
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

{Kérjük az urada lmak t. veze tősége i t , h o g y erdőt iszt i lé tszámukban be
á l l ó v á l t o z á s o k r ó l bennünket levelező- lapon értes í teni sz íveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Kaán Károly miniszteri 
tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá 
kinevezem. 

Hadszíntér, 1917. évi október hó 19-én. 
KÁROLY s. k. 
MEZŐSSY BÉLA s. k. 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére: 
a) az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Rochlitz Dezső miniszteri 

tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá, 
Bogdán Géza főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőt fő-
erdőtanácsossá, Hepkehxivx és VésseiMihály alerdőfelügyelőket erdőfelügyelőkké; 

b) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál Jakab 
Jrzsef, Karvas Emil, Hódosi Karácsony Sándor, Szigeti Rezső, Bodnár Richárd, 
Förster Gyula és Benedek Albert főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházot 
erdőtanácsosokat fősrdőtanácsosokká ; 

c) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál Székely József és 
Szokolóczy József főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsosokat, 
valamint Matavovszky Árpád és Griindl Gyula erdőtanácsosokat főerdő-
tanácsosokká; 

d) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál pedig 
Dianovszky Pál erdőtanácsost főerdőtanácsossá kinevezem, továbbá: 

e) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál Ács 
Sándor főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget, Csanády Attila 
erdőtanácsosi czimmel felruházott főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi jelleget, 
Weszely Alajos főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet és jelleget, végül: 

f) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál Lonkay Antal, Kauf-
mann Béla, Fekete János és Székely István erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi 
czimet és jelieget, Bészler Kálmán, Kolozs József, Tomasovszky Imre, Chabada 
Géza és Oszterlamm Ernő főerdőmérnököknek pedig ?.z erdőtanácsosi czimet és 
jelleget valamennyinek díjmentesen adományozom. 

Kelt Reichenauban, 1917. évi szeptember hó 30-án. 
KÁROLY s. k. 
MEZŐSSY BÉLA s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ő cs. és ap. kir. Felségétől nyert leg
felsőbb felhatalmazás alapján Csik Imre miniszteri tanácsost sok'éven át teljesí
tett ügybuzgó és kitűnő szolgálatainak legteljesebb elismerése mellett — sa'át 
kérelmére — végleges nyugalomba helyezte. 



A ni. kir. földmivelésügyi miniszter Kováts Béla m. kir. erdőtanácsost hosszú 
szolgálatának elismerése mellett — saját kérelmére — végleges nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Kriszta Gyula m. kir. erdő-
thiiácsost Delnekakasfalváról a tótsóvári m. kir. erdőhivatal központi szolgálatához 
Tótsóvárra, Blickhardt József m. kir. erdőmérnököt pedig Tótsóvárról Delnekakas-
falvára s megbízta a delnekakasfalvai m. kir. erdőgondnokság vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Petricsek Adolf rh. kir. 
főerdőmérnököt a tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületéből Szomolnokhutáról a 
kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületébe Herbusfürészre az ottani fürész és 
vasúti üzem vezetéséhez. Várnai Géza m. kir. erdőmérnököt pedig Bustyaházáról 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületébe Szomolnokhutára erdőgondnoknak. 

* 

Herczeg Esterházy Miklós O Főméltósága hitb. uradalmainál alkalmazást 
nyertek: Kováts Béla ny. m. kir. erdőtanácsos a kismartoni kp. igazgatóság 
erdészeti osztályhoz beosztva 6 évi időtartamra, Przihoda Pál ny. urad. erdő
mester a lékai erdőgondnokság vezetésére ideiglenesen, mint cz. erdőmester, a 
háború tartamára s végül Horváth Endre herczegi s.-erdőmérnök megbízatott a 
•dérföldi erdőgondnokság vezetésével. 

c>t t>* c l * 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
1. 

A m. kir. minisztériumnak 3907 1917. M. E. számu rendelete 

•a közszükségleti czélokra szükséges faanyagok kitermelésének 
biztosítása tárgyában. 

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

1. §• 
A földmivelésügyi miniszter az erdőtörvény (1879: XXXI. t.-cz.) 

17. §-ában felsorolt, az erdők birtokosai által a gazdasági üzem
tervtől eltérő fahasználatra kért engedély megadásánál rendkívüli 
sürgősség esetében mellőzheti az elsőfokú erdőrendészeti hatóság elő
zetes meghallgatását (1879: XXXI. t.-cz. 20. §), ha a kitermelendő 
iaanyag katonai vagy egyéb belföldi közszükségleti czélra szükséges. 



