
Gyula 5 K, Huszár Károly 5 K, Janoviczky Imre 4 K, Török 
Ferencz 3 K, Berényi Ernő 2 K, Gaál József 3 K, Szeleczky 
János 4 K, Győry Jenő 4 K, Günther József 2 K, Jeszenszky 
Kálmán 4 K, Fromm János 3 K.) 

Ormós Zsigmond 10 K, Szabó Kálmán 5 K. 
Orsovai erdőhivatal tisztikara 28 K 70 f, 
Zagrebi erdőigazgatóság tisztikara 59 K (ehhez hozzájárultak 

Ulreich Gyula 10 K, Ruzicka Ágoston 5 K, Polacek Károly 5 K, 
Rosmanith Albert 5 K, Krajnjak J. 5 K, Lehoczky György 5 K, 
Dióssy Dezső 5 K, Krizán Mihály 3 K, Dr. Mudrovic Marian 2 K, 
Stromszky László 5 K, Perc Vilmos 2 K, Zajc Carmelo 2 K, 
Kundrat Emil 5 K). 

Bustyaházai erdőhivatal tisztikara 111 K (ehhez hozzájárultak 
Nagy Károly 20 K, Gréger Géza 10 K, Ondrus Gyula 5 K, 
Réssel István 5 K, Dienes Béla 4 K, Törzs István 2 K, Várnai 
Géza 4 K, Sébor János 4 K, Neumann István 2 K, Huttya Pál 4 K, 
Solti Andor 2 K, Preisner Nándor 2 K, Drágán Gyula 6 K, 
Jeszenszky Ferenc 5 K, Füstös Zoltán 5 K, Török Béla 10 K,. 
Figuli Lajos 10 K, Ziegler Mihály 6 K, Mauksinszky Gyula 5 K)-

Ilykovics László 8 K, Révay Ferencz 2 K. 
Bund Károly 10 K. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY 

(elveszett erdőőri szakvizsga-bizonyítvány tárgyában). 

881/1917. sz. — Közhírré teszem, hogy a Szatmár-Németi* 
községi (Szatmár megye) születésű Koscsisák István részére 1915. évi 
október hónap 21. napján, 2. szám alatt az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány megsemmisülvén, ahelyett 
nevezett részére 1917. évi 881. szám alatt az eredetivel egyenlő 
értékű hiteles másodlat adatott ki. 

Brassó, 1917. évi deczember hó 3-án. 
Kir. erdőfelügyelőség. 

ú£ 



KÜLÖNFÉLÉK. 
Halálozások. Illésházi és rezi Rezy Vilmos m. kir. főerJő-

szátntanácsos, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatal mellé rendelt számvevőség főnöke, 
munkás életének 55 évében folyó évi október hó 27-én rövid 
szenvedés után váratlanul elhunyt. 

Halasi László, gróf Hadik-Barkóczy Endre hitb. uradalmának 
főerdésze, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, mult hó 
11-én életének 57 évében Jánkon elhunyt. 

Tölgyes József m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, ókencei erdőgondnok (Ung m.) mult hó 
9-én szolgálata teljesítése közben gyilkos merénylet áldozatául 
esett. A buzgó tisztviselő, a jelekből következtetve, egy fatolvaj 
bűnös kezétől vesztette életét. 

Áldott legyen emlékezetük! 
Hadi kitüntetések. Miklau Bálint ny. bosn.-hercz. erdő

tanácsosnak, a belgrádi cs. és kir. katonai főkormányzóság erdő
igazgatójának, kitűnő szolgálatai elismeréséül, a Ferencz-József-rend 
hadiékitményes lovagkeresztje adományoztatott. 

Hajts Géza erdőmérnök, 12. vonatzászlóaljbeli tart. főhadnagy, 
az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül, a katonai 
érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménynyel és a kardokkal kapta. 

Lux Zoltán beszterczebányai m. kir. erdőmérnökgyakornok, 
tart. tüzérhadnagy, a legfelsőbb elismerésben (Signum Laudis) 
részesült a kardok egyidejű adományozásával s azonkívül meg
kapta a Károly-csapatkeresztet is. Jelenleg az olasz fronton harczol. 

Sándor Lajos IV. éves erdőmérnökhallgató, tart. cs. és kir. 
tüzérzászlós, lövésmegfigyeló tiszt, ki 1915. évi szeptember hó 
26-án halt hősi halált a ditkowcei ütközetben, az ellenség előtt 
tanúsított kiválóan vitéz magatartásért megkapta az arany vitéz
ségi érmet; az ifjú hős életében már tulajdonosa volt a nagy 
ezüst vitézségi éremnek. 

