
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
A . M . K i r . Földmívelésügyi Miniszter 54.900—1935. számú rende
lete ja tüzifaszállítási igazolványok után fizetendő díjak újabb 

megállapítása tárgyában. 

A tüzifafuvarozáshoz szükséges szállítási igazolványok igény
lése, elosztása és kiadása, továbbá a tüzifakészletek bejelentése 
tárgyában kiadott 11.100—1934. F . M . számú rendelet (megjelent 
a Budapesti Közlöny 1934. évi 41. számában) 2. §-át, a 12.284— 
1934. F . M . számú rendelet (megjelent a Budapest i Közlöny 1934. 
évi 89. számában) 10. §-át és a 85.358—1934. F . M . számú rende
let (megjelent a Budapest i Közlöny 1934. évi 226. számában) 3. 
§-át az 1710—1934. M . E . > 3 z á m ú rendelet 7. §. 2-ik bekezdésében 
nyert felhatalmazás alapján a következőkben módosítom. 

1. §• 
A 11.100—1934. F . M . számú rendelet 2. §-ának és a 12.284 

—1934. F . M . számú rendelet 10. §-ának a szállítási igazolványok
ért fizetendő díjak nagyságát megállapító részét hatályon kívül 
helyezem és a tüzifaszállítási igazolványok díját 1935. évi szep
tember hó 1-től kezdődőleg feladásra kerülő tüzifaküldemények 
után, 10.000 kgr-ként 6 (Hat) pengőben állapítom meg. 

2. §. 
A 11.100—1934. F . M . számú rendelet 2. §. második bekez

dése és a 12.284—1934. F . M . számú rendelet 12. §-a alapján 
szállítható súlytöbbletre is az előző §-ban megállapított díjakat 
kel l f ize tn i . 

3. §. 
A z 1935. évi szeptember hó l-e előtt kiállított szállítási iga

zolványok 1935. évi szeptember hó 1-től kezdődőleg tüzifaszállí-
tásra csak akkor használhatók fel , ha a szállítási igazolvány fe l 
használására jogosult, a 10.000 kgr-kénti 4 P díjtöbbletet a M . K i r . 
Földmívelésügyi Min i sz te r Tüzifa-Szállításii Igazolvány K i r e n 
deltségének befizette és az igazolványt a Kirendeltség érvényes
ségi záradékkal látta el . 

4. §. 
A szállítási igazolványok díját az köteles v ise ln i , ak i a szál

lítási igazolvány kiváltására jogosult. A 86.911—1934. F . M . 



számú rendelettel (megjelent a Budapest i Közlöny 1934. évi 283. 
számában) megállapított átvételi árakat ezek szer int a szállítási 
igazolvány díjának emelése nem érinti. 

Budapest, 1935. évi augusztus hó 16-án. 

D r . Darányi Kálmán s. k. 
m. k i r . földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. Földmívelésügyi Miniszter 74.039—1935. III.—1. számú 
rendelete a fennálló vadászati t i lalmi idők részbeni módosítása 

tárgyában. 

A 38.500—1933. F . M . számú rendelet (megjelent a Budapesti 
iKözlöny 1933. évi 164. számában) 1. §.-ában a „Tekintet nélkül 
az általános vadászati t i l a lom idejére ti los vadászni" szöveget kö
vető j ) pont, va lamint a 48.500—1934. F . M . számú rendelet (meg
jelent a Budapest i Közlöny 134. évi 169. számában) a ) , c) és e) 
pontjai hatályukat vesztik s helyükbe ugyani lyen jelzéssel az 
alábbi a) , c) , e) és j ) pontok lépnek. 

Tekintet nélkül az általános vadászati t i l a lom idejére tilos 
vadászni: 

a) Szarvaebikára november 1-étől augusztus 31-éig, szarvas
tehénre február 16-ától szeptember 30-áig, szarvasborjura pedig 
szintén február 16-ától szeptember 30-áig, 

c) őzbakra október 1. napjától április 30-áig, őzsutára január 
1. napjától október 15-éig bezárólag, őzgidára pedig minden 
időben, 

e) muflonkosra, muf lonjuhra és bárányra minden időben. 
Muflontenyésztők közvetlenül hozzám felterjesztendő indokolt 
kérelmükre, muflonkosokra kivételes lelövési engedélyt kaphatnak, 

j) fácánkakasra február 1-étől szeptember 15-éig és fácán
tyúkra február 1-étől október 15-éig bezárólag. 

