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A faforgalom hatósági szabályozása. 

'r]Wr magyar kormány a fa- és faszénforgalom szabályozására 
/—ll teljes csendben a magánjogba mélyen belenyúló rend

kívüli intézkedésre határozta el magát, amelynek indokai 
és czéljai ma, amikor ezeket a sorokat írjuk, még nem állanak 
minden részletükben tisztán előttünk. 

Az 1917. évi 1851. M. E. sz. kormányrendeletről van szó, 
amelyet alább Erdészeti Rendeletek Tára czimü rovatunkban teljes 
szöveggel közlünk. 

Ez a rendelet mindenekelőtt a bányafának és talpfának be
jelentésére vonatkozó, csak legutóbb módosított rendeletet eltörli és 
csekély kivétellel mindenféle fatermékre kimondja a bejelentés 
kötelezettségét. A bejelentés átvételére a kereskedelemügyi minisz
térium fenhatósága alatt álló, de értesülésünk szerint lényegileg 
erdészeti szakemberekből alakított uj faértékesitő hivatal hivatott, 
amely Budapesten a piaristák régi rendházában fog székelni. 

A bejelentett készletek hovaforditása felől a faértékesitő hivatal 
rendelkezik 30 napon belül, sőt a külföldnek szánt készletek 



értékesítését teljesen magának tartja fenn. A folyó évi július hó 
31-ig terjedő időre bizonyos átmeneti intézkedések foglaltatnak a 
rendelet 10. §-ában, amelyek azonban igen szűk mederben mozog
nak és már magukban véve, ha a hivatalra zúduló hihetetlen 
munkatömeg nem is szülne technikai akadályokat, minden való
színűség szerint igen nagy akadályai lesznek a faforgalomnak, 
amely június 15-ével az eddigi szerény mértékről is alább fog 
szállani. Ez volt egyébként átmenetileg vagy maradandóan az 
összes központok hatása. 

Arról, hogy a hivatal a fatermékek szállítására vonatkozó 
szerződéses kötelezettségeket mennyire fogja figyelembe venni, 
a rendelet 9. és 15. §-a nyilatkozik. Jogköre e szerint az ilyenek 
korlátozására, esetleg megsemmisítésére is kiterjed. 

A 12. § szerint a bejelentés alá eső készletek csak a hivatal 
utján vagy jóváhagyásával adhatók el és csak a hivatal által meg
állapított módon dolgozhatók fel. 

A 19. §-ban emiitett egészen apró (5000 kg-ig terjedő) helyi 
eladáson kivül tehát az ország egész fakereskedelme a hivatal 
retortáján fog átmenni, ha csak igen sok üzemre vonatkozóan 
generális engedélyek nem fognak kiadatni, amelyek az eljárás 
nehézkességén enyhítenek. 

A 13. § a kitermelt fára fürészárura és faszénre igen jelen
tékeny dijakat vet ki, amelyek nyilván mindannyiszor fizeten
dők, ahányszor a termék gazdát cserél, sőt a szerződésileg 
már régebben lekötött, de június 15-én tul átadott áru után is 
le kell róni a dijakat, anélkül, hogy azok a vevőre át lennének 
háríthatók. 

A bejelentett készleteket a hivatal maga értékesiti, vagy azzal 
a feleket bízza meg. (15. §). Azt hiszszük, hogy az esetek túlnyomó 
számában ez az utóbbi eljárás fog életbe lépni; mert szinte 
elképzelhetlennek tartjuk, hogy egymaga a hivatal az ország fa-
forgalmának bár kis részét is, le tudja bonyolítani. 

Különösen szigorú korlátozás alatt állanak a 9 §. d) pontja 
értelmében a hivatal által kijelölt tartalékok (17. §). 

Tudtunkkal az ország fatermelése jelenleg nem tud a szükség
letnek megfelelni. Érdeklődéssel tekinthetünk tehát az elé, hogy 



miből fognak a tartalékok kijelöltetni s nem fognak-e a fainség 
súlyosbodásához vezetni? 

A 18. § a katonai igazgatás részéről eszközölt favásárlásókat 
is bizonyos kormányellenőrzés alá helyezi. 

A 19. § belföldi szükségletekre szánt, havonként egy félre 
vonatkozóan 5000 kg-ní\ nem nagyobb eladásokat bejelentés 
nélkül is engedélyez. 

Ez a szakasz tehát csak fél kocsirakomány erejéig biztosítja 
a szabad forgalmat, ami egyfelől a vasúti szállítást megdrágítja, 
másfelől az egészen apró, de vagonnál többet fogyasztó 
üzemek, pl. péküzletek fával való ellátását feles módon megnehezíti. 

Ezen rendelkezés ellenőrzése ugy a hivatalra, mint a félre 
nézve igen súlyos terhet ró. A felet arra kényszeríti, hogy veze
tendő raktárkönyvébe minden vevőt névszerint vezessen be, ami 
sok helyen nem történt meg, mert megelégedtek a több fél fáját 
szállító fuvaros nevének bejegyzésével, továbbá arra is készteti, 
hogy eladási lajstromát teljes részletességei terjeszsze hónapról
hónapra a hivatal elé, amely igy havonként óriási adathalmazt lesz 
kénytelen átnézni. 

Ha a katonai kincstár, illetőleg a tartalékként lefoglalt kész
letek vásárlására feljogosítottak (többnyire közintézmények, városok) 
és az eladó között az árra nézve megállapodás nem jő létre, az 
árat az ármegállapitó bizottság szabja meg, amelyben az érdekelt 
minisztériumok képviselőin kivül ezúttal paritásos alapon a magán
erdőbirtokosok és magánerdőtisztek is résztvesznek a fakereskedelem 
és faipar képviselői mellett. 

Ily esetben azonban a dijak háromszorosa fizetendő. 
Az ármegállapitó bizottság az árakat a feladó állomásra (tutaj

kikötőre) állapítja meg kötelező érvénynyel. A továbbszállitási 
költségekre és a minőségre vonatkozó viták eldöntésére a faérté
kesitő hivatal a 27. § szerint választott bíróságot jelöl ki, ha pedig 
ezt a felek igénybe nem veszik, szakértők meghallgatása mellett 
a járásbíróság, illetőleg végérvényesen a törvényszék illetékes. 

A 28, § az átadási helyet a rakodón, illetőleg a faértékesitési 
hivatal által megnevezett vasúti állomáson jelöli meg. 

Az erdőbirtokos a mai fuvarozási viszonyok között ennek a 
feltételnek igen sokszor nem fog eleget tehetni. 



A 29. § szerint a külföldi értékesítésre rendelt fatermékeket 
az eladó az ármegállapitó bizottság által megszabott árakon köteles 
a hivatal rendelkezésére bocsátani az egyszeres dijak levonása 
mellett. Az üzletkötést azonban ekkor is reá ruházhatja a hivatal 
a tulajdonosra. 

Érdeklődéssel tekinthetünk a hivatal szervezetének oly irányú 
kiépítésére, amely őt külföldi üzletek. kötésére alkalmassá teszi. 

Arról, hogy hová folyik be az az ártöbblet, amely a hivatal 
által fizetett és az általa a külföldi vevővel szemben elért ár között 
felmerül, nincsen rendelkezés. Amennyiben ez nem a fatermelő-
nek jut, ez tulajdonképen azt jelenti, hogy a magyar erdőgazda
ság és fakereskedelem elesik attól a haszontöbblettől, amelyet kül
földi üzletek utján máskülönben elérhetne. 

30. §: 5000 kg-ot meghaladó szállítmányok szállítási engedély
hez vannak kötve. 

42. § : A dijakból befolyó jövedelemből a hivatal saját költ
ségeit fedezi s a maradékot alapszerüen kezeli. Az alap rendeltetése 
a kincstári erdőbirtok gyarapítása a háború után várható nagy 
fakihasználások némi ellensúlyozására, továbbá kopárok erdősítése. 

A kincstári erdőbirtok a dijak fizetése alól nem vonja ki 
magát. 

A 44. §-ból arra következtetünk, hogy a kincstár bizonyos, 
esetekben az árverés utján való faeladástól el akar tekinteni. 

Ezzel valószínűleg elejét kívánja venni annak, hogy a ki
termelt fára kiirt árveréseken kifejlődő nagy verseny következtében 
elért igen magas árakkal a maga részéről is hozzájáruljon a nyers 
és ennek következtében még inkább a feldolgozott fának is nagy
mérvű drágulásához és több befolyást és szabadságot akar biztosí
tani magának a közszükségletek kielégítésénél. Az árverésen kívül 
való értékesítésnek azonban aránylag szük korlátok között kell 
maradnia. 

* 
A magyar erdőgazdaság történetében eddig elő nem fordult, 

mélyreható rendelet ezen rövid áttekintése után, amelybe már néhány 
reflexiót is belefűztünk, elmélkedjünk röviden annak czéljai és 
várható hatása felől, amennyire azokat a rendeletből magából fel-



ismerhetjük, mert a kormány a rendeletet eddig kommentárral nem 
kisérte és előzetesen sem közölte szándékait az érdekelt társadalmi 
érdekképviseletekkel. 

A rendelet elsősorban arra látszik hivatottnak, hogy a kormányt 
egyelőre a kitermelt fa mennyisége felől hitelesen tájékoztassa és 
a készletek állandóan nyilvántartassanak. Ez a tájékozódás eddig 
hiányzott, vagy csak részleges volt. 

A készletek ismeretének legfőbb czélja a katonai szükséglet 
fedezése, amennyiben az a harczok által már nem érintett ország
részekből történik. Azu. n. belső hadszintéren a hadsereg bizonyára 
ezentúl is a faértékesitő hivatal elkerülésével, a legrövidesebb 
rekviráczió utján lesz kénytelen esetleges sürgős szükségleteit fedezni, 
melyekről a hivatal majd csak utólagosan fog értesülni. 

A hadsereg közvetlen szükségletén kivül a vasutak, a bányák 
s egyéb, a hadi szükségletekkel kapcsolatos üzemek, végül a nagy
közönség, a városok faszükségletének fedezését kívánja a kormány 
irányítani a faértékesitő hivatal utján. 

Azt hiszszük, hogy nem csalódunk, ha ennek a hivatalnak a 
háború utáni időre is bizonyos szerepet tulajdonítunk, legalább 
is addig, amig a hadsereg sürgős szükséglete kikapcsolódik és a 
termelés ismét rendes keretekbe tér vissza. Oly szervre, amely 
gondoskodik arról, hogy elsősorban a belföldi szükséglet fedez
tessék s csupán az ezenfelül fenmaradó készlet, illetőleg az itthon 
jelenleg még ipari feldolgozásra nem kerülő választékok kerüljenek 
a külföldre, szükség lehet, de ez a fakereskedelem államosítását 
még nem okolhatja meg. Külforgalmi tekintetben nehéz lesz a 
helyzet. A valutajavitás fontos érdeke össze fog ütközni az égető 
belföldi szükségletek kielégítésének érdekével. A kiegyenlítődés 
csak a termelés rendes kereteinek elérése, sőt időleges túllépése 
utján lesz elérhető. 

A faértékesitő hivatal rendeltetései közé az árak szabályozását 
is kell számitanunk. Közvetlen rendelkezéseket erre nézve ugyan 
a rendelet csak azokra az esetekre tartalmaz, amidőn az árumeg-
állapitó bizottság határozza meg az árakat, közvetve azonban nem 
lényegtelen befolyást fog gyakorolni a hivatal a faárak alakulására. 
A faforgalom hatósági szabályozásának egyik indító okát tehát a 
rendkívül magasra szökött faárak lassankénti visszaszorításában is 



láthatjuk. Ebben a tekintetben helyesnek tartjuk, hogy imperativ 
intézkedések a rendeletben nincsenek, mert azokat, akik eddig a 
rakodókon 60—90 K-t fizettek a fenyőrönkfáért, nem lehet abba 
a helyzetbe juttatni, hogy fájukat most egyszerre nagy károsodással 
adják tovább. 

Az árak szabályozására a faértékesitő hivatal közvetlen be
avatkozása nélkül, de tudomásával lebonyolódó forgalomban is 
nagy hatással lesznek azok az árak, amelyeket az ármegállapitó 
bizottság fog megállapítani, vagy amelyekben maga a hivatal fog 
bizonyos készleteket átvenni. 

A második eszközt, amely az árak leszállítására fog vezetni, 
azokban a magas dijakban látjuk, amelyeket a hivatal szed s 
amelyek, ha jól értelmezzük a rendeletet, mindannyiszor esedékesek, 
ahányszor a fa gazdát cserél. Ezek a dijak valószínűleg arra hiva
tottak, hogy gátat vessenek a lánczkereskedelemnek, amely különösen 
a tüzifakereskedelem terén harapódzott el s arra vezetett, hogy a 
termelő által 4—500 K-ért eladott fa sok, többnyire nem is hivatásos 
fakereskedő kezén átmenve, a fogyasztónak 800—1000 K-ba, sőt 
ennél is többe került. A rendelet czélja tehát állítólag az, hogy a 
fölös, árdrágító közvetítést kizárja s a termelőt és a fogyasztót 
közelebb hozza egymáshoz. 

Hogy vájjon ezt a czélt a dijak tényleg szolgálni fogják-e, 
csak a tapasztalat fogja igazolhatni. A czél érdekében magasra kellett 
őket szabni. Rönkfáért 2 K, fürészelt áruért 3 K ms-kéni, magas meg
adóztatása az erdőbirtokosnak és fogyasztónak, amely az úgyis 
súlyos hadiadókat tetézi. A kereskedelem legkevésbbé fogja azokat 
érezni, mert áthárítja a terhet elsősorban az erdőbirtokosra, akinek 
kisebb tőárat fog ajánlani, másfelől a fogyasztóra. Közvetlenül és 
érzékenyen ezek a dijak csak a régi szerződések alapján szállító 
fakereskedőket fogják érinteni. A tűzifa 20 filléres dija azonban 
aligha lesz akadálya a lánczkereskedelemnek. 

A rönkfáért fizetett dijak a tövön való eladásoknál elért árak 
5—10%-át, bükkfánál ennél is többet tesznek ki. A kérdés meg
ítélésénél természetesen nem a kincstár által rakodón eladott árunál 
elért magas árakat, hanem az országszerte még túlnyomóan divó 
tövön való értékesítés mellett elért árakat kell figyelembe venni. 
Ezek a dijak miatt legalább 10%-kal fognak alábbszállni. 



Elismerjük, hogy a dijak rendeltetésének megállapításában 
nagy gazdaságpolitikai konczepczió nyilvánul meg. Az állami 
erdőbirtok kiegészítése pusztuló magánerdők összevásárlása által 
a dijak utján gyűjtött hatalmas alapból nagy mértékben elő lesz 
mozdítható és elvileg helyeselhető birtokpolitikai terv. A faközpont-
nak nyertese tehát erdőgazdasági politikánk és a közérdek lesz, 
ami mindenesetre előnyösen fogja ezt a szervet többi központjaink
tól megkülönböztetni. 

A faforgalom hatósági szabályozásának várható hatása nagy
ban függ attól, hogy a faértékesitő hivatal szervezése és működése 
bürokratikus formáknak lesz-e alávetve, vagy az élet igényeihez 
fog-e alkalmazkodni? 

Kezdetben minden bizonynyal zavarokat fog okozni a fa-
szükséglet kielégítésében az átmeneti intézkedések hiányossága 
s a saját szükségletre felhasználható famennyiség, valamint az apró 
eladás mennyiségének igen szűkkeblű megállapítása miatt. Gondol
junk csak például arra, hogy a gazdák cséplőgépeik fűtéséhez 
szenet nem tudnak szerezni, tehát fát használnának. Igen ám, de 
ha nincs a közelben saját erdejük, ahonnan azt a 11. § a) pontja 
értelmében elfogyaszthatják, tehát vasúti szállításra szorulnak, amihez 
szállítási igazolvány kell, vagy ha saját erdő hiányában a fa vásár
lására vannak utalva, de egy-egy erdőbirtokostól vagy kereskedőtől 
csak legfeljebb 20 ürmétert kaphatnak, vájjon akkor nem fog-e a 
cséplés, további élelmezésünknek ez a fontos tényezője fennakadást 
szenvedni? 

De a kezdet nehézségéin tul is a forgalom nagymérvű meg-
lassulásától tartunk. Eddig a vagonhiány miatt nem lehetett 
szállítani, ezentúl a vásárlási és szállítási engedélyek kieszközlésé-
vel is sok idő fog eltelni. 

A magánerdőbirtokok, de a községi és közös birtokok sem 
bírnak ma azzal a személyzettel, amely a raktárkönyvek pontos 
vezetésével, a készletek bejelentésével, az eladási és szállítási engedé
lyek folytonos kikérésével foglalkozhatnék. Tartani lehet attól, hogy 
sokan az úgyis terhes termelést abbahagyják és hogy számos 
oly uradalom, amely eddig házilagosan termelt, a tövön való 
értékesítésre fog áttérni, ezzel, bár anyagi áldozat mellett, áthárítván 
a személyzethiány miatt meg nem győzhető munkatöbbletet a 



vevőre. Ez bizonyára nem czélja a rendeletnek, de sok esetben 
bekövetkező hatása lesz. 

A felsorolt indokok, amelyeket a rendeletből kiolvashatni 
vélünk, együttvéve sem okolhatják meg a fakereskedelem gúzsba
kötését, várható következmények pedig beláthatlanok. 

ú£ ó£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

FELHÍVÁS 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alapból 
az 1917—1918. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

112000/917/I/B/3. sz. — A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekei
nek nevelését segélyező alapból az 1917—1918. tanévre szóló 
segélyek az 1915. évi 104197. szám alatt jóváhagyott szabályzat 
8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi augusztus havában 
kerülnek kiosztásra. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az állami erdészet
nél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett községi stb. erdőknél, erdőfelügyelő
ségeknél, a selmeczbányai erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és 
erdészeti kísérleti állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyug
díjazott és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tiszt
viselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az 
alább felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1917—1918. 
tanévre felvétetnek, továbbá, amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányai előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes 
osztályzatoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó , vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantárgyakból nyert 

osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön számításba. 
Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 21. §-a 

szerint segélyben részesíthetők, a következők: A) fiúgyermekek részére: 1. az 
erdészeti főiskola, 2. gimnáziumok, 3. reáliskolák, 4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. tanítóképzők, 6. felső ipariskolák és 7. polgári iskolák. B) leánygyermekek 
részére: 1. leánygimnáziumok, 2. országos magyar iparművészeti iskola, 3. tanítónő-, 
óvónő- és nevelőnőképzők, 4. női kereskedelmi tanfolyamok, 5. felső női ipar
iskola, 6. felső leányiskolák, 7. polgári leányiskolák. C) mindkét nembeli gyermekek 
iészére: 1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek és az 



I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha 
megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt kénytelenek tanulni. Atyátlan-
anyátlan árvák minden esetben szülői házon kivül tanulóknak tekintetnek; 
2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagógiai intézetek és 
pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek rendkívüli 
vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti stb.) tan
folyamok hallgatói segélyben nem részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva vagyoni 
viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben 
részesülnek az árvák s azok a tisztviselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, 
vagy akiknek hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A tisztviselő rendesen csak 1 gyermek nevelésére nyerhet segélyt, 2 gyermek, 
vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak akkor, ha az illetőknek első esetben 
legalább 4, vagy a második esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő 
gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy tanévre szól. 
A segélyben részesülő a következő tanévben is részesülhet segélyben, de csak uj 
kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletben szolgáltatja ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg 
a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul, illetőleg az első részlet már 
akkor, ha a gyermek felvétele az illető tanintézetbe beigazolást nyer. 

