
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

i. 
A m. kir. minisztériumnak 3296 1918. M. E. számú rendelete az erdőkre 

vonatkozó jogszabályok kiegészítéséről. 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 

/. Erdő fakihasználási joga. 

1- §• 
Az erdők törzskönyvében vagy a földadókataszterben erdőként nyilván

tartott terület fakihasználási jogát (fatermelés, favágatás, letárolás, cserhántás stb.), 
tekintet nélkül a használat terjedelmére és módjára (tarvágás, fokozatos felújító 
vágás, szálalás) — átruházni csak okirattal és csak a hatóság hozzájárulásával 
lehet. Okirat és hatósági hozzájárulás hiányában az átruházás érvénytelen. 
A hatóság a hozzájárulást feltételekhez kötheti s a fakihasználást az okszerű 
gazdálkodásnak megfelelő keretekre korlátozhatja. 

A fakihasználást a hatósági hozzájárulás jogerőre emelkedése előtt a hatóság 
kifejezett engedélye nélkül megkezdeni nem szabad. 

Semmis minden olyan megállapodás, amely a hatósági hozzájárulás meg
tagadásának esetére a felek bármelyikét az érvénytelenség törvényes jogkövet
kezményein túlmenő hátránynyal sújtja. 

Semmis minden olyan megállapodás is, amely az 1. bekezdés rendelkezé
sének kijátszására irányul, vagy azzal ellenkezik. 

2. §. 
E rendelet életbelépése után csak a hatóság hozzájárulásával szabad erdőben 

(1. § 1. bekezdés) fakihasználást foganatosítani akkor is, ha az erdőtulajdonosa 
vagy tényleges birtokosa nem ruházza ugyan át az erdő kihasználásának jogát, 
hanem a fakihasználást saját házi vagy gazdasági szükségletének a 3. §-ban 
emiitett mértékén tul kívánja foganatosítani, vagy az általa kitermelt faanyagot 
szándékozik átruházni. 

3. §. 
Az 1. és 2. §-ban emiitett hatósági hozzájárulásra nincs szükség az 

1879 : XXXI. t.-cz. 17. §-a alá eső erdőknél, amelyekben a fahasználatoknak 
gyakorlását a jóváhagyott rendszeres gazdasági tervek, illetőleg az erdőrendészeti 
hatóságoknak külön intézkedései szabályozzák. 

Az 1879: XXXI. t.-cz. 17. §-a alá nem eső erdők tekintetében sincs szükség 
a 2. §-ban emiitett hatósági hozzájárulásra, ha az erdő tulajdonosa vagy tényleges 
birtokosa a faanyagot — habár részes termelés utján is — saját házi vagy 
gazdasági szükségletének fedezésére termelteti, feltéve, hogy az egy évben kihasz
nálandó mennyiség tűzifánál a 200 ürköbmétert, épületi és egyéb mű- és haszon
fánál a 10) tömörköbmétert, karónál a 15.000 darabot, rudfánál pedig a 2000 
folyómétert meg nem haladja. 



A földmivelésügyi miniszter,elrendelheti, hogy a 2. §-ban emiitett hatósági 
hozzájárulás a jelen szakasz 2. bekezdésében nem emiitett más csekélyebb jelentő
ségű esetekben sem szükséges. 

4- §• 
Az 1. és a 2. § szerint szükséges hatósági hozzájárulást az érdekelt felek 

bármelyike (az erdő tulajdonosa vagy tényleges birtokosa, illetőleg a vevő) kérheti. 
A felek kötelesek az 1. §. esetében az átruházásról szóló okiratot, egyszerű 

másolatával együtt, az átruházás keltétől — ha pedig a jogügylethez egyéb jog
szabály értelmében hatósági jóváhagyás is kell (13. §.), e jóváhagyás jogerőre 
•emelkedésétől — számított 30 napon belül, de mindenesetre a fakihasználás 
megkezdése előtt, az erdő fekvése szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnok
ságnál bemutatni. 

A 2. § esetében az erdő tulajdonosa, vagy tényleges birtokosa a fakihasz-
nálásra irányuló szándékát a kihasználás megkezdése előtt az előbbi bekezdés 
szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnokságnál köteles bejelenteni. 

A döntésre hivatott szerv az okirat bemutatásának napjától, illetőleg a 
fakihasználás bejelentésének napjától számított 30 nap alatt köteles határozni. 
Ha ez alatt az idő alatt nem nyilatkozik, a hatósági hozzájárulás megadottnak 
tekintendő. 

5. §• 
Az 1. és a 2. § szerint szükséges halósági hozzájárulás kérdésében döntésre 

hivatott szerv: tarvágásnál 10 kataszteri holdig, fokozatos felújító vágásnál 
20 kataszteri holdig, szálaiásnál 30 kataszteri holdig terjedő fakihasználás esetében 
az erdő fekvése szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnokság, az ezeket meg
haladó fakihasználások eseteiben pedig az erdő fekvése szerint illetékes m. kir. 
állami erdőhivatal. 

A jogerős határozat érvényességét nem érinti az a körülmény, hogy az 
1. bekezdésben emiitett terület nem helyes előadása miatt a határozatot az erdc-
gondnokság helyett az erdőhivatal vagy viszont hozta. 

6. §. 
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye a földmivelésügyi 

miniszterhez, akinek határozata végérvényes. 
Fellebbezéssel élhetnek a felek a határozat kézbesítésétől számított tizenöt 

nap, alatt, továbbá közérdekből a földmivelésügyi miniszter által megállapított 
esetekben az általa kijelölt közeg a határozat hozatalától számított tizenöt 
nap alatt. 

A döntésre hivatott szerv határozatát indokolt esetben fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja. 

7- §• 
Az 1—6. § nem nyer alkalmazást: 
1. a jelen rendelet életbelépése előtt létrejött s az 1. §-ban emiitett azokra 

a jogügyletekre, amelyek alapján a fakihasználást a jelen rendelet életbelépésekor 
már befejezték; 



2) a jelen rendelet életbelépése előtt létrejött s az 1. §-ban emiitett azokra 
a jogügyletekre, amelyek alapján a fakihasználást ugyan még be nem fejezték, 
de a fakihasználás átruházásáról szóló okiratot legkésőbben e rendelet életbe
lépésének napját követő nyolcz napon belül illetékkiszabás végett a megfelelő 
helyre, vagy pedig tudomásulvétel végett a m. kir. járási erdőgondnokságnál 
bemutatják. 

A 2. §-ban említett azok a fakihasználások, amelyeket a jelen rendelet 
életbelépése előtt már megkezdték, az 1918. év végéig hatósági hozzájárulás, 
nélkül is folytathatók, a fakikasználást azonban e rendelet életbelépésétől számított 
30 napon belül a m. kir. járási erdőgondnokságnál be kell jelenteni. Az ilyen 
fakihasználást az 1918. éven tul csak a jelen rendelet értelmében szükséges 
hatósági hozzájárulással szabad folytatni. 

A fakihasználást az 5. §-ban említett szervek a jelen szakasz 1, bekezdése 2. 
pontjának és a 2. bekezdésének eseteiben is az okszerű gazdálkodásnak meg 
felelő keretekre korlátozhatják. 

Önként értetődik, hogy az 1879: XXXI. t.-cz.-nek az erdők fentartására 
vonatkozó rendelkezései és az erdőrendészeti hatóságoknak kapcsolatos intézke
dései a jelen §-ban emiitett esetekre is alkalmazást nyernek. 

8. §. 
Az e rendelet alapján kiadott hatósági hozzájárulásra akkor, mikor a termelt 

fakészletet a „Magyar Szent Korona Országai Faértékesitő Hivatalának" bejelentik, 
hivatkozni kell. 

9. §• 
Aki mint fél vagy megbízott a hatósági hozzájárulás kieszközlése végett 

szükséges bemutatást vagy bejelentést a 4. §-ban emiitett határidőben nem 
teljesiti, vagy tudva olyan ügylet kötésében vagy foganatosításában vesz részt, 
amely ennek a rendeletnek kijátszását czélozza; továbbá, aki mint az erdő
tulajdonosa, vagy tényleges birtokosa, avagy mint vállalkozó a fakihasználást ai 
szükséges hatósági hozzájárulás nélkül, avagy ha a hatóság a fakihasználást 
feltételekhez kötötte, a hatóság engedélye nélkül a feltételek teljesítése nélkül 
megkezdi, folytatja, vagy mindezt türi, az — amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik — kihágást követ el, amelynek büntetése hat 
hónapig terjedhető elzárás és 2000 (kettőezer) koronáig terjedhető pénzbüntetés. 

Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes 
cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés 2000 (kettőezer) 
koronán felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető 
bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig az államrendőrségnek 
hatáskörébe tartozik. 

10. §. 
Ama levágott fatömeg tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, 

a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott fa értékéből a fel
merült költségek fedezendők, a fenmaradó összeg a Hadirokkantak Segélyalapját 
illeti; a földmivelésügyi miniszter azonban a fenmaradó összegből legfeljebb" 
egyötödrészt a feljelentő jutalmazására fordíthat. 



//. Közös erdőből járó osztatlan illetőség. 

11. §• 
A közös erdőből járó, habár nem is telekkönyvezett osztatlan illetőségnek 

átruházása az ingatlanok forgalmáról szóló (a Budapesti Közlöny 1917. évi 
249. számában kihirdetett) 4000,1917. számú rendelet alá esik. 

Az 1898: XIX. t.-cz. II. czimének rendelkezése alá eső közös erdőben 
részes fél a közös erdőre vonatkozólag fakihasználási jogot nem ruházhat át. 
Az ilyen fakihasználási jogot csak a közösségnek erre jogosult szervezete és csak 
a fennálló jogszabályoknak megfelelően ruházhatja át. 

A jelen rendelet 1. §-ának 3. és 4. bekezdése, továbbá a 9. § a jelen 
szakasz 2. bekezdése esetében is megfelelő alkalmazást nyer. 

///. A rendelet végrehajtása. 

12. §. 
Ennek a rendeletnek végrehajtásához szükséges szabályokat a földmivelés-

'ügyi miniszter és az igazságügyi miniszter egyetértve állapítja meg. 

IV. Hatósági jóváhagyás. 

13. §. 
E rendelet értelmében szükséges hatósági hozzájárulás nem pótolhatja azt a 

hatósági jóváhagyást, amely a jogügylethez egyéb jogszabály értelmében szükséges. 

V. Életbelépés. 

14. §. 
Ez a rendelet 1918. évi augusztus hó 1-én lép életbe. Hatálya Horvát-

Szlavonországokra nem terjed ki. 
Budapest, 1918. július hó 25. napján. 

Dr. Wekerle Sándor s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

II. 
A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 143800/1918. F. M. sz. rendelete 

az erdőkre vonatkozó jogszabályok kiegészítéséről 

3296/1918. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet végrehajtása tárgyában. 
A m. kir. minisztérium által az erdőkre vonatkozó jogszabályok kiegészi-

-téséről 3296 1918. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet 12. §-a alapján az igazság
ügyminiszterrel egyetértőleg a következőket rendelem : 

I. Erdő fakihasználási joga. 

A kérelem előterjesztése. 

1- §• 
Az erdők fakihasználási jogának átruházásához vagy a fakihasználás gyakor

lásához a 3296/1918. M. E. számú rendelet 1. és 2. §-a értelmében szükséges 



hatósági hozzájárulás kieszközlése végett az érdekelt felek (az erdő tulajdonosa' 
vagy tényleges birtokosa, illetőleg a vevő) az emiitett rendelet 4. §-ának meg
felelően, a kérelmet az erdő fekvése szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnok
ságnál Írásban vagy szóbelileg terjeszszék elő. A szóbeli kérelmet és a következő^ 
bekezdés szerint szükséges adatokat a m. kir. járási erdőgondnokság jegyző
könyvbe foglalja. 

A kérelem előterjesztése alkalmával meg kell jelölni az erdő tulajdonosát, 
esetleg ettől különböző tényleges birtokosát, illetőleg a vevőt és valamennyiük
nek lakóhelyét, az erdő fekvésének helyét (községi határ, dülő, kataszteri hely
rajzi szám), területének nagyságát, valamint ha az erdőt csak részben kívánják 
kihasználni, a kihasználás alá kerülő erdőrészietet és területének nagyságát, 
továbbá a faállományra vonatkozó adatokat (fanem, kor, sűrűség), a fakihasználás 
módját (tarvágás, fokozatos felújító vágás, szálalás) és a fakihasználás évek szerint 
való beosztását; végül az eljárás gyorsítása végett lehetőleg be kell mutatni a 
kihasználás alá kerülő erdő helyszínrajzát vagy vázlatrajzát. 

Amennyiben fakihasználási jog átruházásáról van szó, ugyancsak a kérelem 
előterjesztése alkalmával, a fentebb megjelölt adatok bejelentésén felül be kell 
mutatni az átruházásról szóló okiratot, egyszerű másolatával együtt s ha a jog
ügyletben egyéb jogszabály értelmében hatósági jóváhagyás kell (3296/1918. M. E. 
számú rendelet 13. §), az ezt tartalmazó jogerős határozatot is. 

A kérelmet a fakihasználás megkezdése előtt, még pedig átruházás esetében 
az átruházás keltétől — s ha a jogügylethez egyéb jogszabály értelmében ható-̂  
sági jóváhagyás is kell, a jóváhagyás jogerőre emelkedésétől — számított 30 
napon belül kell előterjeszteni. 

2- §• 
Annak a félnek kívánságára, aki a kérelmet az 1. § értelmében előterjesz

tette, a m. kir. járási erdőgondnokság a kérelem előterjesztéséről elismervényt" 
köteles kiszolgáltatni; ebben az elismervényben a fél által bemutatott okiratot 
meg kell említeni. 

A kérelmek nyilvántartása. 

3. §. 
A 3296/1918. M. E. számú rendelet 5. §-a értelmében döntésre hivatott

szervek a beérkezett kérelmekről külön F. jelzésű iktatókönyvet — és ha az 
ügyek száma indokolja, a felek neve szerint külön F. jelzésű tárgymutatót is — 
vezetnek s az iratokat irattárukban külön kezelik. 

A döntésre hivatott szervek eljárásukról a rendszeresített minta szerint? 
összeállított kimutatás előterjesztésével, félévenként (január 1-én és július 1-én) a 
m. kir. földmivelésügyi miniszterhez jelentést tesznek. 

A kérelem elintézése. 

4- §• 
A m. kir. járási erdőgondnokság, szükség esetében helyszíni szemle utján;, 

késedelem nélkül meggyőződik a bejelentett adatok helyességéről és sürgőseni 
beszerzi az esetleg még hiányzó adatokat. 



Amennyiben a szándékolt fakihasználás tarvágásnál a 10 kataszteri holdat, 
fokozatos felújító vágásnál a 20 kataszteri holdat, szálalásnál a 30 kataszteri 
holdat meghaladja, a m. kir. járási erdőgondnokság a kérelmet, mellékleteivel 
együtt, helyi ismereteire alapított véleménye kíséretében, a kérelem beérkezésétől 
számított 8 nap alatt, megküldi a határozathozatalra illetékes m. kir. állami 
erdőhivatalnak. 

A m. kir. állami erdőhivatal, ha a vele közölt adatoka kérdés érdemleges 
elbírálására elegendők nem lennének, a még szükséges adatokat — esetleg sürgősen 
foganatosítandó helyszíni szemle utján — beszerzi. 

A döntésre hivatott szervek kiküldöttjei a helyszíni szemlével kapcsolatos 
utazásaik után járó illetményeket a rendes havi utiszámlákban számítják fel az' 
állammal szemben. 

5. §. 
A hatósági hozzájárulás kérdésében döntésre hivatott szerv az előtte 

ismeretes minden körülmény gondos számbavételével mérlegelje, vájjon a teivezett 
fakihasználás nem ütközik-e az okszerű erdőgazdaság elveibe. 

A hatósági hozzájárulást csak akkor lehet megtagadni, ha a döntésre 
hivatott szerv meggyőződése szerint a tervbe vett fakihasználás foganatosítása 
az okszerű erdőgazdaság elveibe ütközik. 

ilyen esetek lehetnek különösen a következők : 
1. ha a faállomány a vágásra még nem érett, fejlődőben levő fiatalosok 

(cserhántó üzemnél 16 évnél fiatalabb faállományok) alkotják; 
2. ha az erdő faállományának letárolása vagy nagyobb mértékű kiritkitása 

a kihasznált terület újra erdősítését vagy természetes uton való felújítását veszé
lyeztetné. 

3. ha az erdők faállományának nagyobb területen tervbe vett letárolása 
vagy nagyobb mértékű kiritkitása vízkárokat idézhetne elő, vagy a talaj termő
képességét veszélyeztetné. 

6. §• 
A hatósági hozzájárulás kérdésében döntésre hivatott szerv a fakihasználási 

jog átruházása esetében (3296/1918. M. E. számú rendelet 1. §) az okirat be
mutatásának napjától, egyéb esetekben (idézett rendelet 2. §) pedig a fakihasználás 
bejelentésének napjától számított 30 nap alatt köteles határozni. Ha ez alatt az 
idő alatt a hozzájárulás kérdésében valamely fontos okból esetleg nem dönthetne, 
a kérelmet előterjesztő felet erről még az emiitett határidőn belül értesiti, azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy a fahasználat nem kezdhető meg, hanem a fél a döntést 
bevárni köteles. 

