
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

HIRDETMÉNY 

az őszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

155982/917/I/A/3. sz. — Az 1917. évi őszi erdészeti államvizsgára 
bocsátás iránti kérvények benyújtásának határidejét a kivételes 
körülményekre való tekintettel 1917. szeptember hó 30-ára halasz
tóm. Az 1917. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
tehát kérvényüket a szükséges okmányokkal felszerelve s bérmentve 
legkésőbb 1917. szeptember hó 30-áig küldjék be a m. kir. 
földmivelésügyi minisztérium I. A. főosztályának czimére (Budapest, 
V., Zoltán-utcza 16. szám). 

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

Budapest, 1917. évi augusztus hó 24.-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

HIRDETMÉNY. 

2000/A/1917. sz. — A Magyar Szent Korona Országainak 
Faértékesitő Hivatala értesiti a feleket, hogy jövőben csak azokat 
a szállítási igazolványokért benyújtott kérvényeket fogja tárgyalás 
alá venni, amelyeket az alább megjelölt módon nyújtanak be. 

A szállítási igazolványokat mindenkor csak az kérheti, aki a fa 
felett közvetlenül rendelkezik, azaz aki a szállítmánynál mint feladó 
szerepel. A vevő kérelmére az igazolványt csak az esetben állítja 
ki a hivatal, ha a beadványt az eladó is aláírja oly kijelentéssel, 
hogy az anyagot tényleg eladta és szállítani hajlandó. 



A szállítási igazolványokért benyújtott kérvényekben a követ
kező adatokat kell feltüntetni: 

1. A feladó neve. 
2. A feladó pontos lakczime. 
3. Feladó állomás illetve ha a szállítmányok több helyen 

kerülnek feladásra, azon állomások megnevezése. 
4. A szállítandó faanyagra vonatkozó részletes adatok: fanem, 

választék és mennyiség szerint feltüntetve, továbbá, hogy vasúton, 
hajón vagy tutajban kerül az elszállításra, annak feltüntetésével, 
hogy a szállítandó anyag hány kocsirakományt, illetőleg hány 
hajórakományt fog kitenni. 

5. Rendeltetési állomás. 
6. A czimzett neve és foglalkozása. 
7. Az ügylet létrejöttének kelte. 
8. Az ügylet létrejövetelénél, vagy lebonyolításánál szerepelt 

közvetítő kereskedő neve és lakása. 
9. Ha a szállítási igazolvány a 2806/1917. M. E. sz. rendelet 

7. §-ának b) pontjában megállapított mennyiségnél nagyobb 
szállítmányra vonatkozik — a szállítás közérdekű voltának igazolása, 
ha pedig a szállítás rendkívül sürgős, a sürgősség indokai. 

A faértékesitő hivatal a gyorsabb elintézés érdekében a leg
szívesebben veszi, ha a kérvényezők az idemellékelt kérvényminta 
szerint kérik a szállítási igazolványokat (1. 441. old.). Megjegyez
zük, hogy az ilyen kérvények bélyegmenfesek. 

A kérvénymintában foglalt kimutatás rovatainak kitöltésére 
a faértékesitő hivatal megjegyzi, hogy a fanem és választék rovatba 
(4.) az anyagot az 1851/1917. M. E. számú rendelet 13. §-ában foglalt 
választékolás (gömbölyüfa, fürészeltfa, faragottfa, műhasábfa, tűzifa, 
tanninfa, czellulosera szánt hulladék, kötegelt tűzifa, talpfa, donga, 
faszén) szerint a fanem megjelölésével kell bejegyezni, — a mennyiség 
rovatban (5.) pedig azokat a méretegységeket kell kitüntetni, 
amelyek a rendelet 13. §-a értelmében a dijkiszabás alapját képezik, 
tehát: gömbölyű, épület- és rnűfát (ideértve a bányafát is), valamint 
fűrészelt és faragott fát' (talpfát is) tömörköbméterekben, tűzifát 
és műhasábfát ürméterekben, műszaki czélokra szánt vagy kötegelt 
hulladékfát és faszenet suly szerint, magyar vagy német dongát 
akóban, franczia dongát darabszám szerint. 



