
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

A kötegelt alágyujtófa fuvardíjkedvezménye. Értesítjük érde
kelt tagjainkat, hogy az illetékes kereskedelemügyi minisztérium 
rendelkezése alapján, a magyar vonalakon 250 km-t meghaladó tá
volságon való szállítás esetén az alágyujtófa (kötegelve [karika-fa]) 
lágyfából (fenyő, éger, fűz, hárs, nyár, nyír) tüzelési célokra ren
delve (fűrész-hulladékfa kivételével), legalább 10.000 kg súlyért 
való díjfizetés mellett, fuvardíjkedvezményben részesül. 

A kedvezmény rovatolás útján történő elszámolására a követ
kező feladó-állomások jogosultak: Ajka, Aranyos-puszta, Baja, 
Buzsák-rakodó, Bükkösd, Csömödér-Páka, Dörgicse-Akali, Kapos
vár. Kőszeg, Középrigóc, Lenti, Nádasd, Porboly, Rédics, Sopron 
déli p. u., Sopron Gy. S. E. V., Szekszárd, Szentgotthárd, Szent-
lőrine, Szombathely, Zalaháshágy-Szőee. 

A fuvardíj-kedvezmény mértéke, a 15 osztálynak 10% rövidí
tett díjtétele,, amely a 251 km-nél kisebb távolságra is alkalmazható 
mindaddig, míg az illető rövidebb távolságra érvényes 15. osztály 
díjtétele nem olcsóbb. A fuvardíj-kedvezmény egyelőre folyó évi 
december hó 31-éig érvényes. 

Kedvezményes tűzifa-szállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes vasúti igazgatóságok lapunk legutóbbi köz
lése óta a következő állomásokat vették fel a kedvezményes szállí
tásra jogosult feladó-állomások sorába: Attala—Csorna, Bakonysár-
kány, Boldva, Váchartyán és Zalabér. 

Adományok a főiskolai jelvényekre: Papp Zoltán 3 P, Sándor 
Béla 5 P, Bálint Andor 2 P, Jellachich László 1 P, Palla Zoltán 
5 P, Kaposvári erdőigazgatóság tisztikara 13 P, Ajtay Viktor 2 P, 
Asbótih István !2 P. Összesen: 33 P. Az előző adományokkal együtt 
697 P 70 fillér. 

Írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti La
pokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást nem igénylő 
cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: 
a kiadóhivatal. 



HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 1932. évi 70.800/VI/l. számú 
reádelete az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál az 1933. évre 

szóló kötelező balesetbiztosítások eszközlése tárgyában. 

Az elrendelt összeírással kapcsolatban különösen a következő sza
kaszra hívjuk fel a t. erdőbirtokos és erdőtiszt urak szíves figyelmét. 

„Tájékozásul közlöm azt is, hogy a joggyakorlat értelmében töb
bek közt az erdőterület és a vadállomány őrzésére és óvására, vala
mint a vadászatok alkalmával felmerülő munkálatok ellátására magá
nos által alkalmazott erdőőr, még ha erdőőri szakvizsgát és szolgálatba
lépéskor hivatali esküt tett is és ekként őt az 1879:XXXI. tc. 40. 
§-ához képest közbiztonsági közegnek kell is tekinteni, mint olyan 
egyén, aki az erdőgazdaság körül magasabb tudományos előkészültsé-
get s általában magasabb műveltséget nem igénylő személyes és foly
tonos szolgálatokat egy hónapot meghaladó időre bérért teljesít: az 
1907 :XLV. tc. 1. §-a értelmében gazdasági (külső) cseléd (Hb. 
1930—45/4. sz.); ennélfogva az 190O:XVI. tc. 8. §-a értelmében az 
összeírási lajstromba szintén bevezetendő. 

Ugyanezen elvek az irányadók a vadászati felvigyázókra és vad
őrökre nézve is, kik-ha az említett feltételek mellett nyernek alkalma
zást, szintén gazdasági cselédnek minősülnek és mint ilyenek bizto
sítási kötelezettség alá esnek." 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak a hazai termelésű 
tűzifa fuvardíjkedvezményének meghosszabbítása ügyében az egye
sülethez intézett 172.044—VI—d—1932. számú leirata. A folyó évi 
szeptember hó 23-án kelt fenti számú beadványára közlöm, hogy azt 
a kérelmét, miszerint a hazai termelésű tűzifára a Vasúti és Köz
lekedési Közlöny folyó évi 17. számában az 1933. év február hó 
végéig érvényesített fuvardíjkedvezmény már most, tehát annak 
lejárta előtt egynegyed évvel, további egy évi időtartamra érvénye
síttessék, nem teljesíthettem, mert ez a fennálló szabályokkal, ne
vezetesen pedig a díjkedvezmények kihirdetése stb. tárgyában ki
adott szabályrendelet értelemszerű rendelkezésével ellentétben 
állana. 