Ha a döntésre hivatott szerv a fentebb emiitett határidő alatt nem nyilat
kozik, a hatósági hozzájárulás megadottnak tekintendő. Arról, hogy ez az eset 
bekövetkezett, a fél kívánságára, a döntésre hivatott szerv tanúsítványt köteles 
kiállítani. 

A kérelem teljesítése. Jogorvoslat közérdekből. 

7- §• 
A döntésre hivatott szerv a hozzájárulást feltételekhez kötheti s a fakihasználást 

az okszerű gazdálkodásnak megfelelő keretekre korlátozhatja ; nevezetesen : 



1. a tervbe vett fakihasználást helye, terjedelme, módja és évek szerint való 
beosztása tekintetében az okszerű erdőgazdaság követelményeinek megfelelő 
mértékben korlátozhatja; 

2. a fakihasználás befejezésére és a vágásterületnek a felujulás, vagy az 
erdősítés lehetővé tételéhez és a tüzveszedelem elhárításához feltétlenül szükséges 
kitakarítására határidőt tűzhet ki; 

3. a felujulás és az erdősítés biztosítására megfelelő egyéb rendelkezéseket 
tehet (legeltetési tilalom, határidő a mesterséges erdősítés foganatosítására, mag
fáknak hagyása stb.) ; 

4. kötelezheti az erdő tulajdonosát vagy tényleges birtokosit, hogy a mester
séges erdősítés költségeinek biztosítására, a fakihasználás megkezdése előtt, a 
törvényhatóság pénztáránál, meghatározott nagyságú pénzösszeget letétbe helyezzen. 

8- §• 

A hatósági hozzájárulás kérdésében döntésre hivatott szerv a hatósági 
hozzájárulást tartalmazó határozatát az érdekelt felekkel (az erdő tulajdonosával 
vagy tényleges birtokosával, illetőleg a vevővel) közti, azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezéssel élhetnek s hogy a 
határozat, jogerőre emelkedéséig, végre nem hajtható. 

A döntésre hivatott szerv azonban a hatósági hozzájárulást kimondó 
határozatát indokolt esetekben fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak 
nyilváníthatja. 

A határozatot közölni kell az erdő fekvése szerint illetékes kir. erdőfelügyelő
séggel. Az erdőfelügyelőség a határozat hozatalától számított 15 nap alatt, az 
elsőfokon döntő szerv utján, közérdekből fellebbezéssel élhet a földmivelésügyi 
miniszterhez. 

Ha az erdőfelügyelőség fellebbezéssel élni nem kíván, erről azonnal értesiti 
az elsőfokon döntő szervet. 

Közérdekből fellebbezni csak akkor szabad, ha a hozzájárulás nyilvánvalóan 
az 5. §-ban emiitett rendelkezések ellenére adatott meg. 

A döntésre hivatott szerv az érdekelt felek részéről, valamint az erdő
felügyelőség részéről, kellő időben beadott fellebbezést az iratokkal, megfelelő 
felvilágosító jelentés kíséretében, haladéktalanul felterjeszti a földmivelésügyi 
miniszterhez. 

Az elkésve beadott fellebbezést az emiitett szerv visszautasítja. 

Eljárás a hozzájárulás jogerőre emelkedése után. 

9- §• 

A hatósági hozzájárulás kérdésében döntésre hivatott szerv, a hatósági 
hozzájárulást tartalmazó határozat jogerőre emelkedése után, erről a kérelmet 
előterjesztő felet azonnal értesiti; az elsőfokú határozat megváltoztatása esetében 
pedig a másodfokú határozatot az érdekelt felekkel közli. A döntésre hivatott 
szerv az okirat eredeti példányát, megfelelő záradékkal ellátva, a benyújtó félnek 
visszaadja, másolatát pedig irattárában helyezi el, illetőleg, ha nincs igazolva, 



'hogy az illetékköteles jogügyletet illetékkiszabás végett megfelelő helyre be
mutatták, vagy hogy az illetéket lerótták, a másolatot hitelesítve az illeték
kiszabásra hivatott helyre juttatja. 

A kérelem, elsőfokú megtagadása. Jogorvoslat. 

10. §. 
Ha a hatésági hozzájárulás kérdésében döntésre hivatott szerv a hozzá

járulást megtagsdja, a hozzájárulás megtagadásáról szóló határozatát az érdekelt 
felekkel azonnal közli. A felek a kézbesítéstől számított 15 nap alatt élhetnek 
fellebbezéssel. A fellebbezést a 8. §-nak megfelelően kell előterjeszteni a föld
mivelésügyi miniszterhez. 

A földmivelésügyi miniszter határozatát megküldi az elsőfokon döntő 
•szervnek, amely a határozat és az eredeti okirat kézbesítésére nézve a 9. § meg
felelő alkalmazásával jár el. 

Vegyes intézkedések. 

11. §• 
A karó- és rudfaanyagok kitermeléséhez hatósági hozzájárulás a 329'6,1918. 

A/L E. számú rendelet 3. §-ának 2. bekezdésében meghatározott eseteken felül 
nem szükséges abban az esetben sem, ha az erdő tulajdonosa vagy tényleges 
birtokosa 15.000 darabnál nem több karót, vagy 2000 folyóméternél nem több 
rudfát nem saját házi vagy gazdasági szükségletének fedezésére, hanem eladásra 
kivan kitermelni. 

A 3296/1918. M. E. számú rendeletben emiitett hatósági hozzájárulás nem 
szükségei a tenyésztésre nem érdemes fáknak erdőápolási czélzattal tisztító 
vágás utján való kiszedéséhez, továbbá a fák botolása vagy nyesése utján történő 
fahasználatokhoz. 

12. §. 
Ha az egy tagban kihasználásra kerülő erdő két erdőhivatal vagy két erdő

gondnokság kerületében fekszik, közülük a döntésre az hivatott, amelynél a 
kérelmet benyújtják; ebben az esetben közérdekű fellebbezésre az az erdőfel-
iigyelőség hivatott, amelynek kerületében az elsőfokon döntő szerv működik. 

Ha az erdő két erdőgondnokság kerületében fekszik, a 3296/1918. M. E. 
szánni rendelet 7. § 1. bekezdésének 2. pontjában és a 2. bekezdésében meg
követelt okiratbemutatást, illetőleg bejelentést bármelyik erdőgondnokságnál meg 
lehet tenni. 

13. §. 
Amennyiben a 3296/1918. M. E. számú rendelet 5. §-ában emiitett szerv 

arról szerez tudomást, hogy a 3296/1918. M. E. számú iendelet 7. § 1. be-, 
kezdése 2. pontjának és 2. bekezdésének eseteiben az okszerű erdőgazdaság 
elveivel össze nem egyeztethető, illetőleg közérdekbe ütköző fakihasználás folyik 
a fakihasználást, a jelen rendelet 7. §-ában megjelölt feltételek alkalmazásával, 
megfelelő keretekre korlátozhatja; abban az esetben pedig, amelyben intézke
désre a 3296/1918. h\. E. számú rendelet 5. §-a értelmében nem hivatott, az 
erre hivatott szervet értesiti. 



A határozatot az erdő tulajdonosával vagy tényleges birtokosával, illetőleg 
azzal, aki a fakihasználást foganatosítja, oly figyelmeztetéssel kell közölni, hogy 
a határozat ellen, bézbesitésétől számított 15 nap alatt, fellebbezéssel élhet. 

A fellebbezés felterjesztésére és esetleges visszautasítására a 8. § utolsóelőtti 
és utolsó bekezdése nyer alkalmazást. 

14. §. 
Az elkobzott faanyag hovaforditása tekintetében a Magyar Szent Korona 

Országai Faértékesitő Hivatala rendelkezik. 

II. Közös erdőből j á r ó osztatlan illetőség. 

15. §. 
A közös erdőből járó osztatlan illetőségnek átruházásához szükséges ható

sági hozzájárulás kieszközlésére a 4000/1917. M. E. számú rendelet végrehajtása 
tárgyában kiadott rendeletek nyernek alkalmazást. 

Életbeléptetés. 

16. §. 
Ez a rendelet a 3296 1918. M. E. számú rendelettel egyidőben, 1918. évi 

augusztus hó 1. napján lép életbe. 
Budapest, 1918. évi július hó 25-én. 

Gr. Serényi Béla s. k. 
m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

III. 

A m. kir. minisztériumnak 3368/1918. M. E. számú rendelete 

a tűzifáért, faszénért, gömbölyű épület- és műfáért, mühasábfáért és egyes 
fűrészelt faválasztékokért követelhető legmagasabb árak megállapításáról. 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 

1- §• 
A jelen rendelethez I. alatt mellékelt árjegyzékben felsorolt fa- és faszén

választékokért követelhető legmagasabb árak, ide nem értve a 2. § alá eső kicsiny
ben való eladás esetében követelhető árakat, a jelen rendelet kiegészítő részét 
alkotó említett árjegyzékben állapittatnak meg. 

2. §• 
A városok vagy egyéb lakott helyek belterületén, vagy annak közvetlen 

közelében levő és a közvetlen fogyasztók részére kicsinyben való eladás céljaira 
állandóan berendezett és rendszeresen kezelt raktárból eladott árukért követel
hető legmagasabb árakat a raktár helyére illetékes helyi faármegállapitó bizott
ság (3- §) állapítja meg. 

Az áru átadásának helyére illetékes faármegállapitó bizottság állapítja meg 
a vágásterületeken termelt vagy visszamaradt tuskó-, hulladék- és galyfáért, a 



tmezőgazdasági célokra szánt gömbölyű, hasított vagy fürészelt és egyik végükön 
meghegyezett karókért, a zsindelyért, dránicáért s más alárendeltebb, árjegyzék
ben fel nem sorolt, de közfogyasztás tárgyául szolgáló fatermékért követelhető 
legmagasabb árakat. 

Ugyancsak az átadás helyére illetékes faármegállapitó bizottság állapítja 
meg az árjegyzék értelmében az árakból leszámítható vagy azokhoz hozzászámít
ható munkabéreket és egyéb költségeket is, ha a felek azokra nézve meg nem 
•egyeznek. 

3. §. 

Helyi faármegállapitó bizottságot kell szervezni minden járási székhelyen, 
továbbá minden rendezett tanácsú, végül minden törvényhatósági joggal fel
ruházott városban. 

A bizottság hatásköre a járás vagy város közigazgatási területére terjed ki. 
A bizottság elnöke a járásokban a főszolgabíró, rendezett tanácsú városok

ban a polgármester, törvényhatósági jogú városokban pedig a városnak e czélra 
•kirendelt tisztviselője, illetőleg akadályoztatásuk esetében helyetteseik. 

A bizottság tagjai: 
a) erdőfelügyelőségi székhelyeken az erdőfelügyelő vagy helyettese; oly 

helyeken, ahol erdőfeliigyelőség nincs, de állami erdőhivatal van, a hivatal főnöke 
vagy helyettese, egyebütt az illetékes m. kir. járási erdőgondnokság vezetője 
vagy helyettese; 

b) két tag a fatermeléssel vagy fakereskedéssel foglalkozó érdekeltségből 
és egy tag a fogyasztók érdekeltségéből, akiket a törvényhatóság első tisztviselője 
•(alispán, illetőleg törvényhatósági jogú városokban a polgármestert) nevez ki. 

A bizottság munkarendjét a törvényhatóság állapítja meg. 

4- §• 

A helyi faármegállapitó bizottságokat ennek a rendeletnek kihirdetésétől 
számított 8 napon belül meg kell alakítani. Az ármegállapitó bizottság a meg
alakítástól számított 15 napon belül köteles a 2. § 1. és 2. bekezdésében emlí
tett árakat és azok hatálybalépése időpontját megállapítani és mindezeket hir
detmény kifüggesztése utján haladéktalanul közhírré tenni. A bizottság a hirdet
ményt a szükséghez képest a vármegye, illetőleg a város hivatalos lapjában is 
közzététetheti. 

Az árak hatálybaléptére a bizottság a hirdetmény kifüggesztésétől számított 
8 napnál hosszabb határidőt nem szabhat. 

A bizottság a 2. § 1. bekezdésében emiitett árukért követelhető legmaga
sabb árakat a jelen rendelethez I. alatt mellékelt árjegyzékben megállapított 
árak és az esetleg felmerült készkiadások (beszállítás, őrzés, tüzkárbiztositás, 
válasítékolás stb.) figyelembevételével akként állapítja meg, hogy kereskedői 
haszon czimén, ha a raktárt nem a termelő tartja fenn, a legmagasabb árak és 
a készkiadások alapulvételével kiszámított ártételeknek legfeljebb 10%-át, ha 
pedig a raktárt a termelő tartja fenn, az ily módon kiszámított ártételeknek 
ilegfeljebb 5°/o-át számítja hozzá. 



Az ármegállapítás ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül birtokon; 
kívül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a helyi faármegállapitó bizottság 
elnöke a benyújtástól számított 4 napon belül a faértékesitő hivatalhoz köteles 
felterjeszteni. Az ármegállapítás tárgyában a faértékesitő hivatal ármegállapitó 
bizottsága által erre a célra kiküldendő öttagú bizottság végérvényesen dönt. 

Fellebbezéssel élhet bármelyik érdekelt fatermelő vagy fakereskedő, továbbá 
a bizottságnak bármelyik tagja. 

5. §. 
A helyi faármegállapitó bizottságnak a 2. § 3. bekezdése értelmében hozott 

határozata ellen a felek bármelyike a határozat közlésétől számított 15 nap alatt 
fellebbezéssel élhet a 4. § 3. bekezdésében megjelölt öttagú bizottsághoz, amely 
a vitás kérdésben végérvényesen határoz. 

Az ebben az eljárásban hozott jogerejü határozat mindkét félre kötelező-
és az ekként eldöntött kérdés perben sem lehet vita tárgya. 

6. §. 
A jelen rendelet hatályának tartama alatt tilos a jelen rendelethez I. alatt 

mellékelt árjegyzékben feltüntetett, vagy a helyi faármegállapitó bizottság által 
megállapított áraknál magasabb árakat, vagy olyan mellékszolgáltatásokat köve
telni, amelyeknek felszámítását az I. alatt mellékelt árjegyzék, illetőleg a helyi 
faármegállapitó bizottság kifejezetten meg nem engedi. 

A jelen rendelet hatálya alá tartozó áruk szállítására vonatkozólag a ren
delet életbelépése előtt megkötött adásvételi szerződésekben kikötött árak helyébe, 
ha azok akár az eredeti megállapodás szerint, akár pedig az utólag kikötött 
vagy megállapított felárakkal együttesen meghaladják a jelen rendeletben meg
állapított vagy annak alapján megállapítandó legmagasabb árakat, amennyiben 
az áru átadása az emiitett árak hatálybalépte napjáig meg nem történt, azok az 
árak lépnek, amelyeket a jelen rendelet, illetőleg a jelen rendelet alapján a helyi 
faármegállapitó bizottság megállapít. Ha az átadás az árak hatálybalépte napjáig 
részben már megtörtént, az árváltozás a már átadott részletekre nem terjed ki. 

7- §• 

A jelen rendeletben vagy annak alapján megszabott legmagasabb árak meg
tartásának ellenőrizhetése végett a felek a jelen rendelet alá eső faanyagoknak 
és faszénnek minőségét és mennyiségét mind az adásvételi szerződésekben, mind 
a számlákban, mind pedig az említett anyagokról vezetett leltárakban a jelen 
rendelethez I. alatt mellékelt és annak kiegészítő részét alkotó utasításban meg
állapított minősítéssel ée méretosztályozással, az ott megszabott mértékegységek
ben kötelesek feltüntetni. 

8. §. 

A közigazgatási hatóság, valamint a faértékesitő hivatal mindazokat, akik 
a jelen rendelet alá eső anyagok termelésével és eladásával foglalkoznak, bár
mikor ellenőrizheti vagy ellenőriztetheti abból a szempontból, hogy a jelen 
rendeletben és ennek kiegészítő részét alkotó árjegyzékben és utasításban meg-



•szabott rendelkezéseket megtartják-e s evégből nemcsak a raktárakat vagy erdei 
készleteket vizsgálhatja meg, de szükség esetében az üzleti könyvekbe és egyéb 
nyilvántartásokba is betekinthet. 

Aki a jelen rendelet valamely rendelkezését megszegi, vagy kijátssza, vagy 
megszegésénél, vagy kijátszásánál bármi módon közreműködik, vagy a jelen 
rendeleten alapuló hatósági ellenőrzést meghiusítja, az, amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig 
terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes 
•cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés 2000 koronán 
felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. 

Ama készlel tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a kihágási 
eljárás során a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet 
felett a faértékesitő hivatal rendelkezik. Az elkobzott készlet értékének egy ötöd 
része a följelentőt illeti, többi része pedig, a fölmerült költségek levonásával, 
a Hadirokkantak Segélyalapja javára fordítandó. 

E kihágások miatt az eljárás a közigazgatósági hatóságnak, mint rend-
•őri büntető bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig a m. kir. 
íállamrendőrségnek hatáskörébe tartozik. 

Ez a rendelet külföldről beszerzett faanyagoknak (faszénnek) továbbeladása 
esetében is irányadó. Faanyagoknak (faszénnek) a magyar szent korona országai-
M á k területén kivül eső helyre való eladására a jelen rendelet nem vonatkozik. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonorszá-
•gokra nem terjed ki. 

Budapest, 1918. évi július hó 30-ik napján. 

9. 

10. §. 

11. §• 

Dr. Wekerle Sándor s. k 
m. kir. miniszterelnök. 

