
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. \ 

Hirdetmény. 

Az 1921. évben az őszi erdészeti államvizsga 1921. évi 
november hó 7-én és a rákövetkező napokon fog megtartatni. 

Az 1921. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
felhivatnak, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket az ehhez 
szükséges engedély iránt a földmivelésügyi minisztérium erdészeti 
főosztályának czimére (Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) leg
később 1921. évi augusztus hó végéig küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához bocsátásra a mai kivételes körül
mények között azok is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szol
gálata a vizsga idejéig számítva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, 
hogy a gyakorlati szolgálatban mutatkozó hiányosság önhibájukon 
kívül, valamely — a háborúval kapcsolatos — méltánylást érdemlő 
•ok következtében állott elő. 

Budapest, 1921. évi július hó 30.-án. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

Körrendelet. 
Az alföldi erdőtelepítésről összeállítandó törzskönyvek vezetéséről 

szóló utasítás. 
7383/1921. F. M. szám. — Az 1920. évi deczember hó 2-án 

tartott értekezletnek az 18677/1920. számú rendeletemmel közölt 
jegyzőkönyvére való hivatkozással idecsatolva megküldöm az 
alföldi erdőtelepítésekről szóló nyilvántartás nyomtatvány mintáját 
•és felhívom, hogy a nyilvántartást a következő utasítás szerint 
vezesse: 

1. A nyilvántartás évek hosszú során át gyűjtendő tapaszta
latok feljegyzésére szolgáló alapvető munka, amelynek czélja egy
felől az erdősítés hatását, annak következményeit és a nyomába 
lépő változásokat a befásitott részlet talaját és környezetét illetőleg 
megállapítani és feljegyezni, másfelől a különféle fanemek fejlődése 
és a talaj ős flórája közötti összefüggést megvilágítani, végül a 
szerzett tapasztalatokból a jövőben folytatandó rendszeres erdő
gazdaság részére alapul felhasználható adatokat nyújtani. 



2. A nyilvántartást a mindenkori erdőgondnok, illetőleg helyi 
megbízott, az erdőtelepítési kirendeltség székhelyén pedig a kiren
deltségnek egyik kijelölt tisztviselője tartozik saját felelősségének 
teljes tudatában, a valóságnak megfelelően vezetni és minden fel
jegyzést a bejegyzés helyének, keltének és a feljegyzést teljesítő 
hivatali állásának feltüntetése mellett aláírásával hitelesíteni. A bejegy
zések kelte és aláírása a nyomtatvány első és negyedik oldalán a 
mindenkori feljegyzések alá, a második és harmadik oldalon pedig 
a jegyzet rovatba kerülnek. 

3. A nyilvántartásban minden vakarás tilos. A netaláni tör
léseknél és kiigazításoknál az eredeti szövegnek vagy számadatnak 
olvashatónak kell maradnia. 

4. A használatba vett nyilvántartási nyomtatványpéldányok 
egy-egy erdőgondnokság vagy helyi megbízott keretén belül, 
erdőbirtokonként folytatólagos lapszámmal ellátott külső boritó 
ivekben kezelendők és ezekben elhelyezve az erdőbirtok minden 
ei;dőrészlete külön nyilvántartási lapot (4 oldal) kap. 

Az egyes nyilvántartási lapok további intézkedésig nem 
füzendők egybe, hanem az erdőbirtokonként sorszámmal ellátott 
külön-külön külivekbe elhelyezve, kartonlapok között, avagy táblás 
borítékban lesznek megőrzendők. 

5. A nyilvántartás első és negyedik oldala a talaj jellegzé-
sére szolgál. Itt ismertetendők ugy. a talaj általános, mint külön
leges tulajdonságai, úgymint az altalaj és feltalaj minősége, össze
tétele, szerkezete, mélysége, a feltalaj külső felülete, nedvességi 
foka, vízfelvevő képessége, kitettsége ugy az égtájak felé, mint a 
klimai és geológiai behatások szempontjából (fagyzug talajvíz,, 
sziktartalom, szélnek kitett, vagy védett stb.) és a talaj élő takarója 
a jellegzetes, tömegesen és erőteljes fejlődésben előforduló gyom
növények felsorolásával. 

