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Pályázat erdősítési jutalmakra. 

512. — 1/4. 1893. sz. A földmivelésügyi m. kir. minis
terium, az országos erdei alapból, a magasabb hegységek 
fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek vagy meredek oldalai
nak, illetve a közgazdasági érdekből erdészetileg mivelendő 
oly területeknek beerdősitésére, melyeken hegyomlások, hó-
vagy kő-görgetegek megakadályozására, szélvészek és vizek 
rombolásának, valamint a futóhomok tovább terjedésének 
meggátlása végett az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-ában 
megjelölt erdősités közgazdasági szempontból szükséges s a 
melyeken létrejövő erdők véderdőkül fognak szolgálni, — a 
folyó 1893. évre 6 nagy jutalmat és 6 elismerő jutalmat 
tüz ki és pedig kiadatik 

2 elsőrendű nagy jutalom külön-külön 1000 
2 másodrendű „ „ „ „ 800 
2 harmadrendű „ „ „ „ 500 
2 elsőrendű elismerő „ „ „ „ 400 
2 másodrendű „ „ „ „ „ 200 
2 harmadrendű „ „ „ „ ., 100 © 

Ezen jutalmakért versenyezhetnek mindazon erdősitések, 
a melyek a folyó 1893. évben nem állami költségen foga
natosíttattak, még pedig a nagy jutalmakra, ha egy tagban 
legalább 25 (huszonöt) k. holdra, az elismerő jutalmakra, ha 
egy tagban legalább 10 (tíz) k. holdra terjednek. — Ehez 
képest versenyző lehet minden erdőbirtokos vagy birtokos 
testület illetve polgári, egyházi vagy úrbéres község. -— A 
kiadandó jutalmakban azon erdőbirtokosok, illetve azon 
erdőtisztek részesülnek, kiknek költségén, illetve kiknek 



tanácsa szerint és felügyelete alatt az erdősítés teljesíttetett, 
feltéve, hogy a jutalom odaítélésének idejében azok a jutal
mazott uj erdőnek még birtokában vannak illetve azt erdő
tiszti minőségben kezelik s az erdősitett területet a beer-
dősités biztos sikerének elősegítése végett a f. évtől vagy 
az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaitélélésének ide
jéig állandóan gondozták s a versenyző területen netalán 
pótlólag szükséges ujabb erdősítési munkálatokat is éven-
kint eszközölték s a létrejövő erdőnek véderdőként való 
kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1898. évben szolgáltatnak ki s azok 
két-harmad része az erdősítés költségeit viselő erdőtulaj
donost,- egy harmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdő
tisztet illeti. 

A jutalmakat a földmivelésügyi m. kir. ministerium 
által az orsz. főerdőmester vagy helyettesének elnöklete 
alatt erdőtisztekből alakított 5 tagu bizottság itéli oda, még 
pedig a beerdősülés, illetve a szükséges állabalakulás biz
tosításának megtörtént igazolása alapján, a teljesített erdő
sítés közérdekű becsének sorrendje és minősége szerint. 

A biráló bizottság ítéletének alapjául szolgálnak az 
illetékes közig. erd. bizottságnak illetve a kir. erdőfelügye
lőnek a versenyző erdősítések felett adott javaslatai és a 
biráló bizottság részéről eseleg teljesítendő helyiszemlék. 

Felhivatnak tehát mindazon erdőbirtokosok, kik a folyó 
1893. év tavaszi vagy őszi erdősítés ideje alatt, a kezdet
ben megjelölt minősítéssel biró erdősítést teljesítenek és a 
kitűzött jutalmakra pályázni kivannak, hogy a folyó év tava
szán történő erdősítést illető legkésőbb f. év j ú l i u s hó 
v é g é i g ; a f. é. őszén történő erdősítést illetőleg pedig, leg
később f. 1893. év d e c z e m b e r hó 25-ig az erdősítés 
helyének, telekkönyvi számának, a terület nagyságának (kat. 



holdakban) az erdősítésre használt fanemek, illetve fane
meknek s utóbbi esetben azok elegyarányának pontos meg
jelölése mellett, annál bizonyosabban jelentsék be a földmi
velésügyi m. kir. ministeriumnál, mert a pályázati feltéte
leknek bármely legkisebb részben való meg nem tartása 
esetében a versenyben részt nem vehetnek. 

Budapesten, 1893. évi január hó. 

Földmivelésügyi magy. kir. ministerium. 

II. 

A folyó év tavaszán tartandó erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szán
dékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezé
seért a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó 
folyamodványaikat, a szabályszerűleg szükséges okmányok
kal és szakbeli leirással felszerelve, legkésőbb folyó évi 
márczius hó 15-ig az erdészeti államvizsgáló bizottság el
nökéhez, Bedő Albert országos főerdőmesterhez (Budapest 
földmivelésügyi ministerium) bérmentve küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb emii
tett szabályzat 2. §-a értelmében annak idején fog 
közzététetni. 

Budapesten, 1893. évi február hó 1-én. 

Földmivelésügyi magy. kir. ministerium. 