Jelen rendeletem folyó évi augusztus hó 16-án lép életbe. 
Budapest, 1935. évi augusztus hó 14-én. 

D r . Darányi Kálmán s. k. 
m. k i r . földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir . földmívelésügyi miniszter 76.311—1935. III—1. számú 
rendelete kedvezményes áru élővadjuttatás vérfelfrissítés céljaira 

tárgyában. 

Valamennnyi vadászati tudósítónak. 
Az élő- és lőtt vad iránti élénk külföldi kereslet fokozott mérték

ben követeli meg hazánk élővad állományának további és rendszeres mi
nőségi feljavítását. 

Ezért — hasonló módon az elmúlt évekhez — vérfelfrissítés céljá
ból kedvezményes árú tenyésztörzsek újlból és szélesebbkörű kiosztását 



határoztam el, az erre érdemes és ezt igénylő vadtenyésztők, illetve va
dászterület-tulajdonosok, bérlők részére. 

A közvetlen hozzám, lehetőleg mielőbb, de legkésőbb 1936. évi ja
nuár hó 10-ig felterjesztendő íbélyegmentes igénylésnek (illetve a járá-
scnkint 'összegyűjtött és az illetékes vadászati tudósító által összeállított 
élővad igénylő kimutatásnak) az alábbi részletpontokat kell tartalmaznia. 

1. A z igénylő nevét, foglalkozását, lakhelyét (megye, város, község, 
utca, házszámát). 

2. A vadászterület helyét (megye) és annak nagyságát. 
3. A z igényelt élővad fajtáját, ivararányát, mennyiségét. 
4. Jégkárosultság esetén a községi elöljáróság (hatóság, illetve járási 

vadászati tudósító) igazolványát is célszerű mellékelni. 
A z igényelhető élővad ivaranányát és árát az alábbiakban állapítom 

meg: 
1. 4 P — f 
2. Nyúl (1:1 ivararányban) páronként . . 10 „ — >> 

3. 2 ,,, 50 )» 
4. Fácántörzs (1:4 ivararányban) drb-kint . 2 „ 50 »» 
5. Fogoly, páronkint 3 „ 50 

Nyúl, fácán, fogoly, fentieknél kedvezőbb ivararányban nem igé
nyelhető. 

Utólagos reklamációk megelőzése céljából az igénylők kérvényeikben 
a vérfrissítő élővadak nemét saját érdekükben mindenkor tüntessék fel. 

A kedvezményes árú tenyésztörzsek kiosztásával a Mavad-ot bízom 
meg, amely az általam hozzá leküldött kimutatásban szereplő igénylőik 
részére, az ott feltűntetett mennyiségű, fajtájú és ivar szerint is feltűn
tetett élő tenyészvadat a befogás helyéről, közvetlen az igénylőnek 
megküldi. 

A Mavad az élő tenyészvadigénylőket az általam juttatott vadfajtá
nak a mennyiségéről és ivararányáról, illetve áráról és ezek árának mi
kénti befizetéséről értesíti és a befizetési sorrend alapján bonyolítja le, 
az igénylők által közvetlenül neki megadandó címre (vasútállomás) való 
szállítást. 

A z élő tenyésztörzsek kiosztásánál fokozott gonddal kell elbírálni, 
hogy a juttatott élő tenyészvad hasonló terep és talajviszonyok — de 
lehetőleg távoli vidékről — és mindenkor oly vadászterület birtokos bir
tokáról származaék, amelynek élővadállománya egészséges, erőteljes, 
illetve kiváló minőségű és a toválbbtenyésztés céljait feltétlenül biztosítja. 

A z élővadkiosztás február hó 1. és 15. között bonyolítandó le; az 
ettől eltérő kívánalmak mellőzendők és figyelemre nem méltathatok. 

A szállítási költség (vasút és tengely), a vadszállító láda (kosár) és 
a csomagolás önköltségi ára, igénylőt terheli. A tenyészvad rendkívüli 
érzékenységére való tekintettel, csupán a Mavad által önköltségi árban 
szolgáltatott ládában (kosárban) szállítható. 

A tenyészvad kifogástalan voltáért, csomagolásért és élve érkezé
séért a íMavad szavatol, amely az elhullott vadat díjmentesen, újabb élő
vaddal átcserélni tartozik. 

A B elhullás tényét és mértékét az érkezési vasúti állomáson, az át
vételkor felveendő hivatalos jegyzőkönyvben kell megállapítani. 

Ezen kedvezményes akció keretében juttatott élővadat másra, mint 
tenyésztési célokra felhasználni és arra a kibocsátás helyén és évében 
vadászni nem szabad. 

