
Írói tiszteletdíjak: Az Országos Erdészet i Egyesüle t 1930. 
évi május hó 30-án ta r to t t igazgatóválasztmányi ülésében elhatá
rozta, hogy az egyesület 1930. évi jú l ius 1-től kezdődően az 
Erdészet i Lapokban megjelenő cikkekért írói t iszteletdí jat fizes
sen. És ped ig : a szerkesztő részérői átdolgozást nem igénylő cik
kekér t 16 oldalas ívenként 64 pengőt, [fordításokért vagy átdol
gozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egy
szerű közleményekért 16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudo
másulvétel végett közli : a kiadóhivatal . 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

48.520/1933. 
I — 1 . sz. 

HIRDETMÉNY. 
a román tűzifa részére kijelölt területre irányuló magyar tüzifakülde-

mények szállítása tárgyában. 

1. Közhírré teszem, hogy a magyar-román határ , a Tisza és a 
szolnok—nyírábrányi vasúti vonal által határolt területre (ezen utóbbi 
vasútvonalon fekvő vasúti állomásokat, valamint Szeged és Debrecen 
városok területét is beleértve, de Szolnok város kivételével) az ország 
más részeiben fekvő belföldi állomásokról, továbbá a fentebb meg
jelölt elhatárolt területen fekvő állomásokról (Szeged és Debrecen vá
rosok területét is ideértve), az ország más részeiben fekvő belföldi 
vasútállomásokra szállítandó kemény (bükk, gyertyán, tölgy, cser, akác, 
juhar, kőris és szil) tűzifát csakis szállítási igazolvány alapján lehet 
vasúton szállítani. 

2. A szállítási igazolványokat a m. kir. kereskedelemügyi minisz
térium, a m. kir . földmívelésügyi minisztérium, az Országos Erdészeti 
Egyesület, az Országos Fagazdasági Tanács, a Magyar Fatermelök, 
Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete és az Országos Ma
gyar Kereskedelmi Egyesülés egy-egy tagjából alakított bizottságnak 
a bemutatott kötlevelek (megrendelések stb.) lehető figyelembevételé
vel és a faellátás szempontjából szükséges egyéb körülmények mérle
gelése alapján hozott határozatának az Országos Erdészeti Egyesület 
fogja kiszolgáltatni. 

3. A szállítási igazolványokat a feladónak kell az Országos Erdé
szeti Egyesülettől (Budapest, V., Alkotmány-utca 6.) levélben kérni. 
Minden vasúti küldeményhez külön szállítási igazolvány szükséges. A 
szállítási igazolványok díja darabonként 1 pengő, mely összeget az 
igazolványok kérésével egyidejűleg kell az Országos Erdészeti Egye
sület 23.602. számú csekkszámlájára befizetni. 

4. A levélnek tartalmazni kell a feladó nevét, lakóhelyét, a feladási 



állomást, az átvevő (címzett) nevét és a rendeltetési állomást. Ameny-
nyiben a szállítás közvetítőkereskedővel létrejött kötés alapján a keres
kedő vásárlójának címére történik, meg- kell jelölni a lehívó kereskedő 
nevét, végül a Címet, melyre a szállítási igazolványt el kell küldeni. 
A levélhez a díj befizetését igazoló szelvényt csatolni kell. 

5. A szállítási igazolványok érvényessége 15 nap. 
6. Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy szállítási igazolványokat 

csakis azokra a szállításokra kérjenek, amelyek 15 nap alatt feltétlenül 
lebonyolításra is kerülnek, mert a szállítási igazolványok érvényessége 
meg nem hosszabbítható. 

7. Az el nem határolt területen fekvő állomásokra feladott ke
mény tüzitfaküldeményeknek az elhatárolt területen fekvő rendeltetési 
állomásokra való át irányítását csak igazolvány alapján lehet fogana
tosítani. 

8. Nem kell szállítási igazolvány a puha tüziifaszállítmányokra, 
valamint azokra a tüzifaküldeményakre, amelyek az elhatárolt terü
letet átmenetben érintik. Az átmeneti küldeményekre azonban olyan 
utólagos rendelkezés, amely rendeltetési helyként valamely az elhatá
rolt területen fekvő állomást jelöl meg, csak abban az esetben fogad
ható el, ha a feladó a megfelelő szállítási igazolványt csatolja. 

•Budapest, 1 9 3 3 . évi május hó 17-én. 
M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

V. és K. K. 1933. V/14. 38. sz. 
MÁV. C. 32.246/1933. CIV. sz. 

TÜZIFAKÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁSA. 
A Vasúti és Közlekedési Közlöny folyó évi 30. számában a címben 

megnevezett tárgyban megjelent F . 101.079/1933. F . I. sz. hirdetmé
nyünk 7—8. sorában az „aprí tat lan" szót — kereskedelemügyi minisz
ter úr rendelete alapján — törölni kell. 