Az 1917. évi őszi erdészeti ál lamvizsga. A folyó évi őszi 
erdészeti államvizsga november hó 5. és 15-e közt folyt le, Horváth 
Sándor miniszteri tanácsos elnöklete alatt, Tomcsányi Oyula ny. 
miniszteri tanácsos, Vadas Jenő miniszteri tanácsos, bányászati és 



erdészeti főiskolai tanár és Rappensberger Andor m. kir. főerdő
tanácsos, államvizsgáló bizottsági tagok részvételével. 

Az engedélyt nyert 26 vizsgázó közül 21-en jelentek meg és 
valamennyien sikeresen állották ki az államvizsgát. Oklevelet nyertek: 
Kopric András, Ilosvay Lajos, Haider Henrik, Moldován Aurél, 
Kiss Lajos, Dubravszky János, Stilber Lajos, Moldován János, 
Soós Károly, Miletiő Zsarko, Weyda János, Kémes Ede, Dudacsek 
Sándor, Rohoska Soma, Krizmanits Ferencz, Neumann István, 
Tóth Antal, Pinthoffer Károly, Ütő Barabás, PopaJánOs és Popoviciu 
Valér. — Közülök Miiedé Zsarkó kitüntetéssel találtatott képesí
tettnek. 

Az írásbeli vizsgán féltett kérdések a következők voltak: 
" I. 
A közszükségleti ezélokra szükséges faanyagok kitermelésének biztosítása 

érdekében a földmivelésügyi miniszter minden birtokost kötelezhet erdeje vágásra 
érett és okszerűen kihasználható faállományának kihasználására. 

SDO**, 

Mondjon véleményt vizsgálattevő arra nézve, hogy a birtokos ilyén esetben 
mi képen gondoskodhatik a kiaasznált területek Felújításáról; akkor, ha erdeje 
természetes felújításra van berendezve ? s mily módon akkor, ha a felújítások 
mesterséges uton történnek és az elrendelt kihasználás idejében a birtokos sem 
csemetével, sem pedig vetőmaggal nem rendelkezik ? 

Készítse el vizsgálattevő a vázlaton ábrázolt és leirt erdőbirtok általános 
vágafási tervét, továbbá a legközelebbi 10 évre szóló részletes fő- és előhasználati-, 



P0STYEN 
A HÁBORÚ D A C Z Á R A 

N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 
t e l j e s ü z e m i ) e n . Normál i s 
vasút i forgalom ( B u d a p e s t : 
ről 3 l 4 óra közve t l en g y o r s : 
vonat ta l ) . * # * * # 

Egyesü le tünk tagjai az 
eddigi kedvezményeké 
ben m o s t i s ré szesü lnek . 

valamint felújítási tervét, a főhasználati tervben kitüntetve . az egész évtizedben 
teljes vagy részleges kihasználásra kerülő területet, továbbá a hozamba beszámítandó 
vágásterületet és az évi fatömeghozamot is, elkülönítve fő- és előhasználat szerint. 

Az erdőbirtok az általános fatermési tábla szerin i III. termőhelynek felel meg. 

• , • •••• • h H l . .  •  "  •  : • • :  . 

Egyt izez . ' r kat. holdas "középhegységi' erdőbirtok,: melyet eddig nem 
kezeltek rendszeres üzemterv szerint, talajával és minden felszerelésével, együtt 
eladó. Az erdőség mindenféle korú, elegyes és elegyetlen, részint megrongált, 
részint jókarban lévő faállományból van összetéve, a terep erősen tagolt, a talaj 
feltétlen erdőtalaj. ' - • 

A birtokos az eladás alá kerülő erdőbírtök értékének a megbecslésére, mint 
—szakértőt, a vizsg.ittevőt kéri fel. 

Hogyan lesznek a becslési munkálatok végrehaj tandók ? Milyen sorrendben 
véli az egyes teendőket legczélszenibben végezhetni? Milyen adatokat kell meg
szereznie a számításokhoz s milyen elvek szerint fogja az eladási tárgy egyes 
részeinek az értékét meghatározni? 



Birtokvétél." Gróf Mikes Ármin Máramaros" vármegj éberr 
megvette gróf Chorinszky-nek vucskómezei uradalmát, amely főként 
bükkösökből áll. 