A segélyezés iránt a csatolt minta szerint benyújtott kérvényekben ki kelt 
tüntetni a folyamodó összes ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tan
intézetet, amelyet látogatnak, az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű 
állandó segély összegét s a kérvényhez az összes gyermekek legutolsó iskolai 
bizonyítványait, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyít
ványt, illetve atyátlan-anyátlan árváknál az árvaszék igazolványát kell csatolni. 
Az özvegyek, illetve árvák kérvényeiben azonfelül azt is ki kell tüntetni, hogy 
az özvegyi -ellátás, illetve a nevelési járulék az uj vagy még a régi nyugdíjtörvény 
alapján lett-e és mily összegben megállapítva ? Valamint fel kell említeni azt is, hogy 
a szülő melyik gyermeke részére folyamodott segélyért egyidejűleg az állami alkal
mazottak gyermekeinek nevelését előmozdító segítségeket kiosztó bizottsághoz. 

Felhivom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az 
alapból nyerhető segélyek iránti magyar szövegű kérvényüket 
szabályszerű bélyeggel ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig 
„Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap intéző bizottsághoz" (Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) be-
küldjék. Az ezen határidőn tul beérkező, vagy kellően fel nem 
szerelt kérvények nem lesznek figyelembe vehetők. 

Budapest, 1917. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Kéi vényminta ! 
112000,1917. F. M. számhoz. 

okmány- : 

Tekintetes Intéző Bizottság! 

Tisztelettel alulírott azzal a kérelemmel járulok a Tekintetes Intéző Bizottság 
elé, hogy 

1. István nevü fiamat, 
2. Mariska nevü leányomat és 
3. Gizella nevü leányomat az 1917,1918. tanévben az alap szabályzatában 

előirt elvek szem előtt tartása mellett a lehető legmagasabb segélyben részesíteni 
méltóztassék. 

Ellátatlan gyermekeim száma öt és ped ig : 
1. 16 éves János nevü fiam, 
2. 14 éves István nevü fiam, 
3. 13 éves Mariska nevü leányom, 
4. 11 éves Gizella nevü leányom, 
5. 7 éves Géza nevü fiam. 
1. János nevü fiam a kolozsvári állami elemi tanitóképzőintézet II. osztályába 

fog járni ; 
2. István nevü fiam a nagyenyedi ref. főgimnázium III. osztályát elvégezte 

s a IV. osztályba lép ugyanebben az intézetben ; 
3. Mariska nevü leányom a nagyenyedi polgári leányiskola II. osztályát végezte 

s a III. osztály növendéke lesz; 
4. Gizella nevü leányom a nagyenyedi polgári leányiskola I. osztályát fogja 

látogatni; 
5. Géza nevü fiam pedig az elemi iskola II. osztályának tanulója lesz. 
Valamennyi gyermekem iskolai bizonyítványát csatolom. Fizetésem (nyug

díjasnál : nyugdíj és külön a gyermeknevelési járulék) K. 
A csatolt vagyontalansági bizonyítvány szerint sem ingó, sem ingatlan 

magánvagyonom nincs és gyermekeim közül egy sem élvez ösztöndíjat vagy 
másnemű segélyt. 

János nevü fiam részére egyidejűleg az állami alkalmazottak gyermekeinek 
nevelését előmozdító segítségeket kiosztó bizottságtól kértem segélyt. 

Nagyenyed, 1917. évi június hó. 

Teljes tisztelettel 

(aláírás) 



HIRDETMÉNY 

az állami erdei facsemeték adományozása tárgyában. 

1113S3/1916/I/A—5. sz. — Az állam által fentartott erdei 
facsemetekertekből az 1917. év őszén és az 1918. év tavaszán az 
állami szükségleteken felül megmaradó facsemete-feleslegek a 
következő feltételek mellett fognak az ez iránt folyamodó birto
kosoknak kiosztatni: 

/. Feltétel. (Csemeték adományozása kivételesen kisbirtokosok
nak.) 

Szegénysorsu kisbirtokosoknak kopár, vízmosásos vagy futó
homokos területeik befásitására a facsemeték a beerdősitendő 
területhez legközelebb fekvő vasúti állomásra teljesen díjtalanul 
(bérmentesen) szállíttatnak el abban az esetben, ha az illetékes 
kir. erdőfelügyelőség, vagy a m. kir. állami erdőhivatal igazolja, 
hogy a birtokost a vasúti szállítási költség anyagi erejéhez képest 
aránytalanul megterhelné. 

//. Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag kijelölt kopár, 
vízmosásos vagy futóhomokos területek befásitására.) 

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos vagy futóhomokos 
területekre, valamint az állami kezelés alatt nem álló magántulaj
dont képező, hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos vagy futó
homokos területek befásitására a facsemeték, amennyiben az állami 
facsemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, az 1879. é. XXXI. t.-cz. 
177-ik szakaszának b) pontja értelmében ingyen szolgáltattatnak 
ki, még pedig, ha azok a csemetekertekben vétetnek át, teljesen 
díjtalanul, ha pedig a csemeték vasúton szállitandók el, becsomagolva 
és a felvevő vasúti állomásra szállítva ingyen adatnak ki, a vasúti 
szállítás költségeit azonban a birtokos köteles viselni. 

III. Feltétel. (Csemeték adományozása közgazdasági érdekből 
befásitandó területekre és az állami kezelés alatt álló erdők 
vágásainak felújítására.) 

A hatóságilag még ki nem jelölt kopár, vízmosásos vagy futó
homokos területek befásitásához, továbbá olyan mezőgazdasági 
mivelés alatt álló területek beerdősitésére, amelyek ezidőszerint 



kifejezetten nem kopár teriiletek ugyan, azonban mezőgazdaságilag 
haszonnal nem kezelhetők, s ennélfogva beerdősitésük közgazdasági 
érdeket is képez, végül az állami kezelés alatt álló erdők vágá
sainak felújításához szükséges facsemeték, ha azok a csemete
kertekben vétetnek át — a földből kiszetve, csomagolás nélkül —, 
ingyen adatnak ki, ha azonban vasúton való szállításuk kívántatik, 
a csemeték — a csomagolásért és a felvevő vasúti állomásig való 
szállításért ezer (1000) darab csemete után egy (1) koronával 
számitott költségek utánvételezése mellett — bérmentetlenül szál
líttatnak el. 

IV. Feltétel. (Csemeték adományozása a termelési költségek 
megtérítése ellenében.) 

Az I—III. pontban említett erdősítések czéljaira szükséges 
facsemetékek kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó csemete-
készletből az állami kezelés alatt nem álló erdők rendes évi 
vágásainak és tisztásainak beerdősitésére és egyéb fásítási czélokra 
is adatnak ki csemeték. Ezen facsemetékért azonban az érdekelt 
birtokosok, hogyha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik át 
azokat, a facsemetéknek az alábbi táblázatban feltüntetett átlagos 
termelési költségeit, vasúti szállítás esetén pedig ezen felül még a 
csemeték csomagolásáért s a felvevő vasúti állomáshoz való 
szállításáért járó — és ezer (1000) darabonként egy (1) koronával 
számitott — költségeket is megtéríteni tartoznak, amely összeg 
tőlük utánvétellel szedetik be, a csemeteszállitmány pedig bér
mentetlenül adatik fel. 

Az átlagos termelési költségek fejében fanemek szerint a 
következő összegek számittatnak fel: (Kimutatás a 277. oldalon.) 

Az állami kezelés alatt nem álló erdők és kopár területek be-
erdősítéséhez, valamint az egyéb fásításokhoz szükséges facsemeték 
adományozását 1 koronás bélyeggel ellátott és az őszi erdősítések
hez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 1917. évi július hó 31-ig, 
az 1918. évi tavaszi ültetéshez kérteket illetőleg pedig 79/7. évi 
november hó 14-ig közvetlenül az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez 
benyújtandó folyamodványban kell kérni. 

Figyelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az elkésve 
beadott, valamint a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül 
benyújtott, vagy a más hatóságokhoz beterjesztett kérelmek nem 



Csemetefaj 

1000 darab 

Csemetefaj 1 éves 2 éves 3—4 éves Csemetefaj 

K f K f K f 

Luczfenyő _ „ . . . — 3 . 5 — 
Jegenyefenyő __. . . . — — 4 — 6 — 
Erdeifenyő .. . . _ 2 — 3 — 5 — 
Feketefenyő ._. 2 — 3 — 5 — 
Vörösfenyő és Banksfenyő . . . . . . . . . . . . 3 — 4 6 — 
Tölgy és hárs ... . . . . . . 6 — 8 — — — 
Ákácz és gleditschia . . . . . . . . . o 

O 
— 5 — — — 

Kőris, juhar és szil... . . . . . . 4 — 6 — — — 
Nyir . . . . . . . . . ... 6 — 8 — — — 
Nemes dió . . . . . . . . . 16 — 20 — — — 
Szelid gesztenye és amerikai dió . . . . . . . . . 10 — 15 — — — 
Nyár- és fűzdugvány, gyökeres fűz 3 
Mindenféle külföldi és diszfacsemete . . . 20 — 30 —• — — 

fognak figyelembe vétetni és folyamodványuknak miként történt 
elintézéséről a birtokosok nem fognak értesíttetni. 

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell 
jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 
(kopár, vízmosásos, futóhomokos terület vagy vágás, tisztás stb.) és 
kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát 
és mennyiségét, az elültetés idejét (1917. év ősz, vagy 1918. év 
tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimét (lakó
hely, utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állomás) 
és végül azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a fentebb közölt 
(I—IV.) feltételek közül melyik szerint kérik. 

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény 
alapján csakis erdősítésre alkalmas 1—2 éves Iombfa és 2—3 éves 
fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok 
szegélyezésére és parkozási ezélokra nem alkalmasak; továbbá, 
hogy azok a folyamodók, akik a kért és kiutalványozott csemetéket 
ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemetékben való 
részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutal-



ványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, őszszel pedig 
október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1917. évi május hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

A háborúban rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak 
segélyezésére szolgáló alapra befolyt adományok. 

(Folytatás, lezárva 1917. május 31-én.) 

Németlipcsei erdőközbirtokosság 102 K 93 f, Turócznádaséri 
v. urb. 32 K 50 f, Zsarnóczatelepi v. urb. 59 K 70 f. 

Neuschlosz féle Nasici Tanningyár és Oőzfürész Részvénytár
saság 900 K, Lomási Erdőipar Részvénytársaság 300 K. 

Alsóárpási járási erdőgondnokság 20 K, Büchler Hermann 
100 korona. 

Gödöllői erdőhivatal 37 K (ehhez hozzájárultak: Ritter Károly 
3 K, Furherr János 5 K, Plech József 5 K, Ivanich Ferencz 3 K, 
Mezey Rezső 3 K, Vermes Viktor 3 K, Garlathy Oszkár 3 K, 
Baumann Béla 3 K, Loványi Heribert 3 K, Günther Frigyes 3 K, 
Keiner Rezső 3 K). 

Mosóbányai g. k. egyház 143 K 32 f, Dési közös erdőbir
tokosság 100 K, Kolozsvár város 100 K, Lende Ede 10 K, Szklabinyai 
v. urb. 40 K 50 f, Izsák község 83 K 34 f, Hercz Simon 283 K 16 f, 
özv. gróf Bethlen A.-né urad. 10 K. 

Uradalmi erdőhivatal Szilvás 350 K (ehhez hozzájárultak: 
őrgróf Pallavicini Alfonz Károly szilvási uradalma 300 K, Zsák 
Emil 20 K, Péczely Mihály 10 K, Mucha József 10 K, Jelinek 
Vincze 10 K). 

Zuskin Ferencz a csorbái v. urb. nevében 22 K 12 f. 
Veszprémi állami erdőhivatal 1065 K (ehhez hozzájárultak: 

Hangay Géza 50 K, Szabó Kálmán 20 K, Angeli Márton 35 K, 
Veszprém r. t. város 200 K, Szombathelyi róm. kath. papnövelde 
100 K, Városlődi v. urb. közbirtokosság 100 K, Dobronyi v. urb. 



közbirtokosság 50 K, Peremartoni v. urb. közb. 20 K, Nagy
vázsonyi v. urb. közb. 10 K, Magyarpolányi v. urb. közb. 20 K, 
Németpolányi v. urb. közb. 20 K, Csákúti v. urb. közb. 40 K, 
Vöröstói v. urb. közb. 10 K, Padragi v. urb. közb. 40 K, Ajkai 
v. urb. közb. 10 K, Hajmáskéri v. urb. közb. 50 K, Ösküi urb. 
gazdák 15 K, Ösküi v. urb. zsellérek 10 K, Vörösberényi 
v. urb. csoport 20 K, Szabadbattyáni uradalom 20 K, Veszprém
varsányi v. urb. gazdák 20 K, Trési v. urb. közb. 20 K, Bodajki 
v. urb. közb. 20 K, Bakonybéli v. urb. kőzb. 5 K, Mányi v. urb. 
közb. 25 K, Dudari v. urb. közb. 10 K, Bicskei v. urb. közb. 100 K, 
Bakonyoszlopi v. urb. birtokosság 15 K, Zirczi v. urb. zsellérek 
10 korona). 

Derencsényi v. urb. 177 korona. 
Vaspataki uradalom erdészeti hivatala 244 K (ehhez hozzá

járultak: gróf Lónyay Margit és gróf Lónyay Menyhért 150 K, 
Karába András 50 K, Fiath Árpád 10 K, Petreszk János 10 K, 
Popovics Áron 5 K, Milosevic Dusán 3 K, Zsurzsony Gábor 4 K, 
Mihalyeszk Demeter 4 K, Armiony József 4 K, Olareszk János 4 K). 

Alsóstubnyai v. urb. 155 K, Túróczligeti v. urb. 340 78 f, 
Turóczszentmártoni v. urb. 453 K 90 f, Beszterczebányai püspökség 
100 K, Németlipcsei v. urb. 544 K 10 f, Verbiczi v. urb. 184 K 20 f, 
gróf Wenckheim urad. 500 K, Turócztölgyesi v. urb. 18 K 95 f, 
Felsőstubnyai v. urb. 546 K, Klein Ignácz 6 K 11 f, Nagykőrös 
város 212 K 90 f. 

Kolozsvári erdőigazgatóság Strézakerczisórai erdőgondnokság 
62 K 50 f (ehhez hozzájárultak: Nyitray József 20 K, Boér József 
5 K, Szondi Árpád 2 K, Salamon András 6 K, Gáspár József 2 K, 
Szamosközy Bálint 2 K, Maszenauer Ferencz 4 K, Grich Ferencz 
3 K, Oana Miklós 10 K, Gulya József 1 K, Miklea Miklós 2 K, 
Anton Sztoja 1 K, Vulk György 1 K, Karstea János 1 K, Kinduleltz 
János 50 f, Bukorencs Miklós 2 K. 

Székely János r. kath. plébános Tótpróna 365 K. 
A gyűjtés kezdete óta befolyt 129.146 K 22 fillér. 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét! 

út út út 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Dobi Miklós kir. tanácsos, a földmivelésügyi 
minisztérium erdőszámvevőségének nyugalmazott igazgatója, a 
Ferencz-József-rend lovagja folyó évi május hó 13-án Budapesten 
elhunyt. Benne a régi tisztviselőkar egyik nagymunkásságu érdemes 
tagja vált ki az élők sorából, aki a magyar erdészeti közigazgatás 
gyermekéveiben vezette annak számvevőségét. 

Dudutz Károly m. kir. erdőtanácsos, a bódvavölgyi m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetője m. hó 8-án 53 éves korában Mis-
kolczon, 

Segercian Vazul vagyonközségi erdőmester pedig m. hó 28-án 
54 éves korában hosszas szenvedés után Karánsebesen elhunyt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület mindháromban rendes tagját 
gyászolja. 

Béke hamvaikra! 

Tanári kinevezések a selmeezi főiskolán. Ő Felsége a magyar 
pénzügyminiszter előterjesztésére Réz Géza főbányatanácsost és 
Kövesi Antalt, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola 
II. osztályú rendes tanárait folyó évi május 1-től számítandó jog
hatállyal a VI. fizetési osztályba I. osztályú rendes tanárokká ki
nevezte. 

Életmentő főerdőtanácsos. Biró János m. kir. főerdőtanácsos 
f. é. május hó 10-én a budapesti Erzsébethid budai hidfője alatt 
arra lett figyelmessé, hogy a parttól mintegy 30 lépésnyire egy 
éltesebb nő teste bukkan fel időnként a vizből. Minthogy a parton 
összegyűlt, bár nagyrészt nálánál jóval fiatalabb közönség köréből 
senki sem mutatott hajlandóságot a nő kimentésére, aki valószínűleg 
a hidról vagy a partról ugrott a vizbe, gyors elhatározással le
vetette kabátját és a vizbe ugorva a már élettelennek látszó nőhöz 
úszott s azt a viz hidegsége és a tapadó ruházat daczára szeren
csésen a partra húzta. Biró főerdőtanácsos, kocsi nem állván ren
delkezésre, futólépésben volt kénytelen 20 percznyire lévő lakását 
felkeresni, de szerencsére egészségében nem szenvedett kárt. A meg
mentett nő életben maradt. 



A magyar erdőtisztikar ugy a harcztér, mint a polgári élet 
kritikus pillanataiban be szokott válni. Biró főerdőtanácsos nemes 
tette, tétovázás nélküli gyors elhatározása erre a veszélyes vállal
kozásra, ennek ujabb szép bizonyítéka! 

A tavaszi erdészeti államvizsga. A f. évi tavaszi államvizsga 
április 30-a és május 12-e közt folyt le, Horváth Sándor minisz
teri tanácsos elnöklete alatt, Tomcsányi Gyula ny. miniszteri 
tanácsos, Török Sándor m. kir. főerdőtanácsos, szakiskolai igazgató 
és Fekete Zoltán b. és erd. főiskolai tanár, államvizsgáló bizottsági 
tagok részvételével. 

