
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

KORRENDELET. 

A magyar és horvát-szlavonországi kincstári etdőket kezelő erdőigazgatóságoknak, 
főerdőhivataíoknak és erdőhivataloknak, a községi stb. erdőket kezelő beszterczei 
erdőigazgatóságnak és az állami erdőhivataloknak, a selmeezbányai bányászati 

és erdészeti főiskola rektorának, az erdőőri szakiskoláknak. 

A madárvonulások megfigyelésének megszüntetése ügyében. 

153932/917/1/A/3.sz. — A Magyar Királyi Orni thológiai Központ 
vezetője annak megállapítása mellett, hogy madárvonulások meg
figyelése és a madárvonulási adatok gyűjtése tekintetében 25 éven 
át kifejtett működés a kitűzött czélnak teljesen sikeres megoldásához 
vezetett, továbbá hogy a háború okozta rendkívüli állapotok miatt 
az adatgyűjtést különben sem lehetne egységesen s megfelelő 
teljességgel és folytonossággal folytatni, azt a kérést intézte hozzám, 
hogy a madárvonulásuk megfigyelésére s az adatok összegyűjtésére 
nézve m é g ma is érvényben lévő 1897. évi 58991. számú F. M. 
rendelet hatályon kivül helyezésével az állami erdészet körében 
létesült megfigyelő hálózat működését szüntessem meg. 

A M. K. O. K. vezetője ezzel kapcsolatosan indíttatva érezte 
magát annak kifejezésre juttatására is, hogy az államerdészet tiszti
kara, amely mindig páratlan buzgalommal állott a magyar madár
tani kutatások szolgálatába, 25 éves működésével a külföldön is 
nagyratartott, nagyértékü kul turmunkát végzett, amennyiben az 
államerdészet megfigyelő hálózatának működése révén éretett el 
az, hogy az egész világon Magyarország madárvonulási viszonyai 
vannak a legjobban fellárva, amit e l lenmondás nélkül ismernek el 
az egész világ ornithológiai szakkörei. 

Amidőn az elém terjesztett kérelemhez képest az 1897. évi 
58991. sz. F. M. rendeletnek hatályon kivül helyezésével az állam
erdészet körében fentartott megfigyelő hálózat működését meg
szüntetem, egyszersmind ö römmel veszem tudomásul , hogy az 
államerdészet tisztikara hivatásának teljesitése mellett kifejtett negyed
évszázados kitartó közreműködésével a rábízott feladatot a hivatottak 
megelégedésére, sikeresen oldotta meg, s azért az államerdészeti 



tisztikar minden egyes tagjának, aki ebben a sikeres közreműkö
désben részt vett, a magam részéről is elismerésemet fejezem ki. 

Erről a személyzet minden egyes tagját alkalmas módon 
értesíteni kell. 

Budapest, 1917. évi augusztus hó 4-én. 
Mezó'ssy. 

II. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszternek 160437/I/B. 1917. számú 
rendelete a fa és faszén szállításánál az 1851/1917. M. E. számú 
rendelettel megállapítottól eltérő alakú szállítási igazolványok 

életbeléptetése tárgyában. 
A m. kir. kormánynak a fa- és faszénkészletek bejelentése 

és nyilvántartása, valamint felhasználásuknak és forgalombahoza
taluknak szabályozása tárgyában kiadott 1851/1917. M. E. számú 
rendelet módosítására vonatkozó 2806/1917. M. E. számú rendele
tével nyert felhatalmazás alapján a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úrral egyetértőleg a következőket rendelem: 

I. §• 
Az 5000 kg-mot meghaladó sulyu fa- és faszénküldemények 

szállítására a faértékesitő hivatal az 1917. évi szeptember hó 15. 
napjától kezdődőleg a jelen rendelet mellékletét képező minták 
szerint készült következő alakú szállítási igazolványokat fog kiadni: 

a) „csak katonai szállítmányokhoz használható" veres fel
irattal ellátott szállítási igazolványokat (I. a mellékelt mintát), amelyek 
csak olyan szállítmányokhoz használhatók, amelyeknél ugy feladó, 
mint czimzett gyanánt valamely katonai intézmény vagy parancs
nokság szerepel; 

