
helyére illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtani. 

Budapest, 1929. évi április havában. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

M, kir. Földmívelésügyi Miniszter. 
20.120—1929. sz. 

_ I—2^ 

Pályázati hirdetmény kopárfásítási jutalmakra. 

Az ország hegy- és dombvidékein elterülő és az 1879. évi X X X I . 
t.-c. 165. §-a, továbbá az 1894. évi X I I . t.-c. 13. és 14. §-ainak hatálya 
alá tartozó kopár és vízmosásos területeken az 1926. és 1927. év folya
mán sikerrel teljesített közérdekű erdősítések jutalmazására pályá
zatot hirdetek és ez alkalommal az erdősítéseket végzett birtokosok 
(bérlők) részére három jutalomdíjat tűzök ki. 

A kitűzött díjakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azokkal az 
erdősítésekkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . tc. 
165. §-ában, továbbá az 1894. évi X I I . t.-c. 13. és 14. §-aiban körülírt 
és az Ország hegy- és-dombvidékein elterülő kopár és vízmosásos te
rületeken általánosságban véve állami pénzsegély igénybevétele nél
kül foganatosítottak. 

Kivételes esetekben versenyre bocsátom azokat az 1926. és 1927. 
év folyamán végzett erdősítéseket is, amelyeket a birtokos állami se
géllyel rendkívül nehéz viszonyok között különös gonddal és a kapott 
állami segélyt meghaladó költséggel teljesített és azokkal fontos köz
érdekeket sokszorta nagyobb mértékben elégített ki, mint amennyire 
ezáltal saját érdékeit előmozdította. 

A kitűzött: 
1. első .díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 50 

kat. hold; 

2. második díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 
30 kat. hold; 



3. harmadik díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban leg
alább 10 kat. hold kiterjedésű éknek és a talaj minőségének megfele
lően választott fafajokkal teljesítetteknek kell lenniök. 

Pályázó birtokos (bér lő) a versenyre bocsátott erdősítésekért 
jutalomdíjra csak abban az esetben tarthat igényt, ha az erdősítést 
állandóan gondozta és a szükséges pótlásokat foganatosította. 

Önként érthetően tartozik a létrejövő erdőt továbbra is az 1879. 
évi X X X I . t.-c. 2,, illetve ii4. §-ai szerint erdőként fenntartani és 
kezelni. 

A feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést teljesítő 
bérlő is pályázhat, de pályázati kéréséhez mellékelnie kell a birtokos 
írásbli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban leendő 
ilyen részvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1930. évben fognak a hely
színén felülvizsgáltatni. A jutalomdíjak odaítélésénél az erdősítések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az alkalmazott fafaj megfelelő 
volta, az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre fordított 
költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, hely
rajzi szám), kiterjedését, a beerdősített talaj minőségét, az erdősí
tésre használt fafajokat s azok elegyarányát, az erdősítésre fordított 
munka és anyagköltségeket és végül a beerdősített területet környező 
területrészeket, minőségét és művelési módját pontosan meg kell je 
lölni és a kérvényt legkésőbb az 1929. évi december hó 15-ig kell az 
erdősítés helyére illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtani. 

Budapest, 1929. évi április havában. 
M. kir. fölámívelésiigyi miniszter. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

20.130—1929. sz. 
Í—2. 

Pályázati hirdetmény Alföld erdősítési jutalmakra. 
Az Alföld szikes és futóhomokos területein, valamint árterein az 

1926. és 1927. évek folyamán sikerrel teljesített közérdekű erdősí
tések jutalmazására pályázatot hirdetek és ez alkalommal az erdősí
téseket végzett birtokosok (bérlők) részére három jutalomdíjat tű
zök ki. 

Azonkívül az erdősítési munkálatok vezetőit, akik a díjat nyert 
erdősítések létesítése körül érdemeket szereztek, a teljesített munka 
nagysága és sikere arányában elismerő oklevél kíséretében külön 
pénzjutalomban fogom részesíteni. 

A kitűzött erdősítési jutalmakra az érdekelt birtokosok (bérlők) 
azokkal az erdősítésekkel pályázhatnak, amelyeket a magyar Alföldet 



magukban foglaló törvényhatóságok és pedig : Békés, Hajdú, Jász-
Nagykun-Szolnok és Szabolcs vármegyékben; Arad, Bácsbodrog, Be-
reg, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Szatmár, Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek a magyar Alföld
höz tartozó síkvidékű részeibe bekebelezett szolgabírói járásokban és 
rendezett tanácsú városok határában Baja, Debrecen, Hódmezővá
sárhely, Kecskemét és Szeged törvényhatósági joggal felruházott vá
rosok határában fekvő futóhomokos és szikes területeken vagy árte
reken az 1926. és 1927. években állami pénzsegély igénybevétele nél
kül saját költségükön létesítettek. 

A kitűzött: 
1. első díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 50 

kat. hold; 

2. a második díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 
30 kat. hold? 

3. a harmadik díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban leg
alább 10 kat. hold kitérjedésűeknek és a talaj minőségének megfele
lően választott fafajokkal teljesítetteknek kell lenniök. 

Pályázó birtokos (bér lő) köteles a versenyre bocsátott erdősíté
sekért jutalomdíjra csak abban az esetben tarthat igényt, ha az er
dősítést állandóan gondozta és a szükséges pótlásokat foganatosította. 

Önként értetően tartozik a létrejövő erdőt továbbra is az 1879. évi 
X X X I . t.-c. 2., illetve 4. §-ai szerint állandóan erdőként fenntartani 
és kezelni. 

A feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést teljesítő 
bérlő is pályázhat, de pályázati kérelméhez mellékelnie kell a birtokos 
írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban le
endő ily részvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1930. évben fognak a hely
színén megbíráltatni. A jutalomdíjak odaítélésénél az erdősítés si
kere és közgazdasági jelentősége, az alkalmazott fafaj — megfelelő 
volta, — az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre for
dított költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, — melyben az erdősítés helyét (község, 
dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését, a beerdősített terület talajának 
minőségét, — az erdősítésre használt fafajokat s azok elegyarányát, 
az erdősítésre fordított munka- és anyagköltséget és végül a beerdő
sített területet környező területrészletek minőségét és mívelési mód
já t pontosan meg kell 'jelölni, — legkésőbb az 1929. évi december hó 
15-ig kell az erdősítés helyére illetékes m. kir . erdőigazgatóságnál 
benyújtani. 

Budapest 1929. évi április havában. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



Pályázati hirdetmény erdőőri állásra. 

Bács-Bodrog vármegye közigazgatási [bizottsága gazdasági albizott
ságának 1929. évi 119. ,számú határozata értelmében pályázatot hir
detek a Vaskút községben üresedésben lévő járási erdőőri állásra. 

A z állás javadalmazása a következő: ;1. Évi fizetés 1104 P. 2,. Évi 
lakbér 20O P. 3. Évi utazási átalány 80 P . 4. Évi családi pótlék 
családtagonként 134 P 40 fillér. 5. Évi- irodai átalány 16 P. 

Felhívom a pályázni .szándékozókat, h o g y 1. keresztlevéllel, 
2. erdőőri szakvizsga-bizonyítvánnyal, 3. hatósági orvosi, 4. erkölcsi, 
5. családi állapotukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt és kellő
képen bélyegzett kérvényeiket Bács-Bodrog vármegye közigazgatási 
bizottságának gazdasági albizottságához címezve Baján, megyeháza 
I. emelet 6. .szám' alatt legkésőbb 1929. évi július hó 4-ig nyújtsák be. 

A z állással az 1929. évtől kezdődőleg a létesítés alatt lévő járási 
nyugdíjalapból folyósítandó nyugdíj jogosultság jár . 

A kinevezendő erdőőr állását a kinevezés kézhezvételétől számított 
15 hapon belül tartozik elfoglalni és egy évi kifogástalan szolgálat 
után lesz véglegesítve, mely egy esztendőbe a vármegyei járási .erdő
őri .szervezetnél ideiglenes napibéres erdőőri állásban esetleg már el
töltött idő be f o g számíttatni. 

Baja, 1929J évi április hó 28-án. 
Bajai m. kir. erdő felügyelő. 

Szakvizsgázott erdőőr és vadőr állást keres azonnali belépésre, 
az erdészet és vadászat minden terén jártas, j ó bizonyítványokkal , 
25 évi gyakorlattal , nős, 49 éves, róm.. kath. vallású, szerény igé
nyekkel. Szíves megkereséseket kér Papp Mihá ly Kecskemét , I., 
Burga-út 5. (7 . ) 

Erdész, svéd, 30 éves, aki Németországban végezte főiskolai 
tanulmányait és hosszabb gyakorlattal rendelkezik, j ó bizonyítvá
nyokra és referenciákra támaszkodva, állást keres, mint erdőkerü
letfelügyelő. Levelek „ H . K. 9079." j e l ige alatt Rudo l f Mosse , Ham
burg 1. címre küldendők. (8 . ) 

Keresek megvételre hosszabb időre, évente 10.000 m 3 tűzi- és 
műfát tövön. A kitermeléshez és kiszáll í táshoz szükséges tőke és 
iparvasúti berendezés megvan. Ajánlatokat „Erdőki te rmelés" je l 
igére a kiadóhivatalba kéretnek. ( 9 . ) 

Hárs- és éger-rönkfát 30 cm-től fellebb, 3.00 métertől fel
lebb, jávor-, barna kőris-, platán- és kanadai nyár-rönkfát 45 
cm. vastagságtól fellebb vásárolunk. Furnérgyár és Keményfa
termelő Rt., Budapest, IX. , Csont-utca 1. (8. I. 1.)) 



1929. évi 5170. számhoz. 

Haszonfa- és tűzifaeladás erdei rakodón 

A ládi m. kir. erdőhivatal Diósgyőr-Vasgyár Máv.-állomástól 
mintegy 5 km-re fekvő úgynevezett „Csengősfer tő"- i és „Csókás"-i 
erdei rakodóján készletezett 1237 köbméter tölgyhaszonfa és 10.925 
ürköbméter tölgytűzifa, továbbá a mocsolyástelepi m. kir, erdőhiva
tal Diósgyőr-Vasgyár Máv.-állomástól 1 mintegy 20 km-re levő úgyneve
zett „Nyí rmező"- i erdei rakodóján csoportosított 891 köbméter tölgy
haszonfa és 3015 ürköbméter tölgytűzifa, valamint a gyertyánvöl
gyi m. kir. erdőhivatalnak Miskolctól átlag 22 km. távolságban levő 
„Dióspatak—Pénzpatak—Szarvaskút" nevű erdőrészleteiben kiter
melt 2425 ürköbméter bükkgyertyántűzifa 1929. évi május hó 28-án 
délelőtt 9 órakor a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 
(Miskolc, Deák Ferenc-tér, I. em. 6. sz. a j tó) zárt írásbeli ajánlat 
mellett tartandó versenytárgyaláson eladásra kerül. 

írásbeli ajánlatok 1929. évi május hó 27-én déli 12 óráig adan
dók be a m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Bővebb felvilágosítással szolgál és az árverési feltételeket pos
tabélyeg ellenében megküldi a 

M. kir. Erdőigazgatóság. 
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