Az engedélyt nyert 31 vizsgázó közül 29-en jelentek meg, s 
valamennyien sikeresen tették le az államviszgát. Oklevelet nyertek: 
Begyáts Gábor, Bendik János, Dénes Jenő, Fehér Dániel, Györké 
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Ernő, Hammerschmidt Ernő, Kelemen Jenő, Kis Zoltán, Kovács 
Jenő, Laczkó Béla, Lukács Ottó, Máté Dezső, Matyasovszky László, 
Nagy József, Nagy Sándor, Petrikovich Oyula, Rakssányi Győző, 
Stiopu János, Szegedy Oszkár, Schich István, Szporni Károly, 
Tamás János, Thomae Ernő, Toperczer Dezső, Vusdea Szilárd, 
Wagner István, Wilde Kálmán, Wunder Jenő, Zeic János. 

Az írásbeli vizsgán feltett kérdések a következők voltak: 

I. 

Az utóbbi időkben egyes lombfák, nevezetesen a kőris, juhar, szil, a hárs 
és rezgőnyár különös jelentőségre tettek szert, amely indokolttá teszi, hogy 
tenyésztésükre a jövőben több gondot fordítsunk. írja le vizsgáttevő, hogy a 
felsorolt fanemek mily termőhelyi viszonyok között tenyésznek hazánkban és 
mily más fanemek társaságában fordulnak elő ? írja le továbbá, hogy hol és 
mily erdőmivelési illetőleg felújítási eljárásokkal véli azokat a jövőben tenyész-
tendőnek ? 

II. 

Dél, délkeleti fekvésű, helyenként 25°—-35° hajlású kopár oldalt 500—600 m 
hosszu, 6—10 m mély vízmosások tagolnak; vízmosások közötti részeken igen 
gyér fünövésen kivül fás növényt nem találunk. 

A kopár oldalt laza, törmelékes talaj alkotja, mely alatt 2—3 m mélységben 
tömör üledékes kőzet képezi az altalajt; a vízmosások fenekén a tömör kőzet 
már napvilágra jutott. 

Záporesők, felhőszakadások és hirtelen hóolvadások alkalmával a vízmosások 
rendkívül sok, apró szemű hordalékot juttatnak a kopár oldal alatti rétekre s 
veszélyeztetik az ott elvezető közutat, az itt használatát és az ennek közelében 
folyó patak vizének szabad lefolyását. 

Ugy a görgeteglehordás megakadályozása, valamint a kopár oldalnak 
hasznothaj tóvá tétele közszükségletet képez. 

írja le vizsgáttevő azokat az intézkedéseket és berendezéseket, melyekkel a 
nagy mennyiségű hordaléknak az emiitett rétekre, útra és patakhoz, a hordaléknak 
nagyobb mennyiségben a vízmosásba való jutását megakadályozhatja és a 
melyekkel a kopáron a további hordalékfölvételt idővel egyszer s mindenkorra 
meggátolhatja. 

Készítse el a kérdéses intézkedések és berendezések idő-sorrend szerinti 
végrehajtásának munkatervét és amennyiben a kérdéses kopár községi közlegelő, 
sorolja föl vizsgáttevő azokat a törvényes rendelkezéseket, melyek alapján a 
tervszerű intézkedéseket végrehajthatja, berendezéseket létesítheti. 

III. 
• 

Megbecsülendő valamely közepes termőhelyen álló, vágható korú lucztenyves 
összes vastagfatömege próbatörzsek döntése nélkül, a legczélszerübb gyakorlati 
eljárás segélyével. 



A fák melimagassági átmérője 16 cm-től 50 cm-ig terjed. Az átlagos átmérő 
mintegy 30 cm. A törzsek száma: 1000. 

Elkészítendő a fatömegbecslési kimutatás, a következők figyelembevételével: 
1. Csak a párosszámu vastagsági fokok tüntetendők fel. 
2. Az egyes vastagsági fokok törzsszámát a vizsgatevő belátása szerint 

veszi fel. 
3. Ugyancsak belátása szerint választja azokat az adatokat, melyekből az 

átlagos magasságokat vezeti le. Az erre vonatkozó eljárás bemutatandó. 

Hadifogoly szaktársaink Krasnojarskból márczius 15-iki 
kelettel értesítették az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy az 
évforduló alkalmából küldött levelezőlapokat megkapták s egyben 
annak a reménynek adtak kifejezést, hogy az egyesület könyv
küldeményét ezúttal megkapják. 

Kolozsvár erdővásárlási szándékai. Kolozsvár város gazda
sági albizottsága utján tárgyalást indított, hogy a telepítési alap 
birtokában lévő volt Esterházy-féle gyalui erdőbirtokot meg
vásárolja. A birtok 2500 hold terjedelmű és legnagyobb részén 
70—80 éves fák állanak. A város tanácsa föliratban fordult a föld
mivelésügyi minisztériumhoz azzal a kéréssel, hogy az erdőt abban 
a becsértékben adja el a városnak, ahogy azt annak idején meg
vette. A vételár holdanként 400, összesen egy millió korona lenne, 
amelyet a város 40—50 év alatt törlesztene 4"5 százalékos kamattal. 

Debreczen város erdeinek állami kezelésbevétele felől 
tárgyalások folynak. Értesülésünk szerint a város képviselői Szegeden 
és Szabadkán jártak és az ott tapasztaltak felől Kiss Ferencz főerdő-
tanácsosnak legteljesebb elismerésüket nyilvánították. 

Erdőtüzek. A tartós szárazság következtében az ország számos 
vidékén fordultak elő erdei tüzesetek, amelyek azonban legtöbb
ször csak talajtüz jellegével bírtak. A tüz keletkezésének oka, mint 
rendesen, legtöbbször az emberek vigyázatlanságában keresendő. 

Elszámolás a Mensa Academiea czéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai Mensa Academiea Egyesület elnöksége őszinte 
és hálás köszönetének nyilvánításával ujabban a következő adomá
nyokat nyugtázza: az 1917. évi államsegély I. részlete 1000 korona, 
Selmeczi Takarékpénztár és Selmeczi Népbank 50—50 K. 

Gyümölcs- és zöldségfeldolgozási tanfolyamok. A még 
folyton tartó rendkívüli viszonyok között a m. kir. földmivelés-



ügyi minisztérium az idén is a rendestől eltérő módon támogatni 
kívánja a gyümölcs- és zöldségértékesités ügyét. E czélból a 
a budapesti m. kir. Kertészeti Tanintézet (I., Ménesi-ut 45. szám) 
gyümölcs- és zöldségfeldolgozási berendezésének felhasználásával 
folyó évi június 18-ától szeptember hónap közepéig kéthetenként 
ismétlődő, sorozatos, gyakorlati feldolgozó tanfolyamokat rendez. 
E tanfolyamokban az oktatás ugy történik, hogy a jelentkezők a 
tanintézetben folyó feldolgozási munkákban segédkeznek, de 
saját czéljaikra is feldolgozhatnak kisebb mennyiségű gyümölcsöt 
és zöldségnemüeket önmaguk által beszerzett anyagok felhaszná
lásával és szakszerű felügyelet mellett. A gyakorlaton való rész
vételért közvetlenül a tanintézet igazgatóságánál kell jelentkezni. 
A felvételnek különös kellékei nincsenek. A felvételnél azonban 
előnyben részesülnek azok, akik a feldolgozási gyakorlatokkal oly 
czélból óhajtanak megismerkedni, hogy ismereteiket még a folyó 
évben más érdeklődőkkel társadalmi utón közöljék és őket az 
egyszerűbb feldolgozásokban — aminők az aszalás és izek főzése •— 
beoktassák. A részvétel díjtalan. Jelentkezni máris lehet. 

út út út 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az urada lmak t. veze tősége i t , h o g y erdőt iszt i l é tszámukban be
álló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t levelező- lapon értes í teni sz íveskedjenek.) 

Ő Felsége a személye körüli magyar minisztere előterjesztésére buzgó és 
hasznos szolgálatuk elismeréséül a földmivelésügyi minisztériumi számvevősége 
körében dr. felsőszopori Tóth Jenő miniszteri tanácsosi czimmel felruházott 
miniszteri osztálytanácsos, számvevőségi igazgatónak, Tordony Gusztáv és Wilhelmb 
Gyula főerdőszámtanácsosoknak, továbbá Kovács András erdőszámtanácsosnak 
a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozta. 

* 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Mihályfi Lőrincz 
főerdőőrnek saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából sok évi hű 
szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Laxenburgban, 1917. évi május hó 12-én. 

KÁROLY s. k. 
BÁRÓ ROSZNER ERVIN s. k. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ajtai Sándor m. kir. segéderdőmérnököt 
Nagyváradról Budapestre áthelyezte és szolgálatra beosztotta a földmivelésügyi 
minisztérium I. A. főosztályához. 

* 

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
kerületében Szádeczky-Kardoss Miklós m. kir. erdőtanácsost a mocsári, Puksa 
Endre m. kir. erdőmérnököt pedig az iszticsói m. kir. erdőgondnokság vezetésével 
bizta meg. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Sliepcevic Illés kir. segéd
erdőmérnököt Máramarosszigetről Qlinára (erdőgondnoknak), Muzdeka Damjan 
kir. segéderdőmérnököt Krasnóról Liptóujvárra (központi szolgálatra), Balén 
József kir. segéderdőmérnököt Glináról Krasnóra (erdőgondnoknak), Mihalcsics 
Boskó m. kir. erdőmérnökgyakornokot pedig szolgálattételre berendelte Nagy
bányáról Budapestre a földmivelésügyi minisztérium erdészeti (I. B.) főosztályába. 

e Ü * ú£ 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

i. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1916. évi június hó 28-án tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, elnök, Arató Gyula 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó, Pech Kálmán miniszteri tanácsos, Rochlitz Dezső, 
Rappensberger Andor, Kovács Gábor, Ulreich Gyula, Pájer István, Kovács 
Aladár m. kir. főerdőtanácsosok, Wilhelmb Gyula m. kir. főerdőszámtanácsos, 
Ráduly János, Petényi Keresztély erdőtanácsosok, bizottsági tagok, Geyer H. 
Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló az alap számvevője és Térfi Béla m. kir. fő
erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitja és bejelenti, hogy 
Kócsy János és Kiss Ferencz bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed végén mutatkozott 
álladékára vonatkozó kimutatást, mely szerint: (Kimutatás a 286. oldalon.) 

2. Jegyző bemutatja Pauer Jenő m. kir. főerdőmérnök kérvényét, melyben 
a Magda leányának adományozott 200 K segély változatlan meghagyását kéri 
annak daezára, hogy leánya a beszterczebányai felsőbb leányiskola internátusá-
ban ingyenes ellátásban részesül. 

A bizottság arra való tekintettel, hegy a segélyt nyert gyermek neveltetése 
és taníttatása az ingyenes hely daczára is jelentékeny költségbe kerül, s hogy a 



Az á l l amerdésze t i t i s z tv i se lők g y e r m e k e i n e k neve lé sé t segé lyező alap 
v a g y o n á n a k á l l a d é k a 1815 16. év harmadik n e g y e d é n e k végén . 

sz
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M e g n e v e z é s 

A in . kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

\ m. kir. földhitel
intézetek orsz. szöv. 
(Altruista banknál) Jegyzet 

-o 
M e g n e v e z é s 

készpénzben értékpapír 
Jegyzet 

£ K f K f K f 

í Álladék a mult évnegyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben: 

5245 52 4627 70 425000 — 

2 
3 
4 

A a) 

5 

6 
7 

Járulékok, adományok.. . ... 
Gyümölcsöző tőkék kamata . . . 
Különféle bevételek . . . 
A tartaléktőke bevétele 
Átutalások! a P o s t a t a k - Pénzt.-hoz Atutatasokj a z A l t r u i s t a b a n k h o z 

Értékpapírok eladásából . . . . . . 
Átfutó bevételek . . . . . . . . . 

16165 

360 
5000 

93 
506 08 

— — 

L. kiadás 
6. tétel 8 Vásárolt értékpapírok . . . . . . . . . 

L. kiadás 
6. tétel 

Összesen . . . 26771 45 5133 7S 425000 — 
Kiadás a folyó évnegyedben: 

1 
2 
3 

Kiadás az alaptőkéből... 
Kifizetett segélydijak . . . . . . . . . 
Kezelési kiadások _. . . . 

21320 
36 35 

— 

4 Különféle kiadások... . . . . . . . . . 

21320 
36 35 

5 

6 
7 

Átutalások/ 3 P o s t a t a k - pénzt.-tól 
Átutalások-^ Altruista banktól 
Értékpapírok vásárlása... 
Átfutó kiadások 

— — 5000 — — — L. bevétel 
8 tétel 

8 Eladott értékpapírok . . . . . . ... -

Összesen 21356 35 5000 - — 

Levonva a bevételből a kiadást 
mutatkozik tiszta vagyon — 5415 10 133 78 425000 

430548 88 — — 
Ebből az összegből esik: 

1. alaptőkére . _. . . . 327441 70 
2. tartaléktőkére . . . . . . 21584 51 _ _ 3. folyó kezelésre . . . 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) 1914/1915. évre engedélye

zett segélyekre 
b) 1915/1916. évre engedélye

zett segélyekre . . . . . 

— — 

81522 

240 

29160 

67 

— -
c) 1915/1916. évi tiszta jöve

delem . . . . . . — — 52122 67 — — 
Budapest, 1916. évi április hó 1-én. Geyer H. Viktor s. k. 

m. kir. erdőszámvizsgáló 
az alap számvivője. 



folyamodónak ezen felül még két más gyermekét kell taníttatnia, a segéiyösszeg 
meghagyását határozta el. 

3. Jegyző bemutatja özv. Lehoczky Aladárné és Parragh Béla m. kir. fő
erdőmérnök bejelentéseit, mely szerint nevezetteknek Árpád fia, illetőleg Sára 
leánya 1916. évi január havában, illetve 1916. év február havában a tanintézet
ből kimaradt. 

A bizottság a két bejelentést tudomásul veszi és a szabályzat vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásával a fel nem vett 200, illetve 80 korona segély
részleteknek a tartaléktőkéhez csatolását határozza el. 

4. Jegyző bemutatja Reschner Rezső m. kir. erdőtanácsos bejelentését, m e y 
szerint a Hajnalka leányának adományozott 200 K segélyt fel nem veheti, mert 
leánya a fiumei leánygimnáziumba járt. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi és a segélyösszeg beszüntetését, 
illetve ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

5. Jegyző bemutatja özv. Früstök Istvánná kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy az alapból 400 koronával segélyezett Márta leányát 
tanitónőképzőbe elhelyeznie nem sikerült s igy leánya magánúton tanult, kéri a 
segély meghagyását. 

Minthogy a szabályzat rendelkezései szerint magántanuló segélyben nem 
részesíthető, a bizottság a segélyösszeg beszüntetését és ujabb segélyezésekre 
fordítását határozza el. 

6. Jegyző bemutatja dr. Jaad Andor m. kir. kincstári erdészeti főorvos 
kérvényét, melyben annak bejelentése mellett, hogy az alapból 200 K-val 
segélyezett Andor fiát kénytelen volt magánúton taníttatni, kéri a segély változat
lan meghagyását. 

A bizottság az 5. jkv. szám alatti megokolással a segélyösszeg beszüntetését 
és ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

7. Jegyző bemutatja Kayser Sándor kir. erdőtanácsos beadványát, melyben 
a Lajos fiának adományozott 300 K segélyt Albert fiára kéri átruházni, minthogy 
Lajos fia katonai intézetbe járt és igy a segély felvételére nem jogosult. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy a folyamodó Albert fiának 1914/15. 
tanévi végbizonyítványa a szabályzat követelményeinek meg nem felel, a kérelem 
elutasítását s ebből folyólag a segélyösszeg beszüntetését és ujabb segélyezésekre 
fordítását határozza el. 

8. Jegyző javaslatot tesz a 4—7. szám alatt hozott határozatok folytán 
beszüntetett s a szabályzat rendelkezései szerint ujabb segélyezésekre felhasznál
ható 1100 K-nak kiosztása iránt, megemlítvén, hogy ebből az összegből az 
előző ülés 6. pont alatti határozatával már 300 K le van kötve, mert a hivat
kozott határozattal özv. Bálint Mihályné mindkét gyermeke részére 300—300 K 
hozatott javaslatba, holott erre a czélra csak 300 K állott rendelkezésre. 

A bizottság a fennforgó összes körülmények gondos mérlegelésével a 
fennmaradó 800 K felhasználása iránt azt a javaszlatot terjeszti a földmivelésügyi 
miniszter ur ő exczellencziája elé, hogy abból : 

özv. Pausinger Károlyné Mariska leányának, 



özv. Szentimrey Dánielné Bé!a fiának, 
dr. Szíjgyártó József Erzsi leányának, 
Zimann Ede Zoltán fiának, 
Koralewsky Géza Géza fiának, 
Sreter Ágoston Mária leányának, 
Jeszenszky Ferencz Ferencz fiának és 
Ajtay Jenő Jenő fiának 

adományozott 2 0 0 - 2 0 0 K segély 300—300 K-ra emeltessék fel. 
9. Jegyző bemutatja a Susakon lakó erdőtisztek kérvényét, melyben a 

segélyezésnek a leánygimnázium tanulóira kiterjesztését kérik. 

A bizottság az alapszabályzat módosítására az időpontot alkalmasnak nem 
tartja, megbízza azonban az előadót, hogy az ügy kellő tanulmányozása után a 
folyó év őszén tartandó ülésen részletesen megokolt javaslatot terjeszszen elő. 

10. Jegyző bemutatja Pásztor Sándor m. kir. főerdőmérnök kérvényét, 
melyben ama korlátozás megszüntetését kéri, mely szerint a tisztviselő 3 gyermeke 
közül csak egy, 4 közül csak kettő, 5 és több gyermek közül pedig csak három 
segélyezhető. 

A bizottság ebben a kérelemben is a 9. pont alatti határozatot hozza. 
11. Jegyző javaslatot tesz bizottság kiküldése iránt az 1915/16. évi záró

számadás megvizsgálására. 
A bizottság a zárószámadás megvizsgálására az előadón kivül Kozma 

István és Kacsanovszky József bizottsági tagokat küldi ki azzal a felkéréssel, 
hogy a zárószámadást annak elkészülte után azonnal megvizsgálni és jelentésüket 
még július hó első felében megtenni szíveskedjenek. 

12. Elnök bemutatja a földmivelésügyi miniszter ur ő exczellencziájának 
98568/I/A/3. számit leiratát, mely szerint Térfi Béla m. kir. főerdőtanácsost az 
I/A/2. ügyosztály vezetésével történt megbízatása folytán az alap jegyzői teendői
nek további ellátása alól e megbízatásában kifejtett buzgó munkásságának el
ismerése mellett felmentette és helyébe Spettmann János m. kir. főerdőmérnököt 
jelölte ki. 

Egyúttal javaslatba hozza az elnök, hogy a bizottság jegyzőkönyvileg fejezze 
ki köszönetét Térfi Béla ra. kir. főerdőtanácsosnak a jegyzői teendőknek sok 
éven át megelégedésre történt végzéseért. 

