
K Ü L Ö N F É L É K 
SZEMÉLYI HÍREK. 

A „Budapesti Közlöny" 1932. évi augusztus hó 20-án megjelent 
188. számából vettük az alanti közleményt, amely egyesületünk igaz
gató választmányi tagjának örvendetes kitüntetéséről számol be és 
amely kitüntetéshez a magunk részéről is legőszintébb szerencsekívá-
natainkat tolmácsoljuk. 

„ A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére 
Vuk Gyula, a Vuk M. és Fiai fanagykereskedő cég főnökének a Magyar 
Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottságban kifejtett érté
kes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kereskedelmi főtaná
csosi címet adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1932. évi augusztus hó 5. napján. 
Horthy s. k., 

Dr. Kenéz Béla s. k." 

Halálozások. Szoboszlay Kornél, a m. kir. Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskola rendes tanára ezévi július hó 1-én, életének 40-ik 
évében elhunyt. 

A megboldogult földi maradványait július hó 2-án este 7 órakor 
a főiskola aulájában történt beszentelés után, ősi hagyományok szerint, 
a Szt. Mihályról nevezett új róm. kat. temetőben örök nyugalomra 
helyezték. A főiskola tanári testülete s ifjúsága külön-külön meleg
hangú gyászjelentéssel búcsúztatták az elhunytat. 

Léhn János uradalmi erdész, egyesületünk rendes tagja, ezévi jú
lius hó 28-án, életének 59-ik évében Pécsett elhunyt. 

A megboldogult hűlt tetemét július hó 30-án a németbólyi temető
ben, hozzátartozói és barátai nagy részvéte mellett helyezték örök 
nyugalomra. 

Fábry Alajos ny. erdőigazgató, egyesületünk rendes tagja, ezévi 
augusztus hó 6-án Budapesten, életének 64-ik évében hirtelen elhunyt. 

A megboldogult a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.nál teljesített 
annak idején szolgálatot, ahol kiváló szolgálataival úgy a rt., mint a 
szaktársadalom elismerését vívta ki magának. 

Földi porhüvelyét augusztus hó 9-én Budapesten, a Kerepesi-úti 
temetőben helyezték örök nyugalomra óriási részvét mellett. 

Béke hamvaikra! 

A Mérnök-Nagygyűlés határozatainak végrehajtása. A Buda
pesti Mérnöki Kamara titkára, az Országos Mérnök-Nagygyűlés elnök
ségének megbízásából, egyesületünk elnökségével közölte, hogy a nagy
gyűlés határozatainak lebonyolítása egyelőre befejezést nyert. 

A nagygyűlés összes határozatait József és Albrecht kir. herceg 



uraknak is megküldték, arra kérve őket, hogy a nagygyűlés határoza
tait illetékes tényezőknél támogatni szíveskedjenek 

A nagygyűlés határozatairól szóló felterjesztéseknek és átiratoknak 
sorsát figyelemmel kísérik és amennyiben szüksége mutatkozik, a sür
gető lépésekről gondoskodni fognak. Szükség esetén a nagygyűlés ren
dezőbizottságát is össze fogják hívni. 

A Nagygyűlés óta a következő események történtek: 

A Kormányzó Ür Ő Főméltósága a Mérnökök Nagygyűlése ne
vében előterjesztett hódolatért leiratban szíves köszönetét nyilvánította 
és erről a Kamara elnökét azzal értesítette, hogy a mérnöki társada
lom közérdekű mozgalma iránt Ő Főméltósága élénken érdeklődik. 

Az Országos Mérnök-Nagygyűlés határozatait felterjesztésekbe és 
átiratokba foglalva, az illetékes tényezőknek részben küldöttségek útján, 
részben -más úton nyújtották át, hogy a kérelmek mielőbb tárgyalás 
és döntés alá kerülhessenek. 

Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter úrnak egy küldöttség 
nyújtotta át a határozatokat s egyben újból felhívta figyelmét a 2000 
magyar mérnök nyomorára. 

Kenéz miniszter arról biztosította a küldöttséget, hogy a mérnök
ség súlyos helyzetét, mint eddig is, ezentúl is a legéberebb figyelem
mel kíséri. Egyes javaslatok megvalósításáról már történt intézkedés. 
Az előterjesztett javaslatokat soronkívül letárgyaltatja. 

