
Kedvezményes tüzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a kö
vetkező állomásokat vette fel a kedvezményes szállításra jogosult 
feladóállomások sorába: Nagyszekeres és Uzovicstelep. 

Írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti 
Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pe
dig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 
oldalas ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást nem 
igénylő cikkekért 16 oldalos ívenként 32 pengőt, egyszerű közle
ményekért 16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel 
végett közli: a kiadóhivatal. 

H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K 
47.900/1933—1/2. szám. 

H I R D E T M É N Y 

az állami erdei facsemeték és suhángok kiszolgáltatása tárgyában. 

Az államrendészeti csemetekertek facsemete és suháng feles
legei az 1933. év őszén és az 1934. év tavaszán az ezeket igénylő 
birtokosoknak az alábbi feltételek mellett fognak kiszolgáltatni: ] 

I. alföldi erdők, fasorok, szélfogópászták és facsoportok telepí
tésére, továbbá az ország bármely részén lévő kopár és vízmosásos 
terület beerdősítésére erdei facsemeték az államerdészeti csemete
kertekben csomagolatlanul átadva, teljesen díjmentesen; 

II. alföldi gazdasági fásítások céljaira suhángok az államerdé
szeti csemetekertekben csomagolatlanul átadva, a kiszedési költsé
gek megtérítése ellenében; 

III. erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, 
továbbá egyéb fásítási célra e r d e i f a c s e m e t é k , s illetőleg 
s u h á n g o k a megállapított ár, valamint az esetleg felmerülő 
csomagolási és vasúthoz való szállítási költségek megtérítése 
ellenében. 

IV. Méltánylást érdemlő esetekben az államerdészeti csemete
kertektől távol eső birtokosok, az illetékes m. kir. erdőigazgatóság 
által igazoltan rossz viszonyok között lévő és fuvarerővel nem ren
delkező kisbirtokosok, továbbá a. szegény birtokosságok tulajdonát 
képező L alatt részletezett területek erdősítéséhez és fásításához 
szükséges erdei facsemeték díjmentesen és a felmerülő csomago
lási és szállítási költségek, a II. alatt részletezett területek fásítá
sára kért suhángok pedig díjmentesen és a kiszedési, comagolási 
és vasúthoz való szállítási költségek elengedésével szolgáltatnak ki. 



A csemeték és suhángok ára, kiszedési, csomagolási 
és vasúthoz való szállítási költségé: 
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A fenti árakban a csemeték és suhángok kiszedési költsége, 
mely ezer darabonként fenyőcsemeténél 1 P 40 fillér, lombfa
csemeténél 2 P, suhángoknál darabonként 8 fillér, már bennfoglal-
tatik. Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási 
költség ezer darab csemete után 1 P, egy csomag suháng után 2 P. 

Az 1933. év őszi erdősítésekhez facsemetéket és suhángokat 
legkésőbb 1933. év július hó végéig, az 1934. év tavaszi ültetésekhez 
szükséges facsemetéket és suhángokat pedig legkésőbb 1933. évi 
október hó végéig, az ültetés helyére illetékes m. kir. erdőigazgató
ságnál vagy m. kir. erdőhivatalnál szóban vagy írásban kell 
igényelni. 

Az igénylésben meg kell jelölni a beültetendő terület helyét 
(község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, 
vágás, tisztás, stb.), kiterjedését, a szükséges csemeték s illetőleg 



suhángok faját, korát és mennyiségét, az ültetés idejét (1933. év 
ősz, vagy 1934. év tavasz), a jelentkezőnek vagy megbízottjának 
pontos címét (lakóhely, utolsó posta) és végül, hogy a csemeték s 
illetőleg suhángok a közölt (1—IV.) feltétel melyike szerint volná
nak kiszolgáltatandók. 

Elkésetten, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz köz
vetlenül, vagy más hatóságokhoz benyújtott igénylések figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Azok, akik a kiutalványozott csemetéket vagy suhángokat ok 
nélkül visszautasítják, vagy nem arra a célra használják fel, ame
lyet megjelöltek, a jövőben állami csemetében nem részesülnek. 

Az 1898. évi XIX. t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdő és 
kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalvá-
nyozása iránt a m. kir. erdőigazgatóságok ezentúl is hivatalból 
intézkednek. 

A csemeték és suhángok tavasszal március és április hónap-
ban, ősszel pedig október és november hónapban fognak kiadatani 
s illetőleg Szétküldetni. 

