
általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottságba: br. Inkey 
Pál alelnököt, dr. Ajtay Sándor, gr. Andrássy Sándor, Fröhlich 
Brúnó, gr. Keglevich Gyula, Onczay László, Papp Béla, Pfeiffer 
Gyula, Ráduly János, Rochlitz Dezső, br. Waldbott Kelemen, gr. 
Zelenszky Róbert választmányi és Doroszlay Gábor, dr. Hoffmann 
Gyula, Karsay Károly, Marschalkó Ferenc, Mayer Aurél rendes 
tagokat. 3. A szakoktatási és kísérletügyi bizottságba: Balogh Ernő, 
Fekete Zoltán, Kiss Ferenc, Papp Béla, Pfei f fer Gyula, Roth 
Gyula és dr. Tuzson János vál. tagokat, valamint Ajtay Jenő, Fran-
ciscy Vilmos, Lippóczy Béla, Magyar Pál, Pásztory Ödön, Pukács 
Endre rendes tagokat. 4. A szervező bizottságba: Térfy Béla 
alelnököt, Arató Gyula, Béky Albert, Erdőssy Bódog, Földváry 
Miksa, Pech Kálmán, Pfeif fer Gyula, Rimler Pál, gr. Széchenyi 
Aladár választmányi tagokat, továbbá Fekete Béla, Hepke Arthur, 
Krause Dezső, Matuskovits Péter, Pászthory Ödön, Rabó Gyula, Radó 
Gábor, Szepesi Arthur, v. Szilágyi-Illosvay Lajos, Véssei Mihály 
rendes tagokat. 5. A magánerdőtisztek szolgálati viszonyának ren
dezését előkészítő bizottságba: dr. Hammersberg Géza, id. gr . 
Majláth József, N a g y László, ő rgróf Pallavicini Alfonz, Rimler 
Pál, Schmied Ernő, Sipos Antal, Takách Zsigmond és br. Waldbott 
Kelemen választmányi, Barsy Nándor, Bogyay Gyula,, Hajdú János, 
Komáromy László és 1. Wittenberger Géza rendes tagokat. 

A bizottságok tagjainak száma korlátozva nincs s az elnökség 
felkéri azokat a tagokat, akik valamelyik bizottság munkájában részt
venni hajlandók, hogy ezt a hajlandóságukat az ügyvezetővel mi 
előbb közölni szíveskedjenek. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

21.457—1929. 1—2. szám. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a) az Országhegy és domb
vidékein elterülő kopár és vízmosásos területeken, b ) az Alföld szi
kes és futóhomokos területein valamint árterein az 1924. és 1925. 
évek folyamán sikerrel teljesített közérdekű erdősítésekért s végül 
c ) az Alföldön az 1924. és 1925. évek folyamán sikerrel teljesített 
gazdasági . és tanyafásításokért a vonatkozó versenypályázati hir
detményekben kitűzött jutalmakat a következő pályázó birtokosok
nak ítélte oda: 

a) kopár és vízmosásos területek beerdősítéséért: 

1. az elsőrendű nagy jutalmat Veszprém r. t. város közönsé
gének, 



2. az elsőrendű elismerő jutalmat Nirnsée Ferenc földbirtokos, 
győri lakosnak, 

3. a másodrendű elismerő jutalmat a veszprémi rom. kath. 
székeskáptalannak; 

b ) alföldi erdőtelepítésekért: 

1. az elsőrendű jutalmat a „Ny í r s ég Mezőgazdasági és Ipari 
Részvénytársaság" jószágigazgatóságának, 

2. a másodrendű nagy jutalmat Vaskút község közönségének, 
4. az elsőrendű elismerő jutalmat Debrecen szab. kir . vá(ros 

Jíözönségének, 
5. a másodrendű elismerő jutalmat Kiskunmajsa község közön

ségének ; 

c ) alföldi gazdasági és tanyafásításokért: 

1. az elsőrendű nagy jutalmat dr. gróf Semsey László föld
birtokos, balmazújvárosi lakosnak, 

2. a másodrendű nagy jutalmat vasmegyeri Megyery Pál föld
birtokos, vasmegyeri lakosnak; 

3. az elsőrendű elismerő jutalmat dr. Lipcsey Attila földbirto
kos, tiszafüredi lakosnak és végül 

4. a másodrendű elismerő jutalmat dr. Váradi Szabó János 
földbirtokos, nyirmártonfalvai lakosnak. 

A kiadott pályadíjak művészi értékű festmények voltak. 