Dr. Zsitvay Tibor igazságügyi és Purgly Emil földmívelésügyi 
miniszter a küldöttségeket a legmesszebbmenő jóakaratáról biztosította 
s az előterjesztett kérelmek sürgős tárgyalását megígérték. 

A fővároshoz intézett kérelmeket a tanácsülés már tárgyalta is az 
inségmunkákkal kapcsolatban, végrehajtásuk fedezethiányában még 
késik. A gyáripar részéről szintén* biztosították a küldöttséget, hogy 
minden lehetőt megtesznek a mérnöknyomor enyhítésére. A Nagy
gyűlés eredményének tekinthető, hogy a közszolgálatban újból rendsze
resítették a mérnökgyakornoki állásokat. 

Rektorválasztás. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskola rendes tanácsülésen Fekete Zoltán főiskolai nyilv. rendes ta
nár, az erdőrendezéstani tanszék vezetője, az országgyűlés felsőházá
nak tagja, az 1932/33. és 1933/34. tanév tartamára a főiskola rektorává 
választatott meg. 

Lajos bajor kir. herceg az erdőmérnöki főiskola hallgalója. 
Közérdekességből tudatjuk, hogy vett értesülésünk szerint, Lajos ba
jor kir. herceg, Ferenc bajor kir. herceg, sárvári nagybirtokos fia a 
soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola erdőmérnöki 
osztályára való felvételét kérte. 



Slovákia faproblémája. A Wiener Allgemeine Forst und Jagd 
Zeitung 1932. évi 32, számából vettük a következő közleményt: 

„Slovákia és az Oroszkárpátok nemzetgazdasági bizottságának 
Pozsonyban, 1932. évi június hó 26-án tartott bizottsági ülésében a 
vasérc elhelyezésének kérdése mellett Slovákia faproblémáját is tár
gyalás alá vették. Megállapították, hogy a fűrészek negyedrésze sincs 
már üzemben, hogy a fakivitel a harmadára csökkent s hogy a beho
zatal kétharmaddal emelkedett. A segítséget a vasúti tarifa csökkenté
sében és a készletek felhasználásának rendszeres emelésében látják. 
Utóbbit erősebb építési tevékenységgel, az utcák faburkolásával, a fa
szénnek motoros erővé való elgázosításával lehetne elérni. Egyben a 
munkaügyi minisztériumnál az inségmunkákban való részvételt és a 
kereskedelemügyi minisztériumnál a kiviteli illetékek mellőzését ké
relmezték. 

Az utánpótlás kiképzése és az erdészek megélhetési viszonyai 
Szovjetoroszországban. A Wiener Allgemeine Forst und Jagd-Zei-
tung 1932. évi 34. számából vettük a következő közleményt: 

Dr. Buchholz Ernő diplomás erdőgazda, aki Oroszországban éveken 
át erdészeti szolgálatot is teljesített, „Szovjetoroszország erdő- és fagaz
dasága" című érdekfeszítő munkájának egyik fejezetében az oroszor
szági erdészeti utánpótlás kérdését is tárgyalja. A szerző a háborúelőtti 
időket illető néhány észrevétel után, amely időkben az orosz erdészek 
többnyire egészen véletlenül jutottak hivatásukhoz, Oroszországban a 
szabad költözködés idejében a németországiakkal ellentétben fennállott 
viszonyok érintésével, a jelenlegi szovjetállambeli viszonyok ismerteté
sére tér át. 

A vadászati passzió, amely Németországban az erdészeti pálya
választást gyakran döntően befolyásolja, Oroszországban a kiváló va
dászati viszonyok ellenére nem játszik szerepet. Az erdőgondnokságok 
összevonásával és az ipari erdőgazdasági üzemek létesítésével a belső 
hivatali működést olyannyira megnövelték, hogy az erdőkezelők kerü
letüket csak nagyon ritkán láthatják. Az erdészeti könyvvitel vezeté
sére alkalmas személyzet hiányában az erdőgondnok, különösen a tá
volfekvő kerületekben, az íróasztalhoz van kötve. Az oroszok lázas szer
vezési tevékenysége erdészeti téren sem jutott még nyugvópontra. 

A vidéki és Központi kezelési helyeken uralkodó állapot német
országi felfogás szerint, kaotikusnak mondható. Épp ezért nagy gon
dot fordítanak kielégítő számú erdőtiszt gyors kiképzésére. 

