
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A m. kir. földművelésügyi miniszter urnák 1916. évi október 
hó 16-án 139518/1/A 2. szám alatt kelt s valamennyi köz
igazgatási bizottság gazdasági albizottsága elnökéhez intézett 

leiratának másolata. 

Az olaj és zsiradékanyagokban mutatkozó nagy hiányra való 
tekintettel igen kívánatos, hogy az idei bükkmakktermes olaj
gyártási czélból az erdőkben minél nagyobb mennyiségben össze
gyűjtessék. 

Erre való tekintettel felhívom a Czimet, hogy a kerületében 
előforduló bükkerdők összes tulajdonosainak figyelmét az idei 
bükkmakktermes összegyűjtésének nagy fontosságára elnöki uton 
haladéktalanul hívja fel és egyúttal szólítsa fel őket arra, hogy az 
erdeikben levő és a saját szükségletüket meghaladó egészséges 
érett bükkmakkot lehetőleg száraz időjárás mellett és az idő előre
haladottságára való tekintettel a legrövidebb idő alatt gyűjtsék össze 
•és szellős helyen legfeljebb 20 cm vastag rétegekben elhelyezve 
időnként átlapátolva gondozzák mindaddig, amig a gyűjtött makk 
a vasútra feladatik. 

Figyelmeztetendők egyúttal az erdőbirtokosok arra, hogy az 
üres, a rodhadt, penészes, dohos, szemetes, nedves bükkmakk nem 
szállítható s hogy bükkmakk csak 10—12 napi kezelés után válik 
szállításra alkalmassá. 

Figyelmeztetendők továbbá a bükkerdők tulajonosai a „Buda
pesti Közlöny" 1916. augusztus hó 10-iki számában megjelent 
2544/916. M. E. számú kormányrendeletre, amelynek az erdő
birtokosokat leginkább érdeklő rendelkezései szerint a bükkmakkot 
csak a Magyar Olaj- és Zsiripari Központ R.-T. (Budapest, VI. ker. 
Vilmos-császár-ut 33.) utján szabad áruba bocsátanj, elidegeníteni 
vagy más módon forgalomba hozni; Ide nem értve a biikkmakk-
nak a helyszínén sertésekkel történő feletetését; a megvételre való 
felajánlás vagy Írásban (és pedig posta utján ajánlott levélben), vagy 
szóval történhetik s az előbb említett részvénytársaság az ajánlat 
felől legkésőbb 14 napon belül határozni köteles; a részvény
társaság a megvásárolt terményekért egyezséglleg megállapítandó 



árt fizet; a  bükkmakkna k vasúton , hajó n é s gépkocsi n val ó 
szállításához a szál l í tási igazolványokat a z olajipari közpon t szerz i meg . 

A z erdőbir tokosokka l közlend ő továbbá , hog y a  Magya r 
Olaj é s Z s i r i p a r i Közpon t R . - T . a  bükkmak k 1 métermázsájáért , 
azaz: 10 0 (egyszáz ) ki logrammjáér t a z erdőhö z legközeleb b fekv ő 
vasúti állomásho z szál l í tv a 8 0 (nyolczvan) koroná t fize t és a száll í tás -
hoz szüksége s zsákoka t dijatalanu l bocsátj a rendelkezésre . 

Fe lh ívom tovább á a  Czimet , hogy a z erdőbirtokosokka l közölje 
azt i s , hog y a  vallás - é s közoktatásügy i min isz te r u r a z össze s 
iskolák vezetői t felhívta , hog y a  bükkmakko t a z erdőtulajdono s 
engedélyével,atanulókkal mentü l nagyobb mennyiségben gyűjtessék . 

Felhivandók tehá t a z erdőbirtokosok , hog y amennyibe n 
bükkmakktermésüket ne m óhajtják , vag y ninc s módjukba n sajá t 
munkaerejükkel, vag y pásztoraikkal , erdőszolgáikkal , vag y má s 
alkalmazottaikkal összegyűjteni , forduljana k a z erdőhöz legközeleb b 
eső iskolákho z a  gyűjté s stb . foganatosítás a végett , il letőle g a 
jelentkező iskolákna k adjá k me g a  gyűjtéshe z stb . a z engedélyt . 