A földmivelésügyi miniszter, amennyiben katonai vagy egyéb
belföldi közszükséglet biztosítása érdekében szükséges, minden 
birtokost kötelezhet erdeje vágásra érett és okszerűen kihasznál
ható faállományának kihasználására. 

Ha az erdőbirtokos a jelen § alapján elrendelt fakihasználást 
a földmivelésügyi miniszter által kitűzött határidő alatt meg nem 
kezdi, vagy nem a kellő erővel foganatosítja, a kihasználásról a 
földmivelésügyi miniszter utasítására a törvényhatóság első tiszt
viselője az erdőbirtokos költségén gondoskodik. 

3. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. — Hatálya 

Horvát-Szlavonországra nem terjed ki. 
Budapest, 1917. évi október hó 12-én. 

Dr. Wekerle Sándor s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

II. 
A m. kir . minisztériumnak 3967/1917. M. E. számú rendelete 

a gubacsért követelhető legmagasabb ár megállapításáról. 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intéz

kedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következő
ket rendeli: 

1. §• 
A gubacsért az 1353/1917. M. E. szám alatt kiadott rendelet

hez (1. a Budapesti Közlönynek 1917. évi április hó 18-ik napján 
megjelent 89. számában) csatolt jegyzék C) pontja szerint köve
telhető legmagasabb árak helyébe az 1917. évi október hó 22-ik 
napjától kezdve az alább megszabott legmagasabb árak lépnek: 

Ára 10 0 Ag-onként 
0 , , . . . koronában 
Származási hely I, n. III. 

rendű rendű rendű 
A magyar szent korona országainak 
területéről származó áru (kivéve Mod-
rus, Rieka és Likakrbava megyéket) 70 56 42 
Modrus, Rieka és Likakrbava megyék
ből, valamint külföldről származó áru 60 47 38 



Azért a gubacsért, amelyet az eladó a jelen rendelet életbe
lépése előtt kötött szerződés alapján a vevőnek a gubacs forgalomba
hozatala tárgyában 1353/1917. M. E. szám alatt kiadott rendelet 
(1. a Budapesti Közlönynek 1917. évi április hó 18-ik napján meg
jelent 89. számában) és a jelen rendelettel megszabott legmaga
sabb árak hatályosságának ideje alatt szállít, az eladó a jelen 
rendelettel megszabott legmagasabb árak korlátai között a szerző
désben kikötött ár helyett a jelen rendelettel történt áremelés 
arányának megfelelő magasabb árt követelhet. 

2- §• 
A jelen rendelet az 1353 1917. M. E. számu rendeletet egyéb

ként nem érinti. 
3. §• 

Ez a rendelet 1917. évi október hó 22-ik napján lép életbe. 
Hatálya kiterjed a magyar szent korona országainak egész területére. 

Budapest, 1917. évi október hó 19-ik napján. 

Dr. Wekerle Sándor s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

III. 

A m. kir. minisztériumnak 4001/1917. M. E. számu rendelete 

a fa- és faszénkészletek bejelentése és nyilvántartása, valamint 
Jelhasználásuknak és forgalombahozataluknak szabályozása tár
gyában 185111917, M. E. sz. a. kiadott rendelet módosításáról. 

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

1- §• 
Az 1851/1917. M. E. számu (a Budapesti Közlönynek 1917. évi 

május hó 30-ik napján megjelent 122. számában kihirdetett) rendelet 
30. és 31. §-a olykép módosul, hogy a jelen rendelet életbelépésé
től kezdve az 1851/1917. M. E. számu rendelet hatálya alá tartozó 
faanyagoknak és faszénnek közforgalmú vasúton, vagy hajón, 
vagy pedig tutajba kötve, vagy tutajra felterhelve történő szállí
tásához az 1851/1917. M. E. számu rendelettel, illetőleg a 



160437/I/B/1917. F. M. sz. rendelettel megszabott szállítási igazol
vány szükséges abban az esetben is, ha a küldemény súlya 5000' 
kilogrammot meg nem halad. 

Ez a rendelkezés nem érinti a 2806/1917. M. E. sz. rendelet 
10. §-ában megállapított kivételeket. 

2. §. 
Az 1851/1917. M. E. számú rendelet 37. §-ának 2. pontjában 

foglalt büntető rendelkezések alkalmazást nyernek az 5000 kg-ot 
meg nem haladó küldemények szállítására is. 

3. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Végrehajtása 

tekintetében az 1851/1917. M. E. számú rendelet irányadó. 
Budapest, 1917. évi október hó 3-án. 

Dr. Wekerle Sándor s. k.. 
m. kir. miniszterelnök. 

út út út 


