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ERDÉSZETI RENDELETE K TÁRA . 

I. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi magyarországi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak 
és erdőhivatalnak, 

a havasgazdasági programmok egybeállítása tárgyában. 

19280/1Q14/I/B/1. szám. — A kincstári havasok berendezésére 
•és a havasi legelők feljavítására vonatkozó tervműveletekből és a 
bemutatott havasgazdasági programmokból arról győződem meg, 
hogy a legtöbb igazgatási hivatal ezen munkálatok sorrendjének 
tervezésében a czélszerüséget és sürgősséget nem tartotta szem előtt. 

Miheztartás végett értesítem tehát az igazgatási hivatalokat, 
hogy az egyes havasok berendezését és feljavítását czélzó munká
latok a következő sorrendben veendők tervbe: 

1. A havasokra vezető utak kiépítése és illetve helyreállítása. 
2 . Havasi istállók, tanyák, illetve karámok, kunyhók stb. építése. 
3. Havastakaritás. 
4. Vizenyős, mocsaras helyek fölös vizének levezetése. 
5. Végül a tulajdonképeni legelőjavitás. 
Az itt felsorolt munkálatok végrehajtásánál általában a követ

kezők tartandók szem előtt: 
A havasokra vezető utaknak a kincstári erdőket szelő és 

illetőleg érintő szakaszai ugy építendők, hogy azok a szükséghez 
képest már most, vagy pedig idővel az erdőgazdaság érdekeit is 



kifogástalanul szolgálhassák. Evégből az ilyen utak az erdők, 
föltárására irányuló gazdasági czél különös figyelemben tartása 
mellett 18 m-né\ nem kisebb kanyarokkal és általában lehetőleg 
7%-nál nem nagyobb maximális emelkedéssel s ellenesések lehető 
kizárása mellett ugy tervezendők, hogy a normális utszélesség a 
kanyarulatokban, a sarokszög élességéhez mérten, 100°/o-ig bőví
tendő, a lejtviszony pedig a kanyarulatokban 50%-al apasztandó. 
Két egymást követő kanyarulat közé legalább 10 m hosszú 
egyenes iktatandó. 

Nagyobb emelkedések csak a legritkább esetben rövid szaka
szokon és legfeljebb 10°/o-ig engedhetők meg. 

Az erdőrégión felül haladó és kizárólag havasgazdasági 
czélt szolgálni hivatott útszakaszokon — ha a terep ugy kívánná — 
kisebb sugarú kanyarok is alkalmazhatók, miután ezek az utrészletek 
csakis a havasi gazdaság czéljára szolgálnak, s következésképen 
annak a  szükségleteihez mérten építendők. 

Ha valamely havasra a tetemes költség miatt ezidőszerint 
rendes szekérutat kiépíteni nem lehet, ugy a tervezett útirányban 
szabályszerű lejtméretezés előfeltételével először csupán lovagló 
ösvény építendő, mely nyoma lesz egy később kiépítendő rendes 
szekérutnak. 

Az útépítés után, amely a havasra való épitési anyagszállítást 
is megkönnyíti, a havason tartózkodó embereknek és állatoknak, 
az idő viszontagságai elleni védelmére szükséges épületek (kunyhók,, 
istállók, szérűk, karámok stb.) és illetőleg építmények létesítendők. 
A havasi istállók építésére. vonatkozó tervek és műszaki leírás 
egy-egy példányát (összesen 11 darabot) idecsatolva megküldöm 
azzal az utasítással, hogy felmerülő szükség esetén, vagyis ott,, 
ahol az időjárás zordsága istállók és nem egyszerűbb védőhelyek 
(szérűk, karámok) létesítését teszi szükségessé, e tervek közül az ottani' 
havasgazdasági viszonyoknak leginkább megfelelőt kiválaszthassa. 

Ha a havas megközelítése az utak kiépítésével megkönnyítve 
és a legelő állatok, valamint a személyzet védelme is biztosítva 
van, akkor következik a legelőterületnek gyombokroktól, teljesen 
elgyomosodott foltoktól és kövektől való kitisztítása. 

Ez a munka a havasoknak a borókától, havasi égertől, törpe
fenyőtől stb. gyombokroktól való kitakarításával veszi kezdetét. 



Enyhe lejtőjű, vagy lapályos területről, ahol a lavinajárástól 
nincs mit tartani, az összes gyomcserjék kiirtandók, mig a lavina
járásoknak kitett meredekebb oldalokon az emiitett gyombokrok 
irtása legfeljebb csak vízszintes, 10 m széles pasztákban enged
hető meg. 

A legeltethető terület nagyobbitása végett teljesen kiirtandók 
az elhagyott régi tanyahelyeken buján felverődött gyomok is, a 
helyükön támadó üres foltok pedig fűmaggal bevetendők. 

A legelőtisztitási munkához tartozik végül a kövek össze
gyűjtése. A kövek lehetőleg az építkezésnél használandók fel, vagy 
szélfelfogó és lavinajárásokat megakadályozó falak építésénél, víz
mosások kötésénél, utkavicsolásnál, ha pedig ilyen czélra nem 
szükségesek, ugy a legelőn itt-ott található mélyedések kitöltésénél. 

Ezen munkálatok elvégzése után a mocsaras és vizenyős helyek 
fölös vizének a levezetése veendő tervbe. 

Ezután következnek a szorosan vett legelőjavitási munkálatok, 
u. m. gyomnövények (ideértve a mohokat is) irtása, hangyabolyok 
és zsombékok szétverése (ott, ahol azt a pásztorok elvégezni nem 
tudják), továbbá boronálás, felülvezetés, öntözés, műtrágyázás stb. 

