
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 
Budapest. 

(Erdei munkások felmentésének meghosszabbítása tárgyában.) 

D. 7580. Honvédelmi miniszter ur idei 6000. számú rendeleté
vel tűzifa, bánya-, talp-, donga- és czellulózefa, faszén, mű- és 
haszonfa termelésénél és ezek szállításánál, a gőzfürészeknél és 
tűzifa, nagyvágóknál, az erdészeti építkezéseknél alkalmazott, a m. kir. 
honvédelmi, a cs. kir. osztrák honvédelmi, a cs. és kir. hadügy
miniszter, a m. kir. honvédkerületi és a cs. kir. katonai (hadtest) 
parancsnokságok által meghatározott időre felmentett legénység
ben állományú népfelkelésre kötelezett erdőgazdasági munkások, 
fuvarosok és alkalmazottak, üzemi tisztviselők, munkafelügyelők, 
gépészeti személyzet, valamint az emiitett faanyagok termelőinek 
felmentése, mely idei márczius 31-én és azon tul lejár, további 
intézkedésig hivatalból meghosszabbíttatott. 

A bánya- és talpfatermelés érdekében a felmentett munkások, 
fuvarosok, tisztviselők és termelők felmentése azonban, tekintet 
nélkül arra, népfelkelésre vagy katonai szolgálatra kötelezettek-e 
(tartalékosok, póttartalékosok), ugyancsak további intézkedésig meg
hosszabbíttatott. Az érdekeltek azonnal értesitendők, hogy felmentési 
lapjukkal azonnal jelentkezzenek alkalmazásuk helye szerint illetékes 
járási főszolgabírónál (városi polgármesternél), hol az emiitett 
rendelet értelmében a felmentés hivatalból történt meghosszabbítása 
az illető felmentési lapjára hivatalosan rávezetendő. Ezzel kapcsolat
ban értesítem, hogy a m. kir. honvédkerületi parancsnokságok 
további intézkedésig erdőgazdasági érdekből egyáltalában nem 
engedélyezhetnek felmentést. A honvédkerületi parancsnokságok
hoz időközben beérkezett és a fentiek értelmében általuk már 
el nem intézhető felmentési javaslatok, a honvédelmi miniszter ur 
fentemiitett rendeletére való hivatkozással, a m. kir. földmivelési 
minisztérium I. A. 4. ügyosztályhoz terjesztendők fel. 

Földmivelésügyi miniszter. 



* 

Az „Országos Erdészeti Egyesület" tekintetes titkári 
hivatalának 

Budapest. 
(Kéreg- és tanninfatermelő munkások felmentése tárgyában.) 

7908/1917/I/A/4. sz. — A m. kir. honvédelmi miniszter ur 
1917. évi 4714. eln. Mg./A. számú rendeletét, a honvédelmi miniszter 
úrral egyetértőleg azzal az értesítéssel adom ki, hogy a rendelet 
1. pontjában emiitett felmentési javaslatok a tűzifa-, talpfa- és többi: 
termeléssel kapcsolatos felmentésekre vonatkozólag előirt szabályok 
szerint szerkesztendők. 

Egyúttal értesítem, hogy ezek a felmentési javaslatok nem a 
felmentendők mindegyikére külön-külön állitandók ki, hanem egy 
és ugyanazon csertermelő üzem alkalmazottjai és munkásai egy 
és ugyanazon javaslatba veendők fel; a felmentési javaslatok egy
mással teljesen egyező kettő (2) példányban terjesztendők fel. 

Budapest, 1917. évi márczius hó 27-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Pech Kálmán s. k. 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. honvédelmi minisztériumnak 1917. évi márczius hó 
17-én 4714. eln. Mg./A/1917. szám alatt kelt s valamennyi magyar
országi járás főszolgabirájához, r. t. város polgármesteréhez 
és thjf. város közönségéhez intézett rendeletének másolata. 

A tölgy- és fenyőkéreg, valamint cserzőanyag kitermeléséhez 
szükséges munkásoknak, a katonai, illetve népfölkelési szolgálat 
alól a folyó évi termelési időszakra való felmentésére vonatkozólag 
a következőket rendelem: 

1. A felmentendőkre vonatkozólag, külön, egyénenkénti szabály
szerű felmentési javaslat szerkesztendő és a főispán ur utján a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz sürgősen, soronkivül fel
terjesztendő. 

2. Az 1892—1898. évfolyambeliek közül csak azoknak fog a 
felmentés engedélyeztetni, kikről megállapittatott, hogy arczvonal-
beli szolgálatra nem alkalmasak. 



7908/1917. F. M. számhoz. 
Kimutatás. 

1. Az erdőbirtokos, vagy kéreg- (cserfa-) termelő 
neve és lakhelye, illetőleg a czég székhelye 

• (község, járás, ország) 

2. Az erdő fekvése, melyben a kéreg- (cserfa-) ter
melés eszközöltetni fog (község, járás, ország) 

3. Az erdőbirtok kiterjedése (hektárokban), melyen 
a kéreg- (cserfa-) termelés eszközöltetik 

4. A fatömeg mennyisége (tömör « 3 -ben) 

5. A kitermelendő áru megközelítő mennyisége: 
a) fenyőkéreg 
b) tölgykéreg 
r) cserfaanyag (tölgy, gesztenye) 

6. Ezen árumennyiség kitermeléséhez szükséges 
egyének száma 

7. Békeidőbeli állomány: 
a) erdészek 
b) erdőőrök 
c) erdőmunkások (fuvarosok) 

8. Jelenlegi állomány: 
a) erdészek 
b) erdőőrök 
c) erdőmunkások (fuvarosok) 

9. A felmentendők száma: 
a) erdészek 
b) erdőőrök 
c) erdőmunkások (fuvarosok) 

10. Hadi felügyelet alá van-e az üzem helyezve, 
szállit-e a hadseregnek, eladott-e már a ki
termelendő mennyiségből, ha igen? mennyit 
és kinek? 

11. Egyéb figyelemre méltó közlemények 



3. A hadrakelt sereghez tartozók, valamint a hadsereg részére 
dolgozó üzemeknél alkalmazottak nem fognak felmentetni, tehát 
felmentésre egyáltalán javaslatba sem hozhatók. 

4. A felmentések engedélyeztetni fognak: 
a) íölgykéregíermelés czéljából márczius hó 15-től július hó 

31-ig terjedő időben, legfeljebb 4 hétre: 
b) fenyőkéregtermelés czéljából május hó 1-től augusztus 31-ig 

terjedő időben, legfeljebb 10 hétre; 
c) a tanningyártásra alkalmas tölgyhulladék- és tuskófatermelés 

czéljából, legfeljebb 6 hétre. 
5. A felmentések meghosszabbításának nincs helye. 
6. Hadifoglyok a folyó évben külön erre a czélra rendelke

zésre nem bocsáttatnak, hanem azok esetenként a vármegyei gazda
sági munkabizottságtól igénylendők és a rendelkezésre álló álllomány 
arányában fognak kiutaltatni. 

Ez a rendeletem a legczélszerübb módon azonnal közhírré 
teendő. 

A miniszter helyett: 
Karátson s. k. 

államtitkár. 

út út út 