A Magya r Ola j - é s Z s i r i p a ri Közpon t R . - T . a z iskolá k tanulói -
nak bevonás a eseté n i s hajland ó a  feladó vasút i állomásho z szál l í -
tott bükkmak k métermázsájáér t 8 0 koroná t f izetni , ug y azonban , 
hogy a z erdőbirtoko s pénztáráb a 3 0 (harmincz ) koronát , a  gyűjt ő 
iskola pénztáráb a pedi g 5 0 (ötven ) koroná t fizetn e b e s  a z iskolá t 
terhelné ezér t a z utóbb i árér t a  bükkmak k gyűjtése , kezelése , fel -
zsákolása é s a  legközelebb i felad ó vasút i állomáshoz val ó szállítása . 

Végül felhívom , hog y enne k a  rendeletemne k közhí r r é télel e 

iránt i s megfelelőe n intézkedjék . 

A min isz te r helyett : 
Bartóky s . k . 

államtitkár. 

A m. kir . m i n i s z t é r i u m n a k 3 4 8 6 / 1 9 1 6 . M. E . s z á m ú rende le te 

az 1916. évi tölgy makktermés zár alá vételéről és a tölgymakk 
szállításához szükséges igazolványokról. 

A m . k i r m in isz té r iu m a  hábor ú esetér e szól ó kivétele s intéz-

kedésekről alkotot t törvénye s rendelkezése k alapjá n a  következő -

ket rendel i : 



h §• 

Az 1916. évi tölgymakktermés a közszükséglet czélszerü bizto
sítása érdekében zár alá vétetik. 

A zár alá vétel nem akadályozza az erdőbirtokost abban, hogy 
tölgymakktermésének beszedéséről gondoskodjék, vagy hogy azt 
az erdőben a helyszínén állataival akár maga feletesse, akár más
nak az ily módon való feletetését megengedje. Egyébként azon
ban tölgymakktermésével csak a földmivelésügyi miniszter enge
délyével rendelkezhetik, nevezetesen csak ily engedélylyel s ennek 
értelmében szabad a beszedett tölgymakk felhasználása, feletetése, 
feldolgozása, árusítása vagy bármely más módon való forgalomba
hozatala iránt rendelkeznie. Árusítás engedélyezése esetében a föld
mivelésügyi miniszter a tölgymakk árát is megszabhatja. 

2. §. 

Ha az erdőbirtokos tölgymakktermésének beszedése vagy 
annak az erdőben a helyszínén való feletetése iránt a kellő idő
ben megfelelően nem gondoskodik, a törvényhatóság első tiszt
viselője intézkedik a tölgymakktermésnek a szükséghez képest 
közerővel való beszedése, vagy az erdőben a helyszínén sertések
kel feletetése iránt. Ily intézkedésnek az 1916. évi október hó 20-ik 
napja előtt nincsen helye. 

A törvényhatóság első tisztviselőjének az előbbi bekezdés 
alapján tett rendelkezése ellen nyolcz napon belül birtokon kivül 
felebbezésnek van helye a földmivelésügyi miniszterhez. 

A törvényhatóság első tisztviselőjének intézkedése folytán be
szedett tölgymakkal a földmivelésügyi minisztertől erre nézve ki
kérendő engedély értelmében a törvényhatóság első tisztviselője 
rendelkezik; az erdőbirtokost csak a földmivelésügyi miniszter által 
megszabott vételár illeti a felmerült költség levonásával. Ha pedig 
a törvényhatóság első tisztviselője a tölgymakknak az erdőben a 
helyszínén való feletetése iránt intézkedett, az erdőbirtokost csak 
a törvényhatóság első tisztviselője által állami erdőtiszt meghall
gatásával megállapítandó bér fejében befolyt összeg illeti a fel
merült költség levonásával. 

A törvényhatóság első tisztviselője által a jelen § alapján tett 
intézkedések hatályosak azzal szemben is, aki az erdőbirtokossal 



kötött szerződés alapján, vagy egyéb jogalapon a tölgymakktermés
sel rendelkezhetik. A felek közti jogviszonyt a jelen § egyébként 
nem érinti. 

3. §. 

A földmivelésügyi miniszter a zár alá vett tölgymakktermést 
a feltételek egyidejű megállapításával a zár alól egészen vagy 
részben föloldhatja. 

4- §• 
A kincstári erdőbirtokok tölgymakktermcsére a zár alá vétel 

nem terjed ki. 
5. § . 

Aki az alábbi §-ok valamely rendelkezését megszegi, vagy 
megszegésén bármely módon közreműködik, az, amennyiben cselek
ménye súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el s hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, ame
lyet, a tettes cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó 
pénzbüntetés legnagyobb mértéke az előbbi bekezdésben meg
határozott pénzbüntetésnek a megállapított nyereség kétszeresével' 
felemelt összegéig terjedhet. 

