
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi gazdasági albizottságnak. 

(A cserkéregtermelés ügyében.) 

23803/I/A/2. szám. — Minthogy ugy nemzetgazdasági szem
pontból, mint a hadvezetőség érdekeire való tekintettel is szükséges
nek mutatkozik, hogy az országnak, valamint Ausztriának és Német
országnak cserzőanyagszükséglete — a tengerentúli cserzőanyagok 
nagy hiánya daczára is — a lehetőségig biztosíttassák, egyidejűleg 
felhívtam a kir. erdőfelügyelőségeket és az állami erdőhivatalokat, 
hogy erre a körülményre s a cserzőanyagoknak ebből folyó kedvező 
értékesitésére sürgősen hivják fel ugy a magánbirtokosoknak, mint 
a kötött forgalmú erdők birtokosai közül mindazoknak a figyelmét, 
kiknek üzemterv szerint a folyó évre esedékes vágásterületein cser
kéregtermelésre alkalmas tölgy-, illetve fenyőfaállomány kerül 
kihasználásra s egyúttal figyelmeztessék őket, hogy a vonatkozó 
faárverési hirdetményekben a kéregnek erre a czélra való használ
hatóságát külön tüntessék ki, fenyőfélékre pedig a kérget a faanyagtól 
esetleg elkülönítve bocsássák értékesítés alá. 

A gazdasági albizottságot pedig felhívom, hogy az erdőbirtokos, 
illetőleg az erdőbirtokosnak törvényes képviselője által cserkéreg
termelés czéljából rendkívüli fahasználat engedélyezése iránt eset
leg előterjesztendő kérelmeit soron kivül vegye tárgyalás alá s 
indokolt esetekben a vonatkozó erdőfelügyeleti engedélyt a 
62060/904. F . M. sz. körrendeletben megszabott korlátok között 
s az ugyanott szabályozott eljárás betartásával esetleg elnöki uton 
adja meg. 

Egyúttal azonban megjegyzem, hogy a kéregnek várható 
kedvező értékesítését üzemtervtől eltérő fahasználat indokául fenyő
féléknél egyáltalán nem, tölgyfaállománynál pedig csak akkor 
tartom elfogadhatónak, ha a kihasználásra kérelmezett faállomány 
kérge erre a czélra tényleg alkalmas; ha az illető erdőbirtok ez 



idő szerint is sarjerdőüzemmódban kezeltetik és ha a kihasználás 
foganatosítását erdőgazdasági, illetőleg erdőfelügyeleti szempontok 
egyébként sem gátolják. 

Budapest, 1915. évi márczius hó 23-án. 
A miniszter helyett: 

Bartóky 
államtitkár. 

II. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek. 

(Cserkéregtermelés ügyében.) 

23803/1 A/2, sz — Minthogy ugy nemzetgazdasági szempontból, 
mint a hadvezetőség érdekeire való tekintettel is szükségesnek 
mutatkozik, hogy az országnak, valamint Ausztriának és Német
országnak cserzőanyagszükséglete — a tengerentúli cserzőanyagok 
nagy hiánya daczára is — a lehetőségig biztosittassék, felhívom 
az erdőfelügyelőséget, hogy erre a körülményre s a cserző-
anyagoknak ebből folyó kedvező értékesítésére sürgősen hívja fel 
ugy a magánbirtokosoknak, mint az állami kezelésbe nem vett 
kötött forgalmú erdő birtokosai közül azoknak a figyelmét, kiknek 
üzemterv szerint a folyó évre esedékes vágásterületein cserkéreg
termelésre alkalmas tölgy-, illetve fenyőállomány kerül kihasználásra 
s egyúttal figyelmeztesse őket, hogy a vonatkozó faárverési hirdet
ményekben a kéregnek erre a czélra való használhatóságát külön 
tüntessék ki, fenyőféléknél pedig a kérget a faanyagtól esetleg 
elkülönítve bocsássák értékesítés alá. 

Egyúttal azonban megjegyzem, hogy a kéregnek várható 
kedvező értékesítését üzemtervtől eltérő fahasználat indokául fenyő
féléknél egyáltalán nem, tölgyfaállománynál pedig csak akkor 
tartom elfogadhatónak, ha a kihasználásra kérelmezett faállomány 
kérge erre a czélra tényleg alkalmas; ha az illető erdőbirtok ez 
idő szerint is sarjerdőüzemmódban kezeltetik és ha a kihasználás 
foganatosítását erdőgazdasági, illetőleg erdőfelügyeleti szempontok 
egyébként sem gátolják. 

Felhívom tehát az erdőfelügyelőséget, hogy az esetleg beér
kező fahasználati kérelmek elbírálásánál a fentieket szigorúan tartsa 



szem előtt, illetőleg a kérelem teljesítését csak a fenti körülmények 
fenforgása esetén hozza javaslatba. 