> Minthogy azonban a szóban levő fuvardíjkedvezmény engedé
lyezésének indokai olyanok voltak, amelyek egyelőre ma is fenn-
állanak és előreláthatólag- a jövő évben is figyelembe fognak jönni, 



már ezúttal közlöm az Egyesülettel, hogy nem látóm akadályát áll
nak, miszerint a kérdéses kedvezmény, annak1 lejártakor folytatólag 
megújíttassék. 

Budapest, 1932. évi november hó 25-én. 
. . . . . . Olvashatatlan aláírás. 

Az 1932. évi 14900—I—1. F. M. számú Körrendelet módosítása. 
Az Erdészeti Lapok 1932. évi III. füzetének 307—314. oldalain kö
zölt kerületi beosztáson az alábbi módosítások történtek: 

1. M. kir. erdőhivatal, Zalaegerszeg. íí 

Kerülete kiterjed: a nagykanizsai, a zalaegerszegi, a zalaszent-
gróti és pacsai járásokra, a sümegi járásból Hetyefő község, vala
mint Nagykanizsa és Zalaegerszeg megyei városok területére. 

2. M. kir. erdőhivatal, Tapolca. . . ' 

Kerülete kiterjed: a tapolcai, 'a balatonfüredi, a keszthelyi já
rásokra és a sümegi járásra Hetyefő község kivételével. 

-3. M. kir. erdőhivatal, Lenti 

Kerülete kiterjed: a letenyei, az alsólendvai és a novai járá
sokra.- • • " t • • .-. - • • • • - , < 

6. M. kir. erdőhivatal, Pécs. 

Kerülete kiterjed: a pécsi járásra, Birján, Kísherend, Olasz, 
Szőkéd és a pécsváradi járásra Nyomja község kivételével, tor 
vábbá a szentlőrinci járáshoz tartozó Bakonya, Bánfa, Becefa, 
Boda, Botyka, Bükkösd, Csebény, Cserdi, Csonkamindszent, Dencs-
háza, Dinnyeberki, Gyűrűfű, Helesfa, Horváthertelend, Ibafa, Ka-
csóta, Katádfa, Kispeterd, Korpád, Megyefa, Nagyváty, Nyugot-
szenterzsébet, Párdány, Pécsbágóta, Rózsafa, Szabadszentkirály és 
Szentlőrinc községek területeire, valamint Pécs tj. város területére'. 

7. Siklósi m. kir. erdőhivatal, Pécs. 

Kerülete kiterejed: a szentlőrinci járásra a pécsi erdőhivatal 
kerületéhez tartozó községek kivételével, továbbá a pécsváradi já
ráshoz tartozó Nyomja, a pécsi járáshoz tartozó Birján, Kisherend, 
Olasz és Szőkéd községek területére, a siklósi, a mohácsi és a ba
ranyavári járásokra, valamint Mohács megyei város területére. 

19. M. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal, Máriabesnyő. 
Kerülete kiterjed: az aszódi járáshoz tartozó Domony község, a 

gödöllői 'járáshoz tartozó Gödöllő, Csömör, Citíkota, Kerepes, Kis 1 



tárcsa, Nagytarcsa, Mogyoród és Szada községek és a váci járáshoz 
tartozó Veresegyháza község területére. 

* 
21. M. kir. állami és' koronauradalmi erdőhivatal, Isaszeg. 

Kerülete kiterjed: a gödöllői járás Dány, Isaszeg, Pécel, Rákos
csaba, Rákoskeresztúr és Rákosliget községeinek területeire. 

22, tM. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal, Valkó. 
Kerülete kiterjed: az aszódi járás Bag, Boldog, Galgahévíz, 

Hévízgyörk és 'Túra községeinek és a gödöllői járás Valkó, Vácszent-
lászló és Zsámbok községeinek területeire. 

* 
24. M. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal, Budakeszi. 
Kerülete kiterjed: a biai járásra és a központi járáshoz tartozó 

Albertfalva, Budaörs, Budatétény, Nagytétény és Törökbálint köz
ségek, valamint Budafok megyei város területére. 