Az erdészeti üzemekben foglalkoztatott hivatalnokszemélyzet jöve
delme a hasonló e'őképzettséggel rendelkező más ágazatok részére meg
állapított jövedelemnél kisebb és a munka népbiztosa által megállapított 
skála szerint 1929. évi februártól havonkint specialistáknál 175—250 
rubelt, technikusoknál 100—126 rubelt, előmunkásoknál 60—85 és őrök
nél 30—40 rubelt tesz ki. Szerző véleménye szerint Oroszországban a 
számtalan erdészeti fő- és középiskola ellenére szakemberekben fenn-



álló hiány mellett száz és száz német szaktárs találhatna alkalmazást, 
mert az oroszok a náluk mintegy két évszázad óta működésben volt 
német szakemberek kiváló jó tulajdonságait nagyon is tudják értékelni. 
Az orosz nyelv megtanulásának nehézségein kívül a különféle életkö
rülmények képezik Oroszországban a német szakemberek orosz szol
gálati alkalmazásának a legfőbb akadályát. 

Az orosz kormány nem adhat nekik nagyobb fizetést, mint a hazai 
szakembereknek. Kivételeket elsőrangú és jónevű szakerők igénybe
vételénél tesznek. Az igénytelen oroszok jövedelmi és életviszonyai 
mellett a német erdészek, akiknek az élettel szemben nagyobb kíván
ságaik vannak, nem fognak Oroszországban sokáig maradhatni és 
biztosan ismét vissza fognak térni Németországba. 

Idővel talán az általános életfeltételek előnyös megváltozásával a 
német erdészek elhelyeződési lehetősége is megjavulhat, különösen, ha 
majd Közép- s Dél-Oroszországban a pusztaságok s egyéb óriási terü
letek tervbe vett felerdősítésével kapcsolatban sok tapasztalt szak
emberre lesz szükség. 

Az erdészeti utánpótlás kiképzését technizálták és főleg a gya
korlati kiképzésre fektetik a fősúlyt. A Szovjetkormány főleg arra 
törekszik, hogy a legrövidebb idő alatt sok iskolázott szakerő álljon 
rendelkezésre, hogy az ország iparosítását mielőbb befejezhessék. 
Hogy az erdő- és fagazdaságban mily nagy a szükséglet új specialis
tákban (1932/1933. évben) a következő számokból látható. Szükség 
van 13.300 mérnökre, 27.700 technikusra, összesen 41.000 ember. 
Mostanáig kiképeztek 6800 mérnököt és 8000 technikust, összesen 
14.800-at, úgy hogy a kiképzési tervezettel szemben 28.200 erdő
mérnök és technikus a hiány. Az erdészeti akadémiákon és technikai 
intézeteknél 2180 tanárra, tanársegédre és tanítóra lenne szükség. 

A szerző a továbbiakban az erdészeti tudományokban való kikép
zést tárgyalja, ami a tanuló ifjúságot illetően sok kívánni valót hagy 
hátra. (3.000 hallgató van az erdészeti technikai akadémián.) Az 
oroszok a mező- és erdőgazdaság terén a saját útjaikat járják. Az 
ő erdészeti irodalmuk a kevésbé fontos anyag mellett igazán értékes 
megállapításokat is tartalmaz. Az oroszok a vonatkozó összes szak
irodalmat rendszeresen feldolgozzák s különösen a német nagyon is 
gazdag szakirodalomnak veszi az orosz erdőgazdaság nagy hasznát. 
A német befolyás az orosz erdőgazdaságra félreismerhetetlen. A 
könyv szerzője végül is az orosz nyelv megtanulását ajánlja, miután 
az erdészek munkájára az óriási orosz birodalomban előbb vagy 
utóbb nagy szükség lesz. 

Dékánválasztás a főiskolán. A m. kir. pénzügyminisztérium a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úrral egyetértőleg jóváhagyólag 
tudomásulvette, hogy a főiskolai tanács az 1932. évi július hó 
27-én tartott rendes ülésén az 1932—33. tanévre a bányamérnöki 



osztály dékánjává Dr- W a 1 e k Károly, a kohómérnökí osztály dé
kánjává P a t t a n t y ú s Á. Imre és az erdőmérnöki osztály dé
kánjává M o d r o v i c h Ferenc főiskolai nyilvános rendes tanáro
kat választotta meg. 