Elismerő oklevelet nyertek: 

a) kopár fásításokért : 

1. Varga László és özv. Vogel Józsefné literi gazdasága, 
2. a fűzfői m. kir. állami hadianyaggyár ; 

b ) alföldi erdőtelepítésekért: 

1. Torbágyi T ibor uradalmi intéző ecsenesi lakos, 
2. a magyar katholikus Vallásalap ceglédi uradalma, 
3. Dobos Mihály gazdálkodó, szabadszállási lakos, 
4. az érsekcsanádi osztatlan közös legelőben érdekelt birtokos

ság, 
5. K. Mándy Sándor, Tibor és Pál nyírbátori uradalmi jószág

igazgatósága, 
6. Wisnyei Dezső uradalmi intéző, nyirmártonfalvai lakos, 
7. báró Podmaniczky Endre földbirtokos, kelebiai lakos, 
8. dr. Unger Alajos földbirtokos, dánszentmiklósi lakos, 
9. a szentistváni volt úrbéres birtokosság, 
10. dr. Szalay Géza földbirtokos, kenézlői lakos, 
11. dr. Hof fe r József földbirtokos, kiskunfélegyházai lakos, 



12. Schwarcz Mór földbirtokos, soltvadkerti lakos, 
13. Simon Mihály községi főjegyző, gyömrői lakos; 

c ) alföldi gazdasági és tanyafásításokért: 

1. a debreceni m. kir. gazdasági akadémia gyakorlati tanszéke, 
2. Jalsoviczky Sándor földbirtokos, nagykőrösi lakos, 
3. Komló község közönsége, 
4. Füle Lajos földbirtokos, dánszentmiklósi lakos, 
5. a szentistváni volt zsellérbirtokosság, 
6. Kövér Péter földbirtokos, tiszafüredi lakos, 
7. dr. Gonda Balázs községi főjegyző, ókécskei lakos, 
8. Széky István földbirtokos, tiszaigari lakos, 
9. Szász Imre gazdálkodó, derekegyházai lakos, 
10. Mezőberény község közönsége, 
11. i f j . Cserna János földbirtokos, fábiáni lakos, 
12. Gut István gazdálkodó, szalkszentmártoni lakos, 
13. Kanász Imre gazdálkodó, szentesi lakos, 
14. Zahorán Pál városi gazdasági intéző, békéscsabai lakos, 
15. dr. Márton Lajos földbirtokos, abonyi lakos, 
16. Ónodi Balázs gazdálkodó, kiskunhalasi lakos, 
17. Szőke Zsigmond gazdálkodó, köröstarcsai lakos, 
18. vitéz Horváth Pál gazdálkodó, orosházai lakos, 
19. i f j . Vass János földbirtokos, nagymágocsi lakos, 
20. Csizmadia András gazdálkodó, orosházai lakos, 
21. Kőszeghy Béla földbirtokos, nagymágocsi lakos, 
22. Csúcs Károly földbirtokos, szentesi lakos, 
23. Zsoldos László földbirtokos, szentesi lakos; 

d ) az erdősítéseknél és fásításoknál kifejtett érdemeik elismeréséül: 

1. dr. Komjáthy László veszprémi polgármester, 
2. dr. Holló Béla kiskunfélegyházai polgármester és 
3. a debreceni m. kir. gazdasági akadémia hallgatói. 

A miniszter továbbá elismerését fejezte ki sikeres fásításért: 
Békéscsaba r. t. város közönségének; 

a kopárfásítások, alföldi erdőtelepítések, illetőleg gazdasági 
fásítások terén kifejtett sikeres közreműködésükért pedig: 

1. dr. Nagy László városi főjegyzőnek, Veszprém, 
2. Szalay Zsigmond községi főjegyzőnek, Vaskút, 
3. Krix Ferenc községi bírónak, Vaskút, 
4. Szabó István városi gazdasági tanácsnoknak, Kiskunfélegy

háza, 
5. Kiss Ferenc városi gazdasági tisztnek, Kiskunfélegyháza, 
6. Térbe István községi bírónak, Kiskunmajsa, 
7. Biber Lajos községi jegyzőnek, Érsekcsanád, 
8. Kincses János községi bírónak, Érsekcsanád, 



9. Erdős Károly uradalmi intézőnek, Nyirvasvár, 
10. Balogh Ferenc uradalmi intézőnek, Tompa, 
11. Juhász Alajos községi főjegyzőnek, Szentistván, 
12. Gumbert István községi főjegyzőnek, Kömlő, 
13. Náray Lajos nyug. kir. közalapítványi erdőtanácsosnak, 

Budapest, 
14. Tanka Sándor székeskáptalani főerdőmérnöknek, Veszprém, 
15. Elekes Sándor községi jegyzőnek, Mezőberény, 
16. Gy. Kovács János községi albírónak, Mezőberény, 
17. Véssey Mihály miniszteri tanácsos, erdőigazgatónak, 
18. Szepesi Artúr m. kir. főerdőtanácsos, erdőigazgatónak, 
19., Polakovics György, 
20. Králl János és 
21. Bárány Károly m. kir. erdőtanácsosoknak, 
22. Muraközi Pál és 
23. Scherg Károly m. kir. főerdőmérnököknek, 
24. Neumann István, 
25. Krizmanics Ferenc, 
26. Ferenczy Ferenc és 
27. Pólyik Árpád m. kir. erdőmérnököknek és végül 
28. Olasz János m. kir. segéderdőmérnöknek. 
Végül a miniszter a pályadíjat illetőleg elismerő oklevelet nyert 

' erdősítések, illetőleg fásítások végrehajtásánál közreműködött alkal
mazottakat pénzjutalmakban részesítette. 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

21.495—1929. I—1. szám. 