25. M. kir. erdőhivatal, Budapest. 
Kerülete kiterjed: az abonyi, az alsódabasi, a gyömrői, a monori, 

a nagykátai, ráckevei és a váci járásokra; az aszódi járásra; a 
máriabesnyői, galgamácsai és valkói erdőhivatalok kerületéhez tar
tozó községek kivételével, a gödöllői járásra a máriahesnyői és val
kói erdőhivatalok kerületéhez tartozó községek kivételével, a köz
ponti járáshoz tartozó Csepel, Dunaharaszti, Pestszentlőrinc, Pest
újhely, Rákoshegy, Sashalom, Rákosszentmihály, Soroksár és Pest-
hidegkút községek, valamint Budapest, székesfőváros, Cegléd, Kis
pest, Nagykőrös, Pesterzsébet, Rákospalota, Újpest és Vác megyei 
városok területére. 

26. M. kir. erdőhivatal, Szentendre. 

Kerülete kiterjed: a pomázi járásra a visegrádi erdőhivatal 
kerületéhez tartozó községek kivételével, valamint Szentendre me
gyei város területére. 

* 
28. M. kir. erdőhivatal, Szeged. 

Kerülete kiterjed: Csongrád vármegye kiskundorozsmai járá
sára, a csongrádi járáshoz tartozó Kistelek és Sövényháza közsé
gek, valamint Szeged tj. város területére 

29. M. kir. erdőhivatal, Szentes. 

Kerülete kiterjed: Csongrád vármegye Kistelek és Sövényháza 
községek kivételével, a csongrádi és a mindszenti járásaira, Hód-



mezővásárhely tj. Csongrád és Szentes megyei városok kerületére, 
továbbá Csanád—Arad és Torontál k. e. e. vármegyékre. 

* 
57. M. kir. erdőhivatal, Nyíregyháza. 

Kerülete kiterjed: a dadái alsó, a dadái felső, a ligetaljai, a 
nagykállói, nyírbátori és a nyírbogdányi járásokra, a Debrecen
városi erdők kivételével, valamint Nyíregyháza megyei város terü
letére. 

58. M. kir. erdőhivatal, Kisvárda. 

Kerülete: Kiterjed: a kisvárdai, a nyírbaktai és a tiszai járá
sokra, valamint Szatmár—Ugocsa—Bereg k. e. e. vármegyék terü
letére. 

I R O D A L O M 
Megjelent a „Vadászati Útmutató" 1932—1933. évi kötete. Még 
a mult hó elején megjelent Nagy László szerkesztésében a Vadá
szati Űtmutató-nak IX. évfolyama az 1932—33. vadászati évre szóló 
naptárral. A Vadászati Útmutató közel 300 oldalon mindazokat a 
vadászati gyakorlati ismereteket tárgyalja, amelyekre a vadászkö
zönségnek lépten-nyomon szüksége van. Így ismerteti többek között 
a vadászatainkon előforduló vadfajtákat s azok vadászatának mód
jait, tanulmányt közöl a kisvad gondozásáról és óvásáról. Ismerteti 
a vadászati szempontból hasznos növényeket és azok termelését, to
vábbá úmutatást nyújt a fácántenyésztésre vonatkozóan. Nagyon 
érdekes tanulmányt közöl ragadozó-madaraink testsúlyáról és telje
sítőképességéről. 

Mindezeken kívül a Vadászati Útmutató a fegyver- és lőtech-
hika, a vadászeb és gondozása, valamint a vadászati jog köréből hoz 
gyakorlati értékű közléseket. A gazdag tartalmat számos táblázatos 
kimutatás, statisztika és a szakcímtár egészíti ki. Különös (figyelmet 
érdemel a vadászati haszonbérek leszállításáról szóló rendelet rész
letes magyarázata és az azzal kapcsolatos összes bírói ítéletek köz
lése. 

Az Útmutató, melyet az igaz vadászok ma már nem nélkülözhet
nek és amelyet évről-évre szeretettel várnak, beszerezhető szerkesz
tőjénél (VIII., Szigony-utca 34.), a Franklin Társulat könyvkeres
kedésében és a nagyobb fegyverkereskedésekben. Az Útmutató ára 
egyszerűbb kötésben 5, díszesebb kötésben 6 pengő. 

Megjelent Gustav Hempel's Taschen-Kalender für den Forst-
wirt 1932. 244 oldal terjedelemben, feljegyzésekre alkalmas naptár
ral, a szokásos erdészeti vonatkozású tabellákkal, a Stereophoto-