Arra a készletre nézve, amelynek tekintetében a kihágást el
követték, a rendőri büntetőeljárás során a törvény értelmében el
kobzásnak van helye. Az alkalmazott készlet értékének egyötöde 
a feljelentőt illeti, többi része a felmerült költség levonásával a 
rokkant katonák segélyalapja javára fordítandó. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint 
rendőri büntetőbíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség mű
ködési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe 
tartozik. 

Horvát-Szlavonországokban a kihágás miatt az ottani jog
szabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el. 

6. §. 

A tölgymakknak polgári forgalomban a város vagy község: 
területén kivül eső helyen való szállítására nézve, a jelen rendelet 
életbelépésétől kezdve a ' 4551/1915. M. E. számú rendelet (lásd. 



Budapesti Közlönynek 1915. évi deczember hó 24-ik napján meg
jelent 297. számában) irányadó azzal az eltéréssel, hogy a kincs
tári erdőbirtokokról származó tölgy makk-küldeményekre nézve a 
szállítási igazolványokat az illetékes kincstári hivatal állítja ki. 

7. §• 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. A jelen ren

delet hatálya, amennyiben a magyar szent korona országainak 
egész területén hatályos törvényben szabályozott jogviszonyokra 
vonatkozik, Horvát-Szlavonországokra is kiterjed. A Horvát-Szlavon-
országokra kiterjedő rendelkezéseket, amennyiben végrehajtásuk 
nem a központi kormányt illeti, ott a bán hajtja végre. Ahol a 
jelen rendelet a földmivelésügyi minisztert említi, Horvát-Szlavon
országokban a miniszter helyett a bánt kell érteni. 

Budapest, 1916. évi október hó 18-án. 

Gróf Tisza István s. k. 
m. kir. miniszterelnök 

Az államerdészeti ti szt viselők gyermekeinek nevelését segélyező alapból 
az 1916 17. tanévben segélyt nyertek. 

a) Egyenként 500 koronát a következő atyátlan, anyátlan árvák: Ercsényi 

Margit és Mjazovszky Ilona. 
b) Egyenként 400 koronát az alábbi oly atyátlan árvák, kiknek nevelési 

járuléka, illetve anyjuknak nyugdija még a régi nyugdíjtörvény alapján állapítta
tott meg : Oerő László, Pollág Géza, Hrabovszky Zoltán, Oszkár és Jolán, Palkó 
Antal és Anna, Folkmann János, Huszár Ferencz, István és Erzsébet, Lehoczky 
Árpád, Páll Tamás, Zsuffa Kálmán, Nemes Géza, Dömsödy Péter, Witt ich István, 
Szentpály Kálmán, Schlachta György és Erzsébet, Gabnay Ferencz, Darkó Gábor , 
Jolán és Izabella, Lorentz Béla, Früstök Márta, Németh Ilona, Lohr Margit és 
Viola, Szeniczky Dóra, Veress Anna, Tauber Magda, Schmotzer Margit, Nemes 
Ilona, Giller Márta, Ebergényi Juüa, Drenovac Nedeljka, Priebeisz Lenke, 
Lumnitzer Ilona. 

c) Egyenként 300 koronát 1. az alábbi oly atyátlan árvák, kiknek nevelési 
járuléka, illetve anyjuknak nyugdija már az uj nyugdíjtörvény alapján állapítta
tott m e g : Batta István és Erzsébet, Pfundtner Ernő és Károly, Heim János és 
István, Sóska István, Lakner Béla és István, Ludmann Béla, Koschatzky Elemér 
és László, Joós Andor, Korzenszky Antal és Eleonóra, Szmik Viktor, Hidvéghy 
László és Elek, Apáti János és József, Nitz Imre és Guidó, Szentimrey Béla és 
Katalin, Halmágyi Margit, Bálint Sarolta és Piroska, Pataki Katalin, Bosnyák 
Gizella, Pausinger .Mariska, Bihari Margit, Zachár Sári. 