A Magyar Szent Korona Országainak Faértékesitő hivatalának 

Budapest 
IV., Eskü-térl.sz. 
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A két rovat (4. és 5.) kitöltésére például a következők szol
gáljanak: 

A szállítás módja (6.) rovatba azt kell bejegyezni, hogy hajón, 
vasúton, vagy tutajban, illetve tutajon akarja-e a fél az anyagot 
szállítani; az „igazolványok száma" rovatba (7.) pedig azt, hogy 
hány kocsi- vagy hajórakományt fog a szállítmány kitenni, mert 
minden kocsihoz, illetve hajóhoz külön igazolvány kell. Tutajon 
vagy tutajban való szállításhoz a mennyiségre való tekintet nélkül 
egy igazolvány kell. 

Közérdekű szállítmányoknál, hol a czimzett nem valamely 
katonai vagy polgári hatóság, czélszerü a beadványt az illetékes 
hatósággal előzőleg láttamoztatni, vagy ahhoz megfelelő bizonyít
ványt csatolni. 

Amennyiben a kérelem olyan faanyagokra vonatkozik, amelyek 
a m. kir. minisztériumnak 928/1916. M. E. sz. rendelete értelmében 
kiviteli tilalom alá esnek, a kérvényezők a kiviteli engedélyhez 
szükséges nyomtatványt is kötelesek megfelelően kitöltve bead
ványukhoz csatolni. 

Külföldre (Ausztriába is) kért igazolványoknál szükséges, hogy 
a felek a szállítás katonai szükségességét vagy közérdekű indokait 
megfelelően igazolják. Ez csak akkor mellőzhető, ha a czimzett 
kétségtelenül katonai hatóság. 

Itt megjegyzi a hivatal, hogy igazolásul Ausztriába szóló 
katonai szállításoknál csak a cs. és kir. hadügyminisztérium vagy 
az illetékes katonai parancsnokság, németországi szállításokra nézve 
pedig az illetékes hadügyminisztérium, illetőleg helyi megbízottja 
igazolását fogadja el. 

Amennyiben a faértékesitő hivatal nem adná meg a kérvény
ben foglalt egész mennyiségre a szállítási igazolványokat, ugy a 
nem engedélyezett szállításokra ujabb szabályszerűen felszerelt 
kérvény nyújtandó be. 

Az ügymenet gyorsítása érdekében kívánatosnak tartja a hivatal, 
hogy a különféle választékra külön-külön kérvény állittassék ki. 

„fürészelt fenyőfa 
„bükktüzifa 
"faszén 

. . . 84 tömörköbméter" 
. . . 20 ürméter" 
20.000 kilogramm." 



Horvátországban feladásra kerülő, vagy külföldre menő kül
demények szállítási igazolványait mindenkor elkülönítve, külön 
kérvényben kell kérni, nem egybefoglalva a szűkebb értelemben 
vett magyarországi forgalomra benyújtott kérvényekket, mert ez 
az elintézést késleltetné. 

A dijak befizetésénél lehetőleg a faértékesitő hivatal által 
kiállított és a félnek kézbesített m. kir. postatakarékpénztári befize
tési lapokat kell használni. A postatakarékpénztári befizetési lap 
„Elismervény" szelvénye szolgál nyugtául. 

Budapest, 1917. évi augusztus hó 28-án. 

A Magyar Szent Korona Országainak 
Faértékesitő Hivatala. 

III. 

HIRDETMÉNY 

erdőőri és vadőri szakvizsgák tárgyában. 