A bizottság a javaslatot elfogadja. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Horváth s. k. 
miniszteri tanácsos, elnök. 

Arató Gyula s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó. 

Térfi Béla s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, a bizottság jegyzője. 



JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyző alap 
intéző bizottságának 1916. évi július hó 17-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen voltak: Pech Kálmán miniszteri tanácsos, h. elnök; Arató Gyula 
m. kir. főerdőtanácsos., előadó ; Rochlitz Dezső, Kovács Gábor, Kaán Károly, 
Ulreich Gyula, Kovács Aladár és Kacsanovszky József m. kir. főerdőtanácsosok, 
Tichy Kálmán kir. erdőfelügyelő, Ráduly János m. kir. erdőtanácsos, Mentler 
Sándor m. kir. erdőszámtanácsos, bizottsági tagok; Spettmann János m. kir. 
főerdőmérnök, a bizottság jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat; bejelenti, hogy Kócsy 
János ny. miniszteri tanácsos, bizottsági tag távolmaradását kimentette. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt IV. évnegyed végén mutatkozott 
álladékára vonatkozó kimutatást: (Kimutatás a 290. oldalon.) 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző bemutatja Mezey Rezső m. kir. főerdőmérnök bejelentését, mely 

szerint Margit nevü leánya 1916. évi május hó 9-én meghalt. 
A bizottság a bejelentést tudomásul véve elrendeli, hogy a június havi 

20 koronát kitevő segélyrész az alap szabályzatának 16. § 2. pontja értelmében 
a tartaléktőkéhez csatoltassék. 

3. Jegyző bemutatja Zalay László m. kir. erdőmérnök bejelentését, hogy fia 
az 1915. évi november hótól a rendes tanulók sorából kilépett. 

A bizottság ezt a bejentést is tudomásul veszi s a novembertől júniusig 
terjedő 8 havi segélyrészleteknek összesen 160 koronának a tartaléktőkéhez való 
csatolását elrendeli. 

4. Jpgyző felolvassa az 1915/16. évi zárószámadás megvizsgálására kiküldött 
bizottság jelentését. 

Tekintetes Intéző Bizottság! Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyző alap intéző bizottságának 1916. évi június hó 28-án tartott 
rendes évnegyedes ülésén hozott határozatával alulírottak az alap 1915/16. évi 
zárószámadásának megvizsgálásával bízatván meg, tisztelettel jelentjük, hogy 
megbízatásunknak megfelelvén, a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével 
és a számadási okmányokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 

Javasoljuk, hogy a tekintetes intéző bizottság a zárószámadást jóváhagyni 
és hogy az alap számvevője részére a szokásos fel mentvényt megadni szíveskedjék. 

Jelentjük egyúttal, hogy a most megvizsgált zárószámadás szerint az 1916/17. 
tanévben kikerekítve 60.600 korona volna segélyezésre fordítható, mig az elmúlt 
legutolsó két tanévben ily czélra évenként 74.500 korona forditatott s igy a 
segélyösszegben e tanévre 13.900 korona érzékeny visszaesés állana elő. 

Tekinteitel a még mindig duló világháború folytán bekövetkezett és éppen 
a tisztviselőkre, valamint ezek özvegyeire és árváira súlyosan nehezedő megél
hetési viszonyokra, nem tartjuk indokoltnak, hogy éppen az erre a tanévre 
kiosztásra kerülő segélyösszeg akár részben, akár tetemesen apasztatnék az elmúlt 



Az á l lamerdésze t i t i s z tv i se lők g y e r m e k e i n e k n e v e l é s é t segé lyező a lap 
v a g y o n á n a k á l l a d é k a 1915/16. óv n e g y e d i k n e g y e d é n e k v é g é n : 

is
zá

m
 

Megnevezés 

A m. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar földhitel
intézetek országos 

szövetségénél 
(Altruista banknál) Jegyzet Megnevezés 

készpénzben értékpapírban 
Jegyzet 

K f K f K f 

1. Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 

5415 10 133 78 425000 -

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Járulékok, adományok— . . . ._. 
Gyümölcsöző tőkék kamata 
Különféle bevételek — . . . 
Átutalásoki a P ° s t a t a k - Pénzt.-hoz Átutalások^ a z A l t r u i s t a b a n k h o z 

Értékpapírok eladásából 
Átfutó bevételek 

15277 

7000 

90 

35 
8365 

1. kiadás 
6. tétel. 8. Vásárolt értékpapírok _._ ._ 

15277 

7000 

90 1. kiadás 
6. tétel. 

Összesen .. . . . . 27782 45 8498 78 425000 — 
Kiadás a folyó évnegyedben : 

1. 
2. 
3. 

Kiadás az alaptőkéből 
Kifizetett segélydijak .. . 
Kezelési kiadások _ . 

25400 
39 30 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Különféle kiadások ... — 
Átutalások/ a P o s t a t a k - pénztártól Atutalasokj a z A ] t r u i s t a b a n k t ó l 

Értékpapírok vásárlása ... . . . — 
Átfutó kiadások... . . . . . . — 
Eladott értékpapírok .. . . . . . . . 

90 

7000 — 
— - 1. bevétel 

8. tétel 

Összesen . . . . . . 25529 30 7000 — — -
Levonva a bevételből a kiadást, 

mutatkozik tiszta vagyon — 2253 15 1498 7S 425000 

Ebből az összegből esik : 428751 93 - — 

1. alaptőkére . .. 342647 42 
2. tartaléktőkére 21864 51 
3. folyó kezelésre . . . . . . 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) 1914/1915. évre engedélye

zett segélyekre... ... 
b) 1915/1916. évre engedélye

zett segélyekre ... .. — ... 
c) 1916/17.évre engedélyezen

dő segélyekre . . . . . . 
d) 1915/1916. évi tiszta jöve

delem ... . . . — 

— 

64240 

240 

3400 

60600 

— — 

Budapest, 1916. évi július hó 6-án. Oeyer ti. Viktor s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője. 



tanévi segélyösszeghez mérten; ennélfogva tisztelettel javasoljuk, hogy a jövő 
tanévben is ugyanannyi, mint az elmúlt két tanévben, vagyis 74.500 korona for
díttassák segélyezésre olyformán, hogy az alap tiszta jövedelmének 4 /s része 
= (60.644-58 K) kereken 60.600 korona a 21.864 K 51 fillért kitevő tartaléktőkéből 
13.900 koronával 74.500 koronára kiegészíttessék. 

Budapest, 1916. évi július hó 8-án. 
Kozma István s. k. Arató Gyula s. k. Kacsanovszky József s. k. 

m. kir. főerdőtanácsos. m. kir. főerdőtanácsos. m. kir. főerdőtanácsos. 

A bizottság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s az alapszabályzat 
8. §-ának 2. pontja értelmében elrendeli, hogy a zárószámadás hivatalos felül
vizsgáltatás végett a földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztessék. 

A bizottság egyúttal a maga részéről elhatározza, hogy a zárószámadás 
szerint segélyezésre fordítható 60.600 K összeget a tartaléktőkéből 74.500 koronára 
kiegészíti s illetőleg a földmivelésügyi ni. kir. miniszter ur őnagyméltósága elé 
ily értelmű javaslatot terjeszt. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Arató Gyula s. k. Pech Kálmán s. k. 

m. kir. főerdőtanácsos, előadó. miniszteri tanácsos, h. elnök. 
Spettmann János s. k. 

m. kir. főerdőmérnök, a bizottság jegyzője. 

III. 

JEGYZŐKÖNYV. 
Felvétetett az állemerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1916. évi augusztus hó 8-án az 1916/17. tanévi segélykiosztás 

tárgyában tartott ülésén. 
Jelen voltak: Pech Kálmán miniszteri tanácsos, h. elnök, Arató Gyula 

m. kir. főerdőtanácsos, előadó, Rochlitz Dezső, Rappensberger Andor, Kozma 
István, Kacsanovszky József, Térfi Béla m. kir. főerdőtanácsosok, Wilhelmb 
Gyula m. kir. főerdőszámtanácsos, Szokolóczy József m. kir. erdőtanácsos, bizott
sági tagok, Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője és 
Spettmann János m. kir. főerdőmérnök, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, az ülést megnyitja. 
1. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur őnagy

méltósága a bizottsághoz intézett 103196 916. számú leirata értelmében az alap 
1915/16. évi zárszámadását a miniszteri számvevőség erdészeti csoportjával felül
vizsgáltatta s a helyesnek talált számadás alapján felhatalmazta a bizottságot, 
hogy az alap számvivőjének a szokásos felmentvényt megadja. 

A bizottság ezt a bejelentést tudomásul véve, elrendeli, hogy az alap
szabályzat 8. §-ának 2. pontja értelmében a zárószámadás a mai ülés jegyző
könyvében egész terjedelmében közzététessék s hogy az alap számvivőjének a 
szokásos felmentvény megadassák. 



I. Zárószámadás. 

T á r g y 

M. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A m. földhitel
intézetek orsz. szöv. 
(Altruista banknál) 

készpénzben 

K f K f 

10. 
11. 

12. 

Bevétel: 

évről J A tartaléktökénél 
A tolyó kezelésnél ... . . . 

Folyó évi bevételek : 
A tartaléktőkénél (folyó keze

lés) -
Járulékok és adományok . . . 
Gyümölcsöző tőkék kamatjai 
Különféle bevételek ... 
Az Altruista banktól a m. kir. 

postatakarékpénztárhoz át
utalt összegek . . . . . . 

A m. kir. postatakarékpénz
tártól az Altruista bankhoz 
átutalt összegek — 

Átfutó bevételek .__ 
Beszerzett értékpapírok a vétel-
, árig ._ -

Értékpapirmennyiség 
Bevételek összege . . . . . . 

Kiadás : 
A tartaléktőkénél (folyó kezelés) 
Kifizetett segélydijak... 
Kezelési kiadások ... 
Különféle kiadások . . . — — 
Az Altruista banktól a m. kir. 

postatakarékpénztárhoz át
utalt összegek . . . . . . 

A m. kir. postatakarékpénz
tártól az Altruista bankhoz 
átutalt összegek... 

Átfutó kiadások . . . — — — 
Értékpapírok vásárlására for

ditott összegek... . . . — — 

Kiadások összege 

Összehasonlítás : 
1. A bevételek összege 
2. A kiadások összege . . . . . . 

5754 

360 
59131 

92 

96 

17000 

170 

82508'67 

73940 
1145 

5000 
170 

10255 

82508 
80255 

52 

41 

*)4270 

17736 

5000 

08 

ér tékpap írban 

K f 

327401 
34764 
62835 

27048 

17000 

52! 17008 

18507 
17008 

Maradvány 1915/16. év végével j 22531151 1498 
*) Az Altruista bank követelése. 

23 

55 

42500 

Együtt 

K f 

327401 
34764 
64320 

360 
59131 
17828 

17000 

5000 
170 

55 

33|425000| — 
55 

526016 

73940 
1154 

17000 

5000 
170 

>o 

07 

97264107 

526016 
97264 07 78 425000— [428751 93 



II. Az 1915 16. évi t i sz ta jövede lem és ennek az a l a p t ö k é t meg i l l e tő 
1 -részének k i számí tása . 

a) Valódi bevételek. 
K f 

1. Járulékokból befolyt _ - 59.131 2 4 
2. Gyümölcsöző tőkék kamataiból. . . . . . 17.828 55 

A valódi bevételek összege 76.959 79 

b) Valódi kiadások. 

1. Kezelési kiadások — 1.154 07 
2. Különféle kiadások . . . . . . . . . . . . . . . — — 

A valódi kiadások összege... . . . 1.154 07 

Összehasonlítás. 
a) A valódi bevételek összege 76.959 79 
b) A valódi kiadások összege — 1.154 07 

Tiszta jövedelem 75.805 72 

Ebből illeti az alaptőkét: 
K f 

75.805-72 ^ 1 5 1 6 1 . 1 4 K m a r a d n a > t e h á t k i o s z t h a t ó : 7 5 . 8 0 5 - 7 2 - 15.161-14 = 
5 

= 60.644-58 K, mivel azonban a segélyek csak kerek százasokban adatnak ki 
(60.6C0 K), ennélfogva az alaptőkéhez esik 75.805-72 — 6 0 . 6 0 0 = 15.205-72 K. 

III. Az a l a p t ö k e n y i l v á n t a r t á s a . 

Maradvány az 1914T5. év végéről... 327.441 70 

1915,16. évi gyarapodás. 
K f 

Az 1915/16. évi jövedelemnek V»-része _. — 15.205 72 
Az alaptőke maradványa 1915/16. év végén 342.647 42 

IV. A t a r t a l é k t ö k e ny i lvántar tása . 

Maradvány az 1914/15. év végéről — 34.764 51 
Gyarapodás az 1915 16. évben. . . — — — 1.200 — 

Összes bevétel 35.964 51 
Átutalás az 1915'16. tanévi segélyek kiegészítésére — 14.100 — 
A tartaléktőke maradványa 1915/16. év végén 21.864 51 

V. Folyó keze lé s . 

Maradvány az 1915,16. év végén . . . 428.751 93 
Levonva az alaptőkére eső részt 342.647 K 42 f» 
és a tartaléktőkére eső részt 21.864 K 51 fi 364.511 93 

Marad a folyó kezelésre 



VI. Segé lyek ny i lvántar tása . 

a) Az 1914/15. tanévre engedélyezett segélydijak: K f 
1. Maradvány (hátralék) az 1914/3 5. év végén 3.920 — 
2. Erre kifizetett 1915/16. év v é g é i g - . . . . . . 3.200 K — fi 
3. Megszüntettetett 1915/16. év végéig 480 K — » 3.680 — 

a) Hátralék az 1915/16. év végén 240 — 

b) Az 1915/16. tanévre engedélyezett segélydijak: K f 
1. Engedélyezett segélydijak az 1915/16. tanévre 74.500 — 
2. Erre kifizettetett 1915/16. év végéig 70.740 K — fl 
3. Megszüntettetett 1915/16. év végéig 360 K — n 71.100 — 

b) Hátralék az 1915/16. év végén 3.400 — 

a) és b) együtt 3.640 — 
c) Az 1916/17. tanévre segélyképen kiosztható 60.600 — 

A folyó kezelés összege— ... 62.240 — 
Budapest, 1916. évi július hó 6-án. 

Geyer H. Viktor s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, 

az alap számvivője. 

Ezt a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével és a számadási okmá
nyokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 

Budapest, 1916. évi július hó 8-án. 

Kozma István s. k. Arató Oyula s. k. Kacsanovszky József s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos m. kir. főerdőtanácsos m. kir. főerdőtanácsos. 

F. M. 1916. évi 103196. számhoz. 
Számszerint megvizsgáltatott és helyesnek találtatott. 
Budapest, 1916. évi július hó 31-én. 

Meutler Sándor s. k. (P. H.) Kovács András s. k. 

2. Jegyző bemutatja a közzétett pályázati felhívás folytán beérkezett segély
kérvényeket. 

Beérkezett összesen 248 kérvény, melyben 167 fiu és 190 leány, összesen tehát 
357 gyermek részére kérnek segélyt. 

Egyúttal, mielőtt a tulajdonképeni segélyezési javaslatot bemutatná: 1. be
jelenti, hogy a javaslat összeállításánál a segélyért folyamodó szülőknek azok a 
gyermekei, akik ezidőszerint katonai szolgálatot teljesítenek, az elsőbbségi arány
szám és sorrend megállapításánál egyenlő beszámítás alá esőknek vétetett a 
házon kivül tanuló gyermekekkel; 2. javasolja annak megállapítását, hogy az 
ilyen katonai szolgálatot teljesítő gyermek ezidőszerint nem segélyezhető ugyan, 
amennyiben azonban ily gyermek az 1916/17. tanévben mégis megfelelő tan
intézetbe belépne, az évközben felszabaduló segélyekből megfelelő segélyben 
lesz részesíthető; 3. kéri annak megállapítását, hogy segélyért folyamodó oly 



gyermek után, amely tanév közben az iskolából bármi oknál fogva kimarad,, 
a legközelebbi segélykéréskor melyik ^anévi bizonyítvány veendő figyelembe?' 

A bizottság beható eszmecsere után 1. méltányosnak találja, hogy a katonai 
szolgálatot teljesítő gyermekek a házon kivül tanuló gyermekekkel egyenlő be
számítás alá esőknek vétessenek; 2. megállapítja, hogy az ezidőszerint katonai 
szolgálatot teljesítő gyermekek segélyben nem részesíthetők, a saját* részéről is 
méltányosnak találja azonban, hogyha az 1916/17. tanévben ilyenek az alap
szabályok rendelkezéseinek megfelelő iskolába tényleg belépnének, a tanév közben 
felszabaduló segélyekből segélyben részesittessenek; 3. a segélykéréskor bemuta
tandó iskolai bizonyítványra vonatkozólag a bizottság a pályázati felhívásba a 
következő szöveg felvételiét tartja kívánatosnak. „A kérvényhez a folyamodó idő
pontját közvetlenül megelőző tanévről szóló végbizonyítványt kell csatolni, 
kivéve azt az esetet, ha a gyermek erről a tanévről ilyen bizonyítványt a saját 
hibáján kivül nem kaphatott, amely esetben kellő megokolással a megelőző évi 
végbizonyítványt kell csatolni." 

Jegyző előadja továbbá, hogy a segélyek kiosztására vonatkozó javaslat 
ezúttal is szigorúan a szabályzatban foglalt rendelkezéseknek alkalmazásával s a 
fentebb előadottak figyelembevételével állíttatott össze. 

A javaslat szerint a pályázatból kiesik 48 gyermek és pedig: 
a) 12 gyermek meg nem felelő tanintézet miatt ; 
b) 16 gyermek meg nem felelő bizonyítvány miatt ; 
c) 17 gyermek azért, mert egy tisztviselőnek 2, illetve 3 gyermeke csak 

akkor segélyezhető, ha az illetőnek legalább 4, illetőleg 5 ellátatlan gyermeke van ; 
d) 2 gyermek, mert ezidőszerint katonai szolgálatot teljesít és 
e) 1 gyermek, mert a kérvény elkésve érkezett be. 
A folyó évben segélyezésre fordítható 74.500 K szétosztásánál tehát a javaslat 

szerint 143 fiu és 166 leány, összesen 309 gyermek volt tekintetbe vehető, akik 
az előadói javaslatba a reászorultság sorrendjében vétettek fel. 

A bizottság az elkésett segélykérvényre nézve megállapítja, hogy az ez 
alkalommal figyelembe nem vehető; abban az esetben azonban, ha a folyamodó 
nyugdíjas özvegy igazolja, hogy a késedelem nem saját hibájából történt, például 
ha a pályázati határidőről az erdőhatóság őt későn vagy egyáltalán nem értesí
tette, a bizottság a legközelebbi ülésben javaslatba fogja hozni, hogy az esetleg 
felszabaduló segélyekből gyermeke segélyben részesittessék. 