Budapest, 1933. évi április hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Faküldemények fuvarozása. Értesítjük a t. fuvaroztató közön
séget, hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 22.753—933. VI. 
b. számú rendelete értelmében a magyar—román határ és a Tisza fo
lyam közöti, valamint a szolnok—nyirábrányi vasúti vonal által hatá
rolt területre — ezen utóbbi vasútvonalon fekvő állomásokat is bele
értve OSzolnok város kivételével), valamint Szeged és Debrecen váro
sok területére az ország más részeiben fekvő belföldi állomásokról a 
vámtarifa 193. tétele alá tartozó kemény, aprítatlan tűzifa (hasáb és 
dorongfa) küldeményeket azonnali hatállyal csakis a m. kir. földmívelés
ügyi minisztérium által kiálított szállítási igazovány alapján szabad 
vasúton szállítani. 

Ugyancsak kizárólag szállítási igazolvánnyal szállíthatók a fentebb 
megjelölt elhatárot területen fekvő állomásokról (Szeged és Debrecen 
állomásokat is ideértve) az ország más részeiben fekvő belföldi vasút
állomásokra rendelt ily tüzifaküldemények is. 

A szállítási igazolvány mintája a következő: 

„Szállítási igazolvány. 
Melynek alapján lakos 

jogosult . ország állomásáról 
ország állomására . . q (betű

vel q ) , a vámtarifa 198. tétele alá tartozó aprítatlan 
kemény tűzifát (hasáb-, dongafa) vasúton szállítani. 

Ez az igazolvány napig érvényes. 
Budapest, 1933. évi hó . . . . n. 

(A kiállító hatóság.)" 



A szállítási igazolványt a küldemények feladása alkalmával a fu
varlevélhez csatolni kell. Ennek hiányában a szóbanlevő küldeményeket 
vasúton szállítani nem szabad. 

A bekezdésben hivatkozott rendelet nem vonatkozik azokra a tűzifa 
(hasáb-, donga-) küldeményekre, amelyek az elhatárolt területet átme
netben érintik. Az 'ilyen küldeményekre azonban olyan utólagos rendel
kezést, amely rendeltetési helyként valamely elhatárolt területen fekvő 
állomást jelölne meg, nem szabad tenni, kivéve'ha a megfelelő szállítási 
igazolvány utólagosan a fuvarlevélhez csatoltatik. 

Budapesten, 1933. évi április hó 13-án. 
A magyar királyi államvasutak igazgatósága. . 

I R O D A L O M 

magyar erdőkben (és nyilvános parkokban) honos és fonto
sabb honosított lombos fásnövények levelekről való határozója. 
(Lomblevélhatározó). Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. XIV. műnyomású 
táblán, 320 képpel. Szerző kiadása. Sopron, vitéz Tóth Alajos könyv
nyomdai műintézete, 1933. 

A magyar erdészeti szakirodalomban már évek óta hiányzott 
oly határozó mű, melynek segélyével a hazai és hazánkban honosí
tott lombos fásnövényeket — a nyári időszakban — leveleikről meg 
lehetett volna határozni. E hiányt pótolja Szerzőnek most megjelent 
műve. Bár e határozó elsősorban a soproni főiskola erdőmérnök
hallgatósága, továbbá egyetemi és főiskolai hallgatók részére ké
szült, tanulságos tartalmánál fogva mégis igen jó hasznát fogja 
venni mindenki, aki botanikai és dendrológiai tanulmányokkal fog
lalkozik. 

E határozóban csakis a télre lombjukat lehullató, úgynevezett 
lombos fásnövények leveleinek ismertetését kapjuk; a fenyőfélék tű-
leveleinek ismertetését Szerzőnek az 1932. évben megjelent „Rügy
határozó" című műve foglalja magában. Az örökzöld lombos fás 
növények leveleinek ismertetése pedig mindakét határozóban bent 
foglaltatik. 

A mű „Bevezetésé"-ben 10 oldalon kimerítő ismertetést kapunk 
a levelek állásáról, a levél részeiről, az egyszerű és összetett levél
ről, a levél alakjáról, a levelek csúcsának, vallanak és élének külön
féle alakú kiképzéséről, a levélnyélről, a tövisről stb. A határozó 
használatának módját is e részben közli a Szerző. 

A következő és 12 oldalra terjedő „A levélhatározó útmutató 
vázlata" című részben pedig a mű alapvető beosztásával ismerke
dünk meg. 




