
KÜLÖNFÉLÉK. 

Horváth Sándor min. tanácsos kitüntetése. A föld
mivelésügyi minisztérium erdőfelügyeleti (1. A.) főosztályának 
főnöke, Horváth Sándor miniszteri tanácsos, a hazai erdő
gazdaság körül szerzett érdemeiért a királyi elismerés ujabb 
megnyilatkozásában részesült, amelyről a hivatalos lapban 
megjelent következő legfelső kéziratból értesültünk: 

A személyem körüli magyar minisztérium ideiglenes vezetésével 
megbizott magyar miniszterelnököm előterjesztésére Horváth Sándor 
földmivelésügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak a közszolgálat 
terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül Szent-István-rendem kis
keresztjét díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben 1910. évi május hó 8-án. 
Ferencz József s. k. 

Oróf Khuen-Héderváry Károly s. k. 

Nem az első alkalom, hogy királyi elismerésben részesül 
Horváth Sándor min. tanácsosnak erdészetünk érdekében és 
főként a közbirtokossági és községi erdők tulajdonosainak 
anyagi érdekeiért lankadatlan buzgalommal és sokszor igen 
nehéz viszonyok között kifejtett tevékenysége. Mégis most 
különös örömmel üdvözöljük őméltóságát abból az 
alkalomból, hogy az egyetlen magyar rendjelnek ritkán 
adományozott magas kitüntetésében részesült, remélve hogy 
működésének ez a legfelső helyről származó elismerése 
azzal a megnyugvással és megelégedéssel tölti el lelkét, 
amelyből a szakunk érdekében való további kitartó küz
delemhez ujabb és ujabb erőt merit. 

A tavaszi erdészeti államvizsga május hó 2. és 11. napjai 
között folyt le. A vizsgáló bizottságban Horváth Sándor min. 
tanácsos elnöklete alatt Vadas Jenő min. tan. főiskolai tanár, Téglás 
Károly m. kir. főerdőtanácsos és Bund Károly egyesületi titkár 
vett részt, Horváth Sándor bizottsági elnököt két napon át Tom-



csányi Gyula min. tan. helyettesítette. 17 vizsgázó jelentkezett, kik 
közül 12 kapott oklevelet, névszerinti Ács Ferencz, Bizony Ferencz, 
Egyed György, Göndör Béla, Ilykovits László, Jónásch Kornél, 
Kővári György, Kriváchy Andor, Magyar János, Nemes Béla, 
Orosz Zoltán, Szilvay József. 

A vizsga írásbeli részén a következő három kérdés volt meg
oldandó: 

I. 

Mi az oka egyes erdőterületeink elértéktelenedésének, vagyis az. u. n. kopárok, 
bokios legelők és rontott erdők keletkezésének? 

A magassági fekvéssel változó termőhelyi viszonyok között milyen fafajok 
telepítésével és milyen erdőművelési elvek és szabályok alkalmazásával történ
hetik sikerrel az elkopárosodott területek beerdősitése, a bokros legelők átala
kítása és a rontott erdők megjavítása ? 

II. 

A mellékelt raj/on ábrázolt és az alábbi erdőleirásban ismertetett erdő
birtokot, amely két testvér tulajdona, a tulajdonosok között meg kell osztani. Kérdés 

1. hogy mennyit kell a faállományok értékében mutatkozó különbözet fejé
ben az egyik rész tulajdonosának a másik kárpótlására fizetnie, ha a szétosztás 
ugy történik, hogy mindkét birtokos egyenlő gazdasági értékkel biró talaj
részeket kap ; 

2. hogyan alakul a készpénzben kiegyenlítendő értékkülönbözet, ha a meg
osztásnál nem ragaszkodunk az egyenlő talajértékekhez, hanem a terepviszonyok 
szerint czélszerünek mutatkozó megosz
tást fogadjuk e l? 

A vágásforduló 80 évvel, a kamat
láb 31/'- (V )-kal, az egy holdra eső évi keze
lési költség 1*5 K-val veendő fel. A szá
mításoknál az elő és mellékhaszonvételek 
egyszerűség kedvéért mellőzendők. A 
szükségesnek talált egyéb adatokat vegye 
fel vizsgáttevő belátása szerint. 

Részletes erdőleirás. 
1. 200 k. hold. II. termőhely. Vágás

terület. Tölgytenyésztésre alkalmas. 
2. 300 k. hold. Bükk 1-0 150 éves, 

holdanként átlag 180 mfl értékesíthető 
fatömeggel. A felújítás során 0"5 részben 
fenyőfélék (főként jegenyefenyő) keve
rendők a bükkujulat közé. 

3. 200 k. hold. Mint előbbi. (2.) 



4. 500 k. hold. Kocsántalan tölgy 0 6, bükk, gyertyán 0*4, átl. kor 10 év, 
sűrűség l'O A tölgy részben mesterséges uton elegyittete.t, m'által holdanként 
átlag 20 K erdősítési költség merült fel. 

A termőhely a 2., 3 . és 4. részletben is II. 

