
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Hirdetmény. 
Az 1927. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1927. év 

március hó 28-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. 
Az 1927. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozó
kat felhívom, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően fel
bélyegzett 'kérvényeiivet az ehhez szükséges engedély iránt a 
földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának címére 
(Budapest, V., Országház-tér II.) legkésőbben 1927. év február 
hó 20-ig küldjék be1, 

Az erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok 
igényt tarthatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését zára
dékolt leckekönyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával 20 (húsz) pengő 
vizsgadíjat kell fizetni. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a régi rendszer sze
rint végzett főiskolai hallgatók oklevelüket ezen határidőn túl 
csak az érvényben álló szigorlati rendszer alapján szerel
hetik meg. 

Budapest, 1927. évi január hó 10-én. • 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Az erdészeti főosztály új ügybeosztása. 
/. Főosztály. 

Főnök: Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsos. Helyettesei: az 
1. és 3. ügyosztályra nézve Beyer Jenő miniszteri tanácsos, a 
2. és 4. ügyosztályra nézve: Spettmann János miniszteri taná
csos. A főosztályfőnök mellé beosztva külön megbízással: 
Chabada Gém miniszteri tanácsos. 

' /. Ügyosztály. Erdőrendészet. 
Alz erdők fenntartásairól szóló -törvényes 'rendelkezéseik vég

rehajtása. Az erdőkárügyek. Az erdei termékeik szárason és vizén 
való szállításának, kérdéseinél1 felmerülő hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos ügyek, Az. üzemtervszerű gazdálkodásra nem kötele
zett erdőkre vonatkozó líalhasaniáliaiti engedélyek. Az erdőiirtási éa 
ieMarabolási ügyeik. A véderők kijelölése és nyilvántartása. Az 
ásvány- és gyógyforrások 'és vizek védőterületeinek kijelölésé
vel kapcsolatos erdészeti vonatkozású ügyek. Az országos fontos
ságú energiaforrások használatává!! kapcsolatban felmerülő er-



dészeti kérdések. A köztegelők faállományának használatával 
kapcsolatos kérdések erdészeti1 szempontból való véleményezése. 

Az erdészetgazdiaság politikai kérdései. Az erdőbiTtokhiterről 
szóló-1923. évi LXI. te. végrehajtása. Az erdei iterrnákek kivitelé
inek ós behozatalának kérdései. Az e rdőgazdasági termeléssel és 
kereskedeileonimel összefüggő szövetkezetek, társulatok és egyéb 
alakulatok erdészeti vonatkozású ügyek Az erdészeti törvények 
előkészítése. Az erdészeti szakoktatás adminisztratív és dologi 
ügyei. Szakirodalom. Erdészeti szakegyletek és társulatok ügyei. 
Az erdészeti kisérleti ü g y és erdészeti kísérleti állomások admá- . 
nisztratív és 'dologi ügyei. 

Osztályvezető: Papp Béla miniszteri tanácsos. Személyzet: 
Vidos Miklós főerdőtanácsos, Pukács Endre erdőtanácsos, 
Hauszmann Béla erdőtanácsosi c. felruh. főerdőmérnök, Szabó 
Benedek főerdőmérnök, Pászthory Ödön főerdőmérnök, Rabó 
Gyula erdömérnök. 

2. Ügyosztály. Erdőtelepítés, kopárfásítás. 
Az erdőtelepítések kormányzati irányítása és ellenőrzése, 

ideértve az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1023. 
évi XIX. te. végrehajtását is-. Az 1879: XXXÜ. te. 165. szakaszá
nak, az 1885: XXII!. te. 55. szakaszának, továbbá az 
1894 : XII. tc. 13. és 14. szakaszának hatálya alá eső kopár, futó-
bomokos, vízmosásos területek kijelölése és azokkal kapcsolatos 
műszaki) és adminisztratív ügyeik. Az erdőtelepítéshez és kopár-
fásításhoz szükséges csemeték nevellése és kiosztása. A szikesek 
megjavításával kapcsolatos ügyeik. A természetvédelem és ter
mészeti emlékek ügye. 

Osztályvezető: Lipcsey László miniszteri tan. c. felr. fő
erdőtanácsos. Személyzet: Gulyás Jenő főerdőtanácsos, Fran-
cisey Vilmos erdőtanácsos, vitéz Szilágyi-Ilosvay Lajos m. kir. 
erdőmérnök. 
3. Ügyosztály. Erdőgazdaság, igazgatás, és erdészeti építkezés. -

Az erdészeti szolgálat szervezési ügyei, ideértve az erdészeti 
igazgatásról szóló 1923. évi XVIII. te. végrehajtását, Az erdészeti 
alkalmazottak összes személyi és fegyelmi ügyei. A költségvetés 
egybeállításai. Az erdőgazdasági eljárások irányítása, fejlesztése 
és kormányzati felügyeieta Birtokrendezéssel kapcsolatos erdé1-
szeti ügyek. Az erdőgazdasági termékek kereskedelmi méretezé
sét és minőségét szabályozó kérdések. Az erdei termékekkel kap
csolatos ipari ügyek erdészeti vonatkozású kérdései. Az állami 
erdőgazdasági birtokok igazgatása. Az 1898. évi XIX. te. végre
hajtásával kapcsolatos ügyek. Az állami erdlőbirtoklkal kapcsola
tos úrbéri birtokrendezési, kegyúri, cenzuálils, ingatLanvételi. 
eladási és csereügyek. 



Az erdőgazdasági építkezések, út-, vasút- és vízépítké&éáek, vtíla-
mktú az államerdészeti kegyúri építkezések műszaki ügyeli, az. 
erdészetet érdeklő vízszaibályazási, ármenteisítő műszaki kérdések. 