1. számú melléklet 3368. M. E. számú rendelethez. 

Árjegyzék. 
I. Tűzifa. 

A) Ürköbméterenként.*) 
a) Kemény tűzifa. 

Vékony dorong .1 _. . 
"*) A nyersfa ára 10*/o-kal olcsóbb. 

Hasáb. 
Vegyes 
Dorong 

Termelőnél 

48-50 K 
45-50 „ 
42-50 . 
39-50 . 

Közv. 
keresk.-nél 
50-— K 
4 7 - - . 
44-— „ 
41-— „ 



Termelőnél 

b) Lágy lombja. 

Közv. 
keresk.-néí: 

Hasáb .. . 
Vegyes 
Dorong .. . ... 
Vékony dorong 

37-— K 38-50 K 
35-— i) 36-50 „ 
33-— II 34-50 „ 
31-— it 32-50 „ 

c) Lucz- és jegenyefenyő. 
Hasáb 37-50 K 39'— K. 
Vegyes 35-50 , 3 7 — „• 
Dorong .. . . . . . . . . . . . . . . . . 33-50 35'— » 
Vékony dorong ... . . . 31-50 » 33-— „•• 

d) Egyéb fenyőfajta. 
Hasáb 41-50 K 4 3 - - K 
Vegyes — 39-50 „ 41"— 
Dorong 37-50 „ 39-— 

Vékony dorong 35-50 „ 37-— 

e) Hántolt vargafa. 

Kereskedelmi szokvány .. . 42-— K 43'50 K, 

B) per 10.00 0 kilogrammonként.*) 

a) Kemény lombfa. 

Hasáb... . . . . . . 9 7 0 - - K 1000-— K 
Vegyes 950 — „ 980'— „-
Dorong 930-— „ 960-— , 
Vékony dorong 910— „ 940-— „ 

b) Lágy lombfa. 

Hasáb 890-— K 920-— K 
Vegyes ... 870-— „ 900-— • 
Dorong .. . 860-— . 890-— „ 
Vékony dorong ... 840-— » 870-— „• 

c) Fenyő (bármely fajta). 

Hasáb 1050-— K 1080-— IC 
Vegyes ... 1020-— „ 1050-— . 
Dorong . . . 1010-— » 1040-— . 
Vékony dorong 1000-— „ 1030-— r 

d) Hántolt vargafa. 

Kereskedelmi szokvány 970-— K 1000 — K. 
*) A nyersfa ára 20°/o-kal olcsóbb. 



C) Fürészhulladék. 
a) Fenyő. 

Termelőnél Közvetilőnél 
köteg 10.000 kg köteg 10.000 kg 

20 -5 cm hosszú, 50 cm átmérőjű 
kötegekben ... ... ... 2-45 K 1600 2-60 . 1680 

1 m hosszú kötegekben kétszer 
átkötve 1250 1320 

1 m hosszú darabokba kötegelet-
lenül ... . . . . . . 1050 1105 

b) Lombja. 
Legfeljebb AQcm hosszú darabok

ban .. . . . . 1170 1200 
40 cm-nél hosszabb 970 1000 

II. Faszén. 

Termelőnél j J ^ Í T - n é l 
Darabos retortaszén... 40 -— K 41*50 K 
Darabos boksaszén, bükk- vagy 

gyertyánfából 42-— „ 4350 . 
Ugyanaz más fanemekből 40-— „ 41-50 „ 
Porszén, bármely fanemből és 

bármely módon előállítva 30'— „ 31-50 „ 

III. Gömbölyű fenyőfa. 

S í T e ™ e ! ő n é l kertnél 
1 1 m-nél hosszabb, 8—11 cm középátm.//w —-80 K —'85 K 
2 1 m-nél hosszabb, legfeljebb 3-9 m hosszú 

és 12—25 cm vastag m3 68 — . 72-— „ 
3 2—3-9 m hosszú, 26—40 cm vastag... ... „ 71*— „ 75-— „ 
4 2—3'9 m hosszú, 41 és több cm vastag „ 75 - — „ 79-— » 
5 4—12 m hosszú, 12—25 cm vastag... ... 75"— „ 79-— ,, 
6 4—12 m hosszú, 26—40 cm vastag... „ 77-— » 81'— » 
7 4—12 m hosszú, 41 és több cm vastag 8P— „ 85-— » 
8 12-1 m stb. hosszú, 12—25 cm vastag... „ 1T— „ 81-— „ 
9 12-1 m stb. hosszú, 26—40 cm vastag ... „ 81-— „ 85 - — „ 

10 12-1 m stb. hosszú, 41 és több cm vastag „ 86-— „ 91-— „ 
11 Repülőgépgyártásra, hangfenékfának vagy 

szitakávagyártásra alkalmas gömbölyű 
fa ára, a válogatási költségek betudásá
val, 3-9 m hosszúságig _. „ 260-— „ 275-— „ 

12 Ugyanaz 4 m és ezen felüli hosszúságban „ 310'— „ 325-— „ 
13 Válogatott kádárfa, legalább íOcm hosszú 

tönkökben „ 168-— „ 177-— „ 



Az 1—10. tételhez: Különleges méretek vagy minőség kikötése esetén az ár 
15°/o-kal magasabb, ezen felül a vevő a minősítés és válogatás költségeit is viselni 
köteles. Ha ugy különleges méret, mint különleges minőség ki vannak kötve, az 
ár 25°/o-kal emelhető, de ebben a válogatás költségei is benfoglaltatnak. 

Az 1—13. tételhez: Ezek az áriételek csak lucz- és jegenyefenyőre, valamint 
belföldi, de nem magashegységi származású erdei- és feketefenyőre vonatkoznak. 
Magashegységi származású, tömött növésű, sima erdeifenyő 20°/o-kal, vörösfenyő 
25°/o-kaI, havasi (czirbolya) fenyő 100°/o-kal drágább. Az árak csak műszaki 
ezélokra alkalmas egészséges anyagokra vonatkoznak, selejtes anyag ára az ár-
tételek 80°/o-át semmi szin alatt meg nem haladhatja. 

IV. Fenyőmühasábfa 

és mas ezélokra alkalmas fürészhulladékfa. 

Közönséges áru ... ... ... ... ürm3 

Repülőgépgyártásra, hangfenékfának 
és szitakávagyártásra alkalmas hasit-
ványok ... . . . » 

Válogatott kádárfa.. ... . . . „ 
Czellulózefa kötegelve 10.000 kg 
Czellulózefa kötegeletlenül . . . ... . . . 10.000 « 

Termelőnél 

195; 
100- — 

1450 — 
1250-— 

Közv. 
keresk.-né 

54'— K 57-— K 

205-— 
105-— 

1520-— 
1310-— 

Fanem 

V. Gömbölyű lombfa. 

A) Termelőnél. 

V a s t a g s á g i o s z t á l y cm 
Minőségi 8—11 12—24 25—29 30—39 40—49 50 felül 
osztály á r t é t e l k o r o n á k b a n 

fm t ö m ö r k ö b m é t e r e n k é n t 

Bükk | 

yán { 

Szil { 

átlagos 0-70 100 120 140 170 200 
I. osztályú — — 150 200 250 300 
különleges — — — — 350 400 

átlagos 0-80 150 200 250 300 — 
különleges — — 380 450 500 — 

átlagos 0-40 80 100 110 120 — 
különleges — — 120 140 160 — 

átlagos 0-40 80 100 110 120 — 
különleges — — 120 140 160 — 

átlagos 0-60 100 140 170 210 — 
különleges — — 190 220 240 — 



Fanem 
V a s t a g s á g i o s z t á l y cm 

Minőségi 8—11 1 2 - 2 4 25—29 30—39 4 0 - 4 9 50 felül 
osztály á r t é t e l k o r o n á k b a n 

fm t ö m ö r k ö b m é t e r e n k é n t 

Ákácz { J 

Hárs 

Nyir, füz 

átlagos 0 7 0 100 120 140 170 — 
különleges — — 150 200 250 — 

átlagos 0-60 100 140 170 210 — 
különleges — — — 350 400 — 

átlagos 0'60 100 120 140 170 — 
különleges — — — 400 450 — 

átlagos 0-40 60 80 90 100 — 
különleges — — — 100 110 — 

átlagos 0-40 80 100 110 120 — 
különleges - — 120 140 160 — 

B) Közvetítő kereskedőnél . 

átlagos 0-75 105 126 147 178 210 
I. osztályú — — 158 210 263 315 
különleges - — — — 368 420 

átlagos 0-85 158 210 228 315 — 
különleges — — 400 475 525 — 

átlagos 0-45 84 105 115 126 — 
különleges — — 126 147 168 — 

átlagos 0-45 84 105 115 126 — 
különleges — — 126 147 168 — 

átlagos 0-65 105 147 178 220 — 
különleges — — 200 230 252 — 

átlagos 0 7 5 105 126 147 178 — 
különleges — — 158 210 262 — 

átlagos 0-65 105 147 178 220 — 
különleges — — — 368 420 — 

átlagos 0-65 105 126 147 178 — 
különleges — — — 420 475 — 

átlagos 0-45 64 84 95 105 — 
különleges — — — 105 115 — 

átlagos 0-45 84 105 115 126 — 
különleges — — 126 147 168 — 

Tölgy 

Kőris 

Bükk 

Gyertyán 

Szil 

Ákácz 

Juhar 

Hárs 

Nyir, füz 

Nyár, éger 

Az A) és BJ-vel jelzett tételekhez: 4 m-nél hosszabb anyag ára a 8 m-ig 
terjedő hosszúság minden egész folyómétere után 5%-kal, 8 m-en felüli minden 
egész folyóméternél 10°,'o-kal emelkedik. 

Az ártételek csak egészséges, műszaki czélokra alkalmas anyagra vonatkoz
nak. Az itt megállapított általános mérethatároktól eltérő kötött (fix) hosszúsági 
vagy vastagsági méretekkel szállítandó anyag 15%-kal drágább, ezen felül az 
esetleges válogatásnál felmerülő tényleges költségek is a vevőt terhelik. 



VI. Lombműhasábfa 

és műszaki ezélokra alkalmas lombfürészhulladékfa. 

/. Suly szerint 

Termelőnél k e £ £ n é , 

Kemény lombfa 10.000 kg 1500'— K 1580--
Lágy lombfa __. 10.000 „ 1350'— „ 1400-
Műszaki ezélokra alkalmas fürész-

hulladékfa 10.000 „ 1600-— „ 16S0--

//. Ürméterekben. 

Kemény lombfa ... ürm* 75'— K 8 0 — K. 
Lágy lombfa „ 55-— „ 6 0 — „ 

VII. Fürészelt fenyőfa. 

A) Válogatott lucz. 
Termelő"éI k e r e X n é t 

1 2 - 1 7 mm vastag és 14 cm-ig széles rn3 200-— K 305-— K 
12—17 tt „ 15 stb.-ig „ „ 310- — n 325-— tt 
1 8 - 2 3 it n 17 cm-ig a 270'— ii 284-— u 
18—23 ti II 18 stb.-ig „ „ 292 — „ 306-— ii 
24 stb. m » 17 cm-ig n „ 260-— ii 273-— 
24 stb. « II 18 stb.-ig 278-— • 292-— * 

B) Asztalosáru. 

12—17 mm vastag és 14 cm~\g széles m3 261-— K 273-— K 
12—17 11 15 stb.-ig „ „ 2S2-- - „ 296-— „. 

18—23 n 17 cm-ig n „ 244-— „ 256-— »• 

18—23 u 18 stb.-ig „ 264-— 2 7 7 - - »• 

24 stb. u „ 17 cm-ig a „ 234-— „ 246-— ír-
24 stb. •' 18 stb.-ig 2 5 1 - - 264-— „. 

C) Építőanyag. 

12—17 mm vastag és 14 cm-ig széles m3 203-— K 213"— K 
12—17 „ „ 15 stb.-ig „ a 219-— „ 230-— a. 
18—23 n 17 cm-ig „ ii 190— „ 200-— íz 
18—23 „ 18 stb.-ig i, n 2Ó5-— „ 215-— n-
24 stb. „ „ 17 cm-ig „ 1S2-— 191-— 
24 stb. n 18 stb.-ig „ 196-— „ 206-— f» 



D ) Rövidáru. 

Termelőnél l \OZV. 

keresk.-nél 
12—17 mm vastag, hosszúsági és szélességi 

méretre való tekintet nélkül... . . . . . . ... m3 190-— K 200"— K 
a) 1*8 m hosszig 17 cm széles. .. _.. . . . 165"— „ 173-— a 
b) 1*8 m hosszig 18 stb. cm széles... ... ._ • 175"— „ 1 8 4 - - a -
c) 1 "9-től 3 7 OT hosszig legfeljebb XI cm széles 170"— „ 178"— »-

d) 1 "9-től 3 "7 m hosszig 18 stb. cm széles 180"— 189"— m 

E) Lécz. 

3"7 m hosszúságig ... ... . . . . . . . . . ... . . . ni3 174"— K 182-— K 
3"8 m hossztól felfelé... ... . . . ... . . . 190"— 0 200 — 

F) Sulyáru. 

Sulyáru— ... ... ... ... . . . ... . . . ... m3 164"— K 172"— K 

G) Fiirészelt épiiletfa. 

4 m hosszúságig egyik oldalon sem több 
mint 20 cm széles... ... . . . . . . ... . . . . . . m3 193"— K 203"— K 

0 
H) Különleges ám. 

Repülőgépgyártásra, vagy hangfenékfának 
alkalmas fürészanyag.. . . . . . . ... ... . m3 500"— K 520'— K 

Bányaszéldeszka 18 mm vastag... . . . ... ... fm - " 3 8 —•40 »' 

Bányaszéldeszka 24 mm vastag. . . . fm - • 4 5 —•47 n 

VII a. F a r a g o t t épületfa. 

Termelőnél J g - ^ 

I) 
4 m hosszúságig egyik oldalon sem több 

mint 20 cm széles, 2 cm-ig letompított 
élekkel . . . ... m3 1 7 4 " - K 182"— K 

Az A)—I) jelű tételekhez: Az árak csak lucz- és jegenyefenyőre, valamint 
belföldi, de nem magashegységi származású erdei- és feketefenyőre vonatkoz-. 
nak. Magashegységi származású erdeifenyő ára 5%-kal, vörösfenyőé 25%-kal, 
havasi (czirbolya) fenyőé 100%-kal magasabb. Különleges méretek vagy minőség 
kikötése esetén az árak 11%-kaI emelhetők (a Fí)-val jelzett tétel kivételével), ezen
felül különleges minőségnél a válogatási költség is felszámitható. A válogatott 
luczra megállapított ártétel erdei- és feketefenyőnél az I. osztályú árura vonat
kozik a kereskedelemben szokásos minősítés szerint. 



A G) és/j-vel jelzett tételekhez: 4 m-nél hosszabb átu ára minden egész 
'folyóméter után tömörköbméterenként 5 K-val emelkedik. Ha bármelyik oldallap 
a 20 cm-t meghaladja, az ár 15°/o-kal magasabb. 

Az /j-vel jelzett tételhez: Teljesen épélü faragás kikötése esetén tömör-
-köbméterenként 20 K ártöbblet. 

VIII. Fürészelt lombfa. 

*o3 'ot 
Termelőnél Közv. keresk.-nél 

•o 
H 

Tönkáru 1 I. osztályú ... — — 
(Boules) | II. osztályu 
Vagonépitési anyag ... . . . — — 

5—13 cm széles 50 cm felül 
. | 5— 7 cm széles 50 cm alul 

13 „ 50 „ „ 
„ „ 20 , 
» „ 20 , 

, 50 , 
„ 50 

„ „ 20 , 
„ . 20 i 

j I. osztály... 
1II. „ -

S / 8 -
h. fel. 
h. felf. 
alul 

i S Iz 
3 £)< 

h. felf. 
„ felf. 

3 

S IS —13 
4 
3 

széle
zett 

X. "S'l| széle- j I. 
B Ízetlen |I1. 

'^Faragott és fürészelt négyzetfa 
legfeljebb 20 cm oldalmetszet
tel bármely irányban ép élű 
és szijácsmentes rendelésnél... „ 

Faragott és fürészelt négyzetfa 
legfeljebb 20 cm oldalmetszet
tel bármely irányban, ha a 
tompa él és az élben a szijács 
is meg van engedve . . . „ 

Hasított és legfeljebb egy oldalon 
fürészelt hordódonga (oldal és 
fenék) 32 mm bütüvastagságig, 
100—800 literig akó 

Hasított és legfeljebb egy oldalon 
fürészelt hordódonga 33 mm 
nél feljebb bütüvastagsággal 
100—800 literig 

800 K 
650 „ 
780 „ 
600 „ 
430 „ 
490 „ 
380 „ 
350 „ 
345 „ 
465 „ 
305 . 
285 „ 
700 „ 
600 „ 
650 „ 
560 „ 

5C0 

350 „ 

35 „ 

45 

840 K 
680 „ 
810 „ 
630 „ 
450 „ 
515 „ 
400 „ 
370 „ 
365 „ 
485 „ 
320 „ 
300 „ 
730 „ 
630 „ 
680 „ 
590 „ 

525 

370 „ 

37 „ 

48 



.«3 OJD 
Termelőnél Közv. keresk.-nél 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3ii 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
4d 
4 7 

48 
49 
50 
51 
52 
b< 
54 
55 
56 

/Tönkáru (Boules) . . . 
| ;Fries - - . . . — ... — 
2 \ Szélezetlen hurmetszet 

' Szélezett 
osztályú szélezetlen 

"te 
11. 
ui. 