Fatermési tábla. 
Apadékmentes, értékesíthető fatömeg II. termőhelyen 80 éves korban k. 

holdanként: 

írja le vizsgáttevő, hogy mily viszonyok között tartja indokoltnak: 
1. a fatermésnek tövön való értékesítését ; 
2. az erdei szállító eszközök mellett kitermelt állapotban való eladását; 
3. a fatermésnek, illetőleg jelentékeny részének az uradalom által való 

további feldolgozását fürészüzem utján. 

Borsod, Gömör, Heves megyék Erdészeti Egyesülete folyó 
évi közgyűlését június hó 19-én délelőtt a dobsinai jégbarlang 
mellett tartja meg. A közgyűlésen Kellner Viktor városi erdő
mester fogja Dobsina város erdőgazdaságát ismertetni. A köz
gyűlést a jégbarlang megtekintése követi Ruffinyi Jenő m. kir. 
bányatanácsos, a barlang felfedezőjének vezetése alatt. Délután 
kirándulás két csoportban. Az egyik csoport Poprádra megy és 
útközben megkoszorúzza a Greiner-emléket (Greiner Lajos her
czegi erdőtanácsos emlékére emelt obeliszk). A másik csoport 
Pusztamezőn hál meg és másnap hajnalban a Királyhegyre megy 
a havasalji erdősítések megtekintése végett, ahol Szénássy Béla 
herczegi erdőrendező tart előadást. Visszatérés és elutazás Vereskőn át. 

A legújabb vasúti és hajózási térkép. Most hagyta el a 
sajtót Magyarország és Ausztria, valamint Bosznia és Herczegovina 
vasúti és hajózási térképe. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 
által felülvizsgált és 73166/910 sz. a. jóváhagyott 1910. évi kiadás. 
Szerkesztette és kiadja: Klösz György és fia térképészeti műintézete, 
Budapest. A térkép 140/108 cm nagyságú s ugy Magyarország, 
mint Ausztria, valamint Bosznia és Herczegovina teljes vasúti 
hálózatát s hajózható folyóit, továbbá a határoló külföldi vasutak 
főbb vonalait és csatlakozásait tünteti fel. Tájékoztatást nyújt a 
vasutak üzemének jellegére nézve is (szabványos, vagy keskeny-
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Bükk 
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III. 



vagy kettősvágányu, fogaskerekű és villamos üzemet illetőleg), 
továbbá a nyilvános közraktárak s a vámhivatalok is fel vannak 
tüntetve az illető állomásnév mellett. Ára 5 kor., vászonra felhúzva 
léczekkel pedig 12 kor. 

Halálozás. Ratkovics Lukács nyug. kir. erdészeti fizető-szám
vevő m. hó 13-án Zágrábban elhunyt. Béke hamvaira! 

Személy i h i r . Sándor Imre, a Stainer-féle magpergetö volt vezetője a 
czég kötelékéből kilépett. Sándor Székesfehérváron telepedett le, ahol német és 
angol czégek képviseletét vállalta el, főleg gazdasági magvakban. 

c £ ? ű£ 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

A m. kir. pénzügyminiszternek 30638/1909. számú elvi 
jelentőségű rendelete az erdőszolgák szolgálati fegyvereinek 

adómentessége tárgyában. 
Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 38. §-a, az abban szabályozott hatósági eskü 

letételére jelentkező erdőőröktől a szakvizsga igazolását kifejezetten nem kívánja 
s mint ilyen minősítést ezen idézett szakasz utolsó bekezdése a magánbirtokosok 
erdőőreitől egyáltalában nem kivan, a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 1906. 
évi 81535,1/A'l . számú rendeletével megengedte, hogy amely erdők jövedelme 
kizárólag szakvizsgázott erdőőrök tartását meg nem birja, ott az őrzést erdő
szolgák is teljesíthessék s ezek hatósági esküt is tehessenek, s minthogy továbbá 
az erdőtörvény 40. §-a szerint a hatóságilag felesketett erdőörök tekintet nélkül 
arra, vájjon a törvény 17. §-ában a megnevezett, vagy pedig magánerdőbirto
kosok szolgálatában állanak-e s igy tekintet nélkül arra is, hogy az erdőőri 
szakvizsgát letették-e vagy sem, szolgálatukban közbiztonsági közegeknek tekin
tendők, nevezett miniszter ur 1908. évi 97400. számú rendeletével megengedte azt 
is, hogy a hatóságilag felesketett erdőszolgák szolgálati fegyvert viselhessenek. 

Az előrebocsátottak szerint tehát a szolgálati fegyver adómentességét nem 
a szakképzettség, hanem kizárólag a hatósági eskü állapítja meg, a felesketett 
erdőőri személyzetet kisegítő felesketett erdőszolgák fegyverei annál is inkább 
adómenteseknek minősitendők, mert az 1883. évi XXII I . t.-cz. 5. §-ának c) pontja 
a közbiztonsági közegek szolgálati fegyvereit amúgy is adómenteseknek jelenti ki. 

Budapest, 1909. április 8-án. 
A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök helyett: 

Désy s. k. 
államtitkár. 