b) a „csak a magyar szent korona országain belül történő 
szállításokra" veres felírással és ezen felül ugyancsak veres színű 
„Tűzifa" jelzéssel ellátott igazolványokat (1. a csatolt mintát); ezen
kívül olyan szállítási igazolványokat, melyek ettől a mintától csak 
abban különböznek, hogy a „Tűzifa" helyett ugy fent, mint a 
szövegben a következő jelzést tartalmazzák; 

c) „gömbölyű fenyőfa", 
d) „gömbölyű lombfa", 
e) „fürészelt vagy faragott fenyőfa", 



g) „„dongafa" vagy „tölgydonga", 
h) „műhasábfa", 
i) „cellulosefa, tanninfa, kötegelt tűzifa", 
j) „faszén". 
A b)—j) alatt felsorolt igazolványok csak a rajtuk megjelölt 

faválasztéknak valamely, a magyar szent korona országainak határán 
belül eső állomásra leendő szállításához használhatók; 

k) minden veres felírás nélküli igazolványokat, amelyek bár
milyen és bárhová irányított szállításokhoz használhatók (I. a 
mellékelt mintát). 

Ezeket az igazolványokat a faértékesitő hivatal az 1851/1917. M.E. 
számú rendelet 13. §-ában megszabott dijak befizetése után díj
talanul áliiíja és adja ki; a fél hibás bejelentése alapján hibásan, 
vagy feleslegesen kiállított igazolványokért a fél darabonkét négy 
(4) koronát köteles a faértékesitő hivatalnak megfizetni. 

2. §. 
A szállítási igazolványok csak abban az esetben érvényesek, 

a) ha az igazolvány el van látva „a magyar szent korona országai
nak faértékesitő hivatala" bélyegzőjének lenyomatával, a „csak 
katonai szállítmányokhoz használható" „igazolványok" pedig ezen
kívül a feladó katonai intézmény vagy parancsnokság bélyegzőjével is: 

b) ha ugy a szállítási igazolvány, mint a vele összefüggő 
ellenőrző szelvény azonos, nyomtatott folyószámmal bir; 

c) ha ugy az igazolványon, mint a szelvényen a feladóra, 
czimzettre, feladó és rendeltetési állomásra és a szállítandó anyagra 
vonatkozó adatok egyformán vannak kitöltve. 

3. §. 
Nem fogadhatók el az előző 2 §-ban foglalt kellékeknek meg 

nem felelő, valamint az olyan igazolványok, amelyeken vakarás 
vagy változtatás észlelhető, továbbá amelyekről az ellenőrző szel
vény hiányzik. Helyesbített vagy módosított igazolványok csak 
az esetben fogadhatók el, ha a helyesbítést a faértékesitő hivatal 
az igazolvány hátlapján szabályrendszerüen igazolja. 

4- §• 
Azok az igazolványok, amelyeken a súlyadatokat a faértéke

sitő hivatal tölti ki, csak a megjelölt suly erejéig használhatók. 



Ellenben a súlyadatok kitüntetése nélkül kiadott igazolványok egy 
teljes kocsirakományra érvényesek s ennek tényleges súlyát a fel
vevő állomás, ha addig itt hídmérleg nincsen, a mérlegelést eszközlő 
állomás tölti ki, ugy a szállítási igazolványok, mint az ellenőrző 
szelvényen. Azokban a kivételes esetekben, midőn a sulymeg-
állapitás a vasúti szabályok értelmében becslés alapján történik, 
ezt a súlyt kell kitüntetni. 

A felvevő állomás ugy a szállítási igazolványt, mint az ellen
őrző szelvényt kelet bélyegzőjével lebélyegzi. Az ellenőrző szel
vényt, ha a súlyadatot a faértékesitő hivatal töltötte ki, vagy ha a 
mérlegelés (becslés) a feladó állomáson történik, a súlyadatok be
jegyzése után a feladó állomás lefejti és a szelvényeket az e czél
ból kiosztandó portómentes borítékban szombaton a faértékesitő 
hivatalnak küldi meg. 

Ha a feladó állomáson hídmérleg nincs, az olyan szállítási 
igazolványok szelvényeit, amelyeken a súlyadat előre nem lett 
kitüntetve, a súlyadat bejegyzés után a mérlegelő (becslő) állomás 
fejti le és küldi be a faértékesitő hivatal czimére. 

A tévedésből le nem fejtett szelvényeket a leadó (rendeltetési) 
állomás köteles lefejteni s a faértékesitő hivatalhoz beküldeni. 