Felkérem Vadászati Tudósító Urat, hogy a hazai vadállományunk 



feljavítását célzó ezen fontos akciómat az érdekelt vadászterület birto
kosok és bérlők között minél szélesebb körben tegye ismertté. 

[Egyidejűleg további 10 drb különlenyomatot is leküldök azok szét
osztása céljából. 

Tájékoztassa egyben a vadászterület birtokosokat, különösen pedig 
a községi területek bérlőit, hogy amennyiben fenti akcióm keretében vér
felfrissítés céljára részükre élő tenyészvadat juttatni módomban nem 
állana, gondoskodom arról, hogy fenti szükségletüket a Mavad útján 
rendes, forgalmi ár mellett beszerezhessék. Hívja fel a községi elöljáró
ságok figyelmét a fenti körülményre azzal, hogy a vadászbérleti szerző
dléseknek a vérfelfrissítésre vonatkozó pontjait szigorúan ellenőrizzék és 
oly irányú bejelentést, miszerint bérlőnek élő vadat beszerezni módjában 
nem állott, figyelembe ne vegyenek. 

Felkérem Tudósító Urat, hogy az oda beérkezett igényléseket össze
gyűjtve, kimutatásba foglalva, kellő záradékkal ellátva, mielőbb, de min
denesetre a harmadik bekezdésben megjelölt időponton belül, hozzám fel
terjeszteni szíveskedjék. 

Budapest, 1936. augusztus 6-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Békessy 
. , miniszteri tanácsos. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter 76.312—1935. III—1. számú 
rendelete, az élővadbefogás szabályozása tárgyában. 

Valamennyi törvényhatóságnak. 
Hazánk eredményes élővadkivitelének zavartalan lebonyolítása csak 

az esetben biztosítható, ha — az élővad befogását megelőzőleg — vad
fajtánként, a befogandó élővad számszerű mennyisége a külföld részére 
való felkínálás céljából ismertté válik. 

Fentiekből kifolyólag elrendelem, hogy az élővad befogásának enge
délyezése iránt hozzám címzett és bélyeggel ellátott kérvényt legkésőbb 
folyó évi november hó 15-éig kell a vadászterületre illetékes törvényha
tóság, első tisztviselőjénél (polgármester, alispán) benyújtani vélemé
nyezés, illetve a hozzám leendő sürgős felterjesztés céljából. 

. H a a vadászterület több törvényhatóság területére terjed. k i , úgy a 
befogás iránti kérelem törvényhatóságonként elkülönítve külön-külön 
terjesztendő fel. 

Az élővadbefogás iránti kérvénynek az alábbiakat kell tartaniaznia: 
1. A vadbefogást kérvényező nevét, foglalkozását, lakhelyét (megye, 

város, község, stb.) 
2. A befogandó élővad fajtájának a megnevezését, mennyiségét. 
3. A vadászterület helyét (megye), nagyságát. ; 
4. Bérelt vadászterület esetén a vadászterület tulajdonosnak az 

élővad befogásához hozzájáruló írásbeli beleegyező nyilatkozatát is 
mellékelni szükséges. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy élővadbefogadási engedélyt február 
végén túli időre való érvénnyel adni nem fogok. 

Aikik számára a 38.945—1933. VII I . B . sz. itteni rendelet az 
1931—32. és az 1932—33. évi vadászati idényben az általuk a külföldre 
kiszállított élővad mennyisége alapján átvételi kontingenst állapított 
meg, kötelesek a külföldi kiszállítás céljára átadni szándékolt élővad
mennyiséget legalább is 10 százalékos megközelítéssel, vadfajtánként is 
részletezve folyó évi december hó l - ig a Mavadnak (Budapest, V.j Do
rottya-utca 7.) saját érdekükben'is okvetlenül felajánlani. 



A felajánlott vadmennyiségnél a tényleg befogható 10 százalékkal 
kisebbb csak az esetben lehet, ha a felajánló vadászterületén a vadállo
mány időközben önhibáján kívül, elemicsapás következtében csökkent le. 
Ezt a körülményt felajánló községi bizonyítvánnyal hiteltérdemlően iga
zolni tartozik. 

Fenti kötelező felajánlás elmulasztását a folyó évi kontingens fel
adásának fogom tekinteni és i ly vadászterületbirtokos (bérlő) élövad-
átvételét csupán az esetben fogom biztosíthatni, ha a fenthivatkozott 
rendelet a), b) és c) pontjaiban a Il-od sorban érdekeltek számára biz
tosított élővadmennyiség a külföldön elhelyezhető élővadmennyiségét 
nem fedezné. 