Az igazolványkötelezettség ennélfogva, úgy a hasábos, mint az 
aprított kemény (bükk, gyertyán, tölgy, cser, akác, juhar, kőris és 
szil) tüzifaküldeményekre kiterjed. 

Budapest. 1933. évi május hó 13-án. 
A magyar királyi 'államvasutak- igazgatósága. 

Közhírré teszem, hogy a Nyitra községi, nyitravármegyei szüle
tésű Pákozdi Ernő részére 1925. évi június hó 26-án 81. szám alatt 
az erdőgazdasági szakvizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítvány 
elveszvén, ahelyett nevezett részére 126/1933. szakisk. szám alatt az 
eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat adatott ki. 

Esztergom, 1933. évi május hó 15-én. 
A szakiskola igazgatója: 

Szilágyi Ernő s. k., 
m. kir. erdőtanácsos. 



48526/1933. M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 
I — 1 . szám. 

HIRDETMÉNY. 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák keliő számú jelentkező esetén 
1933 augusztus ihó 1-én és az erre következő napokon Miskolcon, Győ
rött és Kaposváron fognak megtar ta tni . 

Akik az erdőőri vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, kérvé
nyüket 1933. évi június hó 20-áig a lakóhelyükre illetékes megyei kir. 
erdőigazgatóságánál nyújtsák he. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítése az erdőigazga
tóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén 1933 július hó 3-án 
kezdődő négyhetes előkészítő tanfolyamot nyitok, amelynek végeztével 
a hallgatók szakvizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir . erdőigazgatóság 
eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvényeket 1933. évi június hó 
15-éig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik az elemi 
népiskolát elvégezték, legaláb 3 évig megszakítás nélkül erdészeti 
gyakorlati szolgálatban állottak, feddhetetlen előéletűek és 20-ik élet
évüket betöltötték. 

Az erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan bizo
nyítvány szolgálhat, melyet oki. erdőmérnök állított ki, vagy amelyen 
folyamodónak tényleges erdőgazdasági vagy erdőőri alkalmaztatását a 
szolgálati helyre illetékes m. kir. erdőfelügyelő igazolja. 

Annak, aki az előkészítő-tanfolyamra felvétetett, a vizsgaenge
dély i ránt külön nem kell folyamodnia. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről maguk kö
telesek gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező. 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. kir. erdő

igazgatóságok adnak. 
Budapest, 1933. évi május hó. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

FEiLHlVÁiS 
az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyző 

Alapból az 1933/3U. tanévben kiosztható 'segélyek ügyében. 
A m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium szolgálati ügyköréhez 

tartozó Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező 
Alapból az 1933/34. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197. szám 
alat t jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében az 1933. 
évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Az; idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, — állami ellátásba vett köz-



ségi stb. erdőknél — erdőfelügyelőknél, — a Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskolánál, — az Erdőgazdasági Szakiskolánál, — az Erdé
szeti Kísérleti Állomásnál és az Erdőőri és Vadőri iskolánál) alkal
mazott tényleges szolgálatban álló nyugdízott és elhalt tisztviselőknek 
(erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincstári 
erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) 
mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, iha az alább felsorolt bel
földi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1933/34. tanévre 
felvétettek, továbbá, ha az. 1932/33. tanévben a tanulmányi előmenetelt 
igazoló bizonyítványaikban ki tüntetet t összes osztályzatoknak legalább 
fele kitűnő, jeles vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantárgyak

ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön szá
mításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző tan
évről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, kivéve azt az esetet, 
ha a gyermek erről a tanévről ilyen bizonyítványt a saját hibáján 
kívül nem kaphatott , amely esetben kellő megokolással a még előbbi 
évi iskolai végbizonyítványt kell csatolni. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetőleg árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igényjogo
sultság mellett előnyben részesülnek az árvák és azok a tisztviselők, 
kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek hivatali szék
helyén tanintézet nincsen. 

A tisztviselők rendesen csak egy gyermek nevelésére nyerhetnek 
segélyt, 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak 
akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy -a második eset
ben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyermeke van. 

A segély, a szabályzat értelmében, mindenkor csak egy-egy tan
évre szól. A segélyben részesülő a következő tanévben is részesülhet 
segélyben, de csak új kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket kettő egyenlő félévi részletben szolgáltatja 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg a fent elősorolt 
tanintézetek valamelyikében tanul és ha a gyermeknek az illető tan
intézetben megtörtént felvétele megfelelően igazoltatik. 

A segélyezés i ránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki kell 
tüntetni a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellátatlan 
gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet látogatni fognak, 
az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó segély össze
gét s a kérvényhez csatolni kell a segélyezendő gyermekek legutolsó 
iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülök vagyoni állásáról szóló 
hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknál az árva
szék igazolványát. 