Értesítem továbbá az erdőfelügyelőséget, hogy a gazdasági 
albizottságokat egyidejűleg felhívtam, hogy a beérkező kérelmeket 
soronkivül vegyék tárgyalás alá s az engedélyt indokolt esetekben 
a 62060/904. F. M. sz. körendeletben megszabott korlátok között 
s az ugyanott szabályozott eljárás betartásával esetleg elnöki uton 
adja meg. 

Budapest, 1915. évi márczius hó 23-án. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 
I I I . 

KÖRRENDELET. 
Valamennyi m. kir.állami erdőhivatalnak és a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnak-

(Cserkéregtermelés ügyében.) 

23803/1/A/2, sz. — Minthogy ugy nemzetgazdasági szempontból, 
mint a hadvezetőség érdekeire való tekintettel is szükségesnek mutat
kozik, hogy az országnak, valamint Ausztriának és Németországnak 
cserzőanyagszükséglete — a tengerentúli cserzőanyagok nagy hiánya 
daczára is — a lehetőségig biztosittassék, felhívom az erdőhivatalt, 
hogy erre a körülményre s a cserzőanyagoknak ebből folyó kedvező 
értékesítésére sürgősen hívja fel mindazoknak az erdőbirtokosoknak 
figyelmét, kiknek üzemterv szerint a folyó évi esedékes vágás
területein cserkéregtermelésre alkalmastölgy-,illetvefenyőfaállomány 
kerül kihasználásra s egyúttal figyelmeztesse őket, hogy a vonat
kozó faárverési hirdetményekben a kérvénynek erre a czélra való 
használhatóságát külön tüntessék ki, fenyőféléknél pedig a kérget 
a faanyagtól esetleg elkülönítve bocsássák értékesítés alá. 

Az erdőhivatalt pedig figyelmeztetem, hogy a kihasználás alá 
kerülő faállomány értékének megállapításánál a kéreg értékét is 
megfelelően vegye figyelembe. 

Egyúttal azonban megjegyzem, hogy a kéregnek várható 
kedvező értékesítését üzemtervtől eltérő fahasználat indokául fenyő
féléknél egyáltalán nem, tölgyfaállománynál pedig csak akkor 
tartom elfogadhatónak, ha a kihasználásra kérelmezett faállomány 



kérge erre a czélra tényleg alkalmas; ha az illető erdőbirtok ez 
idő szerint is sarjerdőüzemmódban kezeltetik és ha a kihasználás 
foganatosítását erdőgazdasági, illetőleg erdőfelügyeleti szempontok 
egyébként sem gátolják. 

Felhívom tehát az erdőhivatalt, hogy az esetleg beérkező fa
használati kérelmek elbírálásánál a fentieket szigorúan tartsa szem 
előtt, illetőleg a kérelem teljesítését csak a fenti körülmények fenn
forgása esetén hozza javaslatba. 

Budapest, 1915. évi márczius hó 23-án. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 
IV. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak és kir. erdó'felügyelőségnek. 

(Tisztásoknak és vágásterületeknek gazdasági művelése tárgyában.) 

23477VI/'A/2, sz. — Minthogy a jelenlegi háborús viszonyok 
mellett az országnak kiváló érdeke fűződik ahhoz, hogy minden 
gazdaságilag használható terület emberi vagy állati táplálékul alkal
mas terménynyel be legyen vetve, a magam részéről kiváló súlyt 
helyezek arra, hogy az erdőhöz tartozó egyéb termékeny terü
letek, nemkülönben a beerdősitésre előirt tisztások lehetőleg szem
termelésre vagy kapásnövények termesztésére használtassanak és 
hogy az arra alkalmas vágásterületek mezőgazdasági közteshasz
nálat utján újíttassanak fel. 

Erre való tekintettel egyidejűleg felhatalmaztam az összes 
gazdasági albizottságokat, hogy az erdőbirtokos, illetőleg az erdő
birtokosnak törvényes képviselője által előterjesztendő ily irányú 
kérelmeket soron kivül vegye tárgyalás alá s amennyiben azok 
teljesítése a rendelkezésre álló munkaerő figyelembevételével köz
érdekből kívánatos s erdőgazdasági szempontokból sem ütközik 
akadályokba, a vonatkozó erdőfelügyeleti engedélyt — a 62060—904. 
F. M. sz. körrendelet VII—VIII. pontjaiban szabályozott eljárás 
betartásával — saját hatáskörében elnöki uton késedelem nélkül 
adja meg. 