Adományok a Mensa-Aeademica javára . A Mensa-Academiea 
elnöksége őszinte köszönetének tolmácsolásával ujabban a követ
kező adományokat nyugtázza: a folyó évi államsegély II. és III. 
részlete 1000—1000 K, Selmecz- és Bélábánya szab. kir. város 
I. félévi adománya 100 K. 

A lánezkereskede lmi rende le t m a g y a r á z a t a . Ezen a czimen tartalmas 
füzet jelent meg dr. Halasi Béla tollából az OMKE kiadásában. A füzet felöleli 
a lánezkereskedelmi rendelet végrehajtása tárgyában kibocsátott kereskedelemügyi 
minszteri rendeletet is. Behatóan megvilágítja a rendelettel kapcsolatban fel
merülhető gyakorlati kérdéseket és útbaigazítást nyújt különösen a kereskedők 
részére. A füzethez részletes tárgymutató van csatolva. Bolti ára 2'50 K, meg
rendelhető az OMKE kiadóhivatalában (V., Rudolf-rakpart 9.) és minden xönyv-
kereskédesben. 

Gépészek Szak lapja czimen rendes heti mellékletet ad ki a Molnárok 
Lapja (Budapest, V., Csáky-u. 12.), ez a gyakorlati szakemberek részéi e valóságos 
tömegét adja a pénzzé tehető tapasztalatoknak és útmutatásoknak. Mutatvány
szám ingyen kérhető. 

c2? ú% ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZLTI 

SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 
(Kérjük az urada lmak t. veze tősége i t , h o g y erdőtiszt i lé tszámukban be
álló vá l tozásokró l bennünket levelezö- lapon értesiteni sz íveskedjenek. ) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Csik Imre földmivelés
ügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak saját kérelmére történt nyugalomba 
helyezése alkalmából, sok évi kitűnő és hasznos szolgálatai elismeréséül, Ferencz-
József-rendetn középkeresztjét adományozom. 

Kelt Reichenauban, 1917. évi november hó 3-án. 

KÁROLY s. k. 
ZICHY ALADÁR s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Cseres Qyula m. kir. erdőtanácsost sok 
éven át teljesített szolgálatának elismerése mellett — saját kérelmére — végleges, 
nyugalomba helyezte. 



A m;" kir. földmivelésügyi miniszter a gödöllői ni. kir. erdőhivatai kerületé
ben áthelyezte Loványi Heribert m kir. erdőmérnököt Nagymarosról Visegrádra 
erdőgondnoknak. 

Ő felsége legfelsőbb magán és családi alapitványainak wieni cs. és kir-
vezérigazgatósága Teutschlander Józsefet, a sasvári cs. és kir. uradalom erdő
mesterét és főintézőjét a VII. rangosztályba léptette elő. 

* 

Skolka József oki. erdőmérnök a gr. Hadik Barkóczy Endre hitb. uradalom-
szolgálatába lépett. 

ó£ <*? c*t 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A m. k i r . m i n i s z t é r i u m n a k 4458/1917. H. E. s z á m u r e n d e l e t e 

az 1917. évi bükk- és tölgy makktermelés zár alá vételéről és forgalmának 
szabályozásáról. 

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

Az 1917. évi bükk- és tölgymakktermés a közszükséglet czélszerü biztosítása 
érdekében zár alá vétetik. 

A zár alá vétel nem akadályozza az erdőbirtokost abban, hogy bükk- és 
tölgymakktermésének beszedéséről gondoskodjék, vagy hogy azt az erdőben a 
helyszínén állataival akár maga feletesse, akár másnak bérbeadás utján az ily-
módon való feletetést megengedje. Egyébként azonban bükk- és tölgymakk
termésével csak a földmivelésügyi miniszter engedélyével rendelkezhetik, nevezetesen 
csak ily engedélylyel s ennek értelmében szabad a beszedett bükk- és tölgymakknak 
felhasználása, feletetcse, feldolgozása, árusítása vagy bármely más módon való 
forgalombahozatala iránt reníelkeznie. Árusítás engedélyezése esetében a föld
mivelésügyi miniszter a makk árát is megszabhatja. 

2- §. 
Ha az erdőbirtokes bükk- vagy tölgymakktermésének beszedése vagy annak 

az erdőben a helyszínén való feletetése iránt a kellő időben megfelelően nem 
gondoskodik, a törvényhatóság első tisztviselője intézkedik a makktermésnek a 
szükséghez képest közerővel való beszedése vagy az erdőben a helyszínén, 
sertésekkel feletetése iránt. 

A törvényhatóság első tisztviselőjének az előbbi bekezdés alapján tett 
rendelkezése ellen nyolcz napon belül birtokon kivül felebbezésnek van helye a 
földmivelésügyi miniszterhez. 



