
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 

45561/1912. szám. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t-ezikk) 
165. §-ában körülirt kopár-vizmosásos és futóhomokterületeken ez 
évben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések 
megjutalmazására az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tíz (10) elsőrendű és kilencz (9) másodrendű elismerő 
jutalmat tűzök ki, u. m.: 

három egyenként 1000 koronás nagy jutalmat (kettőt kész
pénzben, egyet dísztárgyban), 

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hármat 
készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hármat 
készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban) 

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, egyet dísztárgyban). 

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdő
sítéseikkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos, vagy futóhomokterülete
ken általánosságban véve állami pénzsegély igénybevétele nélkül 
— kivételes esetekben azonban, midőn a birtokos a munkálatokat 
különös gondossággal és sikerrel, rendkívül nehéz viszonyok 
között teljesítette s azokkal fontos közérdekeket sokszorta nagyobb 
mértékben elégített ki, mint amennyire saját érdekeit előmozdí
totta — állami segély igénybevétele esetén is a folyó év tavaszán 
vagy őszén foganatosítottak. 

Megkívántatik azonban, hogy: 

a) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősítések 
egy tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 



b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdő
sítések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 kat. 
hold terjedelműek, és végül 

d) a 300—200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold 
terjedelműek legyenek. 

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első 
munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan 
gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fen-
tartani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1917-ik évben fognak 
a helyszínén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősítések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehéz
ségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul 
szolgálni, de a pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek 
ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is. 

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, 
ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdősités 
a jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaitélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést teljesítő' 
kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. A dísz
tárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai pedig, — kik a jutal
mazott erdősítések teljesítése körül kiváló érdemet szereztek, — 
érdemük szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni. 

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó 
évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősitéseket 
pedig legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig kell a birtokosnak 
a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdőfelügyelőség
nél pályázatra bejelenteni. 

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősitést 
teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület bérlője 
is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos Írásbeli 
nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való rész
vételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a versenyre 



bocsátott erdősítést az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban 
meghatározott feltételek szerint állandóan erdőként fogja fentartani 
és kezelni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dűlő, 
helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1912. évi május hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A román favámok leszállítása. A román kormány, amely 
a tölgyfa kivitelét csak nem régen óriási kiviteli vámmal lehetet
lenné tette, most viszont a tűzifa és a fenyőfa beviteli vámtételeit 
tetemesen leszállította, nevezetesen a tűzifánál 100 kg-Yér\\ 0'20 
Ieiról 0'02 leire, fenyőszál- és rönkfánál m34cént 3 K-ról 1 K-ra. 
Mindkét rendszabály világos jele annak, hogy Románia fakész-
letei fogyófélben vannak, belső fogyasztása pedig emelkedik. 

„A fakereskedelmi köbszámitás elmélete" elméleti és gyakor
lati útmutatás a fakereskedelmi köbszámitás elsajátítására. Irta: 
Schlésinger Farkas, Arad. Főként a régi bécsi mértékkel való 
számításra oktat és a detailfakereskedők és fürészgyárak igényei
nek felel meg. 2 K-ért bérmentes szétküldéssel a „Magyar Faipar 
és Fakereskedelem" kiadóhivatalában (Bpest, Podmaniczky-utcza 71.) 
kapható. 

Á l l a m i T i s z t v i s e l ő k Z s e b n a p t á r a 1913 . é v r e . Csíkvári )kV.ó, az .Ál lami 
Tisztviselők Lapja" szerkesztője (Mátyásföld, Pest m.) előfizetést hirdet fen
nevezett naptárra, amely diszes kötésben 3 K-ba kerül. Az összeg előre bekül
dendő, mire a naptár portómentesen küldetik. Utánvételes küldés kizárva. 

Halálozás. Boksay Gusztáv ny. m. kir. főerdőmémök, az 
Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja f. évi május hó 30-án 
Budapesten elhunyt. Béke hamvaira. 
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