155983/1917/1/A/3, szám. — Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 
1917. évi október hó 15-én s az erre következő napokon Budapesten, 
Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramaros
szigeten, Kolozsvárott, Brassóban, Nagyszebenben, Teiriesvárott, 
Pécsett és Szombathelyen fognak megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri, vagy vadőri szak
vizsgát letenni óhajtják, hogy az ehhez szükséges engedély iránt 
kellően felszerelt kérvényüket 1917. évi szeptember hó 30-ig ahhoz 
a kir. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be, amelynek székhelyén vizsgát 
tenni kivannak. 

Ugy az erdőőri, mint a vadőri szakvizsgához való bocsátásra 
ez alkalommal kivételesen azok is igényt tarthatnak, akiknek 
gyakorlati szolgálata a 3 évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy a 
gyakorlati szolgálatukban mutatkozó hiányosság — mely azonban egy 
évet meg nem haladhat — önhibájukon kivül, valamely, a háborúval 
kapcsolatos, méltánylást érdemlő ok következtében állott elő. 

Budapest, 1917. évi augusztus hó 24-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



1. Gömbölyű fenyőfa 3000 K 
2. Gömbölyű Iombfa 1600 » 
3. Faragott, vagy fürészelt fenyőfa . . . 4500 „ 
4. Faragott, vagy fürészelt Iombfa „ 2400 „ 
5. Tűzifa 300 ,, 
6. Faszén 1500 » 
7. Műhasábfa ._. 1500 „ 
8. Tanninfa, czellulosehulladék, kötegelt tűzifa 350 ,, 
9. Tölgydonga 3000 „ 

Az igazolványfüzettulajdonosoknak más részére űrlapot át
engedni a törvényes következmények terhe alatt tilos. 

A feladás előtt az igazolványon, a tőlapon és ellenőrző szelvé
nyen foglalt rovatokat pontosan ki kell tölteni, s gondosan kell 
ügyelni arra, hogy az egyes rovatok a tőlapon és az ellenőrző 
szelvényen egymással teljesen megegyezzenek. A sulyrovatot az 
igazolványon és szelvényen a vasúti vagy hajózási alkalmazott 
tölti ki, s a fél a tőlap erre vonatkozó rovatát csak a sulymegállapi-
tás után töltheti ki. A rovatok megfelelő és egyező kitöltéseért a 
fél teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

HIRDETMÉNY. 

2085/1917/A. sz. — A magyar szent korona országainak határán 
belül való eladás czéljaira szabaddá tett faanyagok forgalmának 
megkönnyítése végett a faértékesitő hivatal ez évi szeptember hó 
15 tői szállítási igazolványfüzeteket ad ki a rendelkezésre jogosul
tak részére. 

Az igazolványok 50—50 darabot tartalmazó füzetekben kerül
nek kiosztásra, ilyen igazolványra tehát csak olyan készlettulajdonos 
tarthat igényt, akinek legalább 50 kocsirakomány áruja áll erre a 
czélra rendelkezésre. 

Az igazolványfüzeteket folyószámlára letett biztosíték ellenében 
adja ki a faértékesitő hivatal. 

Egy-egy 50 igazolványt tartalmazó füzetért a következő biztosíté
kot kell letenni: 



A megfelelően kitöltött igazolványt az ellenőrző szelvénynyel 
együtt kell kifejteni a füzetből, mig a tőlap a füzetben visszamarad. 

Az ellenőrző szelvényt az igazolványon feltétlenül rajta kell 
hagyni, mivel azt csak a felvevő vasúti, vagy hajózási alkalmazott 
jogosult lefejteni. 

Magát az igazolványt az 1851/1917. M. E. számú rendelet 
értelmében a fuvarokmányhoz tartósan hozzá kell fűzni, vagy 
ragasztani. 

Ha a faértékesitő hivatal az elszámolás tekintetében másként 
nem intézkedik, a füzetekben kiadott igazolványok felhasználásáról 
az utolsó űrlap felhasználásától számított 8 napon belül fél a füzetek
kel együtt kiszolgáltatott nyomtatványon leszámolni köteles. 