Hl. 

, 1 , 1 : ± 
H l : 
f i , 
E I 1. 

• a? Itt 

« Ml. 

1 íll. 

* \YL 

f III. 

*! . ÍL 
a jll. 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

szélezetlen 

szélezett 

_.. m3 440 K 460 K 
ji 260 , 275 .. 

— — II 340 , 355 „ 
— — If 360 i 375 , 

—. II 665 „ 69 i . 
570 » 600 „ 

II 730 , 765 . 
. . . -i 630 , 660 „ 

500 „ 525 » 
. „ „ 420 „ 440 , 

1/ 550 „ 580 „ 
460 „ 485 „ 

— — n 500 „ 525 „. 
— — }t 420 , 440 „ 
. . . . . . „ 550 , 580 , 
— — n 460 , 485 „ 
— —  / / 430 , 450 „ 

u 370 , 390 , 
— — n 470 „ 490 „ 
— — j/ 410 „ 430 „ 
... ... t, 430 . 450 „ 
— — n 380 „ 400 . 
_ _, tt 470 „ 490 „ 

o 410 , 430 . 
!f 290 „ 305 „ 

. — /; 280 , 295 „ 
_ ^ 1/ 320 . 335 „ 

„ 300 „ 315 , 
II 340 , 355 „ 

. _ . . . . U 320 , 335 „ 
(f 370 , 390 „ 

— — tt 350 „ 370 „ 
„ 425 „ 445 „ 
ff 370 . 390 , 

— — II 470 „ 490 „ 
— — ff 410 „ 430 , 

Az 1—3 tételhez: A 3'0 m-nél rövidebb áru csak a 15. és 16. tétel alá 
minősithető. 

A 13—16 és 21—56 tételhez: Az árak csak 2—4 m hosszú, 25—80 mm 
vastag anyagra vonatkoznak. 1 —1-9 m hosszú anyagára 10%-al olcsóbb. 4 m-en 



felüli hosszúságnál 8 m-ig az ár minden egész folyóméter után 5°/o-kal, 8 m-en 
tul minden egész folyóméter után 10%-kaI emelkedik; ez az áremelés az 1., 2., 
3., 17. és 18. téteiekre is kiterjed. A megszabott méretektől eltérő vagy különleges 
minőségű anyag ára szabad megállapodás tárgya. 

A\ 21—24. tételhez: A gőzölt bükkfürészáru ára tömör m3-ként 25 K-val 
magasabb. 

Általános megjegyzések az árjegyzékhez. 

1. Ezeket az árakat készpénzfizetés mellett történt eladás esetére kell érteni. 
2. Ezekért a legmagasabb árakért köteles az eladó az árut a termelés helyéről 

legolcsóbban megközelíthető közforgalmú vasúti vagy hajóállomásig szállítani és 
ott vasúti kocsikba vagy hajóba berakni, vagy pedig a termelés helyéről leg
olcsóbban megközelíthető tutajkötő vagy felterhelő partra kiszállítani és ott 
szabályszerűen rakásolni, azaz a gömbölyű épület- és műszerfát vékonyabb végé
vel a vízfolyás irányába fordítva máglyázni, a tűzifát pedig ürméterekbe rakni. 

Ha az eladó az árut a 2. pontban megjelölt rakodókon adja ugyan át, 
de nem rakja be a vasúti kocsiba vagy hajóba, a berakási költség czimén a 
következő összegeket kell az árjegyzékben feltüntetett árakból leszámítani: 

a) tűzifánál ürméterenként 1 koronát, suly szerint való átadás esetén 10.000 
kilogrammonként 20 koronát ; 

b) gömbölyű fenyőfánál tömörköbméterenként 2 koronát; 
c) gömbölyű lombfánál tömörköbméterenként 2 korona 50 fillért; 
d) fürészelt vagy faragott fenyő- vagy lombfánál tömörköbméterenként 

2 koronát, suly szerint való átadás esetén 10.000 kilogrammonként 20 koronát ; 
e) faszénnél ^-ként 40 fillért ; 
f) dongánál akónként 10 fillért; 
g) műszaki ezélokra alkalmas hasábfánál ürméterenként 1 koronát, suly 

szerint való átadás esetén 10.000 kilogrammonként 20 koronát; 
h) hulladékfánál 10.000 kilogrammonként 20 koronát. 
4. Ha az eladó az árut olyan helyen adja át a vevőnek, ahová kisebb 

költséggel tudta azt a termelés helyéről beszállítani, mint amennyivel a 2. pont
ban megjelölt rakodókra beszállíthatta és vasúti kocsikba vagy hajóba berak
hatta volna, az árjegyzékben megállapított áriételből le kell vonni a megtakarí
tott számítási költségkülönbözetet és a 3. pontban megállapított berakási költséget. 

5. Ha az árunak az átadás helyére való beszállítása többe kerül, mint 
amennyibe annak a 2. pont szerint teljesített átadása került volna, a felmerült 
tényleges költségtöbbletet az eladó az árjegyzékben megállapított árhoz hozzá
számíthatja. 

6. Mindazokban az esetekben, amikor az eladó az árut közforgalmú vas
úton, hajón, tutajba kötve vagy tutajra felterhelve szállította az átadás helyére, 
az árjegyzékben megállapított árakhoz hozzászámíthatja azokat a költségeit, 
amelyek az áru vasúton, hajón, tutajba kötve vagy tutajon történt szállításánál 
és esetleges raktározásánál tényleg felmerültek. A vasúti kocsiba vagy hajóba 
való első berakás költségeit (2. pont) felszámítani nem szabad, ellenben a tutajba 
kötésnél vagy felterhelésnél felmerült kiadások felszámithatók. 



7. Olyan fürésztelepek, amelyek az általuk feldolgozott nyersfát közforgalmú 
vasúton, hajón, tutajba kötve, vagy tutajra felterhelve szállítják a telepre, az 
általuk előállított fürészelt vagy faragott faanyag minden tömörköbmétere után 
az árjegyzékben feltüntetett legmagasabb áron felül tölgynél kettő egész és egy
negyedrészét, egyéb fanemü fürészelt vagy faragott fánál pedig kétszeresét számit
hatják fel annak a tényleges költségnek, amennyibe 1 tömörköbméter gömbölyű 
fának vasúton, hajón, tutajba kötve vagy tutajra felterhelve való szállítása és a 
fürésztelepre való bevontatása került. A vasúti kocsiba vagy hajóba való első 
berakás költsége (2, pont) az itt emiitett tényleges költséghez sem számit
ható hozzá. 

8. Ha a termelő a tűzifát, műhasábfát vagy hulladékfát suly szerint való el
adás esetén 100.000 kilogrammnál, űrmérték szerint való eladás esetén 200 ür-
méternél, a faszenet 200 métermázsánál, a gömbölyüfát 100 tömörköbméternél, 
a fürészelt vagy faragott fát 50 tömörköbméternél, a dongát 100 akónál kisebb 
tételekben adja el a közvetlen fogyasztónak, a közvetítő kereskedő részére meg
állapított legmagasabb árakat számithatja fel. 

//. számú melléklet 3368/1918. M. E. számú rendelethez. 

Utasítás a 3368/1918. M. E. számú rendelet hatálya alá tartozó áruk mérete
zése és minősítése tárgyában. 

A) Méretezési feltételek. 

Az áru mennyiségének és árának megállapításánál a következő méret 
egységeket kell alapul venni: 

a) Suly szerint való eladásnál, amelynek tárgyát azonban csak azok a 
választékok képezhetik, amelyekre az árjegyzék sulyszerinti árakat is állapit meg, 
a 10.000 kg-ot, faszénnél pedig 1 17 -át, még pedig a feladóállomás hivatalos 
mérlegelése szerint. Amennyiben a suly szerint való eladásnál az átadás nem 
vasúti vagy hajóállomáson történik, a mérlegelés tekintetében a szerződés, illető
leg kötlevél kikötései irányadók. Aprított, vagyis 1 m-nél rövidebb darabokra 
felvágott olyan tűzifát, amely tüzelési czélokra minden további felaprózás nélkül 
alkalmas, csak suly szerint szabad ugy a nagyban, mint a kicsinyben való 
eladásnál árusítani. 

b) Űrmérték, illetőleg köbtartalom szerint való eladásnál: 
1. Tűzifánál az ürköbmétert. Ürköbméter alatt hosszoldalukkal egymásra 

fektetett 1 m hosszú hasábokból vagy dorongokból lehetőleg tömören össze
állított olyan 1 m hosszú rakást kell érteni, amelynek magassága vasúti vagy 
hajóállomáson, tutajkötő rakodón vagy kiseladásra berendezett raktárakba tör
ténő átadás esetén 1 m; olyan erdei rakodón való átadás esetén, ahonnan a 
tűzifa már csak tengelyen vagy erdei vasúton kerül továbbszállításra, 105 cm; 
más erdei rakodón vagy vágásterületen való átadás esetén 110 cm. Amennyi
ben a magassági méret ettől eltér, megfelelő átszámításnak van helye. A rakások 
állékonysága céljából minden negyedik folyóméter gyanánt lehet 1 m hosszú 
kalodás (kalickás), vagyis hosszoldalukkal egymásra keresztben fekvő hasáb- vagy 



dorongsorokból álló rakást közbeiktatni; az ilyen rakást azonban száraz fából 
110 cm, nyers fából pedig 120 cm magasra kell rakni. Ha a rakás magassága 
nem egyenlő, mindig a legkisebb magasságot kell számításba venni. 

2. Gömbölyű-, épület és műfaválasztékoknál a 11 cm és ennél kisebb 
középátmérőjü rudaknál a folyómétert, 12 cm és ennél nagyobb középátmérőjü 
törzsrészeknél pedig a tömköbmétert. A hossznságnak s igy a folyóméterek 
számának megállapításánál a rúdnak, illetve fatörzsnek a hossztengelyrt merő
leges két vágáslap között mért kisebb hosszúságát kell alapul venni s a hosszu-
ságot egész és tizedrész méretekben megállapítani. A 10 cm-né\ rövidebb törzs
részeket csak abban az esetben szabad számításba venni, ha a vevő azt mint 
különleges hosszúsági méretet a vételi szerződés megkötése alkalmával kifeje
zetten kívánta. A köbtartalom kiszámításánál a törzset olyan hengernek kell 
tekinteni, amelynek hosszúsága az előbbiek szerint méterekben és egész deci
méterekben mért hosszúság, alapja ellenben egy olyan körnek a területe, amely
nek átmérője egyenlő a törzsnek a hosszúság felénél mért középátmérőjével. 
A középátmérőt két egymásra merőleges méret átlagában kell számítani és 
mindig csak egész cm-ben mérni; a keresztirányban mért két átmérő egyikének 
mindenkor a törzs legkisebb átmérőjének kell lennie. Az átmérőt mindig kéreg 
nélkül kell mérni; amennyiben tehát a törzs nem volna teljes hosszúságában 
lehántva (lekérgezve), a vastagságmérés helyéről a kérget a mérés előtt el kell 
távolítani. 

3. A fűrészelt vagy faragott választékoknál — a bányaszéldeszka kivételé
vel — a tömörköbmétert, amit mindenkor az anyag három méterének (hosszú
ság, szélesség és vastagság) összeszorzásával kell kiszámitani. A hosszúságnak 
a 10 cm-t, a szélességnek az 1 cm-t és a vastagságnak az 1 mm-t el nem érő 
részeit a köbtartalom megállapításánál csak akkor szabad figyelembe venni, ha 
a vevő ezeknek, mint különleges méreteknek a betartását a vételi ügylet meg
kötése alkalmával kifejezetten kívánta. Fiirészelt épületfánál vagy faragott fánál, 
vagyis azoknál a választékoknál, amelyek ugy a szélességi, mint vastagsági 
mérete legalább 8 cm, a vastagságot is csak egész centiméterekben szabad 
számításba venni. Amennyiben a három méret bármelyike az áru különböző 
részein eltéréseket mutat, a köbtartalom kiszámításánál a legkisebb méretet kell 
számításba venni. Kivételnek e tekintetben csak a szélezetlen vagy kúposán 
(nem párhuzamos élekkel) szélezett anyagnál van helye, ahol a szélességet a 
keskeny oldallap félhosszúságában kell mérni. Tompaélii faragott fánál a véko
nyabb végén átlalóval megmért teljes szélességet és a vastagságot kell számí
tásba venni. 

4. Bányaszéldeszkánál a folyómétert, melyet ép ugy kell meghatározni, 
mint a gömbölyű épület fánál. 

5. Magyar (gönczi) vagy német dongánál az akót a kereskedelemben 
szokásos méretezés szerint. 

Az árjegyzékben fel nem sorolt azoknál a választékoknál, amelyek leg
magasabb ártételeinek megállapítását a rendelet 2. §-a a helyi faármegállapitó 
bizottság hatáskörébe utalja, a következő mértékegységeket kell alapul venni: 



a) vágási hulladék-, galy- és tuskófánál a környékbeli eladásnál használatos 
méretegységet (kétfogatú fuvar, hátteher, rakás stb.), amelynek legkisebb méreteit 
azonban a rendeletben meg kell határozni; 

bí) mezőgazdasági czélokra szánt, 8 cm.-nél vékonyabb gömbölyű, hasított 
vagy fürészelt és egyik végükön meghegyezett karóknál a 100 vagy 1000 darabot, 
azonban mindenkor meg kell jelölni az egyes karók hosszúsági méreteit is; 

c) zsindelynél, drániczánál az 1000 darabot az egyes darabok hosszúságának 
megjelölésével. 

B) Minősítési feltételek. 

/. Tűzifa. 

Fanem szerint kemény tűzifa elnevezés alá esnek a bükk-, cser-, tölgy-, 
•gyertyán-, kőris-, juhar-, szil-, ákácz-, szelidgesztenye- és vadgyümölcsfából 
termelt készletek. 

A többi lombfanemek lágy lombtüzifa elnevezés alá esnek. 
A fenyőféléknél suly szerint való eladás esetében az összes fenyőfajták 

egyenlő elbírálásban részesülnek, mig az ürméterenkénti eladásnál az árjegyzékben 
használt elnevezés az irányadó. 

Választékolás tekintetében: 
1. hasábfa az olyan tűzifa, mely a kereskedelmi szokásoknak megfelelő és 

i u r irányában mérve legalább 13 cm méretű 1 m hosszú hasitványokból áll; 
2. vegyes tűzifa az olyan tűzifa, amely hasábfa és dorongfa olyan keve

rékéből ál, amint az a termelésre érett erdőből kikerülni szokott; amennyiben 
a dorongok száma az összes darabszám 40° o-át meghaladja, csak a dorongfa 
ártétele alkalmazható; 

3. dorongfa az olyan tűzifa, amely 1 m hosszu, legalább 8 cm felső 
átmérőjű gömbölyű darabokból áll; 

4. vékony dorongfa az olyan tűzifa, amely 1 m hosszu, legalább 4 cm 
felső átmérőjű gömbölyű darabokból áll; 

5. hántott vargafa a tölgykéreg termelésénél nyert olyan kéregmentes, 
gömbölyű tűzifa, amelyet a kereskedelemben szokásos minőségben termeltek. 

A felső átmérőben 4 c/w-nél vékonyabb darabokból álló vagy ennél 
•vastagabb, de 1 m hosszu részekre fel nem vágott ágakból álló tűzifa: a 
galyfa; a tuskók kiirtásából és széthasitásából származó szabálytalan, ürméterekbe 
nem rakásolható darabok: a tuskófa. 

Hulladékfa az, amely 1 m hosszúságot el nem érő és olyan szabálytalan 
darabokból áll, amelyek az előbbiekben megszabott méretkikötéseknek meg nem 
felelnek és szabályszerűen nem rakásolhatók. 

Selejtesség tekintetében a kereskedelmi szokások irányadók. 
Nyersfa az, amelynek termelése a szállítást megelőzőleg három hónapon 

belül történt. 
A kemény lombfa között eiőforduló lágy lombhasábok, illetve dorongok 

nem kifogásolhatók abban az esetben, ha azoknak száma az összes hasáb-, illetve 
dorongszáma 3%-át meg nem haladja. 



//. Faszén. 
Az áruba bocsátott faszénnek lehetőleg vízmentesnek kell lennie; azaz az 

összes suly 10°'o-ánál több vizet semmi szin alatt nem szabad tanalmaznia. 
Darabos szén az, amelyben előforduló darabok bármely irányban métve-

3 cm méretűek; az ennél kisebb darabokból és törmelékekből álló szén: porszén. 

///. Gömbölyű fenyőfa. 
Minőség tekintetében ennek az anyagnak műszaki ezélokra alkalmasnak és 

egészségesnek kell lennie. 
IV. Gömbölyű lombfa. 

Az ártételek csak egészséges, műszaki ezélokra alkalmas rönkökre terjednek 
ki, a kereskedelemben szokásos minősítés szerint. Különleges minőségnek csak 
a repülőgép- vagy borítólemez- (fournier) gyártásra alkalmas rönkök tekinthetők. 
Az I. osztályú tölgy minősítése tekintetében a budapesti tőzsdén szokásos 
minősítés irányadó, mig az átlagos minőség magában foglalja a tőzsdei szokás 
szerint II. osztályúnak minősített fürészrönkőt is. 