2. Oly tisztviselők, akiknek gyermekei házon kivül tanulnak: Fangh Valéria, 
Füley Aladár, Vassányi István, Móré Erzsébet, Munteanu Irén, Boeriu Laura, 
Jancsó Zsófia, Schmidt Ilona, Hamar Etel, Hajdú Margit, Boór Piroska. 

d) Egyenként 200 koronát: Weber Arthur és Győző. Tölgyes István és 
Erzsébet, Szilárd Antal, Gyurcsó Endre; Vajda András, Péter és Ákos, Gaál 
József, Kadácsi Sándor, Figuli István, Kelen Gusztáv és Edith, Munteanu Livius, 
Ittu Romulus, Szabó György, Pál János és Erzsébet, Szecsődy Endre, Inkey Ödön, 
Geyer Géza, Zimanh Zoltán, Polgárdi Lóránt, Zalay Endre, Boór László, Horváth 
Sándor, Pásztor Sándor, István és Margit, Mátrai Marcell és Lili, Kovács Károly, 
Ladányi J e n ő és Irén, Szeleczky Zoltán és Béla, Kakas Zoltán, Szecskay László, 
Stégmeier Ödön, Fábián Kamill, Kuntz Gyula, Gulyás Jenő, Hohoss Elemér és 
Mária, Popovics Emil, Fejér Antal, Trauer Olivér és Hubert, Guary Kálmán, 
Szakmáry József és Francziska, Saád Andor, Papp Elek, Sipos Gábor és Ilona, 
Winkler Tibor , Binder Béla és Katalin, Ormos Zsigmond, Buhescu János, Miklós 
és Mariska, Fröhlich László, Kovács István és Erzsébet, Aschner lmre és Magdolna, 
Végh Pál, Huszár Ferencz, Kralovánszky József és Jolán, Jamniczky Árpád, Krausz 
Ernő, Erdődi László, Demeczky Ferencz és Paulin, Puchreiner Henrik, Kovács 
Balázs, Beyer János, Hamernyik Béla, Földváry László, Fischer Károly, Ajtay 
Jenő , Lánczy Ferencz, Takács Miklós, Ilona és Jolán, Vály István, Béky László, 
Konok Péter, Bárdos István, Márta és Judit, Dióssy Dezső és Mária, Kundr.it 
Béla, Ambrus Lajos, Kolossy Imre, Kiss Pál, Székely Zoltán, Anderkó László, 
Bi ró László, Mike Gyula, Lonkay Antal, Hoffmann Sándor és Zsófia, Bodnár 
Richárd, Mária és Vilma, Medveczky Sándor, Gyarmathy László, Sailer György, 
Lehoczky György, Bodor Géza, Juliska és Jolán, Kováts Zoltán, Spanyol Béla, 
Mariányi Zoltán, Héjjas Ferencz és György, Rejtő Oszkár, Nagy József és Ferencz, 
Ratkovszky Ferencz, Vukovic Mária és Anna, Belházy Ilonka, Rochlitz Mária, 
Szepesi Gabriella, Szíjgyártó Erzsébet, Sréter Mária és Ilona, Jancsó Ilma, 
Kovaliczky Mariska, Schmuck Sarolta, Kotzmann Márta, Soltész György és Juliska, 
Lengyel Edith és Gizella, Pauer Magda, Lux Alice, Hajdú Edith, Ziegler Karolin 
és Edith, Horváth Margit, Metzger Jozefin, Székács Ilona, Iváskó Ottilia, Bartha 
Ilona és Edith, Hajdú Erzsébet, Furherr Olga és Magda, Nóvák Ilona, Plachy 
Ilona, Sikó Rózsi, Imre Sfefánia, Seyfried Elza, Mezey Sarolta és Klára, Biloveszky 
Emilia és Erzsébet, Urbánszky Margit, Szabó Irma, Papp Hedvig és Margit, 
Sziklay Katalin, Schwarz Margit és Elza, Parragh Ilonka és Sárika, Regenhardt 
Lucia, Borbáth Juczi , Veszély Adrienne, Spielhaupter Marianna, Jeszenszky Ilona, 
Nyitray Mária, Katona Sárika, Várjon Margit, Kolozs Irén, Osterlamm Klára, 
Vallent Erzsébet, Kovács Rózsika, Pöschl Aranka, Kmetonyi Edith, Koralevszky 
Irén, Hollós Jolán, Szántó Ilona és Ella, Saenger Edith, Ferentzy Ágnes, Bészler 
Sári, Napholtz Jolán, Székely Gizella és Antónia, Ivanich Vilma, Pálka Erzséb;t, 
Krizsán Stefánia, Biró Ervina, Krajnyák Vera, Muraközy Sarolta, Hoós Margit, 
Páll Margit, Petényi Lenke, Terény Edith, Seh Rózsa, Rauer Margit, Wilhelmb 
Sarolta, Griindl Vilma, Polacsek Dragicza, Gábor Anna és Matild, Szécsi Éva, 
Csopey Katalin, Hantos Etelka, Jankó Mariska, Krippel Márta, Matavovszky Ilona, 
Bogdán Margit, Chrenóczy Nagy Edith, Tomassek Gabriella, Zareczky Márti. 
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