A bizottság egyébként az előadói javaslatot magáévá teszi s azt mint 
saját javaslatát, jóváhagyás és a segélyeknek az 1916/17. tanévre való adomá
nyozása végett jelen jegyzőkönyvvel együtt a földmivelésügyi miniszter ur elé 
terjeszti. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Arató Gyula s. k. 

m. kir. főerdőtanácsos, előadó. 
Pech Kálmán s. k. 

miniszteri tanácsos, h. elnök 

Spettmann János s. k. 
m, kir. főerdőmérnök, jegyző. 



A m. kir. minisztériumnak 1851/1917. M. E. számú rendelete 

a fa- és faszénkészletek bejelentése és nyilvántartása, vala
mint felhasználásuknak és forgalombahozataluknak szabályozása 

tárgyában. 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intéz
kedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket 
rendeli. 

1. §• 
A jelen rendelet hatálya alá esnek: a termelt épületfa, műfa, 

fürészáru, faragott fa (ideértve a talpfát és a tölgydongát is), tűzifa 
(ideértve a kötegelt lágy tűzifát is), faszén és műszaki czélokra 
(czellulózegyártás stb.) szánt hulladékfakészletek. 

A 194,1916. M. E. és 1972/1916. M. E. számú rendeletek
nek a bányafára, talpfára és gömbfára vonatkozó rendelkezései 
helyébe a jelen rendelet rendelkezései lépnek. 

2. §. 

A jelen rendelet rendelkezései nem terjednek ki a következő 
készletekre: 

a) a mezőgazdasági czélokra szánt és 6 (hat) m hosszúságot 
meg nem haladó hegyezett karókra; 

b) a zsindelyre, drániczára, valamint a már kinagyolt kerékgyártó
fára (kerékagy, keréktalp, küllő és lőcs), végül a nem tölgyfából 
készült dongára; 

c) a közepén mérve 8 (nyolcz) cm-r\é\ kisebb átmérőjű 2 (kettő) 
méternél hosszabb rudfára; 

d) a kisiparosok, mezőgazdák vagy egyéb fakereskedéssel nem 
foglalkozó egyének, jogi személyek és czégek által saját szükség
letükre termelt vagy beszerzett, valamint az erdőbirtokosok által 
saját szükségletükre termelt készletekre, ha a készlet épület- és 
műfából 100 (egyszáz) tömörköbmétert, fürészáruból vagy faragott 
fából (a talpfa kivételével) az 50 (ötven) tömör m3-t, tölgyfából 
készült német vagy magyar dongából 100 (száz) akót, ugyanabból 
készült franczia dongából pedig 500 (ötszáz) darabot meg nem 
halad; 



e) a m. kir. államvasutak, a m. kir. posta és távírda, továbbá 
az állami bányák, állami vasművek és állami gyárak ama készleteire, 
amelyek az 1917. évi június hó 15-én az említett állami intéz
mények birtokában vannak; . 

f) emberi lakó- vagy munkahelyiségek fűtésére, továbbá mező
vagy erdőgazdasággal kapcsolatos ipari üzemek üzemi tüzelésének 
ellátására szánt tűzifa- és faszénkész'etekre, ha azok már a közvetlen 
fogyasztó birtokában vannak, s ipari üzemeknél azok mennyisége 
tűzifából 200 (kettőszáz) ürms-t, faszénből pedig 200 (kettőszáz) 
métermázsát meg nem halad; 

g) a fafeldolgozó telepeken keletkező fürészporra, az ebből 
előállított brikettre, valamint a nem műszaki ezélokra (czellulóze-
vagy tanningyártás stb.) szánt, hanem csak tüzelésre alkalmas és 
nem kötegelt hulladékra; 

h) a csak tüzelésre alkalmas vágási hulladékfára, kéregre és 
gally fára. 

3. §• 
Az 1. §-ban említett anyagokból a jelen rendelet hatálya alá 

eső készleteket — még pedig ugy a meglevő, mint a jelen rendelet 
érvényességének tartama alatt termelendő vagy külföldről behozandó 
készleteket — a magyar szent korona országainak faértékesitő hiva
talánál be kell jelenteni. 

Bejelentésre köteles mindenki, aki ily készletet az 1917. évi 
június hó 15-ik napján akár sajátjaként, akár más részére birtoká
ban (őrizetében) tart, vagy ilyen készletnek a jelzett nap után 
birtokába (őrizetébe) jut. 

Az 1917. évi június hó 15. napján meglevő készleteket az 
1917. évi június hó 30. napjáig bezárólag kell bejelenteni, azontúl 
a készleteket havonként kell, még pedig mindig az előző hónap 
utolsó napján volt állapot szerint a hónap 8. napjáig bejelenteni. 

A havi bejelentésnek tartalmazni kell: 
a) a mult hó elején volt készletet, 
b) az engedélyezett eladások folytán, 
c) a kicsinyben való eladás (11. § b) pont és 19. §) folytán, 
d) a más választékra való feldolgozás folytán, 
e) a bejelentő más telepére történt elszállítás folytán, 
f) a felhasználás folytán beállott apadást, 



g) az ezek levonásával megmaradt készletet, 
h) az uj termelés folytán, 
i) más választékból való előállítás folytán, 
kJ vásárlás folytán, 
l) saját telepről való átszállítás folytán beállott készletnövekedést. 
A készletfelvételre irányadó napon közforgalmú vasúton, hajón 

vagy tutajban szállítás alatt álló készleteket a rendeltetési állomásra 
való megérkezésük után a havi jelentés keretében kell bejelenteni. 

4- §• 
A beraktározással vagy fuvarozással foglalkozó vállalatnál el

helyezett készleteket az köteles bejelenteni, aki azt megőrzés vagy 
fuvarozás végett elhelyezte. 

Ha a bejelentésre kötelezett állandóan külföldön tartózkodik, 
a készlet bejelentéseért kivüle az az alkalmazottja is felelős, aki a 
készlettel kapcsolatos ügyeit belföldön intézi. 

5. §• 
A bejelentéshez a jelen rendelet mellékleteképen csatolt mintá

nak megfelelő bejelentőlapokat kell használni. Ily bejelentőlapok 
kis- és nagyközségekben a községi elöljáróságnál, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal felruházott városokban, valamint Fiume 
városában és kerületében a polgármesternél, Budapest székesfőváros
ban a kerületi elöljáróságoknál ingyen kaphatók. Ugyanezen minták 
szerint a bejelentőlapot maga a bejelentő is elkészítheti. 

A bejelentőlapot postai uton való beküldés esetében legkésőbb 
a határidő utolsó napján kell ajánlva postára adni. 

6. §. 
Minden egyes község vagy város határában levő készletről 

külön bejelentőlapot kell kiállítani. 
A magántulajdonban álló közforgalmú vasutak készleteiket csak 

összesítve (választékonként egy összegben) jelentik be; hasonlókép 
egy bejelentőlapon kell bejelenteni az egy összefüggő telepen el
helyezett készleteket még az esetben is, ha az összefüggő telep két 
vagy több község határában fekszik. 

A más részére őrizetben tartott idegen készletekre vonatkozólag 
be kell jelenteni annak a nevét és lakhelyét, aki a készlet fölött 
való rendelkezésre jogosult. 



A készletek tekintetében a bejelentőlap beosztásának meg
felelően külön kell kimutatni azokat, amelyek: 

a) az erdőn, erdei rakodókon, erdei szállítási eszközök mellett 
vagy a b) és c) pont alá nem tartozó rakodókon vannak elhelyezve; 

b) közforgalmú vasutak vagy ezekből kiágazó iparvágányok 
(vontató vágányok) mellett; hajózható vagy tutajozható folyók 
partjain levő, beterhelésre vagy befurásra alkalmas rakodókon 
vannak elhelyezve; 

c) amelyek a 2. § í j pontja alá nem eső gyári vagy bánya
telepekre felhasználás, illetve a fafeldolgozó vagy fürésztelepekre 
feldolgozás végett be vannak szállítva. 

Az a) pont alatt emiitett készletekre nézve meg kell jelölni 
azt a vasúti vagy hajóállomást, illetve a b) pontnak megfelelő 
rakodót is, amelyre a fél az árut a vételárnak a jelen rendelet 
22. §-a értelmében hivatalból való megállapítása esetében szállítani 
kívánja. 

% § • 
A bejelentésre kötelezettek a bejelentett készletekről állandóan 

pontos raktárkönyvet kötelesek vezetni oly módon, hogy abból a 
készlet mennyiségének változása és az, hogy hová fordíttatott, 
bármikor megállapítható legyen. 

Elidegenítés esetében a raktárkönyvben a megszerző fél nevét 
és lakóhelyét, ha pedig az áru már elszállíttatott, azt is fel kell 
jegyezni, hogy mikor és hova küldetett. 

Fakereskedéssel nem foglalkozó egyéneket, jogi személyeket 
és cégeket a 8. § értelmében szervezett hivatal a raktárkönyv 
vezetése és folytatólagos bejelentés alól esetről-esetre megállapított 
kikötések mellett felmenthet, ha azokat a készleteket beigazoltan 
saját szükségleteik fedezésére kívánják fordítani. Ily készletek el
adása vagy áruba bocsátása tilos. 

8. §• 
A bejelentett készletek egységes nyilvántartását, valamint a 

készletek értékesitésével, feldolgozásuk és felhasználásuk szabályozá
sával járó teendőket a „Magyar szent korona országainak faértékesitő 
hivatala" röviden „Faértékesitő hivatal" látja el. 

A faértékesitő hivatal szervezetét a kereskedelemügyi miniszter 
állapítja meg. 



A jelen rendelet hatálya alá eső készletek hovaforditása felől 
az alábbiak értelmében a faértékesitő hivatal rendelkezik. 

Megállapítja és a felekkel az 1917. évi június hó 15-én rendel
kezésre álló készletekre vonatkozólag az 1917. évi július hó 31-ig, 
a jelen rendelet hatályának ideje alatt termelt, előállított, belföldön 
vásárolt, vagy külföldről behozott készletekre nézve pedig legkésőbb 
az erre vonatkozó havi bejelentés beérkeztétől számitott 30 (harmincz) 
napon belül közli: 

# a) mely készleteket kell a katonai igazgatásnak megvételre 
felajánlani; 

b) mely készleteket kell a jelen rendelet életbelépésekor fennálló 
szerződések figyelembevételével — a magyar szent korona országai
ban felmerülő polgári szükségletek fedezésére fordítani, ideértve 
azt is, hogy mely készleteket jogosult a fél saját üzemében fel
használni s melyeket köteles szabadon választott vagy szükség 
esetén a hivatal által meghatározott választékra feldolgozni és 
közérdekű üzemek (pl. vasutak) részére felajánlani; 

c) mely készleteket kötelesek a felek a magyar szent korona 
országain kivül leendő értékesítés czéljaira a hivatalnak átengedni; 

d) mely készleteket kötelesek a felek a hivatal további rendel
kezésére tartalékképen visszatartani, illetőleg a hivatal által előirt 
választékra feldolgozni. 

A b) pont értelmében belföldön feldolgozásra kerülő gömbölyű 
fából vagy tűzifából előállított és az 1. és 2. §-ok értelmében 
bejelentés alá eső termékeknek az a)—d) pont alatt részletezett 
szükségletek között való megosztását a hivatal a szükséghez mérten 
előre, vagy a feldolgozásnak a 3. §-ban megállapított havi jelentés 
keretében történt bejelentése után állapítja meg. 

Amennyiben az a) pont alá tartozó készleteket a katonai 
igazgatás a kijelöléstől számitott 3 hónapon belül meg nem vásárolja 
vagy amennyiben a b), c) és d) pont értelmében kijelölt készletek 
másirányu felhasználása válik szükségessé, jogában áll a hivatalnak 
a készletek még rendelkezésre álló része felett — az eredeti rendel
kezés megváltoztatásával — másként intézkedni. 



A felek a bejelentett készletekkel csak a faértékesitő hivatal 
rendelkezéseinek, illetve a 9. §-nak korlátai között rendelkezhetnek 
s azok legszigorúbb betartásáért a 36. §-ban megszabott következ
mények terhe alatt felelősek. 

A jelen rendelet hatálya alá eső olyan készlettel, amelyet a 
jelen rendelet ellenére be nem jelentett vagy eltitkolt, a fél egyáltalá
ban nem rendelkezhetik s azt a 36. §-ban megszabott következmé
nyek terhe alatt sem el nem idegenitheti, sem fel nem használhatja. 

11. §. 

A rendes üzem és forgalom lebonyolítása czéljából az 1917. évi 
július hó 31-ig, illetve addig az esetleg korábbi időpontig, amikor 
a hivatal a készletekre vonatkozó rendelkezését a féllel közli, a 
fél — amennyiben a hivatal máskép nem intézkedik — a követ
kezőkre van jogosítva: 

a) fafogyasztó vagy fafeldolgozó ipari vagy egyéb üzem a 
rendes üzeme keretén belül ez idő alatt elodázhatatlanul szükséges 
anyagot felhasználhatja, illetve feldolgozhatja; 

b) helyi (közforgalmú vasúton, hajón vagy tutajban való 
szállítást nem igénylő) szükségletekre egy-egy vevő részére leg
feljebb 20 (husz) tm3 épületfát, legfeljebb 10 (tiz) tm3 fürészelt 
vagy faragott fát, legfeljebb 20 (husz) ürm3 tűzifát, vagy leg
feljebb 20 (husz) q faszenet eladhat, az ily eladások összege 
azonban a fél készletének 10 (tiz) százalékát meg nem haladhatja, 
s az eladásokat az első havi jelentés keretében a 3. §-ban meg
szabott módon kell bejelenteni; 

c) a jelen rendelet életbelépése előtt hozzá érkezett katonai 
és vasúti megrendeléseket foganatosithatja; 

d) a földmivelésügyi miniszter által esetről-esetre megállapított 
közérdekű szállításokat foganatosíthat. 

12. §. 

A faértékesitő hivatal által a 9. § értelmében kiadott rendel
kezés közlése után a bejelentés alá eső készletek csak a hivatal 
utján vagy jóváhagyásával idegeníthetők el és csak a hivatal által 
megállapított módon és mértékben dolgozhatók fel. 



A bejelentés alá eső készletekből eladott vagy felhasznált fa
anyag után a faértékesitő hivatalt a következő dijak illetik meg: 

a) egy méternél hosszabb darabokban termelt és középen 
mérve 8 cm-né\ vastagabb bármilyen fanemü épület- vagy műfáért 
//re3-ként 2 (kettő) korona; 

b) bármilyen fanemü fürészelt vagy faragott fáért íms-ként 
3 (három) korona; 

c) tölgyfából készült magyar és német dongáért akónként 
10 (tíz) fillér, franczia dongáért 100 normál darabonként 3 (három) 
korona; 

d) műszaki czélokra alkalmas 2 (kettő) méternél nem hosszabb 
ürméterekbe rakva értékesített hasábfáért és tönkökért bármely 
fanemből ür/n 3-ként 1 (egy) korona; 

e) tűzifáért a fanem és választékra való tekintet nélkül #ra 3 -ként 
20 (husz) fillér; 

f) faszénért a fanemre való tekintet nélkül <7-ként 20 (husz) 
fillér; 

g) műszaki czélokra (papir-, czellulóze- vagy tanningyártásra) 
•eladott hulladékfáért és kötegelt tűzifáért 10.000 kg-Vént 5 (öt) korona. 

Fafeldolgozó telepek a dijakat a nyers fának (gömbölyű fa) 
osak az után a része után fizetik, amelyet feldolgozatlan állapotban 
idegenitenek el, vagy a jelen rendelet alá nem eső anyagra dol
goznak fel. 

Ha a nyers fát a jelen rendelet szerint bejelentés alá eső 
anyagokra dolgozzák fel (faragják, hasítják vagy fürészelik), a dij 
kiszabása csak az előállított, faragott, hasított vagy fürészelt fa után 
történik. 

A dijakat az eladó a jelen rendelet életbelépése előtt létrejött 
szerződésekre teljesítendő szállítások után is köteles megfizetni, 
ha az anyagot az 1917. év június hó 15-ig a vevőnek át nem 
adta, vagy a vevő czimére közforgalmú vasúton vagy hajon fel 
nem adta. A dij az eladó által a vevőre át nem hárítható. Minden 
ezzel ellenkező kikötés hatálytalan. 

14. §. 
A 13. §-ban megállapított dijakat az eladó az eladásnak a 

18. § értelmében, illetőleg a tulajdonos a felhasználásnak a havi 



jelentés keretében a 3. § értelmében való bejelentésekor köteles 
a hivatalnak megfizetni. Az idejében be nem fizetett dijakat a 
közadók módjára közigazgatási uton kell behajtani s a hivatal 
által kiállított hátraléki kimutatás végrehajtható közokirat. 

15. §. 

Az eladást vagy maga a faértékesitő hivatal végzi, vagy pedig 
azzal a feleket bizza meg. Ez utóbbi esetben a következő rendel
kezések irányadók: 

a) A katonai szükségletek kielégítésére kijelölt (9. § a) pont) 
anyagokat köteles a fél akijelölésről szóló értesítés kézbesítésétől 
számított nyolcz napon belül a katonai igazgatásnak megvételre 
felajánlani. 

Az ily kijelölésekről a hivatal a katonai igazgatást közvetlenül 
is értesiti, s a katonai igazgatás a kijelölt készleteket azonnal meg-
vetteknek jelentheti ki. A megvettnek kijelentett készletek árára 
nézve az eladó a vételről szóló értesítéstől számított 3 (három) 
hónapon belül szabadon állapodhatik meg a katonai igazgatással. 
Ha a megállapodás ez idő alatt létre nem jön, az ármegállapítás 
a 22—26. §-ok rendelkezései értelmében történik. 

b) A magyar szent korona országaiban felmerülő szükségletek 
kielégítésére kijelölt (9. § b) pont) készletekre nézve a tulajdonos 

- amennyiben azokat már előzőleg szerződésileg le nem kötötte — 
a hivatal által megszabott korlátokon belül belföldi vevőkkel 
szabadon megállapodhatik; a megállapodás azonban — a 19. §-ban 
foglalt apró eladások kivételével — csak az ügyletnek a 18. § 
értelmében való bejelentése és jóváhagyása, valamint a dijaknak 
a 14. § értelmében való befizetése után foganatosítható. 

A jelen rendeletnek életbelépte előtt a b) pontban emiitett 
szükségletek fedezésére vonatkozólag létrejött szerződéseket a készlet
tulajdonosok csakis az ezen pont alá tartozó készletek erejéig 
teljesíthetik, s a teljesítés sorrendjét és mérvét szükség esetén a 
faértékesitő hivatal szabja meg. 

16. §. 

A magyar szent korona országain kivül leendő értékesítésre 
kijelölt (9. § c) pont) készleteket köteles a tulajdonos a hivatal 



további rendelkezéséig készletben tartatni s amennyiben a hivatal 
ugy kívánja, a hivatal által kijelölt biztosító intézetnél a hivatal költ
ségére tűzkár ellen biztosítani. 