Ha a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok, vagy 



egyéb okiratok valamely körülmény miatt egyidejűleg csatolhatok nem 
volnának, a kérvényt az alább kitűzött batáridőre iskolai bizonyítvány 
stb. nélkül is feltétlenül be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt 
vagy egyéb okiratot azoknak megszerzése után pótlólag bemutatni . 
A határidőn túl beérkező kérvények a szabályzat 31. §. értelmében 
figyelembe nem vétetnek. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alap
ból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtélen kérvényü
ket : „Az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segé
lyező Alap Intéző Bizottságához" (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos
tér 11. szám, HL em. 309. ajtó) címezve, továbbítás céljából a lakó
helyükön lévő, vagy az ehhez legközelebb fekvő valamelyik állami 
erdészeti hatóságnak adják át, vagy esetleg közvetlenül postán maguk 
küldjék el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény legkésőbb 
július hó 8-án Budapesten rendeltetési helyén legyen. 

Budapest, !933. évi május hó. 
M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 48895/1933. I—1. számú 
rendelete az Egyesült Fabehozatali Rt. által forgalomba hozott 
tűzifa áraiból nyújtható engedmény tárgyában. Az Egyesült Fa
behozatali Rt.-ot ellenőrző bizottság folyó évi május hó 26-án 
hozott határozatából folyóan értesí tem a t. Elnökséget, hogy 
47859/1.—1. 1933. számú leiratommal közölt árjegyzékekben fel
tün te te t t árakból az Egyesül t Fabehozatal i Rt. román viszonylat
ban fafajra való tekinte t nélkül legfeljebb 20 aranypengő, cseh
szlovák viszonylatban a bükk tűzifánál legfeljebb 25 aranypengő, 
a cser és tölgy tűzifánál pedig 20 aranypengő engedményt adha t 
10.000 kg-ként. 

Budapest , 1933. évi jún ius hó 6-án. 

A miniszter rendele téből : 
Papp miniszteri tanácsos. 

Felvétel és beiratkozás a soproni m. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola 1933/34. tanév téli félévére. A soproni 
m. kir . bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán a felvétel és be
iratkozás az 1933/34. t anév téli félévére október hó első napjai
ban történik. A főiskola fe lada ta : rendszeres tan í tás utján 
bányamérnökök, vaskohómérnökök, fémkohómérnökök és erdőmér
nökök gyakorlat i i rányú kiképzése tudományos alapon. 

A főiskola első évfolyamára beiratkozni szándékozóknak fel 
vételüket szeptember hó 25-ig í r á s t a n kell a főiskola tanácsánál 
kérelmezniük. 



A 2 pengő okmánybélyeggel el látot t kérvényhez csa to landók: 
a) születési anyakönyvi k ivona t ; 
b) gimnáziumi, reá lg imnáziumi vagy reáliskolai ére t tségi 

bizonyí tvány; 
c) orvosi bizonyítvány, jól látó, halló és beszélő képességről 

és egészséges szervezetről ; 
d) ha tósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (á l lásáró l ) 

és vagyoni helyzetéről ; 
e) azok, akik nem a felvétel évében te t tek ére t tségi vizsgá

latot, hatósági bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az érett
ségi v izsgála t óta el tel t idő a la t t mivel foglalkoztak s erkölcsi 
tekintetben fedhetet len életmódot folyta t tak-e? 

A folyamodványban vi lágosan megjelölendő, vájjon a folya
modó a bányamérnöki , fémkohómérnöki, vaskohómérnöki vagy 
erdőmérnöki szakra kéri ' a félvételét . 

A főiskolai rendes hal lgatók, akik az egyes mérnöki szako
ka t a megál lapí to t t t anu lmányi t e rv szer int végzik és az előír t 
két szigorlatot leteszik, mérnöki oklevelet nyernek. 

A főiskola az egyes osztályaiban előadott műszaki tudomány
körök szerint oly végzett hal lgatókat , akik a bánymérnöki és 
erdőmérnöki főiskolától oklevelet kaptak, szigorú vizsgálat a lap
j án bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktorokkká 
képesít . 

A tanév október hó 1-én kezdődik és jú l ius hó 31-ig t a r t . 
Megjegyzendő, . hogy a törvényes rendelkezések szer int a 

főiskola mérnöki okvelevei nemcsak a szűkebb ér telemben vet t 
bányászat i , kohászat i és erdészeti szakokra, hanem ál ta lános mű
szaki képesí tést adó erejüknél fogva más rokon mérnöki pályára 
is jogosí tanak. 

A fizetendő díjakra, ösztöndí jakra és egyéb tudniva lókra 
bővebb felvilágosítás, tájékoztató vagy programm a főiskola rek
tori h iva ta láná l , aká r szóval, akár í rásban kérhető. 

Az előadások és gyakorlatok lá togatása szigorúan kötelező s 
így magánúton végezni nem lehet. 

Sopron, 1933. évi j ú n i u s hó 3-án. 
A főiskola ezidőszerinti r ek to ra : 

Fekete Zoltán. 