Ha a. fél a leszámolás eredményeként mutatkozó díjösszeget 
a rendelkezésére bocsátott postatakarékpénztári lapon befizeti, a 
faértékesitő hivatal a letét ellenében ujabb igazolványfüzetet bocsát 
a fél reldelkezésére. 

A szállítási igazolványokat a fél csak abban a mértékben 
jogosult felhasználni, amily mértékben bejelentett készletét a fa
értékesitő hivatal a belföldi eladás czéljaira szabaddá tette, s a 
faértékesitő hivatal által esetleg megállapított szállítási sorrendet 
a fél pontosan betartani köteles. 

Be nem jelentett, katonai ezélokra, vagy tartalékul lekötött 
készletek elszállítása, valamint a faértékesitő hivatal által meg
állapított sorrendtől való eltérés az 1851/1917. M. E. számú rendelet 
36. §-ában megállapított büntetést vonja maga után. 

Amennyiben a szállítás valamely közvetítő keieskedő utján 
való megrendelésre (lehívás) történik, az anyagot csak abban az 
esetben szabad elszállítani, ha a közvetítő kereskedő a faértéke
sitő hivatalt az 1851/1917. M. E. számú rendelet 13. §-a értelmé
ben megillető dijakat a készlettulajdonos, illetve szállító utján a 
faértékesitő hivatalnak előre befizeti. 

A készlettulajdonos az ilyen illetékeket a rendelkezésére 
bocsátott postatakarékpénztári befizetési lappal azonnal beküldeni, 
a közvetítő nevét a leszámolás „megjegyzés" rovatába bejegyezni, 
s a befizetési lap „elismervény" szelvényét a leszámolással együt
tesen beszolgáltatni köteles. 



E kötelezettség be nem tartása az 1851/1917. M. E. számú 
rendelet 36. §-ában megszabott büntetést vonja maga után. 

A folyószámlára teljesített befizetésekhez használt befizetési 
lapokra mindenkor fel kell jegyezni a fél folyószámlájának számát. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 5-én. 
Faértékesitő hivatal.. 

V. 

HIRDETMÉNY. 

A Magyar Szent Korona Országainak Faértékesitő Hivatala az 
1851/1917. M. E. sz. rendelete alapján felhívja mindazokat a fürész
üzemmel is rendelkező erdőbirtokosokat, fakereskedőket, fater-
melőket vagy egyéb vállalatokat és czégeket, akiknek évi fürészáru
termelése az 5000 tömörköbmétert meghaladja, a következő adatok 
bejelentésére: 

1. A jelenleg rendelkezésére álló eszközökkel mennyi keres
kedelmi méretű építőanyagnak alkalmas fenyőfürészárut tudnának 
az 1918. évi január hó 1-től kezdődőleg havonta a hadvezetőség 
szükségleteinek fedezésére kitermelni és vasúti kocsiba rakva a 
hadvezetőség részére átadni? 

2. Mekkora az a készlet, amelyet ez évi deczember hó 31-ikével 
a hadvezetőség czéljaira egy tételben rendelkezésére tudnának 
bocsátani ? 

3. Munkaerővel, élelmiszerrel vagy egyéb módon való támo
gatás esetén mennyivel tudnának az 1918. évi január hó 1-től 
termelhető mennyiséget fokozni és mily méretű támogatásra volna 
e czélből szükségük? 

A jelentéseket legkésőbb a folyó hó 15-ig*) ajánlott levélben 
kell a faértékesitő hivatal czimére (Budapest, IV. ker. Eskü-tér 1.) 
postára adni. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 8-án. 

A Magyar Szent Korona Országainak 
Faértékesitő Hivatala. 

*) M i n t h o g y je le n h i r de tmén y a  Budapest i K ö z l ö n y szept . 11-ik i számába n 
je lent meg , amel y l eg job b esetbe n 12-é n é s 13-á n j u t o t t a  v idék i b i r tokoso k é s 
te rme lők kezébe , enne k a  ha tá r időne k betartás a f i z ika i lehetetlenség . Szeik. 