17. §. 
A tartalékul kijelölt (9. § d) pont) készleteket a tulajdonos 

csakis a hivatal engedélyével és a hivatal által megszabott fagyárt-
mányokra dolgozhatja fel s ugy a kijelölt készletekből, mint az 
ezekből esetleg előállított fagyártmányokból bárkinek csakis a 
hivatal által kiadott vásárlási engedély ellenében adhat el. 

Viszont köteles is a vásárlási engedély ellenében megjelölt 
mennyiséget az ott ugyancsak megjelölt félnek a jelen rendelet 
értelmében eladni és átadni. 

Ily vásárlási engedélyek csakis a kormány által közérdekből 
támogatni kívánt intézmények, vállalatok és üzemek (vasutak, hajó
zási vállalatok, bányák stb.) szükségleteire, valamint a kereskedelem
ügyi miniszter által a földmivelésügyi miniszterrel, Horvát-Szlavón-
országokban a bánnal egyetértőleg megállapított közczélok fede
zéséhez szükséges faanyagokra adhatók ki. 

Az ár tekintetében való megállapodásra a hivatal a szükséglet 
sürgősségéhez mért határidőt szab. Ha a tulajdonos ez alait az 
idő alatt a vásárlásra jogosulttal meg nem egyezik, a vételár meg
állapítása a 22—26. §-ok értelmében történik. 

18. §. 
A katonai igazgatás részéről történt megvétel napját az eladó 

a vételről szóló értesítés kézhezvételétől, a 15. § b) pontja és a 
17. § értelmében létrejött megállapodást pedig — a 19. §-ban foglalt 
esetek kivételével — az eladó és vevő együttesen a megállapodás 
létrejöttétől számitott 8 (nyolcz) napon belül a faértékesitő hiva
talnak jóváhagyás végett bejelenteni köteles. 

Ha a megállapodás a hivatal által kiadott rendelkezéssel ellen
kezik, a hivatal a jóváhagyást megtagadhatja. 

A bejelentéshez mindig csatolni kell az eladott anyag ki
mutatását. 

19. §. 
Belföidi szükségletek fedezésére szánt készletekből a 11. § 

b) pontjából megjelölt czélra egy-egy vevő részére havonta az ott 



megjelölt mennyiségek erejéig, vasúton vagy hajón való szállí
tása pedig havonta egy vevő részére 5000 (ötezer) kilogrammig 
terjedő eladásokat a felek előzetes bejelentés nélkül bonyolíthat
nak le. Az ilyen eladásokat a 3. § értelmében benyújtott havi 
jelentés keretében a jelen rendelethez csatolt 5. számú nyomtat
ványon kiállított jegyzék kíséretében kell bejelenteni s a 13. § 
értelmében megállapított dijakat ugyanekkor befizetni. 

20. §. 

Az eladott, de az átadás előtt tűzkár vagy elemi csapás folytán 
megsemmisült, továbbá az erdei szállítóeszközökbe vagy fafeldolgozó 
telepekbe beépített, végül az erdei vagy fafeldolgozó faüzemeknél 
alkalmazott tisztviselők, altisztek és munkások részére tüzifaillet-
ményképen díjtalanul kiadott faanyagok után a hivatal a tulaj
donost kérelmére a díjfizetés alól felmenti. 

21. §. 

A gyári, közlekedési, vagy bányavállalatok a jelen rendelet 
életbelépése idején már a talajjal együtt tulajdonukban álló erdők
ből kitermelt és a jelen rendelet életbelépésekor tulajdonukban 
álló üzemükben igazoltan fölhasznált (a jelen rendelet hatálya alá 
nem eső fatermékekre feldolgozott) faanyag után dijat nem fizetnek. 

22. §. 

Ha a tulajdonos a 9. § a) pontja értelmében kijelölt készlet
ből a katonai igazgatás által megvettnek kijelentett faanyag árára 
nézve, a katonai igazgatással, a 9. § d) pontja értelmében eladásra 
kijelölt anyag árára nézve pedig a vásárlásra jogosulttal a meg
szabott határidőn belül megegyezni nem tud, a hivatal a készlet 
tulajdonosát — a vevő kívánságára — a készletnek a 23—26. §-ok 
értelmében megállapított árakért való átadására kötelezheti. 

23. §. 

Azokat az árakat, amelyeket a 22. § értelmében hivatalból 
való ármegállapítás esetén kell fizetni, a 24. § értelmében szerve
zett ármegállapitó bizottság állapítja meg a 25. §-ban foglaltak 
szerint. 



Az ármegállapitó bizottság a kereskedelemügyi miniszter által 
kinevezett elnökből és helyetteséből s 15 (tizenöt) rendes és 9 
(kilencz) póttagból áll. 

A rendes és póttagokat a kereskedelemügyi miniszter nevezi 
ki, még pedig: 

a) 2 (kettő) rendes és 1 (egy) póttagot az Országos Erdészeti 
Egyesület által előterjesztett 6 (hat) magyarországi magánerdő
birtokos vagy magánerdőtiszt közül; 

b) 2 (kettő) rendes és 1 (egy) póttagot a Magyar Faiparosok 
és Fakereskedők Országos Egyesülete által előterjesztett 6 (hat) 
magyarországi faiparos, fatermelő, illetve fakereskedő közül; 

c) 2 (kettő) rendes és 1 (egy) póttagot a magyarországi állami 
és magán fafogyasztó érdekeltség köréből; 

d) 2 (kettő) rendes és 1 (egy) póttagot a földmivelésügyi 
minisztériumnak a magyarországi kincstári erdők ügyeit ellátó 
személyzetéből; 

e) 2 (kettő) rendes és 1 (egy) póttagot a földmivelésügyi 
minisztériumnak a magyarországi erdőfelügyeletet, valamint az 
állami kezelésbe vett községi és némely más erdők ügyeit ellátó 
személyzetéből; 

f) 2 (kettő) rendes és 1 (egy) póttagot a kereskedelemügyi 
miniszter hatósága alá tartozó tisztviselők közül; 

g) 1 ( egy) rendes és 1 (egy) póttagot a Horvát-Szlavonorszá-
gok bánja által kijelölt 4 (négy) horvát-szlavonországi magán
erdőbirtokos vagy magánerdőtiszt közül; 

h) 1 ( egy) rendes és 1 (egy) póttagot az ugyancsak a bán 
által kijelölt 4 (négy) horvát-szlavonországi faiparos, fatermelő, 
illetve fakereskedő közül; 

i) 1 (egy) rendes és 1 (egy) póttagot a földmivelésügyi minisz
tériumnak a horvát-szlavonországi kincstári erdők ügyeit ellátó 
tisztviselői közül. 

A kinevezés elfogadása kötelező. 
A bizottság munkarendjét, az elnök, elnökhelyettes és a tagok 

díjazását a kereskedelemügyi m. kir. miniszter állapítja meg s a 
felmerülő költségeket a faértékesitő hivatal viseli. 



A jelen rendelet rendelkezései alá eső faanyagok eladási árát 
az ármegállapitó bizottság az esetleg szükséges kerületi beosztással 
a feladó vasúti vagy hajóállomásra, illetőleg a tutajbekötő vagy 
terhelő állomásra vonatkoztatva időközönként állapítja meg. 

Az igy megállapított ártételeket a bizottság a hivatalos lapban 
közzéteszi. 

Az ártételeket a bizottság minden félév végén, szükség esetén 
rövidebb időközökben is felülvizsgálja és a szükséghez képest 
módosítja. A módosítások közzétételére az előző bekezdés rendel
kezései irányadók. 

26. §. 

Az áraknak hivatalból való megállapítása esetében (22. §) 
köteles a vevő a bizottság által az előbbi § értelmében megálla
pított s a kérelem benyújtásakor érvényes ártételt, valamint a 13 . 
§-ban megállapított üzletkötési dij háromszorosát, végül, ha az 
eladó a kincstári erdészet, az ennél előirt járulékokat és illetékeket 
a hivatalnál előre befizetni. 

Állami vállalatok, mint vevők, a háromszoros dij fizetése 
alól mentesek. Mint eladók ily esetben is csak a dij egyszeresét 
fizetik. 

Az eladót az igy befizetett összegnek csak az a része illeti 
meg, amely a bizottság által megállapított ártételből a 13. §-ban 
megállapított dij háromszorosának levonása után fenmarad. 

Amennyiben az eladó a 22. § alapján oly készlet átadására 
köteleztetett, amelyet előzőleg közforgalmú vasút vagy hajó igénybe
vételével esetleg tutajon szállított a készlet tárolásának helyére 
s a származási helyre esetleg megállapított és a faanyag megszer
zése idején érvényben volt kerületi ártételnek, a tényleges és 
igazolt szállítási költségnek, valamint az ármegállapitó bizottság 
által megszabott raktározási dijnak összege a tárolás helyére meg
állapított kerületi ártételt meghaladja, az eladó az átadásra vonat
kozó rendelkezés közlésétől számított 8 napon belül az igy kiszá
mított ártétel megfizetését követelheti a vevőtől. 

Ha a vevő és eladó a szállítási, illetve tutajozási dij összegére 
nézve 4 napon belül meg nem állapodnának, a vevő az általa 



ajánlott összeget kifizetni, az általa fizetett és az eladó által köve
telt összeg közötti különbözetet pedig birói letétbe helyezni köteles 
s az ár megállapítására a felek a 27. §-ban megállapított birói 
eljárást vehetik igénybe. 

A raktározási dijat az ármegállapitó bizottság az ártételekkel 
egyidejűleg állapítja meg és teszi közzé s az eladó a raktározásért 
ennél magasabb díjtételt birói eljárás esetén sem követelhet. 

A befizetett vételárat a hivatal, hacsak a felek a birói eljárást 
nem vettek igénybe, minden hó végén az eladó által megfelelően 
igazolt szállítás mérvéhez képest időszaki kamatok megtérítése 
nélkül utalja ki az eladónak. 

27. §. 
Ha a 22. § esetében a vevő és az eladó között az eladás 

tárgyául szolgált anyag minősége vagy a szállítási dijak mennyi
sége tekintetében nézeteltérés merül fel és ennek eldöntése végett 
a hivatal által kijelölt választott bíróság eljárását igénybe nem 
veszik, a minőséget vagy díjtételt bármelyikük kérelmére egy 
vagy több szakértő meghallgatásával a készlet fekvésének helye 
szerint illetékes királyi járásbíróság állapítja meg. 

A megállapítás tárgyában hozott végzés ellen az illetékes kir. 
törvényszékhez felfolyamodásnak van helye. A felfolyamodás nem 
jogosít a szállítás elhalasztására. A kir. törvényszék határozata ellen 
további felebbvitelnek helye nincs. 

Az ebben az eljárásban hozott határozat mindkét félre köte
lező és az eldöntött kérdés perben sem lehet vita tárgya. 

Az eljárás költségének viselése felől a bíróság a körülmények 
figyelembevételével belátása szerint határoz. Egyebekben az el
járásra az 1911. évi I. t.-cz. 382—386. §-ai megfelelően alkal
mazandók. 

Horvát-Szlavonországokban a birói ut igénybevételére vonat
kozó szabályok megállapítása iránt a bán intézkedik. 

Ily per esetében a hivatal a nála előre lefizetett összegnek az 
eladót megillető részét a peres eljárás megindításának igazolása 
után azonnal birói letétbe utalja át. 

28. §. 
Mindazokban az esetekben, amikor az eladási árat — meg

egyezés hiányában — a faértékesitő hivatal állapítja meg, köteles 



az eladó a faanyagot a kijelölt vasúti vagy hajóállomásra be
szállítani s ott a vevő által kiállítandó vasúti kocsiba vagy hajóba 
berakni. 

Az állomást már a készletnek katonai ezélokra vagy tartalékul 
való kijelölése alkalmával a hivatal állapítja meg. 

Oly helyeken, ahol tutajozásra állandóan alkalmas folyó áll 
rendelkezésre, fenyőépületfaátadási helyül a hivatal a legközelebbi 
tutajkötésre alkalmas rakodót is kijelölheti. 

Ily esetben az eladó a faanyagot a tutajkötőrakodón szabály
szerűen máglyázva (vékonyabb végével a vízfolyás irányába for
dítva) köteles átadni. 

A szállítás idejére nézve a felek maguk állapodnak meg s ha 
megállapodni nem tudnának, a kérdést — bármelyik fél kérel
mére — a feladó állomás vezetőségének meghallgatásával a hivatal 
dönti el. 

Ha az eladó vonakodik a szállítást foganatosítani, a vevő a 
hivatalnak az átadási kötelezettséget igazoló irata alapján, szükség 
esetén a rendőrhatóság segélyét kérheti. 

Sürgős esetekben a hivatal elrendelheti, hogy a fél a szállítást 
a felmerült bárminő vitás kérdések birói eldöntése előtt is köteles 
teljesíteni. A vevő által letétbe helyezendő összeget ily esetben a 
hivatal állapítja meg. Ez a megállapítás a bíróságot semmi tekin
tetben nem köti. 

Az esetleg felmerülő raktárbérleti és őrzési költségek, valamint 
a késedelmes szállításból származó károk viselése tekintetében 
— megegyezés hiányában — a 27. §-ban megállapított bíróság 
dönt. 

29. §. 
A magyar szent korona országain kivül leendő értékesítés 

czéljaira rendelt faanyagokat a tulajdonos az ármegállapitó bizott
ság által megállapított ártételek ellenében köteles a hivatal rendel
kezésére bocsátani. 

Az ártételből ilyenkor csak a 13. §-ban megszabott dij egy
szerese hozható levonásba. 

Az üzletkötéssel a tulajdonost a hivatal ily esetben is meg
bízhatja az esetről-esetre megállapított feltételek mellett. 



5000 (ötezer) kg-ot meghaladó sulyu épületfát, műfát, fürészelt 
és faragott fát (a 2. § a), b) és c) pontjában felsorolt választékok 
kivételével), továbbá műhasábfát, tűzifát (ideértve a kötegelt lágy 
tűzifát is) és faszenet az 1917. évi június hó 15. napjától kezdődő-
leg közforgalmú vasúton, hajón, tutajba kötve, vagy tutajra fel
terhelve csak a faértékesitő hivatal által a jelen rendelethez csatolt 
minta szerint kiállított szállítási igazolvány alapján lehet szállítani. 

Eladással kapcsolatos szállításokhoz az igazolványt a vétel 
bejelentése alkalmával kell kérni. 

A kérvényben ki kell tüntetni a feladó és a czimzett nevét, 
a feladó és a rendeltetési állomást, a szállítandó anyag minőségét 
és mennyiségét a 13. §-ban megállapított mértékegységekben 
(m3, ürm3, akó, darab, q), végül vasúti szállítás esetén azt, hogy 
körülbelül hány kocsirakományt fog a szállítandó anyag kitenni. 

31. §• 
A közforgalmú vasúti és hajózási vállalatoknak a jelen rendelet 

hatálya alá tartozó czikkekből 5000 ^ - o t meghaladó sulyu külde
ményt csak akkor szabad fuvarozás vagy tárolás végett elfogadniok 
és átvenniök, ha a feladó a fuvarlevéllel együtt a faértékesitő 
hivatal által a jelen rendelethez csatolt minta szerint kiállított 
szállítási igazolványt is beszolgáltatja. 

Egy feladó több, ugyanazon a helyen lakó czimzett részére 
vagy több feladó egy czimzett részére sem szállíthat egy vasúti kocsi
ban, vagy ugyanegy hajón (uszályon) 5000 kg-ot meghaladó 
mennyiséget szállítási igazolvány nélkül. 

A szállítási igazolványt a fuvarlevélhez hozzá kell fűzni és az 
árut felvevő állomás annak jeléül, hogy az igazolvány szállításhoz 
használtatott és újból nem használható, köteles azt a feladási állomás 
keletbélyegzővel lebélyegezni. 

Közforgalmú vasúti vagy hajózási állomás által fuvarozás vagy 
tárolás végett az 1917. évi június hó 15. napja előtt már átvett 
küldeményekhez, valamint a külföldről a magyar szent korona 
országaiba érkező szállítmányokhoz, az 1916. évi 1972. és 1917. évi 
1495. M. E. számú kormányrendeletek alá tartozó készletek kivételé
vel, szállítási igazolvány nem kell. 



A már feladott szállítmányoknak más czimzettre, vagy más 
rendeltetési állomásra való átirányítása uj szállításnak tekintendő 
és csak igazolvány alapján foganatosítható. 

32. §. 

Oly folyószakaszokon, ahol a tutajozás hatósági engedélyhez 
van kötve, a tulajdonos a hatósági engedély kiadása előtt köteles 
a szállítási igazolványt az illetékes hatóságnál bemutatni. 

A szállítási igazolvány ismételt felhasználásának elkerülése 
végett azt a hatósági engedélyokirathoz kell fűzni s a következő 
záradékkal ellátni: „A tutajozási engedélyt kiadta 

vármegye közigazgatási bizottsága 191 évi 
sz. alatt". 

(P. H.) I 

Szabad folyószakaszokon fekvő tulaj bekötő, terhelő vagy 
tutajkifogó állomásokra vonatkozólag pedig a tulajdonos a szállítási 
igazolványt ugy a kiinduló vagy terhelő, mint a végállomás illeté
kes elsőfokú közigazgatási hatóságánál a szállítás, illetve terhelés 
megkezdése előtt bemutatni köteles. 

Enélkül a befurást, terhelést, vagy kipartolást megengedni 
nem szabad. 

A közigazgatási hatóság ezeket a munkákat határidőhöz kötni 
s a határidőt az igazolványra rájegyezni köteles. 

Az 1917. évi június hó 15. napja előtt elindított tutajok szállí
tásához szállítási igazolvány nem szükséges. 

33. §. 
A szállítási igazolványt, ha a fát a tulajdonos nem saját rak

tárába vagy telepére szállítja, a hivatal csak abban az esetben 
állítja ki, ha a tulajdonos a 13. § alapján kiszabott dijakat, illetve 
a 26. § értelmében megállapított vételárat előre befizeti. 

34. §. 
A bejelentés és nyilvántartás megfelelő ellenőrzése czéljából 

jogában áll a hivatalnak bármelyik készlettulajdonos raktárait, vagy 
bárhol elhelyezett készleteit és az ezekről vezetett nyilvántartásokat 
kellőleg igazolt megbízottai által bármikor megvizsgáltatni és 
rovancsoltatni. 



Vasutvállalatok készleteinek rovancsolása csak a vasúti és 
hajózási főfelügyelőség vagy a vasutigazgatás közegeinek közben
jöttével történhetik. 

A készlettulajdonos a hivatal megbizottainak a telepen való 
járás-kelést nem akadályozhatja s a készletekről vezetett nyilván
tartásait, valamint az eladást igazoló szállítási leveleket, átvételi 
elismervényeket a megbízottak rendelkezésére bocsátani s az általuk 
kivánt felvilágosítást megadni köteles. 