Itt megjegyzem, hogy az istállókban összegyülemlő trágyának 
felhasználását, valamint a legelőn elhagyott trágyalepények széjjel-
teregetését minden évben szigorúan meg kell kívánni. 

Felhívom az igazgatási hivatalt, hogy a mult évben bemuta
tott havasgazdasági programmot a most elmondottak figyelembe
vételével újból dolgozza ki és azt legkésőbb jövő év január hó 
végével terjeszsze elém. 

Megjegyzem, hogy a munkálatokat nem okvetlenül szükséges 
évekre is beosztani, hanem a programm összeállításánál főleg a 
szükségletek okszerű és gazdr.ságos megállapítására, valamint az 
egyes munkálatok sorrendjének czélszerü beosztására legyen figye
lemmel és lehetőleg helyesen tüntesse ki az egyes munkák meg
közelítő költségeit is. 

Végül felhívom, hogy a folyó évre tervezett építkezésre vonat
kozó tervműveleteket haladéktalanul terjeszsze elém. 

Budapest, 1914. évi május hó 31-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Téglás 
miniszteri tanácsos. 



Műszaki leírá s 

az ideiglene s havas i istálló k tájékoztat ó terveihez . 

Az 1-ső számú tájékoztató terv egy tisztán fából összerótt 
ideiglenes jellegű havasi istálló tervét mutatja. 

Ajánlatos tehát ezen istállót oly havasokon felépíteni, melyeken 
csak gömbölyű épületifa áll elegendő mennyiségben rendelkezésre, 
de jó réteges épületi követ sem az építési helyen, sem annak 
közelében találni nem lehet. 

Az egész istálló egymástól 2 - 5 m közökben elhelyezett 25 cm 
gömbölyű vagy 20—29 cm, kétoldalt faragott kereszthordgerendá-
kon van felépítve, mely keresztgerendák négy egymástól egyenlő 
távolságban legalább l - 0 0 mélyre a földbe levert 18—20 cm vastag 
gömbölyű czölöpökön nyugszanak. 

A czölöpök föld feletti része a részletrajz szerint kupalaku-
lag fadarabokkal vagy mohába rakott kövekkel van körülvéve, 
hogy a czölöpöket, de különösen annak földdel érintkező alját az 
eső ne verje. 

A kereszthordgerendákra a részletrajz szerint jóminőségü 
aszfaltlemez helyezendő, hogy a hidlásról esetleg lecsöpögő vagy 
leszivárgó trágyáié meg ne támadhassa azokat. 

Felmenő külső falak 115 cm magasak, s két oldalt durván 
bárdolt gömbölyű fákból vannak összeróva. 

A hosszfalak kihajlását az 5 -5 m közökben beléjük rótt rövid 
keresztválaszfalak biztosítják, melyek a hosszállásu istállót több 
szakaszra osztják, s megvalósítják a keresztállásu istállók azon 
egyedüli előnyeit, hogy a különféle fajú, korú és gazdáju jószág 
az istállóban egymástól teljesen elkülöníthető. 

A keresztválaszfalak szintén két oldalt durván bárdolt gömbölyű 
fából vannak összeróva, melyek belső végükön széthúzás ellen 
3 cm vastag keményfaszegekkel vannak egymáshoz erősítve, s 
kimozdulás ellen pedig a középszelement tartó oszlopba becsapolva. 

Az oldalfalakra egyszerű függőműves nyeregfedél borul, 
melynek szerkezete a metszetből világosan látható. 

A fedélhéj zsindely vagy hasított dranicza. 
A hidlás és járda 8—10 cm vastag hasított, esetleg félgömbölyü, 

de illesztett fából van kiképezve, amelyre a jászolfa van beékelve. 





A hígtrágya faragott facsatornákon vezettetik a fával bélelt
trágyaverembe. 

Az 1*8 m magas és 1 2 0 m széles, s az épület két végében 
található ajtónyitásba négy szárnyas deszkaajtó van felszerelve, 
melynél a felső kisebb szárnyak a szellőztetést mozdítják elő. 

Minden istállószakaszban négy darab 1% 4 m nagyságú 
üvegezett ablak van elhelyezve, s miután az oldalfalak tulalacsonyak, 
azok a fedélen a tervszerinti kivitelben nyertek kiképzést. 

Az istálló hegyfelőli oldalán a víz bevezetése ezéljából árok 
van kiképezve. 

Ami az istálló hosszát illeti, az a marhaszámnak és a terepnek 
megfelelő hosszúságú lehet, ajánlatos azonban havasgazdasági és 
tűzbiztonsági szempontból a hosszát 15—20, de 25-nél soha sem 
nagyobb hosszúságban megválasztani. 

Ha a havason és pedig az épitési helyen vagy annak közelé
ben jó réteges épitési kő egyáltalában nem, gömbölyű épületifa 
pedig csak kevés mértékben található fel, akkor a 2-ik számú 
tájékoztató terven feltüntetett ideiglenes havasi istállót czélszerü fel
építeni, melynél az istálló, úgymint az 1-ső számúnál, faczölöpökön 
és az arra erősített kereszthordgerendákon nyugszik, csak azzal a 
különbséggel, hogy a felmenő falak már nem gömbölyű épület
fából vannak összeróva, hanem hogy a falakat ferde tárnokkal 
szilárdított oszlopváz képezi, melynek közei vékony rudakkal, vagy 
kettéhasított dorongfával, vagy paticsfonással van kitöltve s belül, 
ha lehet, kívül is agyaggal van kitapasziva. Az agyagtapasztás meg
szünteti az istállóban a Iégvonatot s védi a vékony betétfát, patics-
falat az idő viszontagságai ellen. 