Az eredeti fuvarokmányt és szállítási igazolványt a czimzett 
a megérkezéstől számított hat (6) hétig megőrizni és kívánatra a 
faértékesitő hivatalnak bemutatni kötetes. 

Fel nem használt szállítási igazolványokat a fél az ellenőrző 
szelvénynyel együtt a faértékesitő hivatalnak visszaszolgáltatni köteles. 

Azt, hogy az 1851/1917. M. E. számú rendelettel megszabott 
nyomtatványon kiállított igazolványok mely időig érvényesek, külön 
kormányrendelet fogja megállapítani. 

Budapest, 1917. évi augusztus hó 30. napján. 

5. §. 

6. §-

7- §• 

8 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú£ ú& ó£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1917. évi augusztus hóban. 

A rövid í tések m a g y a r á z a t a : 

Az ákáczta monográfiája . . . 
Alapítványi kamat . — 
Alapítványi tőketörlesztés _ 
Altiszti segélyalap . 
Átfutó bevétel 
Biró Bánffy D . alapítvány 
Bedő Albert alapítvány 
Bükktüzifa romlása stb.— _ . . . _ 
Egyéb bevétel — .. . 
Erdei facsemeték nevelése 
Erdészeti Géptan _ 
Erdészeti Lapok egyes füzetei 
Erdészeti Növénytan II. rész 
Erdészeti rendeletek tára ... 
Erdészeti zsebnaptár... 
.Erdő" czimü lap 
Erdőbecsléstan II. kiadás 
Erdőőr ... 
Erdőrendezéstan (Bel.) ... _ — _ 
Erdőrendezéstan (Fekete) — 

rzsébet királyné alapítvány 
rtékpapirok kamatai — - . 
r*ekczések az erdőrendezés köréből 

A fenyőfélék fájának összehasonlító 
szövettana . . . 

Fából készült czukor és alkohol _ 
Fatömegtáblák 
Hadisegély . . . 

Árvái urad. hd. 4 2 — . Administratia Centrala Cnpitulari Ra. 300'—. Apatini 
erdőhiv. hd. 24-60. Bund Károly üb. 2-50. Baumgarlen N. Eő. &—, ld. 1 6 - - . 
Bán Károly td. 32-—. dr. Bedő Albert lb. 175-—, üb. 350 . Biró Lajos td. 16-—. 
Bruck Sándor td. 32-—. Bedő Zoltán td. 16—. özv. Bihari Ödönné td. 32-—. 
Baeher Adolf td. 30-—. Bella János td. 16—. Babinszky Károly td. 16-—. 
Ballestrem urad. td. 16-—. Begyáts Gábor npt. 3-—, pk. — 45. Érczhegyi Géza 
lb. 312-50, üb. 1-50. Az „Est" npt. 3 - — . Eperjesvidéki felső m. kir. j . erdőgond. 
Ra. 428-—. Erdőbányai közb. hd. 6'80. Eggenberger Eő. 6-—. Az „Erdő" cz. 
lapra 339-75. Fekete Ferencz Ftb. 4-50, üb. —-50. dr. Fodor László td. 1 6 - - . 
Földmiv. min. hd. 20 -—. Farkas Pál td. 16-—. Fekete János td. 16-—. Gonikó 
Ignácz td. 46-—. Gaal Károly lb. 150 - - , üb. 150. Glock Géza td. 16-—. Gyenge 
István td. 32-—. Grau József Eő. 6-—. Hauser Margit lb 200—, üb. 1—. 
özv. Hirsch Istvánná Ha. 200—. Hegyessy Lajos Eő. 6 —, npt. 4 - —. Horváth 
Károly Hfi. 2 — , Btr. P—, pk. —-80. Hell Miklós td. 16'—. Herczeg János td. 
16-—. Heyder Henrik Frz. 12-—, npt. 4-—. Incze Manó td. 10'—. Jelencsik 
József Eő. 6-—, pk. —-60. Istvánffy József td. 16-—. Jellmann Béla td. 16 -—. 
Jttrkoviclt János npt. 3 - — , pk. —-85. Kopric András td. 16-—. Kozaic Je t ő npt. 
4-—, pk. —-45. Korcsmáros és társa lb. 225-—, üb. —-50. n. Kárász Imre örök. 
alt. 400---. Kovács Pál td. 2 0 ' - . Krisfen Ottó td. 1 6 - - . Közp. Anliquar. Am. 
6-—. Kecskemét város Ra. 200 -—. Klein Náthán ak. 16 -—. Kiszely Gyula td. 
16-—. Közp. fáért. r.-t. Ra. 1705 -—. Klein Sándor hd. 4'—. Kovács Béla hd. 