35. §. 
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 

nem esik, kihágást követ el s tizenöt napig terjedhető eljárással 
és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 

1. aki a 3 — 7. §-okban előirt bejelentési és nyilvántartási 
kötelezettségnek az előirt időben vagy egyáltalában nem tesz 
eleget, vagy valótlan adatokat jelent be; 

2. aki a 20. §-ban szabályozott díjmentesség elnyerése czéljából 
a valóságnak meg nem felelő adatokat jelent be. 

36. §. 

Amennyiben a cselekmeny súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el s két hónapig terjedhető elzárással, 
valamint kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 

1. aki a 7. §-ban megszabott tilalom ellenére készletet elad 
vagy áruba bocsát, vagy készletével a 10 § ellenére rendelkezik; 

2. aki a faértékesitő hivatalnak a 9—12. §-ok értelmében tett 
valamely rendelkezését megszegi vagy kijátszsza. 

3. aki a 14—19. §-okban az üzletkötésre és az eladás be
jelentésére nézve megállapított kötelezettségeket megszegi. 

37. §. 

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el s hat hónapig terjedhető elzárással, 
valamint kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 

1. aki a 22. és 28. §-okon alapuló átadási vagy szállítási 
kötelezettségének szándékosan nem tesz eleget; 

2. aki a jelen rendelet hatálya alá eső faanyagot a 30—32. §-ok 
ellenére közforgalmú vasúton szállítási igazolvány nélkül fuvaro-



zásra felad, avagy hajón vagy tutajban szállítási igazolvány nélkül 
szá'lit vagy szállíttat, úgyszintén az is, aki ily faanyagkészletét a 
30—31. §-ok rendelkezésének kijátszására irányuló szándékkal 
fuvarozásra részletekben ad fel, avagy részletekben szállít, vagy 
szállíttat, vagy a rendelkezéseket egyébként kijátszsza; 

3. aki a 34. § alapján elrendelt ellenőrzést megakadályozza 
vagy meghiusítja. 

38. §. 
Arra a készletre nézve, amelynek tekintetében a kihágást el

követték, a rendőri büntető eljárás során a törvény értelmében 
elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet felett a faértékesitő 
hivatal rendelkezik. 

Az elkobzott készlet értékéből a faértékesitő hivatalt a 13. § 
értelmében megillető jutalékot a hivatal részére kell kiszolgáltatni, 
a fenmaradó értékből pedig egyötöd rész a feljelentőt, négyötöd 
rész pedig a rokkant katonák segélyalapját illeti. 

39. §. 
Ha megállapítható annak a nyereségnek mennyisége, amelyet 

a tettes cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénz
büntetés a 35—37. §-okban meghatározott pénzbüntetésen felül a 
megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. 

40. §. 
A jelen rendeletbe ütköző kihágások eseteiben, ha az ítélet 

nyilvánosságra hozatala közérdekből kívánatos, a rendőri büntető 
biróság elrendelheti az itélet rendelkező részének, súlyosabb ese
tekben az itélet indokaival együtt az elitélt költségén, az elkövetés 
helyén megjelenő vagy ott elterjedt valamely időszaki lapban 
való egyszeri közzétételét és esetleg annak az elkövetés helyén 
való nyilvános kifüggesztését. 

41. §. 
A jelen rendeletbe ütköző kihágás miatt az eljárás a közigaz

gatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak, a m. kir. 
államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőr
ségnek hatáskörébe tartozik. 

Horvát-Szlavonországokban e kihágások miatt az ott érvényes 
jogszabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el. 



A faértékesitő hivatal kiadásairól és bevételeiről félévenként 
leszámol. 

A dijakból befolyt jövedelmet a hivatal gyümölcsözőleg 
helyezi el, a kiadások levonásával fenmaradó összegeket alapként 
kell kezelni. 

A magyarországi készletek után befolyt dijakból a költségek 
levonásával fenmaradó összeg az elkopárosodás veszélyének kitett 
magyarországi erdőterületeknek az állam részére való megszer
zésére és beerdősitésére szolgál. A horvát-szlavonországi készletek 
után befolyt dijakból a költségek levonásával fenmaradó rész 
50 százaléka ugyanilyen horvát-szlavonországi erdőterületeknek 
az állam részére való megszerzésére és beerdősitésére fordítandó. 
E két alap felett a földmivelésügyi miniszter rendelkezik, ki is azok 
állásáról a törvényhozásnak évről-évre jelentést tesz. 

A horvát-szlavonországi dijak fenmaradó 50 (ötven) százalékát 
az elkopárosodásnak induló horvát-szlavonországi magánerdők 
felújításának támogatására a horvát-szlavón országos kormány 
rendelkezésére kell bocsátani. 

A hivatal egyéb bevételeit elsősorban a költségek fedezésére 
kell fordítani s a költségek kiegyenlítése után netán fenmaradó 
többlet felett a kormány rendelkezik. 

A magyar szent korona országainak faértékesitő hivatalához 
intézett beadványok bélyeg- és illetékmentesek. 

A kincstári erdők fatermésének a jelen rendelet alapján történő 
értékesítésnél az 1897. évi XX. t.-cz. 38. §-a nem irányadó. 

Ezen rendelet 1917. évi június hó 15. napján lép életbe. 
Horvát Szlavonországokban ezt a rendeletet, amennyiben végre

hajtása az ottani önkormányzat körébe tartozik, a bán hajtja végre. 
Budapest, 1917. évi május hó 21-én. 

43. §. 

44. 

45. §. 

Gróf Tisza István s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1917. évi május hóban. 

A rövid í tések m a g y a r á z a t a : 

Az ákáczfa monográfiája . . . = Am. 
Alapítványi kamat . — = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés _ = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Biró Bánffy D . alapítvány = BBa. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb.— _ _ . . . _ = Btr. 
Egyéb bevétel — = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. 
Erdészeti Qéptan — Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = EL. 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti rendeletek tára . . . = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár... . = Npt. 
.ErdŐ* czimü lap — = Eld. 
Erdíbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Prdőőr ... _ ... = Eő. 
Erdőrendezéstan (Bel.) . . . _ = Rz. 
crdőrenaezéstan (Fekete) . . . = Rzf. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai = j k . 
EHekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana = Fösz. 
Pából készült czukor és alkohol _ = Fcza. 
Fatömegtáblák — = Ftb. 
Hadisegély _ *= Hdsg. 

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) 
Hirdetési dij az E. L . - b a n _ • 
Hirdetési di] az ,Erdő"-ben = 
Hirsch Istvánné; szül. Kraft Ar.na 

segélyalapítvány 
Időközi kamatok (takarékpénztári) 
Kedvezményes lapdij—. , : 

Készpénzalapitvány 
Külföldi fanemek tenyésztése = 
Lakbér : 

Lapdij (Erd. Lapok) . _ : 

Legelő-erdők berendezése — _ . . . : 

Magyar Erdészeti Oklevéltár 
Népszerű növénytan , « 
Perköltség _ : 

Postaköltség 
Rendkivüli bevétel 
Rendszeres növénytan I. R. 
Rokkant segélyalap — - --- ---
Szantner Qyula -
Szálaló Erdők Berendezése •• 
Székesfehérvári ism. alap 
Tagsági dij— 
Tangens-táblázatok : 

Qr. Tisza Lajos-alapitvány : 

Titkári nyugdijalap : 

Tölgy és Tenyésztése . : 

Wagner Károly alapítvány — .. . _ 

H . r. 
hd. 
Ehd. 

: H. I. a. 
ik. 
kid. 
k. t. 
Kft. 
lb . 
Id. 
M. L. 

: EOT. 
N . Nvt . 
Prk. 
pk. 

: rb. 
: Rnt. I 
= Ra. 
- Sza. 

Szeb. 
: Sz. i. a. 

td. 
Tt. 
TLa. 
t. ny. a. 
Töt. 
WKa. 

Alsóárpási jár. erdőgd. Ra. 20'—. Acsev. ig. td. 32'—. gróf Andrássy S. 
erdőhiv. ld. 16'—. Almássy István td. 16'—. Alsóstubnyai v. urb. Ra. 155-—. Bund 
Károly üb. 2-50. dr. Bedő Albert lb. 175-—, üb. 3-50. Ballestrem urad. td. 10—. 
Bobotu Rezső Eő. 6-—, pk. — -60. Brannich Kálmán td. 16-—. Berger Jakab 
hd. 11-35. Büchler Hermann Ra. 100-—. Blockner J. hd. 3-44. Bóna Andor td. 
8 -—. Böhm u i l m o s td. 16-—. Biró Bálint Eő. 6-—. Brassói g. n. egyház td. 
32'—. Balogh Boldizsár npt. 3-—, pk. —-45. Beszterczebányai püsp. urad. td. 32-—, 
Ra. 100;—. Brandisz János npt. 8 - - , pk. —-85. Bottyán Pál hd. 2670. Bodor 
Jenő td. 16 -—. Bán Károly td. 16-—. Bachó János td. 16'—. Bosnyák kormány 
hd. 15-20. Czillinger János lb. 450-— üb. 1-—. Csermák Sándor td. 16'—. 
Csonka Macedón hd. 25-50. Csengery Bernát npt. 8-—, pk. —-60. Csepcsényi 
Mihá'y npt. 3-—, pk. —-45. Csikszentkirály község hd. 23'65. Dobi Miklós td. 
32-—. Deliblatti birtokkez. hd. 19-75. Dési közös erdőbirt. Ra. 100 -—. Damsberg 
Antal td. 48-—. Drágán Qyula td. 16-—. Danieck Géza td. 32-—. Dick Manó 
npt. 3 '—. Derencsényi v. urb. Ra. 177-—. Dietl Ágost att. 100-—, ak. 32-—. 
Érczhegyi Géza lb. 312-50, üb. 1-50. Enyedy János td. 16-—. Erőss Gyula td. 
16'—. Edelmayer Lajos pk. —-85. Eggenberger Eő. 60-— + 3 6 - — . Erdélyi 
r. kath. status hd. 15-20. „Erdő" cz. lapra 885-85. Friedmann Salamon Ra. 20-—. 
Furmann Antal td. 20-—. Földmiv. min. lb. 400-—, Ert. 13-90, pk. —-73, hd. 
80-—. Földhitelintézet ék. 3298-87. Fertsek Ferencz ld. 16-—. báró Feilitzsch 
Artúr ak. 6t - —. Faragó Béla hd. 40-15. Figuli Lajos td. 32'—. Fuhrmann Pát 



td. 16 —. Fekete Ferencz td. 32 - —. Frey György könyvek 16 -—. Fritz Rezső 
td. 16-—. Felsőstubnyai v. urb. Ra. 546'—. Gaal Károly lb. 150-—, üb. 1-50. 
Gödöllői erdőhiv. Ra. 37-—. Gottwald Pál npt. 4-—. Ganner József Eő. 6 -—. 
Gyöngyössy Béla ak. 16 -—. Gábriel Gusztáv Eő. 6-—, pk. —-60, npt. 4 -—, pk. 
—•45. Gottmann Antal eb. 3 — . Gulácsy N. Eő. 6 —, npt. 4-—. Hauser Margit 
lb. 200- —, üb. 1-—. Halmi László td. 4-—, Ftb. 4-50, pk. —-50. Hazai erdő
ipar r.-t. ak. 22-50. Héjas Kálmán td. 6-—. Hering Albert td. 16-—. Hercz Simon 
Ra. 283-16. özv. Hirsch Istvánná Ha. 200-—. gróf Hadik-Barkóczy urad. hd. 
11-20. Ivancsó Bertalan td. 16-—. Illyefalva község hd. 26-05. Izsák község Ra. 
83-34. Izaszacsal község hd. 23-70. Junghaus E. hd. 72-80. Jónásch Kornél td. 
10-—•. Jádi körjegy. hd. 37-75. Korcsmáros és társa lb. 225-—, üb. —"50. Krall 
János td. 16-—. Kelemen Jenő td. 8 -—, G. Kiss Ernő td. 28 - —. Kolozsvár város 
Ra. 100-—. Kelemen Béla td. 16 -—. Korach Hermann td. 32-—. Kézdivásárhelyi 
főszolgabíró hd. 121-—. Karába András Ra. 244-—. Kapfinger Károly Eő. 12-—, 
pk. 1-20. Kocsis Lajosné npt. 3 - — , pk. —-85. Kardos Emil td. 16-—. Kaprucsán 
János Eő. 6-—, pk. —-60. Klein Zsigmond Ftb. 6-—. Kovács Antal Eő. 6-—, 
pk. —-50. Kisborosnyói ref. egyház hd. 18 -30. Klein Ignácz Ra. 6-11. Körösi 
János td. 32-—. Kolozsvári erdőig. Ra. 62-50. Kőrösfeketetói v. urb. hd. 25-75. 
Lehoczky János lb. 60-—, üb. 1-—. Lukács Ottó td. 16-—, npt. 3-—. Lippe 
Vilmos npt. 4-—. Lang Ernő td. 32-—. Ladányi László Eő. &—, pk. 1-—. Lende 

Ede Ra. 10-—. Liptóujvári főerdőhiv. hd. 20- j - 20-—. Lopusny Kornél npt. 
560 . Lehoczky György td. 16-—. Mohler Antal td. 16 -—. Mannert Ferencz td. 
8 -—. Muttnyánszky Jenő td. 20 - —. Mosóbányai g. k. egyház Ra. 143-32. M.-Szigeti 
erdőig, hd. 19-60. Magyar Leszámítoló Bank ik. 419-50. Majtényi István könyvek 
11-25. Magyar Kőszénbánya r.-t. npt. 3, pk. —-50. Németlipcsei erdőközb. Ra. 
102-93, 544-10. Neuschloss-féle r.-t. Ra. 1200-—. Nyustyai főszolg. hd. 38-65. 
Nodovánszky Gyula Eő. 6 -—, pk. —-60. Nagykőrös város Ra. 212*90. Orlovszky 
Gyula td. 16-—. Őrszem (Müsset) Eő. 6-—, pk. —-60. Persián Iván lb. 53"—, 
üb . 1-—. Papp Jakab Eő. 6 -—, pk. —-60. Papp Béla td. 16-—. Peiszerle Pál 
td. 32-—. Pátria Eő. 180-—. őrgróf Pallavicini Alfonz Ra. 350-—. Payer Sándor 
att. 20-—, ak. 4-—. Pirkner Ernő kid. 6-—. dr. Reitzer László lb. 440-— üb. 1-—. 
Rutényi Károly td. 16*—. Reschner Rezső td. 20'—. Röhrich Márton td. 16-—. 
Rényi K. Eő. 6-—. Rozáry Árpád td. 16 -—. Róth Dezső npt. 3-—, pk. —-45. 
Ruzicka Ágost td. 16-—. Révai testv. Eő. 12-—. özv. Székács Ferenczné lb. 
517-50, üb. 2-—. Schmotzer Gyula td. 20'—, td. 20-—. Sárói urad. td. 32-—. 
Skultéty Győző td. 30-—. Schwartz Béla td. 37-60. Schwartz József hd. 4'20. 
Spangel Ernő td. 48-—. Szklabinyai v. urb. Ra. 40 -50. Schaab Bálint td. 16-—. 
Sztankó János hd. 35-05. Szorkovszky Libor td. 50-—. Szent-István-Társulat Eő. 
6-—. Szilágyi Lajos Eld. 2-—. Szepesszombati erdőgond. hd. 32-35. Steinitz Imre 
eb. 1-—. Schaller Kálmán npt. 3-—, pk. — 8 5 . Schmotzer Gyula td. 20—. 
Spanyol Géza hd. 25-50. Szikrai v. urb. hd. 23'70. Szinóbányai v. urb. hd. 24-—. 
Sándor Imre hd. 12-—. Székely János Ra. 365-—. Szászsebesi erdőhiv. hd. 19-60. 
Sztripszky Ágost td. 16.—. Turóczszentmártoni v. urb. Ra. 32-50. Tavy Gusztáv 
lb. 400-—, üb. 1-50. Tanády Emil td. 16-—. Tripammer Károly Ert. 5-—, npt. 
3-—, pk. —-45. Tarpa község hd. 20-65. Trencséni adóhiv. hd. 14-23. Tóber 



Samu td. 16"—. Terray Gyula npt. 3-—, pk. —'55. Turóczligeti v. urb. Ra. 340'78. 
Turóczszentmártoni v. urb. Ra. 453-90. Tóth Béla Ara. 8 -—, Eő. 6"—, npt. 4 - —. 
Tóth József npt. 4-—, pk. —-20. Turócztölgyesi v. urb. Ra. 18-95. Till Dénes 
td. 32-—. Volfinau Gyula td. 32-—. Veszprémi áll. erdőhiv. Ra. 1065-—. Verbiczi 
v. urb. Ra. 184-20. Vaitzik Emil td. 16-—. Westphal László Eő. 6-—, pk. —-60. 
gr. Wenckheim urad. Ra. 500-—. Waldbott-Bassenheim urad. hd. 26-60. Zsarnócza-
telepi v. urb. Ra. 5970. Zsarnóczai erdőhiv. hd. 19'60 - j - 58-80. Zalai László td. 
48-—. Zimmermann Gusztáv td. 32'—. Zavitza József td. 3 2 — . Zuskin Ferencz 
Ra. 22-12. Zbinyovszky Lajos hd. 3475. Zernest község hd. 20-05. 

ó& 





Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi XI—XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékel t köz lés i díjért 
a lap Irányával nem e l l e n k e z ő hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vsg* 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milüméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mel lékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammoi -
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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Már 53 év óta szállít elismert megbízható minőségben 
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STAINER GYULA 
cs. és Kir. udvari szállító. 

K ö r m e n e t (Vas m.) 

Kül- és belföldi fenyő-, lomb- és 
gyümölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéket, diszfenyőKet, 
sorfáKat, élősövény eket, g yümöl cs-
vadonczoKat és minden e szakmába 

vágó más magvakat. 

Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen 1 
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eretes kiszolgál 

A Kontinens legnagyobb é l legjobb hírnévnek ö r v e n d ő hasonnemü vál la lata 8). 
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R L Á R É S D E M E T E R 
faiskolájából Nyíregyházán. Árjegyzék ingyen. 

Hirdetmény. 37/1917. sz. — Maros-Torda vármegye törvény
hatósági bizottságának 1916. évi deczember hó 21-én hozott 
426—16 kgy. számú határozata alapján ezennel közhirré teszem, 
hogy a vármegye rendelkező kezelése alatt álló Ősmarosszék 127 
községnek egyeteme, illetve közönsége tulajdonát képező szovátai 
határban levő mintegy 15.223 kat. holdnyi „Székhavas" elnevezésű 
erdő és legelőt képező terület vadászati joga 1917. évi július 
hó 1-től kezdődő tiz évi időtartamra írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson bérbe adatik. 

A versenytárgyalás Szovátán, Ősmarosszék havas gazdasági 
irodájában 1917. évi június hó 25-én d. e. 9 órakor fog megtartatni. 