A külső falak oszlopai a kihajlás ellen minden 5'0 m távolság
ban — a főszaruzatoknál — kettő 18/10 cm vastag fapánttal vannak 
a süvegszelemen feszítőfájához s vele együtt a fedélszékhez szorosan 
és biztosan bekapcsolva. 

Az oldalfalakra egyszerű függőműves, minden 5 m távolságban* 
főszaruzattal ellátott nyeregfedél borul, melynek szerkezete a metszet
ből világosan kivehető. 





A fedélhéj, hidlás, trágyalevezetés, ajtók, ablakok ép úgy vannak 
kiképezve, mint az 1-ső számú istállónál. 

Ha a havason, illetve az épitési helyen, vagy annak közelében 
már kevés építésre alkalmas kő is található, akkor a 3-ik számú 
tájékoztató terven bemutatott ideiglenes jellegű istállót valósítsuk 
meg, melynél a felmenő falak a fedél és belső berendezés szerke
zete teljesen egyezik a 2-ik számú tervvel, csak faczölöpök helyett 
van rendes 60 cm vastag agyagba, vagy mohába rakott kőlap és 
Jábfal kiképezve. 

A lábfalakra jóminőségü aszfaltlemez helyezendő. 
A járda és trágyalécsatorna agyagba rakott kőburkolattal van 

kiképezve, s a trágyaverem is kőből kiépítve. 

A lábfalak külső részén ajánlatos szebb, nagyobb köveket 
alkalmazni s a hézagokat az agyag kikaparása után cementhabarcscsal 
kikenni, kihézagolni, mert ezáltal a különben agyagba rakott kőfal 
ezen aránytalan kis költséggel sokkal szebb kinézést és sokkal nagyobb 
tartósságot nyer. Miután az esőviz a kövek közül kimosni nem 
képes, a kőfal állandóan megtartja eredeti formáját. 

» 

A 4-ik számú tájékoztató terv a krajnai munkások által elő
szeretettel kultivált épitési módot mutatja be. 

A 60 cm vastag agyagba rakott kőfal és lábfalon teljesen 
gömbölyű fából összeállított faváz áll, melynek közei hasitványok-
kal vannak kitöltve s mohával kitömékelve. 

Az istálló 5—5 m-es közökben a külső hosszfalak össze
tartására és a gömbölyű fából készített főszaruzat hordására szintén 
gömbölyű fából kiképezett keresztválaszfalakkal bir, melyek közei 
TÓ m magasságig hasitványokkal van kitöltve, nehogy a jószág az 
oszlopok és ferde tárnok közti nyílásokon átbujkáljon és esetleg 
fennakadjon. 

A főszarufákra helyezett gömbölyű közbenső szarufák nem 
merőlegesen, hanem párhuzamosan állanak a hosszfalra, s draniczá-
val vannak befedve. 

A járda és ganéjlécsatornaagyag között kővel van kirakva, 
a trágyaverem pedig kőből van kiépítve. 







Ezen terven feltüntetett istálló egyszerű szerkezete által tűnik 
Bei, összeállításához faragott fa nem kell, s igy ácsok hiányában 
bármily famunkások által is könnyen összeállítható. 

* 

Az 5-ik számú tájékoztató terven bemutatott istálló felépítése 
már feltételezi a jóminőségü réteges épitési követ (ha nem is 
nagy mennyiségben), mert az épület főfalait kőoszlopok helyette
sitik, melyek 5—5 m távolságban a főszaruzatok alatt találnak 
elhelyezést és melyekre az összes felteher nehezedik. 

A kő minősége szerint 100—150 cm széles és 60 cm vastag 
agyagba rakott külső részükön czementtel hornyolt oszlopok 80 cm 
vastag, 70—100 cm mély agyagba rakott alapfallal bírnak és 
közeik a földbevert rudakon kiképezett s kívül-belül agyaggal 
kitapasztott paticsfonással vannak kitöltve. 

Az oszlopokra egyszerű függőműves, feszitőtámmal ellátott 
nyeregfedél borul, melynek szerkezete a metszetből világosan 
kivehető. 

A fedélhéj zsindelylyel vagy hasított draniczával van fedve. 
A hidlás 8 és 10 c/n vastag hasított vagy félgömbölyü, de 

illesztett fából van kiképezve, melyre a jászol van beékelve. 
A járda- és ganéjlécsatorna agyagba rakott kővel van kibur

kolva s a trágyaverem agyagba rakott kővel van kiépítve. 
Az épület két végében lévő 18/1 "20 m nagyságú nyílásba 

négyszárnyú deszkaajtó van elhelyezve, melyek közül a felső kisebb 
szárnyak a szellőztetés czélját szolgálják. 

Az l '0/0 '4 m nagy ablakok a fedélen vannak terv szerint 
•elhelyezve. 

A hegyfelőli oldalon az istállót itt is árok veszi körül, hogy 
a hegyről és fedélről lerohanó vizet levezesse. 

Oly havasokon, melyeken az épitési helyen vagy annak közelé
ben már elegendő jó réteges kő áll rendelkezésre, de épületifa 
alig van, az ily helyeken ajánlatos a 7-ik és 8-ik számú tájékoz
tató terven feltüntetett ideiglenes istálló felépítése, mely a 6-ik 
számú tervtől csak annyiban különbözik, hogy a fedélszék nem 
•oszlopokon nyugszik, hanem teljesen körülmenő főfalon. 









A 60 cm széles felmenő fal agyagba van rakva és 80 cm 
széles, 70—100 cm mély agyagba rakott alapfalon nyugszik. A falak 
külső részén nagyon ajánlatos az agyagot kikaparni és cement
habarcscsal kihézagolni. 

Fedélszék és belső berendezés teljesen azonos a 6-ik szám 
alatt leirt istállóéval. 