H I R D E T M É N Y 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1929. évi augusztus hó 5-én 
és az erre következő napokon kellő számú jelentkező esetén Debre
cenben, Miskolcon, Gödöllőn, Szegeden, Kaposváron és Győrben fog
nak megtartatni. , 

Akik az erdóori vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, az 
ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kérvényüket 1929. 
évi június hó 20-áig a lakóhelyükre illetékes m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az erdő
igazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén az 1929. 
évi július hó 8-án kezdődő négyhetes előkészítő tanfolyamot rende
zek, amelynek végeztével a hallgatók szakvizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. erdőigazgató
ság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvényeket 1929. évi június 
hó 15-ig kell benyújtani. 



20.678—1929. 1—2. szám. 

H I R D E T M É N Y 

az állami erdei facsemeték és suhángok kiszolgáltatása tárgyában. 

A z államerdészeti facsemetekertekből az 1929. év őszén és az 
1930. év tavaszán az állami szükségleteken felül fennmaradó facse
mete- és suhángfeleslegek a következő feltételek mellett fognak az 
ezeket igénylő birtokosoknak kiadatni: 

I. Az alföldön erdők telepítésére, fasorok, szélfogópászták és 
facsoportok létesítésére, továbbá az ország bármely részén levő 
kopár és vízmosásos területek beerdősítéséhez szükséges erdei facse
meték és suhángok az államerdészeti csemetekertekben kiszedve, 
teljesen díjmentesen adatnak ki. 

II. Méltánylást érdemlő esetekben az államerdészeti csemeteker
tektől távolabb eső birtokosok, valamint az illetékes m. kir. erdő
igazgatóság által igazoltan rossz anyagi viszonyok között lévő és 
fuvarerővel nem rendelkező kis- és törpebirtokosok, nemkülönben a 
szegény birtokosságok tulajdonában vagy birtokában lévő és ,az I. 
alatt részletezett területek beerdősítéséhez és fásításához szükséges 
erdei facsemeték és suhángok díjmentesen, a felmerülő csomagolási 
és szállítási költségek elengedésével szolgáltatnak ki. 

III. Erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, a 
városok és községek belterületének, tereinek és utcáinak, valamint 
a közutak fásítására, továbbá az egyéb fásítási célra szükségelt 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik az 
elemi népiskolát elvégezték, legalább 3 évig szakadatlanul erdészeti 
gyakorlati szolgálatban állottak, fedhetetlen előéletűek és 20-ik élet
évüket betöltötték. 

A z erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan 
bizonyítvány szolgálhat, amelyet oki. erdőmérnök állított ki vagy 
amelyen folyamodónak tényleges erdőgazdasági vagy erdőőri alkal
maztatását a szolgálati helyre illetékes m. kir. erdőfelügyelő 
igazolja. 

Annak, aki az előkészítő tanfolyamra felvétetett, a vizsgaenge
dély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről maguk 
tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. kir. 

erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1929. évi május hó 20-án. 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 



erdei facsemeték és suhángok a megállapított ár, valamint az eset
leg felmerülő csomagolási és szállítási költségeknek megtérítése elle
nében lesznek kiszolgáltatva. 

A csemeték és suhángok ára, kiszedési, csomagolási és vasúthoz 
való szállítási költsége: 

E-i 

F a f a j 

E z e r d a r a b Egy darab 

E-i 

F a f a j 
1 éves 2 éves 3-4 éves 2 éves 3 éves I. oszt. II. oszt. 

E-i 

F a f a j iskolázatlan magágyi 
csemete 

iskolázott 
csemete suháng 

E-i 

F a f a j 

á r a p e n g ő b e n 

1 Erdei fenyó 4.— 6 . - 8 . - 7 . - 9.— 
2 Feketefenyő 4 . - 6 . - 8.— 7 . - 9 . -
3 Tölgy, cser 7.— 9 . -
4 5 . - 7 — 
5 Gledics, sophora és 

eperfa 6 — 8.— 
6 Juhar, kőris, szil. . . 6 - 8 . -
7 Celtisz, koelreutheria 7.— 9.— 
8 Hárs 1 5 . - 20.-
9 Gyümölcsvadoncok. 30.— 4 0 . -