Kikiáltási ár 3500 (háromezerötszáz) korona, mely összegnek 
40° 0-a, azaz 350 korona legkésőbb az árverés megkezdése alatt 
az árverést vezető alispáni kiküldött kezéhez fizetendő be. 

Az írásbeli ajánlattevők a fenti összegű bánatpénzt legkésőbb 
1917. évi június hó 20-ig a marosvásárhelyi kir. adóhivatalhoz 
letétbe kötelesek helyezni s ajánlataikhoz a letéti nyugtát csatolni, 
mert anélkül az ajánlattétel figyelembe vétetni nem fog. 

Az Írásbeli ajánlat zárt borítékban lepecsételve teendő meg 
s Maros-Torda vármegye alispánjához Marosvásárhelyre nyújtandó 
be legkésőbb 1917. évi június hó 22-én déli 12 óráig. 

A borítékra kivül írandó: 
Ajánlattétel a 87—917. h. ü. szám alatt kihirdetett Ősmaros

szék havasbirtoka vadászterületének bérletére. 

http://U2.rv.4-


Táviratilag bejelentett ajánlatok, valamint utóajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak. 

Bérbeadó törvényhatóság fenntartja magának a jogot, hogy 
a legelőnyösebb árverési ajánlattevők között a szerződés meg
kötése tekintetében szabadon választhasson. 

A bérbevevő köteles a szerződés megkötése alkalmából a 
kötendő szerződés feltételeinek pontos betartásának s az esetleges 
károsítások megtérítésének biztosítására a marosvásárhelyi kir. 
adóhivatalnál 3000 K, azaz háromezer korona neki kamatozó 
biztosítékot letenni. 

Részletesebb szerződési feltételek megtekinthetők Marosvásár
helyt (Vármegyeház) Orbán Balázs II. főjegyző havasügyi előadó
nál, továbbá Szovátán Ősmarosszék havasgazdasági irodájában és 
ugyancsak Szovátán a m. kir. járási erdőgondnokság irodájában. 

Marosvásárhely, 1917. évi május hó 8-án. 
<3) Köllő, 

alispán. 

Termelt tölgy- és erdeifenyőhaszonfaeladás (közutak mentén 
fekvő rakodókon). 3165/1917. sz. — A keczerpekléni m. kir. erdő
gondnokság magyarbődi alsó rakodóján készletezett 508 -80 m% tölgy
haszonfa és a delnekakasfalvai m. kir. erdőgondnokság szigordi 
rakodóján készletezett 744"54 m3 vastagabb választékú erdeifenyő-
haszonfa, két eladási csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett 
nyilv. versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1917. évi június hó 22-én déli 12 
óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 1917. évi 
június hó 23-án d. e. 10 órakor az erdőhivatal helyiségében nyil
vánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési ás szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 
beszerezhetők. 

Tótsóvár, 1917. évi május hóban. 
(4) M. kir. erdőhivatal. 

Fenyőhaszonfa eladása (vasúti rakodókon). 2550/1917. sz. — 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és 
a felsőstubnyai, jánoshegyi és körmöczbányai vasútállomások mel-



letti rakodókra kiszállított 4480 m3 26 és több cm középátmérőjü 
jegenye- és luczfenyőhaszonfa, 32.487 folyóméter fenyőrud, 4673 drb 
fenyő erdei lécz és 958 drb fenyőkaró, 11 eladási csoportban, zárt 
Írásbeli ajánlatok utján eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi június hó 19-én délután 
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, ahol 
azok június 20-án d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál szerez
hetők be. 

Zsarnócza, 1917. évi május hóban. 
(5) M. kir. erdó'hivatal. 

Tölgyépület-, rönk- és erdeifenyőgömbfaeladás (vasut-
menti rakodón). 1670/1917. sz. — A láposbányai m. kir. erdő
gondnokság buság-misztótfalusí vasutmenti rakodóján készletezett 
914 drb. 347-40 m3 tölgyépület- és rönkfa, valamint 73 drb. 
16'30 m3 tölgy- és 169 drb. 101 m3 erdeifenyő vékony haszonfa, 
12 eladási csoportban, zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi június hó 22-ének déli 
12 óráig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál nyújtandók be és 
1917. évi június hó 23-án d. e. 10 órakor a tanácsterem helyisé
gében nyilvánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 
szerezhetők be, a faanyag méretek szerinti törzsenkénti köbözési 
részletezése a főerdőhivatalnál megtekinthető. 

Nagybánya, 1917. évi május hóban. 
(6) M. kir. főerdőhivatal. 

Árverési visszavonás. 2743/1917. sz. — 2350/1917. szám alatt 
a jaminai, morovici és a nemcei kir. erdőgondnokságok kerületében 
száraz tölgyfaanyag értékesítése iránt ez évi május hó 30-ra kiirt 
árverést az alulírott kir. főerdőhivatal viszavonja. 

Vinkovci, 1917. évi május hó 19-én. 
(7) Kir. főerdőhivatal. 



Hirdetmény. Kitermelt luczfenyőkerég eladása vasúti kocsikba 
rakva. 4262/1917. sz. — A szászrégeni vasúti állomás mellett fekvő 
herbusi faraktárban pajtákban készletezett 1916. évi termelésű 
mintegy 1500 <7-ra becsült csöves (szálas) állapotban lévő lucz
fenyőkerég zárt Írásbeli versenytárgyaláson osztatlan mennyiségben 
eladatik. 

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi június hó 25-én délután 
1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, 
ahol azok másnap délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az árverési feltételek, a kikiáltási árt és a leteendő bánatpénzt 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boriték alulirt erdőigazgató
ságnál díjmentesen beszerezhetők. 

Kolozsvár, 1917. évi május hó 23-án. 
(8) M. kir. erdőigizgatóság. 

Száraz tölgyfaeladás tövön. 2858/1917. szám. — Zárt írásbeli 
ajánlatok utján történő nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerül 
a jaminai, morovicsi és a nemcei kir. erdőgondnokságok kerületei
ben tövön álló száraz tölgytörzsekből a vevő által termelendő 
tűzifa négy csoportra felosztva. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi június hó 27-én délelőtt 
12 óráig nyújtandók be a vinkovcei kir. főerdőhivatalhoz, ahol 
azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak 
felbontatni. 

A részletes csoportfelosztás, kikiáltási árak, az árverési és 
szerződési feltételek alulírott kir. főerdőhivatalnál, a jaminai, morovicsi 
és nemcei kir. erdőgondnokságnál tekinthetők meg és ugyanott 
szerezhetők be az ajánlati űrlapok és borítékok. 

Vinkovci, 1917. évi május hó 28-án. * 
(10) Ki'', főerdőhivatal. 

Bányafaeladás. Oróf Széchenyi Dénes a tulajdonát képező 
»Nagyerdő" körülbelül 28 holdnyi területén található, 4200 m3-rt 
becsült erdei- és feketefenyő, főleg bányafának használható fatömegét 
tövön az erdőn nyilvánosan szó- és Írásbeli árverés utján eladja. 
Az árverés 1917. évi július hó 15-én d. e. 11 órakor dr. Zergényi 
Jenő ügyvédi irodájában, Sopronban (Ferencz-Ferdinánd-u. 29. sz.) 



fog megtartatni, hová a szabályszerűen kiállított zárt írásbeli 
ajánlatok és bánatpénz ugyanazon nap d. e. 10 óráig benyújtandók. 

Kikiáltási ár 60.000 K, bánatpénz 6000 K. 
Utó- és távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Kihasználási határidő 1918. évi deczember 31-ig. 
Az erdő a Délivasut sopron-szombathelyi szakaszán fekvő 

Lövő (Sopron m.) állomásától 4—5 km-re fekszik. 
Az árverési és szerződési feltételek fenti ügyvédi irodában 

betekinthetők vagy másolatban megszerezhetők. Az erdő bármikor 
megtekinthető és felbecsülhető; kocsiért az uradalmi tiszttartóság
hoz kell fordulni Sopronhorpácsra. (Posta- és távirdaállomás.) 

(11) Gróf Széchenyi Dénes erdőhivatala. 

Faeladási hirdetmény. Zernest község tulajdonát képező 
erdejének „E. ü. o." I. tag 14—20., 21. számú erdőrészleteinek 
475 -2 kat. holdnyi a természetben kijelölt vágásterületén található 
és törzsenkénti felvétel utján 48017 m3 lucz- és jegenyefenyő és 
90595 m3 bükktüzifára becsült fakészlete 1917. évi július hó 15-én 
d. e. 10 órakor Zernest községházánál megtartandó írásbeli zárt 
ajánlatok benyújtásával egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el 
fog adatni. 

Kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becsérték egymillió
ötvenezertizenhét (1,050.017) korona, melyen alól a fakészlet nem 
adatik el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, vagyis egyszázötezeregy 
(105.001) korona 70 fillér. Az egykoronás bélyeggel ellátott és 
szabályszerűen kiállított, a jelzett bánatpénzzel, készpénzben, vagy 
óvadékképes magyar állami értékpapírokban felszerelt zárt írásbeli 
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók be az 
árverező bizottság elnökénél, postán megküldhetők: Főszolgabíró 
Zernest czimen. 

A postán beadott ajánlatok borítékjára reá jegyzendő: „Ajánlat 
a Zernest községi faállományra". Az ajánlatban kitüntetendő, hogy 
az ajánlattevő az árverési- és a szerződési feltételeket ismeri és 
azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja. 

A kellően fel nem szerelt ajánlatok, valamint az utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 



A részletes árverési és szerződési feltételek Zernest község 
elöljáróságánál, valamint a törcsvári m. kir. járási erdőgondnokság
nál Zernesten, a becslési munkálatokkal együtt megtekinthetők. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás alá kerülő erdőrész 
a zernesti vasúti állomástól 16 km-re fekszik, továbbá, hogy a fa 
usztatással is lehozható, végül, hogy a fa vételára vevő által a 
sárkányi m. kir. adóhivatalba fizetendő be Zernest község javára. 

Zernest, 1917. évi május hó 2-án. 
(12) Bucus Metián. 

Pályázati hirdetmény. Erdőbánya község felhegyi közbir
tokosság elnöke erdőőri állásra pályázatot hirdet. 

1. évi fizetés 800 K, 2. megfelelő drágasági pótlék 20%, 
3. 12 szekér tűzifa, 4. szakvizsgabizonyitvány szükséges, 5. a pályá
zat határideje folyó évi június hó 25-én. (13) 

Faeladás. 85874/IV—4. szám. — A boszniai és herczegovinai 
tartományi kormány erdőgazdasági ügyosztálya a Pleeina és Vucijak 
nevü és a bos. Novi-i járásban fekvő erdőrészekben versenytár
gyalás utján tövön eladja a következő szelidgesztenyefamennyiséget: 

SS 
^ 1 

OTI 

A vágásterület 
megnevezése 

Vasút, mely 
felé a fa 
gravitál 

Politikai 
járás 

Szelid-
gesztenyefa 

Leteendő 
bánatpénz 

koronákban 

• l l Pleeina Kostajnica Bos. Novi 1300 1500 
2 Vucijak , . . . 1000 700 

A 2 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel el
látott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek megnevezett minden 
egyes erdőrészre külön-külön állitandók ki, legkésőbb 1917. évi 
június hó 30-án d. e. 11 óráig a tartományi kormány erdőgazda- , 
sági ügyosztályánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek a tartományi kormány erdő
gazdasági ügyosztályánál bármikor megtekinthetők, ahol kívánatra 
szóbeli tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1917. évi május hó 30-án. 
(14) Bosznia és Herczegovina tartományi kormánya. 



Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy a kisporubai volt úrbéresek 
tulajdonát képező és Brtkovica és Michalovo dűlőben tövön álló 
lucz-, jegenye- és erdeifenyőszálfa Kisporuba községben az úrbéres 
gazda helyiségében 1917. július 2-án d. e. tiz órakor megtartandó 
szó- és írásbeli nyilvános árverés utján fog tövön eladatni. 

Az erdő fakészlete luczkéreggel együtt 6228 m3, s becsára 
212.861 K 67 f. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Részleges becslési munkálat, az árverési és szerződési feltételek 

a kisporubai volt úrbéresek alelnökénél és a m. kir. járási erdő
gondnokságnál Liptószentivánban megtekinthetők. 

Kisporuba, 1917. évi június hó 3-án. 
(15; Neubauer Gusztáv 

urb. alelnök. 

Faeladási hirdetmény. A nagyváradi lat. szert, püspökség 
tulajdonát képező, alább felsorolt faanyagok fognak zárt Írásbeli 
versenytárgyalás utján eladatni. írásbeli ajánlatok a nagyváradi lat. 
szert, püspökség jószágkormányzóságához 1917. év július hó 18-án 
déli 12 óráig adandók be. 

1. Az ökrösi erdőgondnokság „A" ü. o. I. vágássorozatához 
tartozó úgynevezett csontaházi erdő 1914—1923. évi vágásterületén 
mintegy 295"3 kat. holdon található 14.334 drb. tölgyfa, uradalmi 
becsű szerint 7013 köbméter műfa és 20.671 köbméter bükk- és 
egyéb tűzifa. 

2. Az ökrösi erdőgondnokság „A" ü. o. II. vágássorozatához 
tartozó úgynevezett nagymarosi erdő 1912—1923. évi vágásterületén 
mintegy 468 -5 kat. holdon található 27.677 drb. tölgyfa, uradalmi 
becsű szerint 15.501 köbméter műfa és 30.662 köbméter bükk- és 
egyéb tűzifa. 

3. Az ökrösi erdőgondnokság „B" ü. o. 1910—1914. évi 
vágásterületein visszahagyott 2203 drb. tölgymagfa, uradalmi becsű 
szerint 812 köbméter műfa és 200 köbméter tölgytüzifa az úgy
nevezett ökrösi grueczi erdőben. 

4. A biharionkai erdőgondnokság „F" ü. o. I. vágássorozat 
1914—1922. évi mintegy 373.5 kat. hold. kiterjedésű vágásterületén 
43.304 drb. tölgyfa, uradalmi becsű szerint 26.377 köbméter műfa 
és 16.926 köbméter bükk- és egyéb tűzifa. Végre: 



5. a nagyváradi erdőgondnokság váraduzsopai erdejében az 
1913—1916. évi vágásterületen visszahagyott 2642 drb. tölgyfa, 
uradalmi becsű szerint 972 köbméter műfa és 300 köbméter tűzifa. 

Bánatpénzül a megajánlott összeg 20% csatolandó az ajánlatok
hoz. A vételári összeg és annak 2%-a az uradalmi nyugdijalapra 
készpénzben a szerződés aláírásakor fizetendő. Ajánlatok ugy szer-
kesztendők, még ha az egész famennyiségre szólanának is azok, 
hogy azokban világosan ki legyen tüntetve, miszerint az itt 1—5 
pont alatt felsorolt faanyagokért külön-külön mennyi lett meg
ajánlva. A megajánlott vételár betűkkel és számokkal világosan 
kiírandó. 

A részletes eladási feltételek a nagyváradi lat. szert, püspökség 
jószágkormányzóságánál és erdőhivatalánál, valamint a béli, ökrösi, 
biharionkai és nagyváradi uradalmi erdőgondnokságoknál meg
tekinthetők, ahol esetleges felvilágosítások és tájékoztatások is meg
adatnak. 

Ajánlattevők a részletes faeladási feltételek egy vonatkozó 
példányát aláírni tartoznak igazolásául annak, hogy azokat ismerik 
és magukra kötelezőnek elfogadják. 

Nagyvárad, 1917. évi június hóban. 

(16) A nagyváradi lat. szert, püspökség 
jószágkormányzósága. 

Intelligens szakvizsgázott erdész, aki az erdészet, vadászat 
minden ágában jártas, kisebb felméréseket végez, feltétlenül meg
bízható, jó számadó és gépíró, megfelelő állást keres. Bővebb 
felvilágosítással szolgál: Fogassy erdőtanácsos Borossebes, Arad 
megye. (17. II. 1.) 

Hirdetmény. 4630/1917. szám. — Különleges műszaki czélokra 
szánt kiváló minőségű kitermelt luczfenyőrönkő eladása, vasúti 
kocsiba rakva. 

A Szászrégen vasúti állomása mellett fekvő herbusi faraktár
ban készletezett, az elmúlt télen termelt fent körülirt mintegy 
100 ms 40 cm-né\ vastagabb, 4 m és ennél hosszabb luczfenyő
rönkő zárt írásbeli versenytárgyaláson osztatlan mennyiségben 
eladatik. 



Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi július hó 5-én délutáni 
1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, 
ahol azok másnap délelőtt 11 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

Az árverési feltételek, a kikiáltási árt és a leteendő bánatpénzt 
feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték alulirt erdőigazgatóság
nál díjmentesen lesznek beszerezhetők. 

Kolozsvár, 1917. évi június hó 6-án. 
(18) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 999/1917. szám. — Városi tanács 
8090/917. sz. határozata alapján közhírré teszem, hogy a Sárerdőn 
kiszáradt és levágott 2 5 m-íől 12 m hosszú, 20 cm-iő\ 50 cm 
vastag műipari és épületfának alkalmas 176 darab tölgyfa az 
erdőn, a vágatás helyén, egyenként készpénzfizetés mellett 1917. évi 
június hó 25-én d. e. 8 órától szóbeli árverésen el lesz adva. 

Az eladás alá kerülő fák nincsenek összehordva, hanem széjjel 
fekszenek a vágásterületen. 

Szatmár-Németi, 1917. évi június hó 8-án. 
(19) . Léber Antal 

erdőtanácsos. 

Gőzfürészbérbeadás. 9047/1917. sz. — A Szepes vármegye 
a) Szomolnokhuta községének határában levő u. n. szomolnok-
hutai, b) Svedlér községének határában levő u. n. gereblyei kincs
tári gőzfürész berendezéseivel és a hozzátartozó rönk- és szelvény-
árurakhelyekkel együtt Tótsóváron, 1917. évi július hó 5-én dél
előtt 10 órakor megtartandó nyilvános versenytárgyaláson zárt 
írásbeli ajánlatok utján 1917. évi október hó 1-től kezdődőleg 
2 (kettő) egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi július hó 4-én déli 12 óráig 
nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál. 

Versenytárgyalási és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál díjmentesen szerezhetők be. 

Budapest, 1917. évi május hóban. 

(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Erdészeti vagy jobb erdőőri állást keres szakiskolával, szak
vizsgával, irodai és külső gyakorlattal Fazekas Sándor Nagyszalonta, 
Munkácsy-u. 13 szám. (21) 

A kegyestanitórend uradalmában folyó évi július 24-ére kát 
erdőőri állás fog a szabályszerű illetménynyel, szolgálatképes és 
katonamentes szakvizsgázott egyénekkel betöltetni. Pályázni kívánók 
forduljanak az uradalmi erdőhivatalhoz Taszárra (Somogy megye), 
hol a részletes pályázati feltételek megtudhatók. 
(22) Ódor Ignácz 

uradalma főerdész. 
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