6. Az 5. pont alatti adatok megállapítása után a viszonyok
nak megfelelő nagy mérczéjü térképvázlatba (croquis) kell az 
erdősítés szempontjából felállítandó talajosztályok hozzávetőleges 
határvonalait berajzolni és az egyes területrészekbe telepítendő 
fanemeket megállapítani és bejegye^ni. Ezt a térképvázlatot a fel
vételt végző tisztviselőnek aláírásával ellátva, a vonatkozó nyilván
tartási törzskönyvlaphoz kell csatolni és ezért a térkép nagysága. 



csak a törzskönyvlap méreteivel, vagy azok sokszorosával legyen 
egyenlő. 

7. A nyilvántartás 2. és 3. oldalának kitöltésénél az útmuta
tást a nyomtatvány fejrovatai irják elő. Ezeket a telepítési és 
illetőleg pótlási munkálatok teljesítése után azonnal kell foganato
sítani. Az erdősítés teljes befejezte után pedig folytatólag minden 
évben a tenyészidőszak elmultával fel kell jegyezni mindazokat a 
tényezőket, amelyek a megtelepitett fiatalos fejlődését elősegítették, 
vagy esetleg hátráltatták. 

Ha egy nyilvántartási lap megtelik, a feljegyzés pótlapokon 
folytatandó, amelyeket az eredeti laphoz hozzá kell fűzni. 

8. A nyomtatványt a földmivelésügyi minisztérium erdészeti 
főosztályának segédhivatala kezeli, ahol a szükséges példányszám 
jelen rendeletre való hivatkozással és nyugta előzetes beküldése 
mellett megrendelhető. A kirendeltségek a nyomtatványt az erdőr 
gondnokságoknak, illetőleg helyi megbízottaknak szintén csak 
nyugta ellenében és ennek megfelelő ellennyugta kíséretében 
adhatják ki. 

Ezek után felhívom, hogy az ezidőszerint már szükséges 
nyomtatványmennyiséget a fenti módozatok mellett a nevezett 
segédhivatalnál rendelje meg és nyilvántartások vezetését illetőleg 
kiadott ezt a rendeletemet a kerületében működő helyi megbízot
takkal (erdőgondnokságokkal) haladéktalanul közölje és a felfek
tetett nyilvántartások helyes vezetését a maga részéről is állandóan 

» figyelemmel kisérje és ellenőrizze. 
Budapest, 1921. évi május hó 10-én. 

A miniszter helyett: Kaán 
h. államtitkár. 

/. melléklet a 7383/1921. F. M. számú körrendelethez. 

A boritéklap szövege: 

Az alföldi erdőtelepítések nyilvántartása. 

A beliv első oldala: 

A gazdasági osztály tag részlet 
talajviszonyainak leírása. 

(Talajjellegzés.) 
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Megjegyzés 
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//. melléklet a 7383/1921. F. M. számú körrendelethez. 

A boritéklap szövege: 

A kísérleti területen végzett erdőtelepítés nyilvántartása. 

A beliv első oldala: 

A i kísérleti területen 

végzett telepítések 

általános viszonyainak leírása. 

\ 

A beliv második oldala: 

gazdasági osztály tag. 



A beliv második oldal*: 
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A m. kir . földmivelésügyi miniszter 1921. évi július hó 3 - á n 
82519/1921. szám a la t t kelt és valamennyi kir. erdőfelügyelő

séghez intézett rendeletének másolata. 
A nyilvántartások egyöntetű vezetése tárgyában kiadott 104382/1899. F. M. 

számú körrendelet 12. pontjában foglaltakkal kapcsolatban rendelem,- hogy az 
erdőrendészeti áthágásokra vonatkozó határozatok végrehajtásának könnyebb 
ellenőrizhetése czéljából az erdőrendészeti áthágásokról szóló nyilvántartásának 
27. és 28. fej. rovatai között „A marasztaló jogerős határozat elévülésének ideje" 
szöveggel uj rovat iktattassák be. 

Egyúttal az erdőrendészeti áthágások nyilvántartásának pontos vezetését 
a kir. erdőfelügyelőségnek ezúttal is szoros kötelességévé teszem és utasítom, 
hogy az erdőrendészeti áthágási ügyek elintézését figyelemmel kisérje, az azok 
tárgyában hozott jogerős marasztaló Ítéletek végrehajtását állandóan szorgalmazza 
s gondja legyen arra, hogy a kiszabott pénzbüntetések behajthatóságának elévülése 
be ne következhessek. 