* 

Ezen egyszerű ideiglenes havasi istállótervek mellett a 8., 9. 
és 10-ik számú tájékoztató tervek oly tejgazdaságra berendezett 
havasi istállóra vonatkoznak, melynél a legnagyobb helymeg-
takaritásra való tekintettel, szintén a hollandi rövidállásu rendszer 
van megvalósitva. 

Az épület agyagba rakott kőalapon és Iábfalakon nyugszik. 
A felmenő falak kétoldalt durván bárdolt gömbölyű fából 

vannak norvég rendszer szerint oszlopok nélkül összeróva. Miután 
oszlopok sehol elő nem fordulnak, még az ajtónál és ablaknál sem, 
önként következik, hogy az épületnek a beszáradás folytán beálló 
egyenletes sülyedését semmi sem gátolván, elmaradnak az oszlopok 
mellett — a régi épületeknél mindenütt látható — 2—3 ujjnyi 
széles hézagok, melyeken át a hideg havasi szél szabadon járhatta 
át az istállót. 

A külső hosszfalak a kihajlás ellen több helyen keresztfalak
kal vannak összekapcsolva, melyek a 10. számú részletrajz szerint 
a feklapon bárdolt és csapolt gömbölyű fából vannak összeróva. 

Miután az épületben a széna elhelyezéséről is gondoskodni 
kell, a fedél részére a szilárd bakszelemenes fedélszék választatott, 
mely a padláson a szénaszállitó kézikocsival való közlekedést nem 
akadályozza, a fedem pedig a minden méterben elhelyezett fedél
kötőgerendán kettős deszkaboritással és agyagtapasztással láttatott el. 

A fedél zsindelylyel vagy hasított draniczával fedetik be. 
A hidlás és járda, esetleg a szobák is, 8—10 cm vastag hasí

tott vagy félgömbölyü fával burkoltatnak ki. 
A hígtrágya faragott facsatornákon és kővel burkolt levezető 

csatornán vezettetik az agyagvakolattal kőből épített trágyaverembe. 
A 8. számú tervben látható alaprajzi beosztás szerint az épület

ben nemcsak a tejelő jószág, hanem külön fülkében a borjazó 
tehenek és borjak is találnak elhelyezést. 



A gazda, pásztorok és fejő leányok részére két külön helyiség 
áll az épület közepén rendelkezésre. 

A személyzet helyisége a középre helyeztetett, mert onnan 
jobban szemügyre veheti a jószágot, baj esetén gyorsabban terem-







het a helyszínen s mert a szobák melegebbek lévén, kevesebb 
fűtőanyagról kell gondoskodni. 

A szokásos nyilt tűzhely mellőztetett s helyette az egyszerű 
vastakaréktüzhely alkalmaztatott, mert ez nem oly tűzveszélyes, 
sokkal gyorsabban fűti ki a szobát s ami a legfontosabb, sokkal 
kevesebb és silányabb tüzelőanyagot fogyaszt. 

Fontos ez a körülmény, mert a közép- és felső havasokon 
kevés a tüzelőfa s a személyzet idejének jórészét a fárasztó fa-
szállitás köti le. 

A kémény kiválogatott jó réteges kővel és agyagvakolattal 
van felépítve s a padláson külön paticsfonással körülvéve, nehogy 
a széna a kémény közelébe érhessen és esetleg tüz támadhasson. 

Az épület hegyfelőli oldalán szintén árok képeztetik ki, hogy 
a hegyről és a fedélről lerohanó vizet elvezesse. 

II. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, intézetnek és közegnek 

a fával való tüzelés korlátozása tárgyában. 

105523/1915/I/A/4 szám. — A munkaerőnek katonai czélokra 
történt nagymértékű igénybevétele következtében a tüzifatermelés 
terén nagy visszamaradás állott elő, ugy hogy az országban ezidő-
szerint található tüzifakészletek korántsem elégségesek a bekövetkező 
ősz-téli tüzifaszükségletek kielégítésére. 

Az előreláthatóan teljesen ki nem küszöbölhető tüzifahiány 
lehető csökkentése czéljából és a várható tüzifaszükségletek lehető 
akadálytalan kielégítésének biztosítása érdekében elkerülhetetlen 
tehát, hogy a bekövetkezhető baj lehető orvoslásához a szükséges 
intézkedések késedelem nélkül megtétessenek különösen abban az 
irányban, hogy egyrészt a meglevő tüzifakészletek a legközelebbi 
fűtési időszak beálltáig is lehetőleg növeltessenek, másrészt pedig 
a tüzifaszükségletek a lehetőségig mérsékeltessenek. 

Miután az országos érdek megköveteli, hogy a szóban levő 
czél biztosítására minden tényező megtegye a maga hatáskörében 
a megfelelő intézkedéseket, felhívom a Czimet, hogy a legközelebbi 



fűtési időszak beálltával hivatalos jellegű tüzifafogyasztását a szén
tüzelésre való áttéréssel, ha pedig ez lehetséges nem volna, legalább 
a tüzifaszükségletnek a lehetőségig való korlátozásával mérsékelje. 

Budapest, 1915. évi augusztus hó 4-én. 
Ohillány. 

III. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi vármegyei és városi közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága 
elnökének 

a tüzifatermelés fokozása tárgyában. 

105521/1915/1/A/4, szám. — A tüzifakészlet az ország legtöbb 
vidékén, a termelésnek visszamaradása következtében, a katonai 
fogyasztással is jelentékenyen megnövekedett szükséglethez képest 
kevés lévén, elkerülhetetlennek tartom, hogy a várható tüzifa
szükségletek lehetőleg akadálytalan kielégitésének biztosítása érde
kében a kellő intézkedések késedelem nélkül megtétessenek. 