A kontingenssel bíró vadtenyésztő, ha bizonyos elemi csapásból 
(jégverés) kifolyólag kontingensbeli szállítási kötelezettségének ez év 
folyamán megfelelni nem tudna, ezt a körülményt községi bizonyít
vánnyal történendő igazolás mellett december hó 1-éig a Mavadhoz be
jelenteni tartozik. Ily esetben az eszközölt bejelentés alapján — méltá
nyosságból a fentiek szerint megállapított kontingense a jövőre válto
zatlanul megmarad. 

Felhívom alispán urat, hogy fenti rendeletemet minél szélesebb kör
ben tegye ismertté és a vármegye hivatalos lapjaiban is adja közre. 

Felhívom végre alispán urat, hogy a befogás iránt oda benyújtott 
kérvényeket véleményező javaslatával együtt hozzám folyó évi decem
ber hó 1-éig felterjeszteni szíveskedjék. 

Budapest, 11935. augusztus 6-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Békessy 
miniszteri tanácsos. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter 76.313—1935. III—1. számú 
rendelete, a M a v a d útján külföldre élővadat szállító vadászterület
tulajdonosok és bérlők vadállományának a kötelező vérfelfrissítése 

tárgyában. 
A külföldi élénk élővadkereslet fokozott mértékben megköveteli ha

zánk élővadállományának további és rendszeres minőségi feljavítását, amit 
célszerű és állandó vérfelfrissítés útján lehet leginkább biztosítani. 

Ezért azon vadáezterületbirtokosokat (bérlőket), akik külföldre való 
exportálás céljából élővadat a Mavadnak átadnak, arra kötelezem, hogy 
a vadfajtaként átadott élővadmennyiség 5%-át évenként vérfelfrissítés 
céljaira leadni tartoznak, a részükre cserébe szállítandó azonos nemű és 
mennyiségű élő tenyészvad fejében. A kötelező 5%-os vérfelfrissítés — 
hímnemű élővadak cseréje által —, a Mavad útján díjmentesen nyer le
bonyolítást. 

A kötelező csereakcióban résztvevő vadászterülettulajdonos (bérlő), 
a Mavad megbízottja -által elcsomagolt élő cserevadat, a vasútállomásra 
elszállítani, a Mavad által megjelölt címre feladni az ugyancsak a Mavad 
által rendelkezésre bocsátott láda (kosár) önköltségi árát a Mavadnak 
megtéríteni és a vasúti szállítási költséget viselni tartozik. 

A tenyészvad szállítása — az élővad rendkívüli érzékenységére való 
tekintettel — csupán a Mavad által használt szállító ládákban (kosarak
ban) törénhetik. 

A csereakció, illetve vérfelfrissítés céljaira csupán fejlett, egészséges, 
tenyésztési célokra kiválóan alkalmas ten'yészvadat szabad felhasználni. 

A cserevad csomagolását, szállítását, feladó, illetve megbízottja e l -



lenőrizni köteles, egyben feladó a vad élveérkezéséért is szavatol és a hul
lott vadat díjmentesen, újabbi élővad költségmentes leszállítása által át
cserélni, avagy ha az elhullott élővadat pótolni nem tudja, annak értékét 
megtéríteni tartozik. A térítési költség azonos összegű a kedvezményes 
kiosztású élővad árával .lásd 76.311—1935. III—1. F . M . rendeletet). 

A z elhullás tényét és mértékét az érkezési vasúti állomáson, az át
vételkor felveendő jegyzőkönyvben kell hivatalosan megállapítani. 

A vérfelfrissítés érdekében megtörtént cseréről a Mavad pontos jegy
zéket vezetni tartozik, amely a csereakció teljes lebonyolítása után, hoz
zám felterjesztendő. 

A befogott élővad 10%-át — kedvezményes árban — ebben a vadá
szati évadiban is igénybe veszem hazánk élővadállományának további vér
felfrissítése céljából (lásd 7«.31il—iU93i5. MI—-1. F . M . rendeletet). 

(Budapest, 19315 augusztus 6-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Békessy, 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 80.649—1935. III—1. számú 
rendelete, a vadásztársulatok működésének ellenőrzéséről szóló 

t 74.684—III. 1. számú F . M . rendelet módosítása, illetve kiegészítése 
tárgyában. 

