
ember alig tudja megérteni a kettős könyvviteli rendszer ismerteté
sének elhanyagolását főiskolánkon. 

Szükségesnek vélném, hogy a könyvelési rendszereknek meg
felelően ugy a kamarális, mint az egyszerű és kettős könyvvitel v 

egy-egy félévi, összesen három félévi önálló tananyagként illesztessék 
be a főiskola erdészeti tantervébe, hogy az ifjúságot ne csak elméle
tileg, hanem gyakorlatilag is ki lehessen képezni. 

A tananyag ilyen kibővítésével nyújtott több tudás esetleg 
lehetővé tenné, hogy a végzett fiatalság egy része a faipari üze
mekben és a fakereskedelmi vállalatokban is elhelyezkedhessék, 
ami a mostani viszonyok között szintén előnyös. 

A fentiekben előadottakat ajánlom az O. E. E. állandó bizott
ságának szives figyelmébe. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

1. 

Fe lh ívás az O r s z á g o s Erdészet i E g y e s ü l e t j ó t é k o n y 
a lap i tványaibó l k i o s z t a n d ó s e g é l y e k ü g y é b e n . 

Felkérjük az Országos Erdészeti Egyesület ama t. tagjait, 
illetőleg azok özvegyeit és árváit, akik az egyesület jótékony 
alapitványaiból segélyért óhajtanak folyamodni, hogy kellően 
felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbben folyó évi 
november hó 5-ig az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalá
hoz (Budapest,- V., Alkotmány-u. 6. sz.) nyújtsák be. 

Budapest, 1922. évi szeptember hó 5-én. • 
A titkári hivatal. 

II. 
Fe lh ívás 

a Horvath-Sándor-alapi tvány ju ta lomdi ja tárgyában. 
A Horváth Sándor-alapitványból a f. évben négy, egyenkint 

1000 K-ás jutalomdíj lesz kiadható. Ezekkel a jutalomdijakkal az. 
egyesület oly tagjai lesznek jutalmazandók, akiknek munkássága 
az erdőgazdaság gyakorlati vagy . tudományos művelése terén 
általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és hasznos
nak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 



Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
áll kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalmakra 
kiket tart legérdemesebbnek. Felkérjük tehát az egyesület. tagjait, 
hogy ezen jogukkal élni és javaslatukat az egyesülethez, intézett 
levélben legkésőbb f. évi november hó 25-éig beküldeni szíveskedje
nek. Névtelen ajánló levelek figyelemben nem részesülhetnek. 

Budapest, 1922. évi október hóban. 
A titkári hivatal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Az erdőbirtok vagyonvál t ságának k e d v e z m é n y e s le

rovása. Felhívjuk az erdőbirtokosok figyelmét az 1922. évi 
XXVII. törvényczikkre (megjelent a Budapesti Közlöny folyó évi 
szeptember hó 26-iki 220. számában), mely szerint a vagyonváltság 
terén bizonyos kedvezmények nyerhetők, ha a váltság folyó évi 
november 30-ig, deczember 31-ig, illetőleg 1923. év márczius 
végéig folyik be az állampénztárba. 

Az erdőbirtok vagyonváltságának alapja általában az 1919. évi 
vagyonadóalap, melyet azonban a pénzügyminiszter revizió alá 
vonhat. Minthogy az ily revíziónál követendő eljárás szabályozva 
még nincs, az erdőbirtokosok most nehéz helyzetben vannak, mert 
maguknak kell megállapilaniok, vájjon az 1919. évi vagyonadóalap 
elfogadható-e a vagyonváltság kivetésére vagy nem. Hangsúlyoz
zuk, hogy általában az 1919. évi érték a mérvadó és nem a mostani, 
hanem az 1911—18. évek faáraiból kell kiindulni. 

Az ide vonatkozó törvények és várható utasítások gondos 
tanulmányozását és szakértők meghallgatását ajánljuk. 

Halálozás . Ifj. Szabó Kálmán m. kir. erdőtanácsos, a veszprémi 
járási erdőgondnokság vezetője, az O. E. E. rendes tagja mult hó 
13-án, munkás életének 42. évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
Béke hamvaira! 

Személyi hírek. A kormányzó Ryll Viktor közalapitv. fő-
erdőtanácsost miniszteri tanácsossá nevezte ki és Velics János köz
alapitv. főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi czimet adományozta. 

Nyugalomba vonultak: Bekény Aladár min. tanácsos, az 
ungvári főerdőhivatal volt főnöke, Fischl József m. kir. erdőtanácsos, 