, A .törvényhatóság első tisztviselőjének intézkedése folytán beszedett bükk-
vagy tölgymakkal a földmivelésügyi minisztertől erre nézve külön kikérendő 
engedély érielmében a törvényhatóság első tisztviselője rendelkezik; az erdő
birtokost csak a fö'dmivelésügyi miniszter által megszabott vételár illeti a fel
merült költség levonásával. Ha pedig a törvényhatóság első tisztviselője a bükk-, 
illetőleg a tölgymakknak az erdőben a helyszínén való feletetése iránt intézkedett, 
az erdőbirtokost c ak a törvényhatóság első tisztviselője által állami erdőtiszt 
meghallgatásával megállapítandó bér fejében befolyt összeg illeti a felmerült 
költség levonásával. 

A törvényhatóság első tisztviselője által a jelen § alapján tett intézkedések 
hatályosak azzal szemben is, aki az erdőbirtokossal kötött szerződés alapján vagy 
egyéb jogalapon a bükk- és tölgymakkterméssel rendelkezhetik. A felek közti jog
viszonyt a jelen § egyébként nem érinti. 

3. §. 
A földmivelésügvi-miniszter a zár alá- vett bükk- és tölgymakktermést a 

feltételek egyidejű megállapításával a zár alól egészen vagy részben feloldhatja. 

4. §. 
A 'kincstári erdőbirtokok bükk- és tölgymakktermésére a zár alá vétel 

nem terjed ki. 
5. §. 

Az összes tölgy- és bükkerdőbirtokosok kivételével nélkül kötelesek a 
Korpaközpontnak (Budapest, VI. ker., Károly-körut 3; szám) bejelenteni : 

1. a várható bükk-, illetőleg tölgymakktermést métermázsákban; 
, 2 ha a makkoltatás bérbe van adva, a bérlő nevét; : 

3. a sertések számát, amelyeket a tulajdonos vagy bérlője makkoltatni kíván; 
.4. az. e czélra felhasználandó bükk- és tölgymakkmennyiséget; 
,5. az ezután fenmaradó bükk-, illetőleg tölgymakk hozzávetőleges mennyiségét. 

* • 6. §. 

A tölgy- és bükkerdőbirtokosok, illetőleg bérlők kötelesek az összes össze 
gyűjtött bükk- és tölgymakkfeleslegeket később megállap'tandó áron a Korpa-
k'özpöntnak átengedni és evégből a Korpaközpont megbizottainak átadni. 

7. §. 
Mindazok, akik tölgy- és bükkmakkot akarnak beszerezni, kötelesek e 

szándékukat és a szükségelt mennyiséget a földmivelésügyi miniszternek bejelenteni 
E bejelentések alapján a földmivelésügyi miniszter az igénylőknek utalványokat 
adhat ki az illető makkmennyiségekre s az ekként, utdványozott mennyiségek 
kiszolgáltatására vonatkozó intézkedéseket a korpaközpont teszi meg. 

8. §. . ' '.. 
Aki az előbbi §-ok valamely rendelkezését megszegi, vagy megszegésénél 

bármely módon közreműködik, az — amennyiben cs;lekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik — kihágást követel és hat hónapig terjedhető elzárássá 
és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, 



Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes 
cselekményével illetéktelenül elért,, az alkalmazandó pénzbüntetés legmagasabb 
mértéke az előbbi bekezdésben meghatározott pénzbüntetésnek a megállapított 
nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. 

Arra a készletre nézve, amelynek tekintetében a kihágást elkövették, a rendőri 
büntető eljárás során a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott 
készlet értékének egyötöde a feljelentőt illeti, többi része a felmerült költség 
levonásával a Hadi Rokkantak Segélyalapja javára fordítandó. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető 
bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendőrség
nek hatáskörébe tartozik. 

9. §• 

A tölgymakknak polgári forgalomban a város vagy község területén kivül 
eső helyre való szállítására jiézve is a 4551/1915. számu M. E. rendelet (1. a Budapesti 
Közlönynek 1915. évi deczember 24. napján megjelent 297. számában) irányadó 
és annak, valamint az azt kiegészítő rendeleteknek rendelkezései kiterjesztetnek 
a bükkmakkra is. 

10. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya a magyar szent 
korona országainak egész területére hatályos 9. § kivételével Horvát-Szlavon-
országokra nem terjed ki. 

Budapest, 1917. évi november hó 19. napján. 

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