Felhívom tehát Elnök urat, hogy — reámutatva a nyár 
elmultával előreláthatólag mindinkább fokozódó mértékben jelent
kező tüzifakeresletre — a vármegye (város) határában fekvő 
összes erdők birtokosaihoz azonnal intézzen felhívást olyan értelem
ben, hogy a birtokosok erdeikben a még folyamatban levő tüzifa-
termelést a tőlük telhető fokozott mértékben folytassák, illetőleg a 
tüzifatermelést sürgősen kezdjék meg és lehetőleg nagy tüzifa-
készletet termeljenek, hogy a különösen a tél beálltával elkövetkező 
nagy tüzifakereslet kielégítésén az uj termelésű faanyag felhasználá
sával is könnyíteni lehessen. 

Hogy pedig az uj termelésű tűzifa a czélnak a lehető leg
jobban megfeleljen és a tél beálltával elég jól fel is használható 
legyen, figyelmeztesse az erdőbirtokosokat, hogy a tűzifát első
sorban is a korábbi vágásokban visszamaradt száraz faanyagból, 
az erdőkben előforduló száraz vagy széldöntött fákból és végül 
a vékonyabb méretű s hamarább száradó áterdőlési tisztítási (elő
használati) faanyagból termeljék. 

Tekintettel továbbá arra, hogy a szükségletek csak akkor 
lesznek kielégíthetők, ha a termelt tüzifakészletek a fogyasztó 



helyekre tényleg és a legrövidebb idő alatt el is jutnak, igen 
kívánatos, hogy ahol a helyi munka és fuvarerő korlátolt, ott a 
tüzifatermelés csak olyan erdőrészekben, illetőleg vágásterületeken 
kezdessék meg, amelyek a  vasúti szállítási vonalakhoz közel esnek. 

Felhívom tehát, hogy az erdőbirtokosokat erre is figyelmeztesse. 
Végül hívja fel az erdőbirtokosokat, hogy amennyiben a tüzifa

termelés csak a rendszeres, vagy az ideiglenes üzemtervtől eltérő 
módon és helyen volna beállítható (például: az üzemtervben elő 
nem irt áterdőlési ritkítási faanyagból, vagy nem az üzemterv 
szerint esedékes vágásterületen), a szóban levő használat sürgős 
engedélyezése iránt kiállítandó kérvényeiket, ha erdeik állami 
kezelés alatt állanak, közvetlenül a kezelő m. kir. járási erdő
gondnokságnál, ha pedig erdeik nincsenek állami kezelés alatt, 
közvetlenül a kir. erdőfelügyelőségnél nyújtsák be. 

Elnök urat pedig még arra is felhívom, hogy az erdőbirtokosok
nak a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg a kir. erdőfelügyelőség 
utján — legkésőbb az 1915. év deczember havának végéig — 
előterjesztett indokolt kérelmére, az 1904. évi 62060. számú kör
rendeletben nyert felhatalmazás alapján — az erdőgazdasági szem
pontból szükséges feltételek kikötése mellett — elnöki uton adjon 
engedélyt a tüzfatermelésnek az üzemtervtől eltérő módon és helyen 
való foganatosítására, megjegyezvén, hogy az erre a czélra az üzem
terv előírásaitól eltérően foganatosítandó gyérítések, áterdőlések 
csak a 0 8 záródásunál sürübb erdőrészletekben engedélyezhetők, 
s itt is csak azzal a feltétellel, hogy a gyérítés, áterdőlés után az 
erdő egyenletes sűrűsége legalább 0 - 8 maradjon. 

Megjegyzem továbbá, hogy legfeljebb akkora kiterjedésű 
rendkívüli áterdőlési (gyéritési), avagy rendkívüli vágásterületek 
engedélyezhetők, amelyeken a vágatás és a tüzifatermelés legkésőbb 
& most következő ősz-téli időszak végéig teljesen befejezhető. 

Budapest, 1915. évi augusztus hó 4-én. 

Ohillány. 



KORRENDELET. 
Valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek 

a tüzifatermelés fokozása ügyében. 
105521/1915/I/A/4. szám. — A tüzifatermelés fokozása érde

kében a vármegyei és a városi gazdasági albizottságok elnökeihez 
egyidejűleg intézett rendeletem másolatát tudomásvétel és mihez
tartás végett idecsatolva megküldöm. 

Egyúttal utasítom a kir. erdőfelügyelőséget, hogy az üzem
tervtől eltérően gyakorlandó tüzifahasználat engedélyezése iránt a 
magánerdőbirtokosoktól közvetlenül az erdőfelügyelőséghez érkező, 
az állami kezelés alatt álló erdőket illetőleg pedig a m. kir. állami 
erdőhivatal által a kir. erdőfelügyelőségnek megküldendő kérvé
nyek ügyében szakvéleményét 3 (három) nap alatt terjeszsze a 
gazdasági albizottság elnöke elé s hasson oda, hogy a gazdasági 
albizottság elnöke az engedélyt — ha az erdőfelügyeleti szempont
ból megadható — soronkivül adja meg. 

Külön is felhívom továbbá az erdőfelügyelőség figyelmét arra, 
hogy az ezidőszerinti tüzifakészletek a várható ősz-téli szükségletek 
kielégítésére korántsem elégségesek s hogy országos érdek köve
teli a tüzifatermelésnek fokozott mértékben való folytatását, illetőleg 
sürgős beállítását. 