V. Fürészelt és faragott fenyőfa. 
A válogatott lucz, asztalosáru és építőanyag minősítés alá csak a legalább 

3'S m hosszú és ennél hosszabb fürészanyag sorolható, mig a 3 -8 m-nél rövidebb 
anyag rövidárunak minősítendő. Az anyag szélességének a 3 -8 m hosszú árunál 
legalább a 11 cm-t el kell érnie. A többi választékoknál a hosszúsági méret az 
árjegyzékben van megjelölve. A szélességi és vastagsági méretekre nézve a 8/s cm 
keresztmetszetet meg nem haladó anyagot lécznek, az ezt meghaladó méretű 
anyagot pedig fürészelt épületfának kell minősíteni. 

A válogatott lucz csupán a kereskedelmi szokások szerint elsőosztályu 
luezfenyőárut foglalja magában, legfeljebb 5 % elsőosztályu jegenyefenyővel. 

Az asztalosáru minősítés alá a régi kereskedelmi minősítés szerint szokás
ban volt osztályozatlan és pengehulló (Messerfallend) harmadosztálymentes 
anyagok, valamint az erdélyrészi minősítés szerint harmadosztályúnak minősitett 
luezfenyőanyagok esnek. Építőanyag az ennél gyengébb minősítésű, de műszaki 
ezélokra használható választék. 

VI. Fürészelt lombfa. 
Tönkárunak csak a 3—4 m hosszú, 25—80 mm vastag, a keskenyebb 

oldalán legalább 14 cm széles, szélezetlen és egész vagy fél tönkökbe kötött 
árut lehet minősíteni. Az I. és II. osztály minősítése tekintetében a budapesti 
tőzsdén alkalmazott minősítés irányadó. 

IV. 
A m. k i r . minisztériumnak 3418/1918. M. E. számú rendelete az 1918. évi 
bükk- és tö lgymakktermés zá r a l á vételéről és forga lmának szabá

lyozásáról. 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 



1. §• 
Az 1918. évi bükk- és tölgymakktermés a közszükséglet czélszerü biztosítása 

érdekében zár alá vétetik. 
A zár alá vétel nem akadályozza az erdőbirtokost abban, hogy bükk- és 

tölgymakktermésének beszedéséről gondoskodjék, vagy hogy azt az erdőben a 
helyszínén állataival feletesse. Egyébként azonban bükk- és tölgymakktermésével 
csak a földmivelésügyi miniszter engedélyével rendelkezhetik, nevezetesen csak 
ily engedélylyel s ennek értelmében szabad a bükk- és tölgymakknak bérbeadás 
utján való feletetése, továbbá a beszedett bükk- és tölgymakknak felhasználása, 
feldolgozása, árusítása vagy bármely más módon való forgalombahozatala iránt 
rendelkeznie. 

2- §• 
Ha az erdőbirtokos bükk- vagy tölgymakktermésének beszedése, vagy annak 

az erdőben a helyszínén való feletetése iránt a kellő időben megfelelően nem 
gondoskodik, vagy ha az 5. §-ban megszabott bejelentést az ott megjelölt határ
időig meg nem teszi a törvényhatóság első tisztviselőjének kötelessége a makk
termésnek lefoglalása és a szükséghez képest közerővel való beszedése, vagy az 
erdőben a helyszínén sertésekkel feletetése iránt intézkedni. 

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

A törvényhatóság első tisztviselőjének intézkedése folytán beszedett bükk
vagy tölgymakkal a földmivelésügyi miniszter rendelkezik; az erdőbirtokost 
csak a földmivelésügyi miniszter által megszabott vételár illeti a felmerült költség 
levonásával. Ha pedig a törvényhatóság első tisztviselője a bükk-, illetőleg a. 
tölgymakknak az erdőben a helyszínén való feletetése iránt intézkedett, az erdő
birtokost csak a törvényhatóság első tisztviselője által állami erdőtiszt meg
hallgatásával megállapítandó bér fejében befolyt összeg illeti a felmerült költség 
levonásával. 

A törvényhatóság első tisztviselője által a jelen szakasz alapján tett intézkedések 
hatályosak azzal szemben is, aki az erdőbirtokossal kötött szerződés alapján, 
vagy egyéb jogalapon a bükk- és tölgymakkterméssel rendelkezhetik. A felek 
közti jogviszonyt a jelen szakaszok egyébként nem érintik. 

3. §• 
A földmivelésügyi miniszter a zár alá vett bükk- és tölgymakktermést a 

feltételek egyidejű megállapításával a zár alól egészen vagy részben feloldhatja. 

4- §• 
Zár alá vétel az összes kincstári erdőbirtokok bükk- és tölgyniakktermésére 

is kiterjed. 
5. §. 

Az összes bükk- és tölgyerdőbirtokosok kivétel nélkül kötelesek az 1918. év 
szeptember hó 5-éig az Állat- és Takarmányforgalmi Részvénytársaságnak 
(Budapest, IV. ker., Dorottya-u. 2.) bejelenleni: 



1. a várható bükk-, illetőleg tölgymakktermést métermázsákban; 
2. ha a makkoltatás bérbe van adva, a bérlő nevét; 
3. a sertések számát, melyeket a tulajdonos vagy bérlője makkoltatni kivan; 
4. az e czélra felhaszálandó bükk- és tölgymakkmennyiséget; 
5. az ezután fenmaradó bükk-, illetőleg tölgymakk hozzávetőleges mennyiségét. 

0. §• 
A tölgy- és bükkerdőbirtokosok, illetőleg bérlők kötelesek az összes össze

gyűjtött bükk- és tölgymakkfeleslegeket a földmivelésügyi miniszter által meg
állapítandó áron az Állat- és Takarmányforgalmi Részvénytársaságnak átengedni 
-és e végből az Állat- és Takarmányforgalmi Részvénytársaság megbizotlainak átadni. 

7- §• 
Mindazok, akik tölgy- és bükkmagot akarnak beszerezni, kötelesek e 

szándékukat és a szükségelt mennyiséget a földmivelésügyi miniszternek bejelenteni. 
E bejelentések alapján a földmivelésügyi miniszter az igénylőknek utalványokat 
adhat ki az illető makkmennyiségekre s az ekként utalványozott mennyiségek 
kiszolgáltatására vonatkozó intézkedéseket az Állat- és Takarmányiorgalmi 
Részvénytársaság teszi meg. 

8. §• 
Aki az előbbi szakaszok valamely rendelkezését megszegi vagy megszegésénél 

bármely módon közreműködik, az, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással 
és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ha megállapítandó annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes 
cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés kétezer koronán 
felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. 

Arra a készletre nézve, amelynek tekintetében a kihágást elkövették, a 
rendőri büntető eljárás során a törvény értelmében elkobzásnak van helye. 
Az elkobbzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt illeti, többi része, a fel
merült költség levonásával, a Hadirokkantak Segélyalapja javára fordítandó. 

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető 
bíróságnak, az államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrend
őrségnek hatáskörébe tartozik. 

9- §• 
A m. kir. minisztériumnak mindennemű széna és szalma, valamint minden 

egyéb szálas- és tömegtakarmányfélének vasúton, hajón vagy gépkocsin történő 
szállításához szükséges igazolványok tárgyában 968/1918. M. E. szám alatt kiadott 
(a Budapesti Közlönynek 1918. évi márczius hó 19. napján megjelent 66. számában 
kihirdetett) rendeletében foglalt rendelkezések kiterjesztetnek a bükk- és tölgy
makk szállítására is, mihez képest bükkmakkot és tölgymakkot nem postai polgári 
forgalomban közforgalmú vasúton, hajón vagy gépkocsin a város vagy község 
területén kívül eső helyre csak az említett rendelethez csatolt minta szerinti 
szalmasárga alapnyomásu papíron kiállított hivatalos szállítási igazolványnyal 
szabad szállítani. 



10. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Ettől a naptól kezdve az 
1917. évi bükk- és tölgymakktermés zár alá vételéről és forgalmának szabályo
zásáról szóló 4458/1917. M. E. számú (a Budapesti Közlönynek 1917. évi november 
hó 22. napján megjelent 270. számában kihirdetett) rendeletnek 9. §-ának helyébe 
a jelen rendelet hatályosságának területén a jelen rendelet 9. §-ának rendel
kezései lépnek. 

A jelen rendelet hatálya Horvát-Szlavonországokra nem terjed ki. 
Budapest, 1918. évi július hó 29. napján. 

Dr. Wekerle Sándor s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

V. 

109069/1918. F. M. számú rendelet a bükk- és tö lgymakkért követelhető-
legmagasabb á r megállapításáról. 

A m. kir. minisztérium 3418/1918. M. E. számú rendeletének 2. és 5. §-ában 
nyert felhatalmazásom alapján a következőket rendelem : 

1. §• 
Bükk- és tölgymakknak árát közvetlen termőhelyén (erdőben, fa alatt), 

sertésekkel béretetés utján való értékesítés esetén szerződő felek közös meg
egyezéssel állapítják meg. 

Köteles azonban a makkoltatást bérbeadó erdőtulajdonos, vagy kezelője a 
makk feletetésére kötött szerződést a makkoltatásra felhajtott sertések tulajdono
sának, sertések számának, továbbá a makkoltatás helyének és időtartamának 
pontos megjelölésével jóváhagyás végett a makkoltatás megkezdése előtt az 
Országos Sertésforgalmi Irodának (Budapest, IV., Váczi-utcza 24. sz.) bemutatni. 

2. §. 

Sertésekkel fel nem etetett bükk- és tölgymakknak közvetlen termőhelyén 
(erdőben, fa alatt) legmagasabb ára métermázsánként 10 korona. 

3. §. 

A bükk- és tölgymakknak a 2. §-ban megállapított legmagasabb árán felül 
szedési, szállítási, rostálási s vasutba való berakási költségeinek a termelési és 
szállítási viszonyok figyelembevételével esetenként való megállapítására, jelen 
rendelettel a bükk- és tölgymakk összegyűjtésével megbízott Állat- és Takarmány
forgalmi Részvénytársaságot hatalmazom fel. 

4- §• 

Ezen rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1918. július hó 30. 



Őzbak sebzett vagy hibázott . . . . . . 40 K; elejtett 100 K 
Zerge „ » „ . . . . . . 80 „ tt 350 tt 

Szarvasbika sebzett vagy hibázott... 200 , 
8-as 1000 tt 

10-es 1400 11 

12-es 1800 tt 

14-es . . . . . . . . . . . . 2200 t! 

16-os . . . — — — 2600 tt 

18-as 3000 11 

20-as és azon felüli. . . . . . . . . . . . . 3400 tt 

Ha a kifőzött agancs súlya a 6 kg-t meg nem haladja, minden 
félkilogramm súlytöbbletért 200 K külön dij fizetendő. 

Vaddisznó: 
kocza, vagy malacz sebzett vagy hibázott 20 K; elejtett 80 K 
fiatal agyaras „ „ „ 20 „ „ 150 „ 
erős agyaras (ha az agyar hossza 15 cm-nél 

nagyobb) sebzett vagy hibázott 20 „ „ 200 „ 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivátalnak, erdőhivatalnak és a 
m. kir. erdőőri szakiskolának. 

Az erdó'kincstári vadászteriileteken bárczaváltás alapján gyako
rolható vadászat dijainak módosítása tárgyában. 

1357/1918/ I I /B/ l .F . M.sz. — Az erdőkincstári vadászterületeken 
bárczaváltás alapján gyakorolható vadászatról szóló, hivatali elődöm 
által 19148/1911/II/2. szám alatt kiadott szabályzat 4., 5. 6., 9. és 
11. §-aiban előirt dijakat és kártérítési összegeket következőleg 
módosítom. 

A szabályzat 4. §-a szerinti, egy napra (24 órai időtartamra) 
érvényes vadászbárczáért fizetendő alapárat 30 (harmincz) koronával 
állapítom meg, mely összegben a kisérő erdő- vagy vadőrt meg
illető 10 (tiz) korona benfoglaltatik. 

Az ezen alapáron felül a vadászat gyakorlatáért az idézett 
szabály 5. §-a szerint fizetendő dijakat következőleg állapítom meg: 



.Medve: 
2 éven aluli sebzett vagy hibázott 50 K; elejtett 1000 K 
2 éven felüli w  w  » 50 » » 2000 » 
Siket- és nyirfajd sebzett vagy hibázott.. . 50 100 
Szalonka . . . . . . — „ 10 » 
Császármadár . . . . . . — . . . —• „ » 10 » 

Ezeken felül a szabályzat 6 §-a szerint biztosítékokat őzbakra 
100 koronában, zergére 300 koronában, szarvasbikára 1000 koroná
ban, siket- és nyirfajdra 70 koronában, a 9 §-ban felsorolt raga
dozók szőrméjeért fizetendő dijakat pedig következőleg állapí
tom meg: 

Hiuzért 100 K 
Farkasért . . . . . . ._. . . . . . . 80 „ 
Rókáért 40 „ 
Nyestért 50 „ 
Nyusziért 60 „ 

Végül a 11. §-ban felsorolt kártérítési összegeket következőleg 
állapítom meg: 

Özsutáért vagy gidáért 200 K 
Zergekecskéért és gidáért . . . . . . 300 „ 
Siket- vagy nyirfajd jérczéért . . . . . . 150 » 
Szarvastehénért . . . ___ . . . . . . . . . . . . 600 „ 

Egyebekben az elől idézett szabályzat, valamint az 1914. évi 
• 85656. sz. a. kiadott pótintézkedések rendelkezései nem változnak. 

Budapest, 1918. évi július hó 4-én. 
A miniszter rendeletéből 

Barthos 
miniszteri tanácsos. 

VII. 
KÖRRENDELET. 

Valamennyi törvényhatóságnak 

A ragadozó és kártékony vadnak méreggel való Irtására ideje
korán megadandó hatósági engedélyek tárgyában. 

1476/1918/ I I /B/ l . F. M. szám. — Ismételten s az utóbbi 
időben mind sűrűbben érkeznek be hozzám panaszok, hogy a 
vadászterületek tulajdonosai és bérlői a ragadozó vadnak méreggel 



való irtásának engedélyezése iránt benyújtott kérvényeik elintézé
sét megkésetten s a mérgezésre egyedül alkalmas téli évad elmulta 
után oly időben veszik kézhez, amikor a ragadozó vadnak irtása 
érdekében mérgezett csalétket kitenni már nemcsak nem jár 
eredménynyel, de egyenesen veszedelmes, mert a tavasz beálltakor 
az erdőbe hajtott legelő háziállatok épségében végzetes bajokat 
okozhat. 

A hasznos vadállományoknak a ragadozók károsításaival 
szemben mérgezés utján való megvédése is — különösen a mai 
közélelmezési nehéz viszonyok között — olyan mellőzhetetlen 
kötelességévé teszi minden arra hivatott hatóságnak és közegnek, 
hogy lelkiismeretesen hajtsa végre az e tárgyban szükséges intéz
kedéseket. Ezekre való tekintettel tehát és utalással a 23542/1895. 
F. M., 25444/1897. B. M. és 16086/1899. B. M. számok alatt 
kiadott körrendeletekre, a belügyminiszter úrral egyetértőleg uta
sítom a törvényhatóságokat, hogy az emiitett kérvényeket minden
kor soronkivül intézzék el akként, hogy a vadászterületek tulaj
donosai és bérlői idejekorán beadott kérelmei alapján okvetlenül 
már a tél elején a mérgezési engedélyek birtokába jussanak. 

Szükségesnek tartom ez alkalommal figyelmeztetni arra, hogy 
ezen mérgezési engedélyek megadása körül egyes törvényható
ságok részéről tanúsított késedelmes eljárás ürügyéül felhozott 
azon körülmény, hogy a vadászati évad lejárta előtt megadott 
mérgezési engedély a szomszédos vadászterületekről átkóborló 
vadászebek s különösen kopók épségét veszélyezteti, az engedély 
késleltetésének indokául el nem fogadható. 

Az elől idézett rendeletek értelemben ugyanis a mérgezési 
engedélyek mindenkor már a tél kezdetétől fogva s illetőleg a 
mérgezésre alkalmas időszak egész tartamára adandók meg, mert 
a közigazgatási bizottság a mérgezési időt s annak tartalmát csakis 
a 23542/1895 számú utasítás 8. §-a szerint (ahol házi sertések 
járnak, a mérgezésnek helye nincs) korlátozhatja, továbbá mert a 
hasznos vad ápolásához és annak okszerű tenyésztését és szapo
rítását veszélyeztető kártékony és ragadozó vad irtásához fűződő 
országos érdekek a szomszédos vadászterületek tulajdonosai és bérlői 
által folytatott kopózás vagy más ebekkel űzött vadászat magán
érdekeinek alá nem rendelhetők s végül mert a kártékony és 



ragadozó vad mérgezése éppen a tél kezdetén szokott leginkább 
sikerre vezetni, a szomszédos vadászterületek bérlői és tulajdonosai 
pedig a vadászatot, ha ebeiknek a mérgezési eljárás alatt álló 
területre való kóborlásától tartanak, a kopózás mellőzésével is 
szabadon gyakorolhatják. 

Budapest. 1918. évi július hó 10-én. 