10 Amerikai dió 8.— 1 0 . -
11 Vadgesztenye . . . . 6.— 8.— • -

- . 3 0 12 Szelíd gesztenye és - . 3 0 
20.— 2 5 . -

13 Maciura 1 0 . - 1 2 -
14 Fűz-, nyár-, eleagnus-

és tamariskadugv. 
3 . -3 . -

15 Fűz, nyár-, eleagnus-
és tamariskadugv. 

6.— 8 . -
1 — —.60 16 Egyéb fafajok. . . 1 0 . - 1 2 . - 1 — —.60 

A fenti árakban a csemeték és suhángok kiszedési költsége, 
mely ezer darabonként fenyőcsemeténél 1 P 40 fillér, iombfacseme-
ténél 2 P, suhángoknál darabonként 8 fillér, már benfoglaltatik. 
Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási költség 
ezer darab csemete után 1 P, egy csomag suháng után 2 P. 

Az 1929. évi őszi erdősítésekhez szükséges facsemetéket és su-
hángokat legkésőbb 1929. évi július hó végéig, az 1930. évi tavaszi 
ültetésekhez szükséges facsemetéket és suhángokat pedig legkésőbb 
1929. évi október hó végéig, az ültetés helyére illetékes m. kir. erdő
igazgatóságnál vagy m. kir. erdőhivatalnál szóban vagy írásban kell 
igényelni. 

Ez alkalommal határozottan meg kell jelölni a beültetendő terü
let helyét (község, dülő) , minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomo
kos terület, vágás, tisztás, stb.) és kiterjedését, a szükséges cseme
ték, illetőleg suhángok faját, korát és mennyiségét, az ültetés idejét 



(1929. év ősz vagy 1930. év tavasz), a jelentkezőnek vagy megbízott
jának pontos címét (lakóhely, utolsó posta) és végül, hogy a cseme
ték a közölt (I—II.) feltétel melyike szerint igényeltetnek. 

Elkésetten, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz közvet
lenül vagy más hatóságokhoz benyújtott igénylések figyelembe vé
tetni nem fognak. 

Akik az igényelt és kiutalványozott csemetéket vagy suhán-
gokat ok nélkül visszautasítják, vagy nem arra a célra használják 
fel, amelyet megjelöltek, a jövőben állami csemetében nem része
sülnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdők és 
kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalvá-
nyozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. erdőigazgatóságok 
ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték tavasszal március hónapban, ősszel pedig október 
és november hónapokban fognak kiadatni s illetőleg szétküldetni. 

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

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

1929. I—1. szám. 

F E L H Í V Á S 
az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező 

Alapból az 1929—1930. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1929—30. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197. sz. 
alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében 1929. 
évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

A z idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami ellátásba vett községi 
stb. erdőknél, erdőfelügyelőknél, a Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskolánál, az Erdőgazdasági Szakiskolánál, az Erdészeti Kísérleti 
Állomásnál és az Erdőőri és Vadőri Iskoláknál) alkalmazott, tény
leges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek (erdő
tiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincstári 
erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatisz
teknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha a belföldi 
tanintézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1929—30. tan
évre felvétettek, továbbá ha az 1928—29. tanévben a tanulmányi 
előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályza
tuknak legalább fele kitűnő, jeles, igen j ó vagy j ó . 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 



Tornából, énekből valamint az egyes nem kötelező tantárgyak
ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön 
számításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző 
tanévről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, kivéve azt az 
esetet, ha a gyermek erről a tanévről ilyen bizonyítványt a saját 
hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő megokolással a 
még előbbi évi iskolai végbizonyítványt kell csatolni. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki keil 
tüntetni: a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes 
ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet láto
gatni fognak, az esetleg élvezett ösztöndíj vagy más ilynemű állandó 
segély összegét: & a kérvényhez csatolni kell az összes gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülők vagyoni állá
sáról szóló hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árvák
nál az árvaszék igazolványát. 

Amennyiben a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok 
vagy egyéb okiratok valamely körülmény miatt egyidejűleg csatol
hatok nem volnának, a kérvényt az alább kitűzött határidőre iskolai 
bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül be kel nyújtani és az iskolai 
bizonyítványt annak elnyerése után pótlólag bemutatni. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az 
alapból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtelen kér
vényüket az „Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését 
Segélyező Alap Intézőbizottságához" (Budapest V. ker., Kossuth 
Lajos-tér 11. szám, III . emelet 308. aj tó) címezve, továbbítás cél
jából a lakhelyükön lévő vagy az ehhez legközelebb eső valamelyik 
állami erdészeti hatóságnak adják át vagy esetleg közvetlenül postán 
maguk küldjék el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény 
legkésőbb július hó 8-án Budapesten rendeltetési helyén legyen. 

Budapest, 1929. évi május hó. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 


