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Hirdetmény 
az állami erdei facsemeték kiszolgáltatása tárgyában. 

Az állami erdei facsemetekertekből az 1926. év őszén és az 
1927. év tavaszán az állami szükségleteken felül fenmaradó 
facsemete-feleslegek a következő feltételek mellett fognak az 
ezeket igénylő birtokosoknak kiadatni: 

/. Feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon 
kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területekre, amelyekről a 
kopárjavítási tervek jóváhagyást nyertek, a szükséges erdei 
facsemeték olyan föltétel mellett adatnak ki, amint azt a bir
tokosok részére a jóváhagyott kopár javítási tervek kilátásba 
helyezték. 

//. Feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásítandó kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területekre, valamint kisebb birtokosok önkéntes elhatározá
sából az Alföldön tervbevett erdőtelepítések céljaira igényelt 
erdei facsemeték, amennyiben az illetékes m. kir. erdő felügyelő 
vagy m. kir. erdőhivatal vezetője igazolja, hogy a csemeték ára 
folyamodót anyagi erejéhez mérten túlságosan megterhelné — 
kivételesen és csak teljesen indokolt esetben, a termelési költ
ségek elengedésével szolgáltatnak ki ós a csemetekertben cso-
magolatlanul átvéve, a kiszedési költségek megtérítése ellené
ben, vasúti szállítás esetén pedig a kiszedési, csomagolási és a 
felvevő vasúti állomásig való fuvarozási költségek megtérítése 
ellenében fognak kiadatni. A vasúti szállítási költség mindenkor 
az érdekelt birtokost terheli. 

III. Feltétel. Hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásítandó kopár stb. területekre, valamint azon 
alföldi erdőtelepítésekhez ós fásításokhoz, amelyeket módosabb 
birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül saját költségükön 
elvégezhetnek, úgyszintén az állami ellátásba vett és állami 
ellátás alatt nem álló erdőterületek vágásainak és tisztásainak 
beerdősítésére és egyéb fásítási célokra szükségelt erdei facse
meték az alábbiakban megállapított termelési költségeknek és 
ezenkívül a kiszedési, valamint az esetleg felmerülő csoma
golási és szállítási költségeknek megtérítése ellenében lesznek 
kiszolgáltatva. 



A termelési költségek fafajok szerint a következők: 
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1 Erdei fenyő , 50.000 80.000 120.000 80.000 120.000 
2 Fekete fenyő _ _ _ 50.000 80.000 120.000 80.000 120.000 
3 Tölgy és cser_ 90.000 130.000 — — — 
4 Akác _ _ __ 50.000 80.000 : — 
5 Gleditscliia,[sophora, maciura 70.000 100.000 ' • — 
6 Juhar, kőris és szil _ __ 60.000 90.000 — 
7 Celtisz, olajfűz, koelreuteria 80.000 120.000 — — 
8 Hárs 90.000 130.000 — 
9 Vadalma, vadkörte és vad

cseresznye __ 90.000 130.000 — 
10 Amerikai dió __ 90.000 130.000 .— 
11 Vadgesztenye _ 60.000 90.000 — 
12 Tamariska-, nyár- és fűz

dugvány 50.000 — — — 
13 Tamariska-, nyár- és fűz

dugvány gyökeres 70.000 100.000 — — 
14 Egyéb fafajok 100.000 150.000 • — 

Kiszedési költség ezer darabonként fenyőcsemeténél 25.000 
korona, lomb facsemeténél 40.000 korona, csomagolási és a fel
vevő vasúti állomáshoz való fuvarozási költség pedig 12.500 K. 

A facsemeték kiszolgáltatásáért az 1926. év őszi erdősítlé-
sékhez szánt csemetéket illetőleg legkésőbb 1926. évi július hó 
végéig, az 1927. év tavaszi ültetésekhez szántakat illetőleg pedig 
legkésőbb 1926. évi október hó végéig, az ültetés helyére illetékes 
m. kir. erdőigazgatóságnál szóbelileg vagy irásbelileg kell 
jelentkezni. (Az, erdőigazgatóságok jelenlegi székhelyei: Gö
döllő, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Veszprém és Kaposvár.) 

Ez alkalommal határozottan meg kell jelölni a beültetendő 
terület helyét (község, dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, 
futóhomokos terület, vágás, tisztás, stb.) és kiterjedését, továbbá 
a szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az ültetés ide
jét (1926. év ősz vagy 1927. év tavasz), a jelentkezőnek vagy 
megbízottijának pontos címét (lakóhely, utolsó posta) és végül 
hogy a csemeték a közölt (I—HL) feltétel melyike szerint 
igényeltetnek. 

Figyelmeztetem az érdekelt birtokosokat, hogy elkésett 
jelentkezések, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz 
közvetlenül benyújtott vagy más hatóságokhoz terjesztett meg
keresések figyelembe vétetni nem fognak. 



Figyelmeztetem a birtokosokat arra is, hogy a jelen hir
detmény alapján .csakis erdősítési célira alkalmas 1—2 éves 
lombfa és 1—3 éves fenyőcsemeték kerülnek kiosztásra, ame
lyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási célra még 
nem alkalmasak; továbbá, hogy azok a jelentkezők, akik az 
igényelt és kiutalványozott csemetéket ok nélkül visszautasít
ják, vagy nem arra a célra használják fel azokat, amelyet 
megjelöltek, jövőben az állami csemetékben való részeltetés 
kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló 
erdők és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték 
kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. erdőigaz
gatóságok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavasszal március hónapban, ősszel 
pedig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1926. évi április hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Halálozás. Hering Sámuel nyug. Coburg hercegi erdő
igazgató, az 0 . E. E. alapító tagja, a jolsvai evang. egyház 
volt felügyelője, életének 73-ik évében f. é. április hó 19-én 
Jolsván elhunyt. Béke hamvaira! 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 
folyó hó 10-én Inkey Pál báró elnöklete alatt mintegy 25 vá
lasztmányi tag részvételével ülést tartott, melynek tárgyalá
sairól alábbiakban röviden beszámolunk. A választmány öröm
mel vette tudomásul, hogy a gömbölyű fa kivitelének felszabadí
tásának érdekében tett lépései eredményesek voltak s a fa érté
kesítését károsan befolyásoló, ez az utolsó megkötöttség is meg
szűnt. Élénk megvitatás tárgya volt az importtüzifa mindjob
ban érezhető versenye, amelyet vasúti tarifapolitikánk is elő
segít s Biró Zoltán előterjesztései alapján foglalkozott azokkal 
a tarifális reformokkal, amelyek a belföldi fa versenyképessé
gét ismét helyreállítani hivatottak. 

Állást foglalt az egyesület a Központi Anyagbeszerző 
Bizottság létesítése ellen, valamint a vadászati ügyeknek a föld
mívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályába való vissza
helyezése mellett. 

Czillinger János választmányi tag indítványozta, hogy a 