A miniszter helyett: 
Rakovszky 
államtitkár. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1918. évi július hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 

Az ákáczfa monográfiája . . = Am. Hazánk házi faipara (Gaul Karoly) = H. F . 
Alapitványi kamat . = ak. Hirdetési dij az E . l..-ban = hd. 
Alapitványi tőketörlesztés = att. Hirdetési dij „Erdó'"-ben = Ehd. 
Alapitványi tőkekiegészités = attkg. Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 
Altiszti segélyalap = Asa. segélyalapitvány = H. I. a. 
Átfutó bevétel — - — = áb. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Bárő Bánffy-D.-alapitvány — .. . = B B a . Kedvezményes lapdij — = kid, 
Bedő-Albert-alapitvany = BAa. Készpénzalapitvány = k. a. 
Bükktüzifa romlása stb. = Bt r . Külföldi fanemek tenyésztése- = Kft. 
Egyéb bevétek = Egy. Lakbér-- - = lb. 
Erdei facsemeték nevelése- = Ecs. Lapdij (F.rd. Lapok) = ld. 
Erdészeti Géptan = Egt. Legelő-erdők berendezése = M. L. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei — = E L . Magyar Erdészeti Oklevéltár = E O T . 
Erdészeti Növénytan I I . rész— ... = Nvt. I I . Népszerű növénytan - — = N. Nvt. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Nyugdijalap = Ny. a. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. Perköltség - - = Prk. 
„Erdő" czimü lap . . . . . . = Eld. Postaköltség . . . . . . = pk. 
Erdőőr.- . . . . . . _ . . . = Eő . Rendkívüli bevétel = rb. 
Erdőrendezéstan ( B e l . ) - = Rz. Rendszeres növénytan I. R - = Rnt. I. 
Erdőrendezéstan (Fekete) . = Rzf. Szantner-Oyula-alap... = Sza. 
Erzsébet-királyné-alapitvány = E. a. Szálalő Erdők Berendezése . . . . . . = Szeb. 
frtékpapirok kamatai . . . . . . ... — = Ek. Székesfehérvári ism. alap = Sz. i. a. 
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ee. Tagsági dij = td. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító Tangens-táblázatok _ • = T t . 

szövettana - _ — Fösz. Gr. Tisza-Lajos-alapitvány . . . . . . == T L a . 
Fából készült czukor és alkohol— = Fcza. Tölgy és Tenyésztése = Töt. 
Fatömegtáblák . . . = Ftb . Wagner-Károly-alapitvány . . . . = WKa. 
I. Ferencz-József-alapitvány = I. F . J . a. 

Alsólunkói v. urb. hd. 48-60. Apatini erdőhiv. hd. 24-75. Aistleitner Hugó 
td. 20-—. Arnaut Miklós td. 20-—. Almássy István td. 4-—. Ávrám György Eő. 
72'—, pk. 5-40. gr. Ambrózy Gyula td. 8'—. Acsev. td. 20-—. Ajtay Viktor td. 
10'—. Ágosíoniaki v. urb. I. F. J . a. 340-—. Ávrám György td. 2 0 — . Apáthy 
Vilmos td. 2 0 — , Eő. 12-—, pk. 1-—. Árvái urad. igazgatóság hd. 27-60. Binder 
Béla td. 20-—. Brádi jár. erdőg. I. F. J . a. 2786-50. Burner Károly Eő. &—, 
pk. —-62. Bükhel János td. 20-—. Bedő Zoltán td. 2 0 — . Bertsik Andor td. 52-—. 
Bögözy Antal td. 2 0 — . Bachó János td. 20-—. Balogh Boldizsár td. 20—. 
Barabássy József td. 2 0 - - . Bartóky József td. 20-—. Béky Albert td. 20—. 
Boeriu Virgil td. 20 - —. Bodor Gyula td. 40-—. Borhy György td. 4-—. Bránszky 
László td. 132-—. Békeffy Rémig td. 20-—. Bachrathy József td. 20'—. Bálint 
Ferencz td. 20-—. Bársony József td. 68 - —. Bartha Gábor td. 4 - —. Bazin város 
td. 20'—. Bruckner Nándor-td. 20-—. Beszterczebányai püsp. urad. td. 16-—. 
Borbát Gerő ak. 16 -—. Bakkay József td. 20-—. Barcs Kálmán ak. 8'—. Bartók 
Ernő td. 20-—. Bóna Endre td. 10-—. Braxatoris Zoltán td. 20-—. Brassói g. n. 
egyház td. 20 - —. Brassó város td. 4-—. Buchelt Béla td. 20-—. Buhescu Terentius 
td. 20-—. Bábafalvi v. urb. I. F. J . a. 1-32. Bálás Sándor td. 36-—. Bodó Károly 
td. 20-—. Bohunitzky Endre td. 20-—. Brannich Kálmán td. 20-—. Baiersdorf 
Nándor td. 4 - —. Bemard József td. 20-—. Bevelaqua István td. 2 0 — . Bácher 



Adolf td. 20 -—. Beszterczei erdőig, hd. 42 -65. Beszterczebányai áll. erdőhiv. 
I. F. J. a. 19-—. özv. Boksay Qusztávné ak. 12-—. Borbély Sámuel td. 10—. 
Bozér Jenő td. 20 - —. Benkő Gyula Eő. 30*—. Besztercze város td. 4 - —. Bohunitzky 
Endre td. 20-—. Bodor Gábor td. 20-—. Borsod-Hevesi Erdőipar R.-T. (Pető 
Béla) k. a. 500'—. Brausil Miksa td. 2 0 — . Bácsfalu község I. F. J . a. 119-23. 
Beszterczei erdőig, ld. 120-—. Bucsányi József td. 3 6 — . Cseh Árpád Eő. 6—, 
pk. —-60. Clement Károly td. 10-—. Czebeczauer József td. 32-—. Cséti Viktor 
Eő. 6 -—, pk. —-60. Czauner András Eő. 6 -60. Csopey Kornél ak. 16—. Cservenka 
Antal td. 64-—. Csanády Attila td. 50-—. Divényi urad. hd. 380-10. Dávid János 
td. 20-—. Divald Béla ak. 7-—. Danieck Géza td. 20\_ . . Dezsényi Gyula td. 
20*—. Dobsina város td. 20 - —. Dianovszky Pál ak. 16'—. Dénes Zoltán td. 
4-—. Deák Gerő td. 20-—. Dénes Géza td. 20'—. Dés város attkg. 100-—. Érsek 
Árpád td. 20 -—. Ernyey Károly td. 10-—. Egry Ferencz td. 36-._.. Ercsényi Béla 
td. 20-—. Erdőssy Bódog td. 20-—. Eisler J . és testvére td. 20-—. Eleőd Ákos 
Rz. 6-—, Eő. 12-—, Nvt..II. 12-—, Egt. 4'—, pk. —-90. Eperjesvidéki m. kir. 
jár. erdőg. Kisszeben város nevében I. F. J. a. 975"—. Esztergomi m. kir. jár. 
erdőgondnokság Esztergom város nevében I. F. J . a. 279-40. Felsőlunkói v. urb. 
hd. 33-60. Földhitelint. Ék. 1796-—. Fröhlich Brúnó td. 20-—. Ferdinánd Andor 
td. 20-—. Fekete János td. 20-—. Fekete Zoltán td. 20-—. Fischer Károly td. 
20-—. Fogarasi eidőgond. I. F. J . a. 445-—. Fogassy Gyula hd. 9'—. Füzy Zoltán 
ak. 19-—. Finke Mihály td. 24-—. Felváczai v. urb. hd. 32-70. Figuli Lajos td. 
2 0 - - . Faipar szerk. Rz. 10—, Ttny. 6-—, Szeb. 1-20, Rzf. 12-—. Fülöp József 
td. 20-—. Fábry Alajos td. 4-—. Fischgrund Izsó att. 500-—. Fischer Lajos td. 
20*—. Fekete Ferencz td. 40 -—. Ferenczy Lajos td. 48-—. Füstös Zoltán td. 12-—. 
Faértékesitő hiv. WKa. 348-—. Francz János td. 16—. Friedman Hermán td. 
20-—. Faértékesitő hiv. 100-—. Fogassy Gyula WKa. 82-—, I. F. J . a. 9 5 — . Fa
értékesitő hiv. hd. 117-—. Fülöp szász coburg-gótai hercz. erdőpénzt. hiv. I. F. J . a. 
1489-50. Germán Dante áb. 10-—. Gruber Gyula td. 20-—. Gálffy István td. 20-—. 
Gliga Miklós Eő 6-—, pk. —-62. Gojdits EJéla td. 12-—. Garó Ferencz td. 20—. 
Gründl Gyula ak. 32-—. Günther József td. 20 - —. Gyarmathy Mózes td. 20-—. 
Győry Jenő td. 20-—. Gavalik Sándor td. 20'—. Giller János td. 20-—. Grosz 
Miksa td. 20-—. Gruber Károly td. 10-—. Giller Albert ld. 10-—. Gintner 
Bálint td. 28-—. Gellért László td. 20-—. Gőzsy Gyula hd. 8'80. Gutseel József 
Eő. 6-—, pk. —-67, áb. 3'33. Gyula város hd. 32-60. Gondol Dezső ak. 14-—. 
n. Garlathy Kálmán jogutódja Garlathy Oszkár attkg. 40'—. Halász József 
Eő. 6 — , pk. 1—. Horváth István Eő. 6-—, pk. —-67. Héjas Kálmán td. 4-—. 
Hacher Gyula td. 20-—. Hajdú János td. 20'—. Halász József td. 20-—. Hulka 
Dániel td. 20-—. Hering Albert td. 20-—. Hertelendy József td. 20-—. Hoffmann 
Antal td. 2 0 — . Huszár Kornél td. 20-—. Hajdú Dezső td. 20-—. Hamar 
László td. 2 0 - - . Holicsi urad. td. 4 - —. Hornung .Gusztáv td. 20 -—. Havas 
János att. 48-—. ak. 9-—. Hesz Ágoston td. 20-—. Havelka Ágoston Eő. 6-—, 
pk. —-67, áb. 1-83. Horváth Valter td. 36-—. Hammernyik Béla td. 20'—. 
br. Haupt Stummer Leó td. 20-—. Hauser Margit lb. 200 -—, üb. I - —. Hornik 
Károly Asa. 3-—. Hohenlohe urad. td. 4-—. Hantos Ernő td. 20-—. Hungária 
Bank I. F- J. a. 10-51. Ivancsó Bertalan td. 2 0 — . Ivanich Ferencz td. 20-—. Iváskó 



Sándor td. 2 0 — . Incze Manó 20'—. Ianotyik Károly td. 10-—. Jankó Sándor 
td. 20 - —. Juhász János kid. 3 - —. Jüngling János td. 20-—. özv. Janatka Józsetné 
ak. 30-—. Koháry Dezső hd. 31-20. Kluger Antal Eő. 12-—, pk. 1T7. Kögl 
Árpád td. 20-—. Kallivoda Andor attkg. 80-—. dr. Kirer Vilmos td. 20—. 
Koller János attkg. 20-—. Kolozs József td. 2 0 — . Komsa György 31-20. 
Konka Ferencz 70-—. Környey Ferencz td. 20-—. Kovács Antal td. 10-—. 
Kovássy Kálmán td. 10-—. Krausz Ernő td. 20'—. Kálmán Viktor td. 20:— 
H. Karácsony Sándor td. 20-—. Kardóss Kálmán td. 20'—. Kenderessy Árpád 
ak. 15-—. Kodolányi Gyula td. 20-—. Kálmán Béla td. 10-—. Kassai g. akad. 
tan. ld. 9-—. Kisfaludy János ld. 10 -—. Kiszely Gyula td. 20-—. Krause Manó 
td. 20-—..Kún István td. 24-—. Király Emil td. 10-—. Kovordány Tamás td. 18'—. 
Krizmanits Ferencz td. 20-—. br. Kemény KHmán td. 20-—. Krajcsovits Ferencz 
td. 20-—. Kronberger Mór fia td. 20-—. Királyházai főszolg. hd. 32-60. Kolozs
vári erdőig, hd. 49-60. n. N. Kiss Miklós örök. ak. 20-— N. Kiss Pál ak. 20—. 
Kisábrándkai v. urb. I. F. J . a. 2-32. Kuppán József td. 20-—. Karsay Károly 
td. 2 0 - - . Kolosy Béla I. F. J . a. 1 2 0 ' - . Lázár Vazul Eő. 7-—, pk. - 7 0 . 
Liptóujvári főerd. hd. 25-—. Lux János td. 10"—. Lehoczky János lb. 60'—. 
Lang Ernő td. 20-—. Langhammer János td. 20-—. Löfi Jenő td. 20-—. Leber 
Antal td. 20-—. Lefz Lajos td. 20-—. Lotterhof Márton td. 20-—. Löbl Gyula 
td. 20-—. Löw Jenő td. 20-—. Lányi Gyula td. 20-—, Lugosi erdőig, ld. 18Ó-. 
Lippai főerdőhiv. Id. 286-—. Luncz Géza td. 20 -—, áb. 10'—. Lippai m. kir. 
főerdőhiv. hd. 24-55. Liptóujvári m. kir. főerdőhiv. hd. 25 - —. Muraközy Pál 
td. 48-—. Mannert Ferencz td. 10 - —. Méhes Péter Pál td. 30-—. Mairovits 
Mór fia td. 20-—. Markovics Árpád td. 2 0 — . Markovics József td. 20-—. 
Marosi Antal td. 20 - —. Mikes János ak. 10-—. Mikolás Vincze td. 20—. 
Muzsnay Géza td. 20'—. Mattusovich Károly td. 20-—. Marosvásárhelyi adóhiv. 
ld. 16-—. Magyar Leszámítoló Bank ik. 376'—. gr. Mikes urad. td. 4-—. Maczkó 
Lajos td. 20-—. Mankovich Rezső td. 20-—. Magyar Mezőgazd. Szöv. td. 4-—. 
M.-szigeti erdőig, hd. 24-55. Merreider István td. 10-—. Mojzer Károly td. 20-—. 
Matejkó Gábor td. 20-—. Maróthy Emil td. 52-—. Máv. III. b. oszt. ld. 14-40. 
Mihályi Pál td. 20-—. Mitták Lajos td. 20 - —. Mariányi János td. 20'—. Maczkó 
János Eő. 6 -—, pk. —-60. M.-szigeti erdőig, ld. 200-—. Mikolásek György td. 10-—. 
Nagy János Eő. 6 -—, pk. - -65. Nyitrai székeskápt. attkg. 80'—. Niederland 
Rezső td. 10-—. Nagy Sándor td. 20- . Nagyváthy Béla td. 4-—. Neumann 
Is.ván td. 20-—. Nagy István td. 20-—. Nagyilondavidéki jár. erdőg. I. F. J. a. 
95-—. Nechay Oszwald td. 2 0 — . Nejediy Róbert td. 15-—. Nyul Sándor td. 
20-—. Napholtz Jenő td. 20-—. Gárdonyi Nagy László td. 2 -—. Nagyenyed 
város td. 20-—. Nádas Béla att. 300—. Osterlamm Ernő td. 10-—. Orosz Tamás 
td. 20-—. Orosz Zoltán td. 20-—. Ódor Ignácz Eő. pk. —-60. Onczay László 
td. 20-—. Obezsiáni v. urb. hd. 4P35. Orlovszky Gyula td. 20-—. Orsovai 
erdőhiv. hd. 24-55. Orsovai erdőhiv. ld. 200-—. Poros'.kai urad. hd. 52-10. Polcsnyák 
Mihály Eő. 6-—, pk. —-60. Petrikovich János td. 20-—. Papp István td. 20—. 
Paczner Károly td. 3 6 — . Papp Simon ak. 15-—. Pásztor Sándor td.20-—. Pauks 
Pál td. 24-—. Pelach Ádám hd. 13-60. Polnisch Árpád td. 20-—. Popovits Ottó 
td. 20-—. Partos Vilmos td. 20-—. Páter Ernő td. 36-—. Péter F. S. td. 20-—. 