Valamennnyi vadászati tudósítónak. 
Fenti számú rendeletem 2., 5., 7. és '8. pontjaiban foglalt rendelkezé

seket számos helyen félremagyarázták, erre való tekintettel az ezen pont
ban foglaltakat további félreértések elkerülése végett, az alábbi értelem
ben módosítom, illetve egészítem k i . 

ad. 2. A haszonbérlő tartozik a vadászterület megfelelő őrzéséről gon
doskodni. (Ha a terület 2000—5000 kat. holdas, úgy a haszonbérlő egy és 
minden következő 5000 kat. holdra további egy-egy szakvizsgázott vadőrt 
köteles alkalmazni. Kivételt képez az oly erdős vadászterület, ahol a vad
védelmi szolgálatot — az alkalmazott vadőrön felül — egyidejűleg még 
erdőőri személyzet is ellátja, továbbá az oly lakatlan vadászterület, amely 
már talajviszonyainál fogva is vadszegény és állandó jellegű vad megtele
pítésére alkalmatlan (Hortobágy és környéke stb.). Ez utóbbi két esetben 
az illetékes vadászati tudósító által véleményezett és* hozzám benyújtandó 
kérelemre a vadásztársaság, illetve vadászterület tulajdonosok (bérlők) 
engedélyt nyerhetnek arra, hogy egy-egy vadőr őrizetére az előbbi bekez
désben megjelöltnél nagyobb vadászterület rész, Ibízassék. 

ad. 5. A vadászbérletből eredő és az 1883. évi X X . t.-c. 7. §-a alapján 
járó vadkár megtérítésére, a vadásztársaság tagjai egyenként és egye
temlegesen felelősséggel tartoznak. 

ad. 7. A vadászterület albérletbe nem adható, élvezeti jegyek kiadása, 
illetve fizető vadászvendégek fogadása tilos. Kivételt képez a vonuló őszi
vad vadászatra, valamint a törvényesen bejegyzett vadászati irodák által 
a külföldi vadászvendégek részére bérelt vadászterületen való vadászat. 

ad. 8. A vadászterület egyazon részén — egyfajta vadra — évenként 
legfeljebb egy kör (hajtó stráf) vadászat tartható. 

Budapest, U936. augusztus 6-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Békessy 
miniszterfi tanácsos. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter 81.462—1935. III. 1. sz. rende
lete a szarvastehén t i lalmi idejének módosítása tárgyában. 

A 74.039—1935. III . 1. számú rendelet második bekezdésében 
(megjelent a Budapesti Közlöny 1935. évi 185. számában) a „Tekin
tet nélkül az általános vadászati tilalom idejére tilos vadászni" szö
get követő aj pont hatályát veszti ás- helyébe ugyanilyen jelzéssel az 
alábbi a) pont lép: 

Tekintet nélkül az általános vadászati tilalom idejére, tilos 
vadászni: 

a) szarvasbikára november 1-től augusztus 31-ig, szarvastehénre 
a jelen vadászati évadban szeptember 9-ig bezárólag, az elkövetkező 
vadászati évadokban pedig február 16-tól augusztus 31-ig bezárólag, 
szarvasborjúra pedig február 16-tól szeptember 30-ig bezárólag. 

Jelen rendeletem folyó évi szeptember hó 10-én lép életbe. 
Budapest, 1935. évi szeptember hó 9-én. 

Dr. Darányi Kálmán s. k. 
m. k i r . földmívelésügyi miniszter. 

Közhírré teszem, hogy Jakabezállás községi, Pest-Pi l is-Sol t -Kis
kun vármegyei születésű Molnár József részére 1921. évi július hó 
6. napján 6. szám alatt az erdőgazdasági szakvizsga letételélről k i -
llított eredeti bizonyítvány elveszvén, a helyett nevezett részére 1935. 
vj 418. szakisk. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű másodlat 
datott k i . 

Esztergom, 1935. évi augusztus hó 17-én. 
Á szakiskola igazgatója: 

Szilágyi Ernő s. k. 
m. k i r . főerdőtanácsos. 

A m. k i r . földművelésügyi miniszter az erdőkről és a természet
édelemről szóló 1935:IV. törvénycikk 48. §-ának rendelkezáse alap-
án az esztergomi m. k i r . erdőgazdasági szakiskolát, továbbá az esz-
ergomi és a királyhalmi m. k i r . erdőőri és vadőri iskolákat meg-
züntette s helyettük Esztergomban és Királyhalmán 1935. évi szep-
ember hó 1-étől m. k i r . alerdész-szakiskolákat nyitott meg. 