Osztályvezető: Beyer Jenő miniszteri tanácsos. Személyzet: 
Hollós Gyula főerdőtanácsos, Fröhlich Brúnó főerdőtanácsosi 
c. felr. erdőtanácsos, Székács Vince erdő tanácsos, Kelecsényí 
Mihály erdőtanácsos, Wehofer Mihály főerdőmérnök, Lengyel 
Sándor főerdőmérnök, Erőss Gyula főerdőmérnök, Mattya-
sovszky Emil főerdőmérnök- Hajdú János erdőmérnölk, 
Csernay Antal erdőmérnök. 

i. Ügyosztály. Erdőrendezés. 
Az erdőgazdasági üzemtervek, erdőgazdasági időszaki be

számolók és használati tervek jóváhagyása, végrehajtásuk ellen
őrzése. Erdőfelmérés, határrendezés, birtokbeoslés. A rendszeres 
gazdasági üzemterv szerint kezeit erdőkre vonatkozó rendikívüli 
fahasználati, mellékhasználati, valamint erdősítési és terület
cserére vonatkozó kérelmek tárgyalása. Az erdők törzskönyvé
nek ügyei. Erdőgazdasági statisztika. Az államerdészeti gyermek
nevelési alap ügyek Az országos erdei alapról szóló 1923. évi 
XX. te. végrehajtása. 

Osztályvezető: Spettmann János miniszteri tanácsos. Sze
mélyzet: Enyedy János főerdőtanácsos, Irinyi Aurél főerdő
tanácsos, Becker Bóbert erdőtanácsos, Marsalkó Ferenc főerdő
mérnök. 

Nyirfajdtenyésztési kísérlet a soproni főiskolán. A. Mayer 
vadkiviteli cég (Wienerneustadt) a főiskolának egy törzs — 
egy kakas, két tyúk — nyiriájdot ajánlott fel ingyen tenyész
tési kísérletre Szent-Istvány Aladár oki. erdőmérnök közvetí
tésére. Bár elejétől fogva nem volt bizalmam a kísérlet sikeré
hez, mert tudom, hogy a fajdfélék voliére tenyésztése igen 
nehéz és nagyritkán sikerül, elfogadtam a nagylelkű ajánlatot 
és ősz elején tényleg megérkezett a három nyirfajd, amelyet 
a főiskola botanikus kertjében elhelyezett elég tágas — 10—10 
méteres — voliéreben helyeztünk el. Ezt a megoldást kellett 
választanunk, mert ha közvetlenül a szabadba bocsátjuk a nyír-
fajdokat, nem marad lehetőségünk a megfigyelésre. A nyílt 
területre való kihelyezés véleményem szerint csak akkor ígér 
sikert, ha több törzset helyezhetünk ki, amikor egy-egy darab 
elhullása nem jelent végzetes bajt. Kevés darabnál a voliére-
tenyésztés előnyösebb és ha sikerül termékenyített tojásokat 
elérni, akkor a további tenyésztés aligha jelent nagyobb nehéz* 
séget, mint akár a fácántenyésztés. 



Sajnos, az érdekes kísérlet mindjárt a legelején fennakadt 
A kakas — amely már érkezéskor kevésbé mozgékony volt. 
mint a tyúkok és kibocsátás után is rendesen mozdulatlanul 
gubbasztott a voliére fenyői alatt — pár nap múlva elhullott 
A boncolás májbetegséget mutatott, a májon több fehéres-sár
gás, elég nagy gennyfolt mutatkozott. A. Mayer cég kilátásba 
helyezte, hogy — amennyire a nagyon előrehaladott idény 
megengedi — pótolni fogja a veszteséget. A tyúkok — úgy lát
szik — jól érzik magukat. 

Kötelességemnek tartom, hogy az A. Mayer wienerneu-
stadti cégnek e helyen is hálás köszönetet mondjak nagylelkű 
ajánlatáért és az értékes ajándékért. 

Róth. 
Helyreigazítás. Róth Gyula cikkében az „Erdészeti Lapok" 

1926 decemberi füzetének 470-ik oldalán alulról a tizedik sor
ban kihagyatott két sor, úgyhogy ,-... meddig tartott? Pedig ..... 
helyett a pótolni kívánt szöveg a (következő: >,... meddig tar
tott, — akkor a mostaninak bátran adhatunk kétszer annyit; 
egészen biztos, hogy ez sem lesz elég. Mert..." 

Ennek további folytatásában a 7-ik sorban alulról elren
deli helyett: elrendelni olvasandó, 

A 475-ik oldal 18. sorában (felülről) a költséget, azonkívül 
szavak közé idézőjel teendő: költséget", azonkívül. 

Ugyancsak a Szemere-féle Gombáskönyv ismertetésénél a 
negyedik bekezdésnek első sorában „képességét"' szó helyett 
„közönségét11 olvasandó. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. fölűmívelésiügyi miniszter az állami erd'őmérnökök 
összesített személyszeti létszámában Puskás Károly és - Cseleji 
József tan. kir. főerdlőmérnöfcöfcet, valamint Muck András és 
Bálás Etoil erdőtanácsosi címmel felruházott m. kir. föerdlő-
mérnököket a VII. fizetési osztáfylba m. kir. erdlőtanácsosokká 
kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter, .az alföldi erdőtelepítés 
keretében a gazdasági fásítás terén szerzett érdemeiért if j . Erdő
háti Nagy János gazdálkodó, szentesi lakosnak elismerését fe
jezte ki. "i 