Elvárom tehát, hogy maga az erdőfelügyelőség is a leg
nagyobb buzgalommal és érdemlegesen közreműködjék abban, 
hogy az előrelátható tüzifahiány a lehető legkisebb mértékre 
szorittassék s utasítom, hogy kerületében azokat a magánerdő
birtokosokat, akiknek tüzifatermelésre alkalmas és kedvező fekvésű 
erdeik vannak, személyes érintkezés utján is igyekezzék rávenni 
arra, hogy akár a helyi, vagy közelvidéki, akár pedig a távolabb 
vidéki tüzifaszükségletek kielégítéséhez megfelelő tüzifakészlet terme
lésével és a fogyasztás részére való eladásával hozzájáruljanak s ha 
a tüzifahasználat az üzemterv keretében nem volna gyakorolható 
s ahhoz külön erdőrendészeti engedélyre volna szükségük, azt az 
erdőfelügyelőség által adandó útbaigazítások szerint kiállítandó 
s közvetlenül az erdőfelügyelőségnél benyújtandó folyamodvány
ban sürgősen kérelmezzék is. 

Budapest, 1915. évi augusztus hó 4-én. Ohillány. 
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KÖRRENDELET. 

Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak 

a tüzifatermelés fokozása tárgyában. 

105521/1915/1/A/4, sz. — A tüzifatermelés fokozása érdekében 
a vármegye és a városi gazdasági albizottságok elnökeihez egy
idejűleg intézett rendeletem másolatát tudomásvétel és miheztartás 
végett idecsatolva megküldöm. 

Egyúttal utasítom az erdőhivatalt, hogy az üzemtervtől eltérően 
gyakorlandó tüzifahasználat engedélyezése iránt az erdőbirtokosok
tól a kezelő m. kir. járási erdőgondnokságok utján az erdőhiva
talhoz érkező kérvények ügyében szakvéleményét 3 (három) nap 
alatt — erre a rendeletre való hivatkozással — közvetlenül az 
illetékes kir. erdőfelügyelőségeknek küldje meg. 

Külön is felhívom továbbá az erdőhivatalt és a m. kir. járási 
erdőgondnokságok figyelmét arra, hogy az ezidőszerinti tüzifa
készletek a várható ősz-téli szükségletek kielégítésére korántsem 
elégségesek s hogy országos érdek követeli a tüzifatermelésnek 
fokozott mértékben való folytatását, illetőleg sürgős beállítását. 

Elvárom tehát, hogy maga az erdőhivatal is legnagyobb 
buzgalommal és érdemlegesen közreműködjék abban, hogy az 
előrelátható tüzifahiány a lehető legkisebb mértékre szoríttassák s 
utasítom, hogy a m. kir. járási erdőgondnokságoktól szigorúan 
követelje meg, hogy kerületükben azokat az erdőbirtokosokat, akik
nek tüzifatermelésre alkalmas és kedvező fekvésű erdeik vannak, 
személyes érintkezés utján is igyekezzenek rávenni arra, hogy akár 
a helyi vagy közelvidéki, akár pedig a távolabb vidéki tüzifa
szükségletek kielégítéséhez megfelelő tüzifakészlet termelésével és 
a fogyasztás részére való eladásával hozzájáruljanak s ha a tüzifa
használat az üzemterv keretében nem volna gyakorolható s ahhoz 
külön erdőrendészeti engedélyre volna szükségük, azt a m. kir. 
járási erdőgondnokság által adandó útbaigazítások szerint kiállí
tandó s közvetlenül a m. kir. járási erdőgondnokságnál benyúj
tandó folyamodványban sürgősen kérelmezzék is. 
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zése t á r g y á b a n . 

Hivatkozással az idei téli tüzifaszükségletek kielégítésénél előre
láthatóan bekövetkezhető bajok orvoslása ügyében tett felterjesz
tésére, továbbá az emiitett ügyben a vezetésem alatt álló minisz
tériumban a székesfőváros képviseletében dr. Vita Emil tanácsnok
nak, továbbá a fővárosnál érdekelt nagyobb tüzifatermelő vállala
tok kiküldötteinek részvételével megtartott tárgyalásokon létrejött 
szóbeli megállapodásokra a székesfőváros tanácsát a következők-
.ről értesítem. 

I. 

A Budapestre szánt tüzifakészletek vasúthoz való szállításának 
előmozdítása, továbbá a tüzifatermelésnek fokozása érdekében az 
alább következő II. 1—5. pontok alatt megemlitett intézkedések 
közül azokat, amelyeket tőlem egyes tüzifatermelő birtokosok, 
czégek, vállalatok stb. kérni fognak, megteszem abban az esetben, 
ha Budapest székesfőváros tanácsa előttem igazolja, hogy az illető 
tüzifatermelő kötelező nyilatkozatot tett arra nézve, hogy: 

1. nyilatkozatának megtételétől kezdve 1916. évi márczius hó 
hó 31-ig terjedő idő alatt összesen a székesfőváros tanácsával 
egyetértően megállapított mennyiségű tűzifát Budapest pálya
udvaraira (vagy hajóállomásaira) beszállít; 

2. a Budapestre az 1915. évi október hó 1-től kezdve az 
1916. évi márczius hó 31-ig terjedő idő alatt általa beszállitott 
hasáb tűzifát vagononként, azaz: 100 (egyszáz) métermázsánként 
legfeljebb 380 (háromszáznyolczvan) koronáért adja el ; 

3. az 1915. évi október hó 1-től kezdve szóban lévő nyilat
kozatának megtételéig Budapestre beszállitott és ott eladott tűzifa 
után vagononként 380 koronán felül beszedett vételárat vevőinek 
visszafizeti; 

4. már most tudomásul veszi, hogy amennyiben a tűzifa ár-
maximálása a fentebbi 2. pontban emiitett időszak alatt esetleg 



bekövetkeznék, a kölcsönösen most megállapított 380 koronás 
eladási ár helyébe a hatóságilag megállapított maximálás ár lép 
érvénybe. 

II. 