HIRDETMÉNY. 

A faértékesitő hivatal az 1851/1917. M. E. sz. a. kiadott rendelet 
alapján felhívja mindazokat a fatermelőket, erdőbirtokosokat és 
fakereskedőket akik faszénnek állandó termelésével foglalkoznak, 
a következő adatok bejelentésére. 

1. Mennyi faszenet tud az illető a jelenleg rendelkezésére álló 
munka- és fuvarerővel havonta kitermelni, s vasúton elszállítani, 
s hány hónapi ilyen termeléshez megfelelő faszénkészlete van, 
illetőleg hány hónapig képes a termelést a jelenleg rendelkezésére 
álló eszközökkel ilyen mértékben fentartani. 

2. A felszenitett fakészletek értékesíthetők volnának-e tűzifa 
alakjában is, s ha nem, mi annak az oka, hogy azokat csak faszén 
alakjában lehet értékesíteni (pl. vasúttól való nagy távolság stb.). 
Amennyiben a felszenitett, illetőleg az ezután felszenitendő készletek 
egyrésze tűzifa alakjában is értékesíthető, másrésze pedig ebben 
az alakban nem hozható ki, mindkét mennyiséget külön kell 
bejelenteni. 

3. Munkaerő, élelmezés vagy abban való támogatás esetén 
tudná-e termelő faszéntermelését fokozni és ha igen, mekkora 
segítség mellett milyen mértékig? 

A jelentéseket legkésőbb ez évi szeptember hó 15-ig kell a 
faérték esitőhivatal czimére (Budapest, IV. ker., Eskü-tér 1.) ajánlva 
postára adni. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 8-án. 

A Magyar Szent Korona Országainak 
Faértékesitő Hivatala. 

VII. 

HIRDETMÉNY. 

A faértékesitő hivatal az 1851/1917. M. E. számú rendelet 
alapján felhívja mindazokat a fatermelőket, erdőbirtokosokat és 
fakereskedőket, akiknek valamely "feltárt, vagy közvetlenül a szál-



litó eszközökre (közforgalmú vasút, hajózható folyó, minden idő
járás mellett járható ut) hajló erdőségeik vannak, az alábbi adatok 
bejelentésére. 

1. Már kitermelt tüzifakészletekből mennyit tudnak havonta 
és összesen 1918. évi márczius hó végéig közforgalmú szállítási 
eszközön (vasút, hajóállomás) leszállítani. 

2. Mily irányú támogatás mellett és mily mértékben tudnák 
ezt a szállítási mennyiséget a már meglévő készletekből fokozni 
és megjelölt mértékű támogatás mellett mennyivel tudnának töb
bet termelni és szállítani. 

3. Vannak-e olyan — a már emiitett forgalmi eszközök 
közelében lévő — álló erdőik, amelyekből megfelelő támogatás 
mellett nagyobb mennyiségű tűzifát tudnának előállítani s igenlő 
esetben tüntessék fel jelentésükben azt is, hogy: 

a) milyen mérvű támogatásra volna szükségük; 
b) hogy a kért támogatás mellett havonta mekkora és összesen 

mennyi tűzifát tudnának kitermelui; 
c) hogy a támogatás kiutalásától számitott hány hónap múlva 

tudnák az ilyen módon termelt anyagok szállítását megkezdeni 
és pedig mely vasúti, vagy hajóállomásról? 

E rendelkezés csak olyan fatermelőkre, illetve erdőbirtokosokra 
terjed ki, akiknek meglévő, vagy termelhető fakészlete az 1918. évi 
márczius hó végéig a 20.000 ürmétert meghaladja, 

A jelentést legkésőbb ez évi szeptember hó 15-éig kell a fa
értékesitő hivatal czimére (Budapest, IV. ker., Eskü-tér 1.) ajánlott 
levélben postára adni. 

Budapest, 1917. évi szeptember hó 10-én. 

A Magyar Szent Korona Országainak 
Faértékesitő Hivatala. 
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