Petricsek Adolf td. 20-—. Pfenigberger Félix td. 52*—. Pokorny István td. 2 0 — . 
Paulovits Pál Eő. 6-—, pk. —-60. Payer Sándor att. 20 -—, pk. 3'—. gr. Perger örök. 
ld. 10-—. Peti József td. 36.—. Plachy Teofil td. 20'—. Pöschl Ferencz td. 2 0 — . 
Plotenyi Jenő td. 2 0 — . Páll Miklós ak. 10—. Pálka Gyula td. 10—. Petricsek 
István td. 20-—. Paul Péter td. 20-—. Predolényi g. k. egyház hd. 52'10. Pesti 
Hirlap Eő. 6 —. özv. Prátzner Károlyné hd. 4-—. Party József td. 20-—. Pozsony 
sz. kir. város td. 20-—. Révai testv. Ecs. 3-—. Rimler Pál td. 4-—. Ritter Károly 
td. 20-—. Révai Samu Eő. 6'—, pk. —-67. Rumann Ernő td. 16-—. Rajtsán János 
td. 20;—. Rigán Sámuel td. 20-—. Riedl Gyula td. 12-—. Rochlitz Béla att. 
20-—, ak. 5'—. Rákossy István td. 20'—. Rosmanith Albert td. 4-—. Rakovszky 
György att. 400-—. Racskó József Eő. 6'—, pk. —•62. Rónay Antal td. 20*—. 
Roth Dezső td. 20-—. Sándor Imre hd. 11 60. Schmidt Vilmos td. 20-—. Szatmár-
Németi város attkg. 100-—. Szinnay Árpád Rz. 10 -—, Ftb. 6 -—. Segesvári erdőhiv. 
npt. 1 1 — pk. —'30. dr. Szabó Sándor td. 10-—. Schmuck Hugó td. 20-—. 
Schwarcz testvérek td. 36-—. Szecskay Dezső td. 20'—. Szigeti Rezső td. 20-—. 
Sárói urad. td. 20-—. Schanczer Ignácz td. 20-—. Schmidt Ferencz (R.) td. 
20-—. Schuster András td. 20'—. Soltész Gyula td. 20"—. Sterba Szabolcs td. 
20 -—. Sternberg Frigyes ak. 20-—. Szabó Ignácz td. 20-—. Szalay András hd. 
26-60. Szántó István td. 20-—. Székely István td. 4-—. Szepessy Elek td. 4 4 — . 
Sztélék Norbert td. 16-—. Somogyi Géza td. 20-—. Spangel Ernő td. 20'—. 
Szabó János Eő. 6'—, pk. —-67. Szaltzer Lajos td. 4- —. Szíklay Lajos ak. 10 -—. 
Sailer György td. 36-—. Schleifer Bertalan td. 20-—. Stark Miksr td. 20-—. 
Suszter Rezső td. 40-—. Szepesházy Kálmán td. 20-—. Szőllősi Rezső td. 4-—. 
Szporny Gyula td. 20-—. Szy Dénes td. 44'—. Spengel Sándor td. 4 - —. Schöpflin 
Alajos t J . 30-—. Solc Svetozár td. 68-—. özv. Székács Ferenczné lb. 517-50, üb. 
2-—. Schaller Kálmán td. 2 0 — . Schrödl Hugó I. F. J . a. 8-50. Schulhof és 
Hecht td. 20-—. Stark Dezső td. 1 0 - - . Szakolcza város attkg. 200'—. Szász-
sebesi erdőhiv. hd. 25-—. Székács Vincze td. 20-—. Szuppek József td. 10-—. 
Szabadka város I. F. J . a. 500-—. özv. Seeberg Adolfné ak. 3 - —. Szabó Benedek 
td. 20 - —. Szalay Gábor Eő. 6"—. Somogyi Géza Eő. 6-—, pk. 60-—. Szabolcsi 
Ferencz td. 20-—. Szentgyörgy város td. 20-—. Szontagh Andor Id. 20 - —. Szilvay 
József td. 20-—. Sztélék Norbert td. 4-—. Simu Simon td. 20-—. Schmid Ernő 
td. 2 0 — . Somogyi István ld. 10-—, hd. 30-—. Szeleczky János td. 20-—. Schen-
kengel László td. 22-—. gr. Serényi Béláné mint n. Bánffy Béla gr. örök. ak. 
20-—. Tarjányiné gr. Wass hd. 9'60. Tankó Péter áb. 9-—. Tarpa község hd. 
25-20. Tyinlesdi v. urb. hd. 49-60. Túri Imre Eő. 6—, pk. —-80. Timók János 
td. 4-—. Teltsch Kornél td. 20'•—. Toperczer Árpád td. 20-—. Tordony Gusztáv 
td. 20-—. Török Sándor td. 20-—. Terény Sándor td. 20-—. Türkös község 
35-07. Tóth Gyula ak. 8-50. Török Miklós td. 32-—. Török Ödön td. 4-—. Tóber 
Samu td. 20-—. Tótsóvári erdőhiv. ld. 320 É—. Takács Zsigmond td. 20 - —. Tavy 
Gusztáv lb. 400-—, üb. 1-50. Végh Gyula td. 2 0 — . Vajda Gyula td. 2 0 — . Vály 
Ferencz td. 36-—. Várnay Ödön td. 34-—. Velics Gyula td. 20-—. Vermes Viktor 
td. 2 0 — Vépi hitb. ak. 15'—. Véssey Ferencz td. 20-—. Velics János td. 20-—. 
Vlád László hd. 65-10. Vassányi M. István td. 20-—. Weisz Hugó és Tsa td. 
20-—. Witting Ottó td. 20-—. Winter Gusztáv td. 20-—. Wé-y János td. 60-—. 



Wigyikán Pál Eő. 6-—, pk. —-67. Wolfram Sándor td. 10-—. Wagner József 
td. 20-—. Wellner József ld. 20-—. Zimits Ferencz ld. 1 0 ' - . Zwickelsdorfer 
János td. 20-—. Ziegler Mihály td. 20-—. Zachar Mihály td. 10-—. Zankó Emil 
td. 20'—, pk. —-20. Zsemlye Imre td. 10—. Zólyomy Imre td. 20-—. Zeic János 
td. 20-—, áb. 4'—. Zseleznik József td. 2 0 — . Zsarnóczai erdőhiv. hd. 24-55. 
Zathureczky Nándor td. 20É—. Zimmermann Gusztáv td. 20-—. Zsarnóczai 
erdőhiv. ld. 160-—. 

c3£ ó& ú& 



Az „Erdészeti Lapok" 1918. évi XV—XVI. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t közlés i díjért 

a lap i rányáva l n e m e l l enkező h i rde té sek k iadatnak . 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betiifajtával szedett hirdetés milliméterenkint 80 fillér, állás
keresleti hirdetéseknél 25 fillér. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betű-
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 150 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 50 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

fi IMDEMMKlMLtl ERDÉSZETI 
t ű leve lű - é s l o m b f a m a g v a k a t , 
e r d e i f acseme téke t , 
é l ősövényeke t , a z o k m a g v a i t , 
gy i lmö lcs fá t , v a d o n c z o t , 
m i n d e n egyé b f a i s k o l a t e r m é k e t 

a j á n l , legjobb minőséget biztosítva, E r d é s z e t i M a g -
és C s e m e t e t e r m e l ő T á r s a s á g , Z a l a e g e r s z e g . 
Telefon: 134. Táviratczim: Magtermelők Zalaegerszeg. 

(i. xn. s.) 
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STAINER GYULA 
c s . é s Kir. u d v a r i szá l l í tó . 

Z A L A E G E R S Z E G 

Már 56 ói óta szállít elismert megbízható miníségben 

m i n d e n n e m ű . 

Kül - é s bel földi fenyő- , l o m b - é s 
g y ü m ö l c s m a g v a K a t , t ű - és l o m b 
l eve lű f a c s e m e t é K e t , d i sz fenyőKet , 
s o r f á K a t , é l ő sö v é n y e K e t , g y ű m ö l c s -
v a d o n c z o K a t és m i n d e n e s z a K m á b a 

v á g ó m á s m a g v a K a t . 

Saját erdészeti csemetetelepek Zalaegerszegen 1 

igoru
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iszolgál 

A kontinens legnagyobb és lei jobb hírnévnek örvendd hasonnemü vállalata »» 
w 
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Tölgy-, kőris- , hárs- , szil- , bükk-, dió-, 
gyertyánrönköket megvételr e keresek . 

K l i E I H S Á I W O O K 

BUDAPEST, V. , Személynök-utcz a 1 9 
' ' (3. VI I I . 4.) 

S Z E N T ISTVÁ N T Á P S Z E R M Ű V E K R É S Z V . - T Á R S . 
V A D É R T É K E S I T O O S Z T Á L Y A 

B U D A P E S T , X . , M A G L Ó D 1 - U T 17 . S Z . 
T e l e f o n s z á m : J ó z s e f 5 9 - 4 3 . S ü r g ö n y c z i m : „ I s t v á n v a d B u d a p e i t " . 

t m - A l a p t ő k e 2 , 0 0 0 . 0 0 0 K o r o n a . 

Üz le t fe le ink l ő s z e r s z ü k -
ség le te i t f e d e z z ü k . 

Raktáron tartunk v ö l l e r s d o r f i 
tö l tényeket . 

H i r t enbe rg i és p r á g ai tö l té -
nyeke t . 

Kívánatra beszerzünk r o thwe i l i 
tö l tényeket i s . 

V a d s z á l l i t ó k o s a r a k a t kí -
v á n a t r a k ü l d ü n k . 

M i n d e n f é l e lőt t v a d a t kor
látlan mennyiségben a beszállítás
kor érvényben lévő maximális 
árban v á s á r o l u n k . 

Á l l andó s z á l l í t ó i n k n a k 
ó v a d é k o t nyú j tunk . 

A legsimáb b átvétel . A leszállított va d értéké t azonna l folyósítjuk: . 

Faeladási hirdetmény. 342/1918.sz. — Kereszténysziget község 
(Szeben vármegye) tulajdonátképező „Krástelborn" nevü „A" üzem
osztályában, az 1915. és 1916. évi rendes vágások mintegy 196 kat. 
hold területen levő 25—80 cm mellmagasságban mért átmérőjű 
2781 drb. 2277 ak 3 haszonfa és 557 ürm tűzifára becsült tölgy
törzs, folyó évi szeptember hó 4-én délelőtt 9 órakor Keresztény
sziget községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyil
vános árverésen fog eladatni. 

Kikiáltási ár 86.206 K. 
Bánatpénz 8620 K. 



Távirati vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az általános árverési és szerződési feltételek a keresztény

szigeti községi elöljáróságnál, illetve a nagyszebenvidéki m. kir. 
járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Keresztény sziget, 1918. évi június hó 26-án. 

(5. II. 2.) A község elöljárósága. 

• Mindennem ű E R D É S Z E T I M A G V A K A T É S F A C S E M E T É K E T M 

I ajánl szavatolt elsőrendű minőségben 
F A R A G Ó B É L A ^ 1 % % ^ . ! 

Magyar Magperget ő gyára . <6.vi.2.) 

Erdészeti csemetetelepek Z A L A E G E R S Z E G . 
ÁrjegyzéKKel , r é s z l e t e s á r a j á n l a t t a l s z í v e s e n szolgálóit ! 

1 * 1 
Pályázati hirdetmény. 2882/1918. szám. — A lugosi m. kir. 

erdőigazgatóság pályázatot hirdet 19 erdőőri állásra. 
A sajátkezüleg irt pályázati kérvények 1918 évi szeptember 

hó l-ig nyújtandók be. Részletes pályázati feltételek a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Lúgos, 1918. évi július hó 31-én. 
(7) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. Alulírott czég közhírré teszi, hogy 
1918. évi szeptember hó 2-án délelőtt 10 órakor a czég irodájá
ban tartandó nyilvános írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező oláhnemegyei erdő mintegy 124 kat. holdján található 
fatömegét, amely az eszközölt becslés szerint mintegy 400 m3 

tölgy-haszon és bányafából, 700 m3 bükkhaszonfából, 800 m3 nyár
haszonfából és 14.000 ürm vegyes tűzifából áll. 



tv 

Kikiáltási ár 200.000 K, bánatpénz ennek 10%-a. Az erdő a 
naszódvidéki helyiérdekű vasút Szálva állomásától 3 km-re fekszik. 
Kiszállítási határidő 1921. évi márczius hó végéig. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a czég irodájában 
megtekinthetők. 

Naszód, 1918. évi július hó 12-én. 
Qoldschmidt Frigyes utódai 

(8) mezőgazdasági szeszgyár és sörfőzde. 

Segéderdőmérnököt keresünk, aki a német nyelvet szóval 
és írásban birja és horvátul vagy tótul legalább némileg beszél. 
Ajánlatok a fizetési igények megjelölésével czimezendők: 

Oróf Mailáth László Őexczellencziája erdőhivatala, 
(9) Dolnji-Miholjac, Slavonia. 

Termelt tölgy- és cseresznyerönkőeladás. 3991/1918. sz.— 
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság vasúti faraktáraiban készletezett 
1505 - 36 m3 tölgy- és 4 '49 m3 cseresznyerönkő tiz (10) eladási 
csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyaláson eladatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1918. évi augusztus hó 22-én d. u. 
2 óráig a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be, hol 
azok 1918. évi augusztus hó 23-án délelőtt 9 órakor nyilvánosan 
bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési, szerződési feltételek, ajánlati űrlap 
és borítékok a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Lúgos, 1918. évi július hó 16-án. 
(10) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati hirdetmény. Marostorda vármegye közös erdőőri 
szervezetében egy hatósági járási erdőőri állás Marosvásárhely 
székhelyen pályázatra hirdettetik. A részletes feltételek alulírott 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt Írásban átvehetők, vagy azok 
az érdeklődőknek posta utján meg fognak küldetni. 

Pályázati határidő f. évi szeptember hó 1-én. 
Marosvásárhely, 1918. évi július hó 16-án. 

(11. II. 1.) M. kir. állami erdőhivatal. 



Erdő- vagy mezőgazdaságban gyakornoki állást keresek erdé
szeti pályára készülő, 16 éves, 4 polgárit végzett fiamnak. Némi 
gyakorlata 

V3,n. n Ozv. Erdészné." (12) 
Pályázati hirdetmény. Trencsén vármegye közigazgatási 

gazdasági albizottságának 1918. évi 8/608. sz. alatt kelt határozata 
folytán a zsolnai felső m. kir. járási erdőgondnokság kerületéhez 
tartozó csaczai erdőőri kerületben megüresedett erdőőri állásra 
pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állás évi 960 K fizetéssel van egybekötve. 
Pályázók felhivatnak, hogy szakvizsgálati, orvosi és szolgálati 

bizonyítványaikkal, továbbá születési anyakönyvi kivonattal, vala
mint családi állapotukat, katonakötelezettségüket és erkölcsi életüket 
igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényeiket 1918. évi 
szeptember hó 15-ig a trencséni m. kir. állami erdőhivatalhoz 
nyújtsák be. 

Később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 
Trencsén, 1918. évi július hó 17-én. 

' 1 ^ M. kir. állami erdőhivatal. 

Hivatalnok kerestetik alföldi (tiszamenti) gőzfürész és gőz
malmi részvénytársaság irodája részére pénztár kezeléséhez, segéd
könyvek vezetéséhez és egyéb irodai munkák végzéséhez. Nyug
díjas, nőtlen erdőtisztek előnyben részesülnek. Részletes ajánlatok, 
a fizetési igények megjelölésével, „Tiszamenti" jeligére e lap ki
adóhivatalába kéretnek. (14) 

Erdőtiszti, illetve erdőkezelői állást keres 29 éves, róm. kath., 
nős, rokkant katona (bal szem kilőve), négy évi gyakorlattal biró 
és tényleges kezelői szolgálatban álló, hat középisk. és erdészeti 
szakiskolai végzettséggel biró erdész, ki különösen az erdőhasználati, 
erdőművelési, faértékesitési és vadtenyésztési teendőkben megfelelő 
jártassággal rendelkezik. 

Jelenleg felmondatlan állásban egy 6500 holdas erdőbirtokot 
nagy vadállománynyal kezel. Balszem hiányát nem érzem. Szíves meg
kereséseket Mocsáry tanitó,Kárász, Baranya m. czimen kér. (15. III. 1) 



Faeladási hirdetmény. 261/1918. sz. — Alulírott közhírré 
teszi, hogy Czereczel község (Hunyad vármegye, brádi járás) az 
ottani gör. kel. egyház erdejéből a nagyméltóságú m. kir. föld
mivelésügyi miniszter urnák 1917. évi 115118. számú rendeletében 
foglalt engedély alapján mintegy 14-9 kat. holdon található összes 
tölgy-, bükk-, gyertyán- és cserfaállomány 1918. évi szeptember 
hó 23-án d. e. 9 órakor Czereczelen az egyházgondnok lakásán 
zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 18.270 korona. 
Bánatpénz 2000 korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Meg jegyeztetik, hogy az eladás tárgyát képező erdőterület 

Brád (A. Cs. E. V.) vasútállomástól mintegy 7 km távolságra fek
szik s azon a részletes felvétel alkalmával 921 darab tölgy- és 
6772 darab gyertyán-, bükk- és cserfa találtatott. A fák mell
magassági átmérője 4—49 cm. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami 
erdőhivatalnál Déván, a m. kir. járási erdőgondnokságnál Brádon ( 

valamint alulírottnál Czereczelen, u. p. Brád, Hunyad vármegye, 
betekinthetők. 

Czereczel, 1918. évi július hó 14-én. 
(16) Bogdán Andron 

egyházgondnoksági elnök. 

Töhjyfaeladási h i rdetmény. 20/1918. szám. — A kézdíalbisi 
állandó közösségben maradt erdőbirtokosság, Háromszék vármegye 
gazdasági erdészeti albizottságának 1917. évi 1208. sz. engedélye 
folytán, a tulajdonát képező erdejében 42 - 6 kat. holdon 25—50. cm 
átmérőjű műfának alkalmas számozott tölgytörzs 4742 drb. szálalás 
utján kihasználandó 17661 m% haszonfára becsült fakészlete Kézdiaibis 
(Háromszék megye) községházánál 1918. évi augusztus hó 26-án, 
d e. 10 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyil
vános szóbeli árverésen el fog adatni. Kikiáltási ár 77.126 K, mely 
áron alul a fakészlet nem fog eladatni. Bánatpénz 7720 korona. 
Kihasználási határidő egy év, s az erdő a községtől 3 km. Réty-
Eresztevény vasútállomás 11 km-re fekszik. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 



Az árverési feltételek alulírottnál, a szepsiszentgyörgyi m. kir. áll. 
erdőhivatalnál és a kézdivásárhelyi m. kir. erdőgondnokságnál 
megtekinthetők. 

Kézdiaibis, 1918. évi július hó 20-án. 

BosKovitz Imre Budapest, Izabella-tér 1. sz. 

Pályázati hirdetmény.5266. sz. — A tótsóvári m. kir. erdőhivatal 
a kerületében megüresedett 4 (négy) erdőőri állásra ujabb pályá
zatot hirdet. 