Az előbbeni I. 1—4. pontokba foglalt feltételek beigazolása 
esetén: 

1. megteszem a szükséges lépéseket arra, hogy a kérelmező 
tüzifatermelő 43—50 éves, a népfölkeléshez már besorozott, vagy 
az ujabbi szemléken ujabban besorozandó üzemvezetői, felügyelői, 
gépészeti személyzete és famunkásai a megkívántató számban és 
a mostani tüzifatermelési időszak tartamára, amennyiben állandóan 
a kérelmező tüzifatermelő üzeménél dolgoznak — a tényleges nép
felkelői szolgálat alól felmentessenek; 

2. támogatom a folyamodó tüzifatermelőnek arra irányuló 
kérelmét, hogy a népfölkeléshez tartozó már bevonult üzemvezetői, 
felügyelői, gépészeti személyzete és famunkásai a megkívántató 
számban és a mostani tüzifatermelési időszak tartamára— amennyiben 
katonai beosztásuk megengedi — szabadságoltassanak abból a 
czélból, hogy szabadságoltatásuk ideje alatt állandóan a kérelmező 
tüzifatermelő üzeménél dolgozhassanak; 

3. támogatom a folyamodó tüzifatermelőknek orosz foglyok 
engedélyezése iránt beadandó s ezzel kapcsolatban arra irányuló 
kérvényét, hogy a rendelkezésre bocsátandó orosz foglyok lehetőleg 
a tüzifatermeléshez értő famunkások közül válogattassanak össze; 

4. kilátásba helyezem a folyamodó tüzifatermelők által fa-
munkásaik és az általuk alkalmazott foglyok és fuvarosok élelmezé
séhez beszerzendő gabonanemüek, élelmiczikkek és takarmány-
nemüek vásárlásának és szállításának lehető megkönnyítését az 
érvényben lévő szabályok keretében és az általam szükségesnek 
talált kikötések pontos betartásának kötelezettsége mellett; 

5. felhatalmazást adok az illetékes közigazgatási hatóságnak a 
környékbeli közerőnek, fogatos járműveknek és szállításra alkalmas 
állatoknak a székesfővárosba irányított tüzifakészleteknek a vasúti 
állomáshoz való fuvarozásához leendő kirendelésre, azzal a fel
tétellel, hogy az emiitett közmunkák teljesítéséért a háborút meg
előzött békeidőben fizetett munka- és fuvarbéreknek kétszerese 



fizettessék a közerőt stb. igénybevett tüzifatermelő által s azzal a 
megjegyzéssel, hogy annak megállapítása, hogy a közerő stb. 
kirendelésére meg van-e a lehetőség, az illetékes közigazgatási 
hatóság feladata. 

III. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Budapest székesfőváros tanácsa 
által a budapesti detail- tüzifakereskedelem javára megállapított 
árkülönbség (Spannung) — mint a termelési ár és a budapesti 
helyi detail-ár közti maximális különbség — a mostani téli fűtési 
időszak egész tartama alatt, vagyis az 1916. évi márcziua hó 31-ig 
fentartassék, abban az esetben, ha a budapesti helyi forgalomnál 
érdekelt összes tüzifakereskedők magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el azt, hogy a fürészelt és apritott tűzifát a budapesti helyi forga
lomban csak suly szerint lehet árusítani és annak megjegyzésével, 
hogy a budapesti helyi forgalomban szedhető tüzifaárak természet
szerűleg mindig az érvényben lévő termelési ár szerint alakulnak. 

IV. 

Miheztartásául megjegyzem, hogy : 
1. a II. 1—5. pontok alatt emiitett ügyekben minden egyes 

tüzifatermelő által külön-külön kérvények adandók be; 
2. Budapest székesfőváros tanácsának minden egyes kérvényen 

igazolnia kell, hogy folyamodó tüzifatermelő a fentebbi „I. 1—4. 
pontok alatt megállapított követelményeknek megfelelő írásbeli 
kötelező nyilatkozatot" kiállitotta-e és hogy „hány vagon tűzi
fának Budapestre való szállítására" kötelezte magát; 

3. az előbbeni pont értelmében igazolási záradékkal ellátott 
kérvények a vezetésem alatt álló minisztérium I. A. 4. ügyosztályában 
adandók be; 

4. a II. 1. és 2. alatt emiitett kérvényekben megjelölendő a 
folyamodó tüzifatermelőnek az a telepe vagy telepei (vármegye, 
járás, község), amelyről, illetőleg amelyekről a Budapestnek szánt 
tűzifát szállítja s kimutatandó, hogy ezen telepen vagy telepein a 
felmentendő alkalmazottain felül hány munkavezetőt, munkást stb. 
alkalmaz; e kérvényekhez mellékelendők az idemellékelve meg
küldött mintának megfelelően kiállított felmentési javaslatok; ez 



alkalommal is hangsúlyozván, hogy az emiitett pontok alatt csak 
a magyar népfölkeléshez tartozókról van szó; 

5. a II. 3. pont alatt emiitett kérvényekben pontosan meg
jelölendő a tüzifatermelőnek az a telepe (vármegye, járás, község), 
amelyről a Budapestnek szánt tűzifát szállítja s ahol az orosz 
foglyok alkalmazandók lennének; s kimutatandó, hogy folyamodó 
ezen telepén az orosz foglyokon kivül hány munkást alkalmaz? 

6. a II. 4. pont alatt emiitett kérvényekben pontosan meg
jelölendő az, hogy a tüzifatermelőnek az a telepe, amelyről a 
Budapestnek szánt tűzifát szállítja, hol fekszik (vármegye, járás, 
község); ezeken a kérvényeken a helyi hatósággal igazoltatni kell, 
hogy folyamodó tüzifatermelő a folyamodványban megjelölt tele
pén hány munkást és fuvarost alkalmaz, valamint hány igavonó 
állatot tart el, avagy hány munkással és fuvarossal szerződött már 
és ezek mikor érkeznek a telepre? 