•- Am. Hazánk házi faipara (Oaul Károly) = H. F. 
: ak. Hirdetési dij az E. L.-ban = hd. 
: att. Hirdetési dij az ,Erdő"-ben = Etad. 
: Ása. Hirsch Istvánné, szül. Kraft Ar.na 
: áb. segélyalapítvány . — — H. I. a. 

BBa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
BAa. Kedvezményes lapdij—. — — — — — kid. 
Bír. Készpénzalapitvány — k. a. 

: Egy. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
•• Ecs. Lakbér = lb. 
: Egt. Lapdij (Erd. Lapok) . . _ = ld. 

EL. Legelő-erdők berendezése . . . — . . . = M. L. 
i Nvt. 11. Magyar Erdészeti Oklevéltár _ . . . = EOT. 

Ert. Népszerű növénytan = N . N y , 
; Npt. Perköltség = Prk. 
! Eld. Postaköltség = pk. 
i Ebt Rendkívüli bevétel = rb. 

Eő. Rendszeres növénytan I. R. = Rnt. I 
: Rz. Rokkant segélyalap — = Ra. 
: Rzf. Szantner Oyula — = Sza. 

g . a. Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Ek. Székesfehérvári ism. alap . — = Sz. i. » 

i Ee. Tagsági d i j . . = td. 
Tangens-táblázatok = Tt. 

Fősz. Or. Tisza Lajos-alapitvány = TLa. 
: Feza. Titkári nyugdijalap = t. ny. « 

Ftb. Tölgy és Tenyésztése ... = Töt. 
: Hdsg. Wagner Károly alapítvány _ .. _ — Vt'Ka. 



1260. Lehoczky János 16'60. Lamp Béla Ecs. 4 - —. Liptóujvári szakisk. Eő. 
120-—, áb. 40-—, pk. 4-09. Loncár Illés td. 16-—. Lugosi erdőig, hd. 2475. 
Légrády testv. Eő. 6 -—. Lángos Lajos td. 16'—. Moldován János npt. 3 - —. Mikes 
János ak. 10 -—. Moldován János td. 16 -—. Mirtse János td. 10 -—. Marinkás 
László Eő. 6'—, pk. — -60. Muzdeka Dámján td. 16 -—. Marosvécsi urad. Eő. 
6'—, Ftb. 4 -50, pk. —'50. Mészáros Imre Eő. 6'—, pk. — - 75. Magyar Leszámítoló 
Bank ik. 809 -50. Marián Demeter td. 16-—. Neumann Jenő Eő. 6'—, pk. —-60. 
Nagybáródi fakiterm. r.-t. Ra. 430-—. Nemes Károly td. 16-—. Persián Iván lb. 
53-—, üb. 1—. Pinthoffer Károly Npt. 3-—, pk. —-70. Plachy Teofil td. 16-—. 
Pinkosch Jakab Eő. 6'—, pk. —'60. Reitzer László dr. lb. 440'—, üb. I - —. Révai 
testv. Eő. 6 -—. Rappsnsberger Károly könyvek 34'50. Rusznyák Győző td. 30 -—. 
Szabó Mihály Eő, 12 -—, pk. — -80. Szőllősi Rezső td. 4 - —. özv. Székács Ferenczné 
lb. 517-50, üb. 2-—. Sébor János td. 16-—. Spangel Ernő Eő. 6-—, pk. —-85. 
Schmidt Sándor npt. 4 -—, Eb. 2'05. Schmotzer Gyula td. 16"—. Török Ödön 
rJ. 16-—. dr. Turkinyák Aladár hd. 39'90. Tótsóvári erdőhiv. Eő. 6'—. Vallás-
min. Ftb. 120'—. Wunder Jenő td 32-—. Zagrebi erdőig, hd. 25 - —. Zimits 
Ferencz ld. 8-—. Zsarnóczai erdőhiv. 5 X 19"60 hd. 

ót út út 