Az erdőőri állással 600 K fizetés és 100 K személyi pótlék, 
természetbeni lakás, vagy ennek hiányában szabályszerű lakbér 
és egyéb rendszeresitett illetmények élvezete van egybekötve. 

A pályázók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában megkívánt 
szakképzettségüket az erre vonatkozó bizonyitványnyal, az állam
erdészet szolgálatába újonnan belépni kívánók azonkívül még ép 
és erős testalkatukat különösen jól látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, honvédtörzsorvos, avagy vármegyei tiszti 
orvos által kiállított bizonyitványnyal, életkorukat és illetőségüket, 
családi állapotukat, eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket és 
azt, hogy katonai kötelezettségüknek mindenben eleget tettek, szintén 
megfelelő okmányokkal igazolni tartoznak. 

Az igy felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények a tótsóvári 
m. kir. erdőhivatalhoz czimezve legkésőbb f. é. augusztus hó 28-ig 
az állam szolgálatában állók részéről felettes hatoságuk, a nem 
állami szolgálatban állók által az illetékes közigazgatási hatóság 
utján nyújtandók be. Megjegyezvén, hogy a folyó év július hó 
15-ig hirdetett pályázatra beérkezett folyamodványok ezen ujabb 
pályázatra is érvényben maradnak. 

Tótsóvár, 1918. évi július hó 31-én. 
(19) M. kir. erdőhivatal. 

(17) Bojka Béni 
áll. k. maradt birt. elnök. 

Fa gombái JjffiSt ( t a p l ó t ) m i n d e n m e n y i s é g b e n v e s z e k . 
Ajánlatot mennyiség és ár megjelölésével kérek : 

(18) 



Faeladási hirdetmény. 3546/1918. sz. — Á beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy a Besztercze-Naszód vármegyé
ben a dornavölgyi m. kir. erdőgondnokság kerületében a volt naszód
vidéki községek egyesítve kezelt erdeiből a rendszeres gazdasági 
üzemterv, illetve a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1918. évi 
37693. számú rendelete értelmében kihasznál ató 271*08 kat. holdon 
álló 38.527 drb. 55.442 m3 selejt- és termelési apadékmentes lucz
fenyő- és 1369 drb. 1285 ma selejt és termelési apadékmentes 
jegenyefenyőfatömeget tartalmazó törzset zárt Írásbeli ajánlatok mellett 
nyilvános versenytárgyaláson eladás alá bocsát. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi augusztus hó 27. napjának 
délelőtt 10 órájáig a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz nyúj
tandók be. 

A beérkező ajánlatok a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság 
hivatalos helyiségében 1918. évi ;augusztus hó 27. napján dél
előtt 10 órakor bontatnak fel. 

Ajánlattevő az ivenként egykoronás bélyeggel ellátott és a 
megajánlott vételár tiz (10) százalékát kitevő bánatpénzzel felszerelt 
írásbeli ajánlatában, melyben a megajánlott vételár összege szóval 
és számjegyekkel is tisztán kiírandó, határozottan kijelenteni tartozik, 
hogy az árverési és szerződési részletes feltételeket ismeri és azok 
rendelkezéseinek magát feltétlenül aláveti. Olyan vételi ajánlatok, 
amelyek ezen feltételnek nem felelnek meg, elkésve nyújtatnak be, 
vagy pedig a megállapított eladási feltételektől eltérő kikötéseket 
tartalmaznak, figyelembe vétetni nem fognak. 

Kikiáltási ár 3,310.000 K. 
A vevő az erdőtől 4, illetve 7 km távolságra fekvő dornavölgyi 

keretes gőzfürészt, épületeket, berendezéseket, rakodókat és szállítási 
berendezéseket a szerződés tartama alatt díjtalanul használhatja. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál és a dornavölgyi m. kir. erdőgondnok
ságnál (Borgóprundon) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Érdeklődőknek azokat az erdőigazgatóság 10 K ellenében a 
vágások térképeivel együtt meg is küldi. 

Besztercze, 1918. év július hó 29-én. 
Í20) M. kir. erdőigazgatóság. 



Fenyőépületfa- és rönkőeladás. (A kohóvölgyi és tőkési 
erdőgondnokságok rakodóin.) 2564/1918. szám. — A kohóvölgyi 
és tőkési m kir. erdőgondnokságok rakodóin készletezett 3065 drb. 
1169 - 75 m3 fenyőépületfa és rönkő 27 eladási csoportban zárt 
írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi augusztus hó 22-én d. e. 
10 óráig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál nyújtandók be és 
1918. évi augusztus hó 23-án d. e. 10 órakor a tanácsterem 
helyiségében nyilvánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a nagybányai m. kir. főerdőhivatal
nál és a kohóvölgyi m. kir. erdőgondnokságnál szerezhetők be. 

A 12—25 cm középátmérőjű faanyag 27'16 m3-i tesz ki 
elkülönített 3 csoportban. 

Nagybánya, 1918. évi július hó 29 én. 

(21) M. kir. főerdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. 7837/1918. szám. — Jád község 
(Besztercze-Naszód vármegye) az 1918. évi szeptember 4-én d. e. 11 
órakor Beszterczén az alispáni hivatalnál, zárt írásbeli ajánlatok utján 
megtartandó nyilvános árverésen eladja erdejének a 43618/1912. sz. 
F. M. rendelettel, illetve a vármegye közigazgatási gazdasági albizott
ságának 778/1916. számú határozatával rendkívüli kihasználásra 
engedélyezett 3 9 3 7 kat. hold területén fennálló, a hivatalos becslés 
szerint mintegy 11.244 m3 műfát, 55.477 m3 hasáb- és 3548 m3 

dorongtüzifát kitevő bükkfából, valamint mintegy 56 m3 műfát, 
447 m3 hasáb- és 186 m3 dorongtüzifát kitevő lágy lombfából 
álló összes fakészletet. 

Kikiáltási ár: Ötszázötvenezer (550.000) korona. 
Bánatpénz: Ötvenötezer (55.000) korona. 
A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbben 1918. év szeptember 

hó 4-én, d. e. 10 óráig nyújtandók be az alispáni hivatalnál. 
Utó-, valamint a feltételektől eltérő ajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az erdő Kisilva és Földrar vasúti állomásoktól 2—4 km távol
ságra fekszik. 



Az árverési és szerződési feltételek alulírottnál, a m. kir. állami 
erdőhivatalnál és a jádi m. kir. erdőgondnokságnál Beszterczén a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Besztercze, 1918. július hó 24-én. 

Alispán távollétében: 

Dr. Seridon Leó 
(22) vármegyei főjegyző. 

Oki. erdőmérnök, rokkant katonatiszt, sok évi gyakorlattal 
s bő tapasztalattal, az erdészet és vadászat minden ágában teljesen 
jártas, kitűnő bizonyítványok birtokában, elvállal erdőmérést, erdő
rendezést, üzemfelülvizsgálást, erdőbecslést stb. Elfogad megfelelő 
állást-is. 

Ajánlatokat kér Mezőkövesdre: Enders Haller Frigyes oki. 
erdőmérnök. (23. III. 1) 

A g r ó f Berchtold uradalom Nagyorosziban (Nógrád megye) 
vasút mellett, körülbelül 3000 holdas erdőséghez, erdei ipar-
vasut-üzemmel, államvizsgás, magyarul és németül beszélni és 
irni tudó r. k. erdészt keres. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, 
képesítésüket, szolgálataikat és családi viszonyaikat igazoló bizonyít
ványaikat, az állás elfogadására vonatkozó feltételeikkel küldjék be 
az uradalmi irodának Nagyorosziba. (24) 

Faárverés i hirdetmény. 761/1918. sz. — A beregvármegyei 
Malmos községben székelő sztrojnai község volt úrbéres elnöke 
1918. évi szeptember hó 18-án délelőtt 10 órakor az úrbéres elnök 
házánál tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a volt 
úrbéres birtokosság tulajdonát képező erdő 1899—1913. évi a 
3609/913 E. B. határozattal kihasználásra engedélyezett 19-27 kat. 
holdnyi területén tövön álló 1034 drb. bükkfának mintegy 
3469 ürm3 tűzifára becsült fakészletét. 

Az erdő Szolyva (Máv.) állomástól köves uton 5 - 7 km-nyive 
fekszik. 

Bánatpénz 2000 korona. 
Kikiáltási 17.345 K. Kiszállítási határidő bezárólag 1922. évi 

május hó l-ig. 



Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. A részletes 
árverési és szerződési feltételek a latorczamenti m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a zajgói úrbéres jegyzőnél tekinthetők meg 
naponta d. e. 11—12 óra között. 

Malmos, 1918. évi augusztus hó 1-én. 
(25) Szilágyi Ernő 

úrbéri jegyző. 

Árverési hirdetmény. 673/1918. sz. — A berkeszpataki 
(Szatmár megye) volt úrbéres birtokosság 6 5 - l kat. hold tölgyes 
erdejének 1518 /re3-re becsült összes faállományát 1918. évi szep
tember 20-án délelőtt 10 órakor Berkeszpatakán alulírott lakásán 
zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen eladja. 

Becsár mint kikiáltási ár 7600 K . 
Bánatpénz 760 K. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverési feltételek a nagykárolyi m. kir. állami erdőhivatal

nál és alulírottnál tekinthetők meg. 
Berkeszpatak, 1918. évi augusztus hó 3-án. 

•(26) A birtokosság elnöke. 

Faárverés i hirdetmény. 2418/1918. szám. — Hosszúfalu, 
brassóvármegyei község 1918. évi szeptember hó 21-én d. e. 9 
órakor zárt írásbeli ajánlatokkal összekötött nyilvános szóbeli ár
verezésen eladja az alábbi fatömegeket: 

1. Az „A" üzemosztály 147., 148., 153. és 154. számú osz
tagaiban 26.000 nfi jegenyefenyőt, köbméterenként 32 K becsáron. 

Utó-, távirati és a becsáron aluli ajánlatok nem fogadtatnak el. 
A leteendő bánatpénz a becsár 10%-a. 
A zárt írásbeli ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlattevő a rész

letes árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
aláveti. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a községi elöl
járóságnál és a hosszufalui m. kir. járási erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt betekinthetők és 5 K lemásolási dij előzetes 
beküldése ellenében másolatban postán azonnal megküldetnek. 

Hosszúfalu, 1918. évi augusztus hó 3-án. 
Csorik (27) Elekes 

biró. jegyző. 



Idősebb, esetleg nyugdíjazott, nős erdőőrt, ki tótul beszélj 
folyó évi október közepére keresek. 

Kérvények bizonyitványmásolatokkal s a javadalmazási igé
nyek megjelölésével Osztroluczky Miklós czimére Osztrolukára 
(Zólyom megye) küldendők. (28. II. 1) 

Hirdetmény. 36868/1918. szám. —Temesvár szab. kir. város, 
tulajdonát képező tinkovai (Krassó-Szörény m.) erdőgazdaságánál 
megüresedett erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 

Az állással a következő évi illetmények járnak: fizetés czimén 
720 K, továbbá természetbeni lakás, 8 m3 hasáb- és 8 m3 dorong-
tüzifa, valamint 2 holdnyi földhasználat. 

Minősítés az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-a szerint. 
Pályázatikérvények f. évi augusztus hó 30-ig czimemre küldendők. 
Az állást kinevezés után azonnal el kell foglalni. 
Temesvár szab. kir. város polgármesterétől. 
Temesvár, 1918. évi augusztus hó 5-én. 

(29) Oeml József 
polgármester. 

15 évi gyakorlattal, kitűnő bizonyitványokkal és külföldi ok
levéllel rendelkező, valamint a kis- és nagyvad tenyésztésében 
jártas, 34 éves nőtlen erdész f. év október 1-ére erdészi vagy 
fővadászi állást keres. Czime a kiadóban megtudható. (30) 

Szakiskolát végzett, 32 éves nős és családos erdész, ki 8 évig 
önállóan vezetett nagy erdőgazdaságot, állását óhajtja változtatni. 
Szives megkeresések „Bodokai erdőgazdaság M. R. u. p. Meczenzéf" 
czimre küldendők. (31)' 

Faeladási hirdetmény. 3344/1918. szám. — Erzsébetváros 
szab. kir. város tanácsa közhírré teszi, hogy a város tulajdonát 
képező és Nagyküküllő vármegyében Apaujfalu község határában 
fekvő erdejében 3 0 T 6 kat. holdon levő bükk- és gyertyántüzifa 
1918. évi szeptember hő 12-én d. e. 10 órakor Erzsébetvároson a 
Tanácsház üléstermében tartandó zárt írásbeli versenytárgyalással 
egybekötött szóbeli nyilvános árverésen eladatik. 



XIIL' 

Az erdő a dánosi vasútállomástól 22 km, a segesvár-nagy-
szebeni vasút Rozsonda állomásától 10 km távolságra fekszik. 

Kikiáltási ár 54.572 K, azaz ötvennégyezerötszázhetvenkettő 
korona. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
A becslési munkálatok és árverési feltételek a polpármesteri 

irodában s az erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Erzsébetváros szab. kir. város tanácsa, 1918. évi augusztus hó 7-én. 

(32) Trajánovits János 
kir. tanácsos, polgármester. 

Téli sertéslegelők és makkte rmés bérbeadása. 2498/1918 . 
szám. — A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületében az 
1918. évi makktermés X I X . csoportban zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett nyilvános versenytárgyaláson bérbeadatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi augusztus hó 29-én d. e. 
12 óráig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál nyújtandók be és 
augusztus hó 30-án d. e. 12 órakor a tanácsterem helyiségében 
nyilvánosan bontatnak fel. 

Az ajánlatok elbírálásánál azon ajánlat részesül előnyben, 
amely a főerdőhivatal részére legtöbb darabszámú sertés átenge
dését helyezi kilátásba. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a nagybányai m. kir. főerdőhivatal
nál és a kerületbeli erdőgondnokságoknál szerezhetők be. 

Nagybánya, 1918. évi augusztus hó 7-én. 
(33) M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 10 918. sz. — A felsőkőhéri gör. kath. 
egyház a tulajdonát képező erdő „A" gazdasági osztályából mint
egy 30—35 kat. hold területen levő bükkfatömeget, mely a kezelő 
m. kir. járási erdőgondnokság becslése szerint 4275 tü. tűzifát foglal 
magában, Felsőkőhéren (Marostorda vármegye) 1918.évi szeptember 
hó 3-án d. e. 10 órakor, a gör. kath. papi lak helyiségében tartandó, 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 



a legtöbbet Ígérőnek eladja, de a fatömeg minő- és mennyiségért 
felelősséget nem vállal. 

Az egész fakészlet kikiáltási ára 11.755 K-
Bánatpénz 1 0 % , mely az árverés megkezdése előtt az árverést 

vezető elnök kezébe leteendő és vevő által a vételár 10%-ára ki
egészítendő. 

Bánatpénzzel felszerelt s szabályszerű bélyeggel ellátott zárt 
Írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt az eladó gör. kath. 
egyház gondnokságához beadhatók, de elkésett vagy kellően fel 
nem szerelt ajánlatok, valamint utóajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Az árverésen más nevében részt venni akarók közjegyző előtti 
meghatalmazást s illetőleg czégjegyzési kivonatot kötelesek be
mutatni. 

Ajánlattevő a megajánlott vételárt számokkal és betűkkel tartozik 
kiírni és kijelenteni, hogy az eladás tárgyát képező faállományt, 
valamint az árverési és szerződési feltételeket ismeri s azokat magára 
nézve kötelezőknek tartja. 

Az erdőből a legközelebbi vasúti állomás 7—8 km távolság
ban Nyárádremetén van. 

A részletes árverési és szerződési feltételek eladó gör. kath. 
egyházi gondnokságánál Felsőkőhéren, valamint a régeni als 
m. kir. járási erdőgondnokság irodájában Szászrégenben a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Felsőkőhér, 1918. évi április hó 30-án. 
A gör. kath. egyházgondnokság képviseletében: 

Gráma Gyula (34) Csalóka László 
gör. kath. lelkész. egyházgondnok. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 
Faeladási h i rde tmény. 18250/918. szám. — Brassó szab. 

kir. város erdőuradalmához tartozó zernesti és zajzoni erdő
pagonyok vágásterületén összesen 1072, illetőleg 114 kat. holdon 
található és mintegy 100.000, illetőleg 13.000 tömörköbméterre 
becsült fenyő- és 12.000 m3 bükkfatömeg tövön való eladása 
iránt 1918. évi szeptember hó 23-án d. e. 10 órakor Brassóban a 
városi erdőhivatal irodájában zárt ajánlati versenytárgyalás fog 



tartatni. Kikiáltási ár 30 K Zernesten, 20 K a fenyőre és 10 K 
a bükkre Zajzonban tömörköbméterenként. 

írásbeli zárt ajánlatok a versenytárgyalás napjának délelőtti 
10 óráig fogadtatnak el és ugyanaz nap 11 órakor bontatnak fel. 
Ezekhez a beígért vételár 10%-a csatolandó ugyancsak készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Az egykoronás bélyeggel ellátott ajánlatokban a beígért 
vételár számokkal és betűkkel kiírandó, valamint kijelentendő az 
is, hogy ajánlattevő az eladási és szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát aláveti. 

Kikiáltási áron aluli vagy későn érkezett ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Az eladási és szerződési feltételek Brassó szab. kir. város 
erdőhivatalánál (Ötvös-utcza 5. sz. I. em. ajtó 3.) betekinthetők. 

Brassó, 1918. évi augusztus hó 9-én. 
(35) A városi tanács. 
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