7.a II. 5. pont alatt emiitett kérvényekben pontosan megjelölendő, 
hogy a tüzifatermelőnek az a telepe, amelyről a Budapestnek 
szánt tűzifát szállítja, hol fekszik (vármegye, járás, község); ezekben 
a kérvényekben határozottan és pontosan megjelölendő, hogy 
folyamodó tüzifatermelő mely községekből kívánná a közerőt stb. 
és pedig mely időtartam alatt"1 hetenként hányszor igénybevenni; 
ezek a kérvények felterjesztés előtt erre a rendeletre való hivat
kozással bemutatandók az illetékes közigazgatási hatósághoz 
(alispánhoz, polgármesterhez) annak — magán a kérvényen való — 
megállapítása végett, hogy a közerőnek stb.-nek a kérelmezett 
környékről és módon való kirendelésére meg van-e a lehetőség, 
illetőleg hogy a közerő- stb. kirendelés milyen feltételek mellett 
javasoltatik a közigazgatási hatóság által. 

V. 
Felhívom a székesfőváros tanácsát, hogy: 
1. a jelen rendeletem I., II. és IV. pontjaiban foglaltakat a 

Budapest tüzifaszükségletének ellátásánál komolyan figyelembe 
jöhető tüzifatermelőkkel közölje s őket — a felmentési javaslat
mintának kiadása mellett — a szükséges tájékoztatással lássa e l ; 

2. az egyes kötelező nyilatkozatot aláirt tüzifatermelők által 
bemutatandó kérvényeket a IV. 2. pontnak megfelelő záradékkal 
lássa el; 



3. az egyes tüzifatermelők áltai aláirt kötelező nyilatkozatnak 
s az ahhoz tartozó két mellékletnek hiteles másolatait, valamint 
a helyi forgalomra vonatkozó tüzifaárak megállapítására vonatkozó 
székesfővárosi tanácsi határozatot hozzám terjessze fel. 

Báró Ohillány s. k-

VII. 

A m . k i r . f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r 1915 . év i o k t ó b e r h ó 
2 8 - á n 1 0 9 3 2 1 / I / A / 4 . s z á m a l a t t k e l t é s v a l a m e n n y i fő i spánho z 

i n t é z e t t á t i r a t a a  t ü z i f a s z ü k s é g l e t f edezés e t á r g y á b a n . 

Budapest székesfőváros, tűzifa ellátásának biztosítása ügyében 
a székesfőváros tanácsához egyidejűleg intézett leiratom másolatát 
azzal a megjegyzéssel küldöm meg Méltóságodnak — úgyis, mint 
a közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága elnökének —, hogy 
amennyiben más városok is, továbbá egyes közintézmények, vasutak, 
bányavállalatok stb. tűzifa-, talpfa-, illetőleg bányafaszükségletüket 
a székesfővárosnál követett eljáráshoz hasonló eljárással kívánnák 
biztositani, a velük ez iránt egyezségre lépett fatermelő birtokosok
nak, vállalatoknak, czégeknek segítésére — az egyezség beigazolása 
esetén — ugyancsak a székesfővároshoz intézett és most közölt 
leiratomból kivehető lépések megtételét helyezem kilátásba. 

Felkérem Méltóságodat, hogy a jelen leiratomban foglaltakról 
az érdekelt köröket megfelelő módon értesíteni, az alispánok és a 
polgármesterek figyelmét a fővároshoz intézett leiratom II. 5. és 
IV. 7. pontjaiban foglaltakra felhívni és az egyes fatermelőkkel 
előveendő tárgyalásokba — különös tekintettel az egyezségileg 
megállapítandó faárakra — a kir. erdőfelügyelőségeket, avagy a 
m. kir. állami erdőhivatalokat bevonni szíveskedjék. 

Amennyiben Méltóságodnak a most megküldött „Felmentési 
javaslat" mintából több példányra volna szüksége, kérem ennek 
közlését. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 

Báró Ohillány s. k. 



Erdészeti Lapo k 4 4 

- vármegye 
közönségének. 

Budapest, 1915. évi november hó 4-én. 

239149/1915/20/b. honv. miniszteri szám. — Felhívom a 
törvényhatóságot, hogy haladéktalanul intézkedjék aziránt, hogy 
az ország tüzifaszükségletének zavartalan kielégithetése végett 

a) az erdőgazdákat, fatermelők (tűzi- és épületfa, műszerfa-
gyártmány és faszéntermelőket) üzemvezetőit, felügyelő és gépé
szeti személyzetét és munkásait; 

b) erdei termékszállitók alkalmazottait (fuvaros, erdei vasút 
és kötélpálya alkalmazottait); 

c) erdei termékeket feldolgozó fürész- és tüzifavágóüzemek stb. 
alkalmazottait, 

az ez üzemeknél való alkalmazásuk tartama alatt és különösen 
a tüzifatermelés idején, a községi elöljáróságok az 1912. évi 
LXVIII. törvényczikk alapján személyes szolgálatok teljesítésére 
ne rendeljék ki. 

Egyutta azt is elrendelem, hogy az emiitett üzemek és válla
latok birtokában levő fogatos jármüvek és igavonó állatok a had
szolgáltatási törvény alapján csakis abban az esetben rendeltessenek 
ki, ha a katonai részről történő igénylés kiállítása, más jármüvek 
és állatok rendelkezésrebocsátásával már nem lehetséges. 

A miniszter helyett: 
Karátsony s. k. 

államtitkár. 