A Czimet pedig figyelmeztetem, hogy az engedély megadását 
csak abban az esetben javasolja, ha 

a) az illető tisztás, illetőleg vágásterület fekvésénél és talajá
nál fogva mezőgazdasági használatra tényleg alkalmas; 

b) az annak megművelésére szükséges munkaerő rendel
kezésre áll ; 

c) a vágásterületen nincs oly alnövet, melytől a természetes 
felújítás remélhető lenne s igy az engedély megtagadása esetén is 
mesterséges felújítás válnék szükségessé. 

Egyúttal hozza javaslatba mindazokat a feltételeket is, melyek
nek kikötését az elő illetőleg közteshasználat időtartamát s mikénti 
foganatosítását illetőleg erdőgazdasági szempontból szükséges
nek tartja. 

Budapest, 1915. évi márczius hó 11-én. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 
V. 

KÖRRENDELET. 
Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak és m. kir. erdőőri szakiskolának. 

(Csemetekertek ugartábláinak megművelése tárgyában.) 

22863/1915/I/A/5. szám. — Az 1915. évi január hó 22-én 
kelt 2800 eln. számú, a Czimmel is közölt, leiratomban arra hivtam 
fel a vármegyék alispánjait és a törvényhatósági joggal felruházott 
városok polgármestereit, hogy gazdasági intéző bizottságok szerve
zésével, valamint azoknak és az összes helyi hatóságoknak igénybe
vételével gondoskodjanak arról, hogy vármegyéjük, illetőleg városuk 
területén egy talpalatnyi termőföld se maradjon bevetetlenül. 

A rendkívüli körülmények által indokolt ezzel az intézkedé
semmel kapcsolatosan felhívom a Czimet, hogy a kezelése alatt 
álló állami csemetekerteknek és gyümölcsfaiskoláknak a megálla
pított üzemterv szerint 1915. évben pihentetésre előirt ugartábláit 
ez év tavaszán az ottani vidéken leginkább keresett élelmiszert 
szolgáltató és korán a piaczra kerülő kapásnövények (burgonya) 
és hüvelyes kerti vetemények (bab, borsó, lencse) termelésére 
használja fel. 



Felhívom tehát a Czimet, hogy az erre a czélra szükséges 
vetőmagvakat szerezze be és a vetemények házi kezelésben való 
megműveléséről és betakaritásáról gondoskodjék. 

Felhívom továbbá, hogy a termés betakarítása után annak 
eredményét hozzám azonnal jelentse be és egyidejűleg tegyen 
javaslatot a termelt képleteknek miként leendő felhasználása, ille
tőleg értékesítése iránt. 

Felhatalmazom továbbá a Czimet, hogy a csemetekerti és 
szakiskolai ugartáblák emiitett bevetéséhez szükséges költségeket, 
amennyiben erre külön előlege nincsen, a csemetekertek és 
gyümölcsfaiskolák 1914/15. évi fentartási költségeinek fedezésére 
engedélyezett előlegekből fedezze. 

Végül felhívom a m. kir. állami erdőhivatalokat s az azok 
alá rendelt m. kir. járási erdőgondnokságokat arra, hogy hasonló 
eljárás követésére buzdítsák azokat az erdőbirtokosokat, akik 
csemeteszükségletük fedezésének biztosítására saját költségükön tar
tanak fenn csemetekerteket, illetőleg akik állami kezelés alatt álló 
erdeik területén létesített gyümölcsöseikben az üzemterv előírá
sainak megfelelőleg az 1915. évben ugarnak hagyandó területekkel 
esetleg rendelkeznek. 

Budapest, 1915. évi február hó 25.-én. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 
VI. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a számvevőségi igazgatónak, valamennyi alá
rendelt hatóságnak, hivatalnak, intézetnek és közegnek és a segédhivatali fő

igazgatónak. 

(Az ipari czikkek beszerzéséről és uj építkezésekről szóló kimutatások 
beterjesztési határidejének módosítása tárgyában.) 

12599/1914. szám. — Az 1907. évi III. t.-cz. végrehajtási 
utasítása II. részének 16. §-a és a közszállitási szabályzat 66. §-a 
értelmében az összes beszerzett ipari czikkekről, úgyszintén az uj 
építkezésekről szerkesztendő kimutatások legkésőbb a következő 



év április hava végéig a M. Kir. Kereskedelmi Múzeumhoz kül
dendők be. 

A költségvetési év megváltozása folytán elrendelem, hogy az 
emiitett kimutatások ezentúl az előbbi költségvetési évről minden
kor legkésőbb október hó végéig küldessenek be a Kereskedelmi 
múzeumhoz. 

Az 1914. évi január hó 1-től ugyanezen év június hó végéig 
terjedő csonka költségvetési évről szóló kimutatások a Kereskedelmi 
Múzeumhoz folyó év végéig küldendők be. 

A kimutatások szerkesztésére vonatkozó egyéb határozmányok 
változatlanul érvényben maradnak 

Budapest, 1914. évi deczember hó 16-án. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 
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