Talpfaszállítás a Máv. részére. A Magyar királyi Államvas
utak igazgatósága 512.000 darab talpfa és 4040 m 3 váltótalpfa 
szállítására nyilvános versenytárgyalást írt ki. 

Úgy belföldi, mint külföldi származású faanyag szállítására 
tehető ajánlat. A szállításra, illetőleg az ajánlattételre vonatkozó 
részletes feltételeket és módozatokat magában foglaló „Versenytár
gyalási hirdetés", valamint az ajánlatok megtételére szolgáló, kö
telező „Ajánlati űrlapok" a Máv. üzletvezetőségeinél a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és a Máv. igazgatóságának anyag- és 
leltárbeszerzési főosztályánál, Budapest, VL, Andrássy-út 75., HL 
380. sz. alatt díjtalanul megszerezhetők. 

Az ajánlatokat legkésőbben szeptember hó 23-án déli 12 óráig 
kell az igazgatóság anyag- és leltárbeszerzési főosztályánál, Buda
pest, VI., Andrássy-út 75-, III., 368. sz. alatt benyújtani, vagy 
posta útján beküldeni, a bánatpénzt pedig az ajánlatok benyújtá
sát megelőző nap déli 12 órájáig kell a Máv. központi főpénztárá
nál letenni. 

Friss gyümölcsöt (tartalmazó ú. n. filléres csomagok rendszeA 
resítése. (91.976/4.) A magyar gyümölcs belföldi értékesítésének 
előmozdítása érdekében egyelőre kísérletképpen megengedem, hogy 
a postahivatalok kizárólag friss gyümölcsöt tartalmazó .csomago
kat 1932. szeptember hó 1-től október hó 31-éig bezárólag bárkitől 
bármely belföldi címre 50%-os díjmérsékéléssel fogadjanak postai 
szállításra. ( 

A végrehajtást illetőleg következőket rendelem: 
1. A postahivatalok filléres csomagként csak friss 'gyümölcsöt 

tartalmazó csomagokat fogadhatnak el; vegyestartalmú (gyümölcs 
és más árut is tartalmazó) csomagokat ily í díjkedvezmény nem 
illeti meg. 

2. Az 50%-os díjmérséklés csak a súlydíjra vonatkozik. 
Abban az esetben, ha a súlydíj kiszámításánál (pl. terjedelmes 

csomagok súlydíjánál) tört fillér marad, a súlydíjat a legköze
lebbi egész fillérre felfelé kell kikerekíteni. 

Egyéb díjakat, ú. m. expressz- és biztosítási díjat, utánvételi 
jutalékot, stb., valamint bérmentetlen feladás esetén a 12 filléres 
pótdíjat a díjszabásban megállapított teljes összegben kell (szá
mítani. 

3. Ha komoly gyanú merül fel, hogy a feladó egyedül a friss 
gyümölcsöt megillető e kedvezményt hamis tartalomjelzéssel más 
tartalmú csomag részére is igénybeveszi, a postahivatalok tarta
lommegállapítás céljából, a felvétel előtt kívánhatják a gyanús 



csomag felbontását. Vonakodás esetén a posta a csomagot csak 
rendes díjszabás mellett veszi fel. 

Ha útközben vagy a rendeltetési helyen állapítják meg a hamis 
tartalomnyilvánítást, a csomagot az elvont díj kétszeresével, mint 
portóval kell megterhelni. ' 

4. A filléres csomagok egyébként úgy a szállítási feltételek, 
mint a posta felelőssége szempontjából )ugyanolyan -elbírálás alá 
esnek, mint a rendes díjú belföldi csomagok. 

5. E csomagok megjelölésére a felvevő postahivatalok úgy ;a 
csomag, mint a szállítólevél címiratán feltűnő alakban, kék írónnal 
vagy gumibélyegzővel a „Filléres" felírást alkalmazzák. 

6. Postahivatalok 1 gondoskodjanak arról, hogy a filléres cso
magok — tömeges feladás esetén is -— az útiránynak i megfelelő 
első alkalmas járattal, külön költség elkerülésével, késedelem nél
kül továbbíttassanak. 