Amennyiben pedig azt tapasztalná, hogy a megítélt pénzbüntetések és 
eljárási költségek behajtása nem a kellő gyorsasággal éserélylyel történik, az arra 
illetékes hatóságnál a megfelelő lépéseket még az elévülési idő lejárta előtt tegye 
meg s ha eljárása eredményre nem vezetne, az esetet hozzám jelentse be. 

Felhívom továbbá, hogy megfelelő módon gondoskodjék arról is, hogy az 
ítéletek végrehajtására hivatott közegek az ítélet végrehajtásának megtörténtéről 
(a pénzbüntetés és eljárási költségek befizetéséről) a kir. erdőfelügyelőséget is 
mindenkor késedelem nélkül értesítse. 

Végül az elől idézett körrendeletet kiegészitéseképen utasítom a Czimet, 
hogy az erdőrendészeti áthágások ügyállásáról a nyilvántartás alapján ide féléven
ként és pedig mindenkor legkésőbb januárius, illetőleg július hó 15-éig összefoglaló 
jelentést tegyen s jelentésében adja okát, hogy az I.foku határozatok meghozatalánál, 
továbbá a jogerős határozatok végrehajtásánál mutatkozó elmaradásnak mi az oka. 

Jelentésében kiemelendők továbbá azok az intézkedések, melyek a jogerősen 
megítélt, de»be nem fizetett pénzbüntetések és eljárási költségek behajtásának 
szorgalmazása érdekében a Czim részéről tétettek. 

E rendeletemben kívánt első jelentése 1921. VII. 15-ig felterjesztendő. 
A miniszter helyett: Pech s. k. h. államtitkár. 

IV. 
Hivatalos közlemény. 

Közhírré teszem, hogy a Hollóháza községi (Abauj-Torna vármegye) 
születésű Wittich Béla részére 1908. évi október 21. napján 8/1908. szám alatt 
az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett 
nevezett részére 1921. évi 1414/Ef. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat adatott ki. 

Miskolcz, 1921. július 2-án. Földváry 
kir. erdőfelügyelő. 



. ' ' ' . V. s • Wf:~S 
Hivatalos közlemény. 

Közhírré teszem, hogy a Bustyaháza községi (Máramaros vármegye) 
születésű ifj. Erdélyi György részére 1904. évi október 19. napján 2/1904. szám 
alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, 
ahelyett nevezett részére 1921. évi 1390/Ef. szám alatt az eredetivel egyenlő-
értékű hiteles másodlat adatott ki. 

Miskolcz, 1921. július 10-én. 
Földváry 

kir. erdőfelügyelp. 
c>? úk ú& 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Kitünte tések. Az államerdészet két igen érdemes tisztvise
lőjét érte nyugdíjaztatása alkalmábőllegfelsőbb helyről a jól meg
érdemelt kitüntetés. RochlUz Dezső miniszteri tanácsost nyugdíjaz
tatása alkalmából a helyettes államtitkári czimmel, Ormay Kálmán 
főerdőtanácsost pedig a miniszteri tanácsosi czimmel tüntette ki 
a Kormány/ó Ur Ő Főméltósága. Rochlitz Dezső 1886. évi szep
tember 21-én lépett állami szolgálatba. Kezdetben az ungvári 
kincstári erdészeti uradalomban az erdőrendezőségnél, majd az 
erdőgazdálkodás körében szolgált. Az 1889. évben a földmivelés
ügyi minisztériumba rendeltetett be, ahol rövidebb ideig az állami 
kezelésbe vett községi erdők ügyosztályában, később pedig az 
erdőfelügyeleti ügyosztályban működött. Utóbbinak 1915. évtől 
kezdve nyugdíjaztatásáig vezetője volt. Érdemeinek elismeréséül 
1916-ban miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel ruháztatott 
fel, majd 1917-ben miniszteri tanácsossá neveztetett ki. 

Rochlitz Dezső szolgálatát mindenkor példás kötelességérzet
tel és ügybuzgósággal látta el. Kiterjedt és alapos szaktudása 
mellett nemcsak a szorosan vett erdészeti közigazgatásra, hanem 
az abba kapcsolódó más szolgálati ágazatokra vonatkozó jogsza
bályoknak is alapos imerője volt. E kiváló képességeit különösen 
a törvényelőkészítő munkálatoknál elismerésre méltóan érvényesítette. 

Ormay Kálmán 1883. október 30-án lépett állami szolgálatba. 
1903-ban [ a zsarnóczai erdőhivatal vezetésével bízatott meg, majd 


