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HIRDETMÉNY 
az állami erdei facsemeték kiszolgáltatása tárgyában. 

Az Miami erdei faesemetékertekbőJ az 1925. év őszén és az 
1926. év tavaszán az állami szükségleteken Miil fenmaradó 
facsemete-feleslegek a következő feltételek mellett fognak az 
eziránt folyamodó birtokosoknak kiadatni: 

I. feltétel. A hatóságilag már véglegesen fciljelölt mindazon 
kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területekre, amelyekről, 
a kopárjavítási tervek jóváhagyást nyeritek, a szükséges erdei 
facsemeték olyan feltétel mellett adatnak ki, amint azt a 'bir
tokosok irészére a. jóváhagyott kopárjavítási terveik kilátásba 
helyezték. 

//. feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, dé közgazda
sági érdekből befásítandó kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területekre, valamint kisebb birtokosok öinkóntes elhatározásá-
ból az Alföldön tervbe vett erdőtelepítések céljaira igényelt 
erdei facsemeték — amennyiben az illetékes m. kiír. erdő-
felügyelő vagy m. kir. erdőhiviatall vezetője igazolja, hogy a 
csemeték iára folyamodJát anyagi erejéhez mérten (túlságosain 
megterhelné — kivételesen és csak teljesen indokolt esetben, 
a /termelési költségek elengedésével szolgáltaltnak ki és a cse
metekertben csomagolatlanul átvéve, a kiszedési költségek 
megtérítése ellenében, vasai ti szállítás esetén pedig a kisze
dési, csomagolási és a felvevő vasúti állomásig való fuvarozási 
költségek megtérítése ellenében fognak kiadatni. A vasúti 
szállítási költség mindenkor az érdekelt birtokost terheli. 

III. feltétel. Hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásítandó kopár stb. területekre, valamint azon 
alföldi erdőtelepítésekhez és fásításokhoz!, amelyeket módosabb 
birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül saját költsé
gükön elvégezhetnek, úgyszintén az állaani kezelésibe vett és 
állami kezelés alatt nem álló erdőterületek vágásainak és 
tisztásainak beerdősítésére és egyéb fásítási célokra szüksé
gelt erdei facsemeték a IV. vontban megállapított termelési 
költségeknek és ezenkívül a kiszedési, valamint az esetleg fel
merülő csomagolási és szállítási költségéknek megtérítése 
ellenében lesznek kiszolgáltatva. 



IV. feltétel. Termelési költségek fejében fafajok szerint az 
alábbi öszegék számíttatnak fel: 
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k o r o a a 

1 Erdei fenyő . . . . 50.000 80.000 120.000 80.000 120.000 
2 Fekete fenyő . . . . 50.000 80.000 120.000 80.000 120.000 
3 Tölgy és cser 90.000 130.000 - — — 
4 Akác 50.000 80.000 — — — 
5 Gleditschia, sophora. 

maciura . . . . . 70.000 100.000 • • _ — • — 

6 Juhar, kőris és szil . 60.000 90.000 — — — 

7 Celtisz, olajfűz és 
koelreuteria. . . . 80.000 120.000 — — • — 

8 Hárs 90.C00 130.000 — — — 
9 Vadalma, vadkörte, . 

vadcseresznye. . . 90.000 130.000 — — • — 
10 Amerikai dió . . . . 90.000 130.00Ü — — — 
11 V a d g e s z t e n y e . . . . 60.000 90 000 — ' — — 
12 Tamariska-, nyár- és 

fűzdugvány . . . . 50.000 — — — • — 
13 Tamariska-, nyár- és 

fűzdugvány gyökeres 70.000 100.000 — — — . 
14 Egyéb fafajok . . . 100.000 150.000 — — 

A csemeték kiszedési költségei fejében ezer darabonként 
20.000 korona, a csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz 
való fuvarozási költségek fejében pedig ezer darabonként 
10.000 korona számíttatik fel. 

A facsemeték kiszolgáltatásáért az 1925. év őszi erdősíté-. 
sekhez szánt csemetéket illetőleg legkésőbb 1925. évi július hó 
végéig, az 1926. év tavaszi ültetésekhez szántakat illetőleg pedig 
legkésőbb 1925. évi október hó végéig, az ültetés helyére ille
tékes m. kir. erdőigazgatóságnál szóbelileg vagy írásbelileg 
kell jelentkezni. (Az erdőigazgatóságok jelenlegi székhelyei: 
Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Veszprém és Kaposvár.) 

Ez alkalommal határozottan meg kell jelölni a 'beülte
tendő terület helyét (község, dűlő), minőségét (kopár, víz
mosásos, futóhomokos terület, vágás, tisztás, stb.) és kiterje
dését, továbbá a szükséges csemeték faját, korát és mennyi
ségét, az ültetés idejét (1925. év ősz vagy 1926. év tavasz), 



a jelentkezőnek vagy megbízottjának pontos címét (lakóhely, 
utolsó posita) és végül hogy a csemeték a közölt (I—III.) fel
tétel melyike szerint igényeltetnek. 

Figyelmeztetem QZ érdekelt birtokosokat, hogy elkésett 
jelentkezések, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz 
közvetlenül benyújtott vagy más hatóságokhoz beterjesztett 
megkeresések figyelembe vétetni nem fognák. 

Figyelmeztetem a birtokosokat arra isb hogy a jelen hir
detmény alapján csakis erdősítési célra alkalmas 1—2 éves 
lombfia és 1—3 éves fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, 
amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási célra 
még nem alkalmasak; továbbá, hogy azok a jelentkezők, akik 
az igényeit és kiutalványozott csemetéket ok nélkül vissza
utasítják vagy nem arra a célra használják fel azokat, amelyet 
megjelöltek, jövőben az állami csemetékben Való részeltetés 
kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-e. alapján állami ellátás alatt álló 
erdők és kopár területeik birtokosai részére szükséges facseme
ték kintalványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. erdő
igazgatóságok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavasszal március hónapban, ősszel 
pedig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1925. évi június hóban. 

M. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER. 

II. 
4476—1925. I. A. 2. szám. 

HIRDETMÉNY 

A.z erdőőri és vadőri szakvizsgák 1925. évi augusztus hó 
24-én és az erre következő napokon Debrecenben, Gödöllőn, 
Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Veszprémben fognak 
megtartatni. 

Akik az erdőőri vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajt
ják, az ehhez szükséges engedély iránt kelőén felszerelt kór
vényüket 1925. évi július hó 31-ig a lakóhelyükre illetékes m. 
kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az 
erdőigazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén az 
1925. évi július hó 27-én kezdődő négyhetes előkészítő tan
folyamot rendezek, melynek végeztével a hallgatók az erdő
őri szakvizsgára bocsáttatnak. 



A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kiír. erdő-
igazgatóság eszközli, akiihez a felvétel iránti kérvényeket 
1925. évi július hó 15-ig keli benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdoerök jelentkezhetnek, akik 
az elemi népiskolát elvégezték, legalább bárom évig szakadat
lanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, feddbetlen elő
életűek és 20-ilk életévűket betöltötték. 

Annak, aki az előkészítő tanfolyamra felvétetett, a vizsga-
engedély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről ée ágyneműről 
magúik tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező. 
A. tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. 

kir. erdőigazgatóságok adnak. 
"Budapest, 1925. évi június hó. 

M. KJfí. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER. 