Budapest, 1932. évi laugusztus hó 29-én. 
Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Budapesti Kereskedelmi 

Akadémia alkalmazottak, tisztviselők, főiskolai hallgatók, stb. részére 
tanfolyamot nyit. Felvétetnek 4—8 középiskolát végzettek. Tantár
gyak: könyvvitel (mérlegkészítés, átíró módszerek is), levelezés, ke-
resk. számtan, kereskedelmi és közgazdasági alapismeretek. Időtar
tam: 5 hó. Tanítás hetenként négyszer este fél 7-től háromnegyed 
kilencig, szerdán és szombaton nincs tanítás. Megnyitás 1932 szeptem
ber 30-án. Tájékoztató az intézet kapusánál kapható. Beiratás na
ponta 8—l-ig és este fél 7—8-ig az igazgatóságnál, V., Alkotmány-
utca 11. Telefon: Aut. 20—5—47. 

V Á L T O Z Á S O K ÉS K I T Ü N T E T É S E K 
A Z ERDÉSZETI S Z O L G Á L A T K Ö R É B Ő L 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére a 
magyar királyi erdőmérnökök személyzeti létszámában Hepke Artúr 
főerdőtanácsost, Földváry Miksa miniszteri tanácsosi címmel fel
ruházott főerdőtanácsost és Kovásy Kálmán főerdőtanácsost minisz
teri tanácsosokká, Kovalitzky Vladimír és Polakovics György erdő-
tanácsosokat, Kuka József főerdőtanácsosi címmel felruházott erdő
tanácsost, Becher Adolf erdőtanácsost és Muttnyánszky Jenő főerdő
tanácsosi címmel felruházott erdőtanácsost főerdőtanácsosokká a VI . 
fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1932. évi június hó 30. napján. 
Horthy s. k., 

Purgly Emil s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Sébor Jánosnak, a bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola rendkívüli 



tanári címmel és jelleggel felruházott adjunktusának a rendes (anári 
címet és a VI. fizetési osztály jellegét adományozom. 

Horthy s. k., 
Purgly Emil s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte Radó Gábor erdő
tanácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt, Körösi János m. 
kir. főerdőmérnököt és Mattyasovszky Emil erdőtanácsosi címmel fel
ruházott m. kir. főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba m. kir. 
erdő tanácsnokká, Hammerschmidt Ernő, Haider Henrik és HrobéU 
József m. kir. erdőmérnököket a VIII. fizetési osztályba főerdőmér-
nökökké. 

* 
A m. kir. pénzügyminiszter úr a volt alföldfásítási okleveles 
erdőmérnökök közül a következőket nevezte ki malomellenőröknek: 

A budfipestvidéki pénzügyig'azgató,ság kerületébe: vitéz Takáts 
Ferencet, 

a debreceni pénzügyigazgatóság malomosztályához: Biczó Rezső, 
Donáth Aladár, Fürst iSándor és Magasy Lászlót, 

a kecskeméti pénzügyigazgatósághóz: Held Károlyt, 
a nyíregyházai pénzügyigazgatósághoz: Márkus Tivadart és May 

Ottót, 
a pécsi pénzügyigazgatósághoz: Kais# Györgyöt és Rainiss Bélát, 
a veszprémi pénzügyigazgatósághoz: Rott Ferencet, 
és végül Gellért Gézát a szegedi pénzügyigazgatósághoz. 

* 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök személyzeti létszámában Fröhlich Brúnó magyar 
királyi .főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi címet és jelleget, 
Mayer Aurél és Molcsány Gábor erdőtanácsosoknak a magyar királyi 
főerdőtanácsosi címet és jelleget, Győry Jenő és Kálmán Béla főerdő-
mérnököknek pedig a magyar királyi erdőtanácsosi címet és jelleget 
adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1932. évi augusztus hó 16. napján. 
Horthy s. k., 

* Purgly Emil s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Szabó Benedek m. kir. erdő
tanácsost Budapestről Gödöllőre a m. kir. állami és koronauradalmi 
erdőigazgatósághoz és Zsoimbory Ignác m. kir. főerdőmérnököt Pécsről 
Budapestre a földmívelésügyi minisztérium erdészeti csoportjához át
helyezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Kovalitzky Vladimír m. kir. 
főerdőtanácsost, saját kérelmére, kiváló és hasznos szolgálatainak 
elismerése mellett végleges nyugalomba helyezte. 


