
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 38.500—1933. számú ren
delete a vadászati tilalmi idők módosítása tárgyában. 

Az 19i25 : XXIV. t.-c. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a vadászati tilalmi időket a következőképpen szabályozom: 

1. §• 
Az általános vadászti tilalom január 1. napjától július 31. nap

já ig bezárólag tart , amely idő alatt hajtókutyákkal (kopó, tacskó, a g á r 
vagy egyéb hajtóebbel) egyáltalán nem szabad vadászni. Az általános 
vadászati tilalom idején is szabad kotorékebekkel kotorékmunkát vé
geztetni, vizslával, valamint pórázon vezetett vérebbel és friss disznó-
(medve-) nyomra eresztett „disznós kutyával" vadászni. 

Tekintet nélkül az általános vadászati tilalom idejére, tilos 
vadászni: 

a) szarvasbikára október 16. napjától, szarvastehénre és szarvas-
borjúra február 16. napjától augusztus 15. napjáig bezárólag; 

b) dámbikára december 1. napjától augusztus 15. napjáig bezá
rólag, dámtehénre és dámborjúra február 16. napjától október 15. 
napjáig bezárólag; 

c) őzbakra október 16. napjától április 15. napjáig bezárólag, 
özsutára és gidára december 16., napjától október 15. napjáig be
zárólag ; 

d) zergére december 1. napjától július 31. napjáig bezárólag, 
zergegidára minden időben; 

e) muflonkosra február 1. napjától október 31. napjáig bezáró
lag, muflonjuhra és bárányra minden időben; kosra külön földmíve
lésügyi miniszteri engedély nélkül csak a telepítőnek szabad vadászni, 
továbbá annak a birtokosnak (tulajdonosnak, haszonélvezőnek, bérlő
nek), akinek vadászterületén a muflon már legalább öt éve állandó 
vad és ez a körülmény a vadászat megkezdése előtt a m. kir . földmí
velésügyi miniszternél hatóságilag igazoltatik; 

f) mezei nyúlra február 1. napjától augusztus 31. napjáig be
zárólag ; 

g) siket- és nyírfajdkakasra június 1. napjától március 31. nap
jáig bezárólag, mindkét fajd tojóra és jércére minden időben; 

h) császármadárra november 1. napjától augusztus 15. napjáig 
bezárólag; 

i) túzokka,kasra június 1. napjától március utolsó napjáig be
zárólag, tojóra és jércére minden időben; 

j) fácánra február 1. napjától szeptember 30. napjáig bezárólag; 
k) fogolyra, fürjre és harisra j anuár 1. napjától július 31. nap

jáig bezárólag: 
l) erdei szalonkára ápril is 16. napjától augusztus 16. napjáig 



bezárólag; az ország északi részén '—.-ha;,a vonulás\későre esik—• 
külön miniszteri engedéllyel április 30. napjáig bezárólag szabad 
vadászni; 

m) nyári lúdra és tőkés kacsára március 1. napjától június 30. 
napjáig bezárólag; 

n) egyéb vízimadárra április 16. napjától június 30. napjáig 
bezárólag, gémekre csak halastavaknál szabad vadászni; 

o) vándorsólyomra, kerecsensólyomra és hollóra március 16. nap
já ig bezárólag; 

p) házi galambra, éneklő madárra , valamint a kis és nagy kó
csagra, kanalasgémre, üstökös gémre, ba t lára vagy Íbiszre, reznek
túzokra, gólyatöcsre, gulipánra, nagy godára és ugar tyúkra , továbbá 
a bíbicre, kisvércsére, vörös vércsére, kék vércsére, az egerész ölyvre, 
a baglyok minden fajára és a sirályra minden időben. 

A barátkeselyű, fakókeselyű, kígyászölyv, darázsölyv, szirti sas, 
réti sas és ráró (Vagy halászsas) min t r i tka ragadozómadarak csak a 
földmívelésügyi miniszter engedélye alapján lőhetők, a rét i sas és 
ráró pedig csak halastavaknál. 

A tilalmi idők alat t sem a vadak fiait, sem a madarak fészkeit 
szándékosan érinteni, vagy tojásaikat elszedni tilos. A m. kir. föld
mívelésügyi miniszter a madarak tojásának kizárólag vadtenyésztés 
céljából gyűjtését megengedheti . Ily gyűjtésre vadászati jog bérlője a 
bérbeadó hozzájárulásának igazolásával kaphat engedélyt. 

2. §. 
Az 1. § n) és p) pontjában meghatározott vadászati tilalom nem 

terjed ki és t i l to t t időszak alat t is szabad vadászni a seregekben vo
nuló vadludakra és vadkacsákra, a téli búvár-fajokra, a kányák 
fajaira, a karvalyra, a héjára, a réti héjákra, a gatyás ölyvre, továbbá 
a szarkára, szajkóra, a varjakra, a verebekre és a közönséges sere
gélyre, a közönséges seregélyre azonban csak a szőlőkben és gyümöl
csösökben 

3. §. 
Hasznos vadra fényszóró alkalmazásával minden időben tilos va

dászni. Szarvast, dámot, muflont és őzet csak golyóval szabad lőni. 
4. §. . 

Haj tokkal hasznos vadra — kivéve a vízimadarakat — április 16 
napjától július 31 . napjáig bezárólag tilos vadászni. 

5. §.-
Ez a rendelet 1933. évi augusztus 1-én lép életbe. 
A 60.600—1932. F . M. számú rendelet hatályát veszti. 
Budapest, 1933. évi július hó 18-án 

Dr. Kállay Miklós s. k., 
m. kir. földmívelésügyi miniszter. 



A roimán fa részére fenntartott területre szóló szállítási 
igazolványokat szétosztó bizottság határozatai. A román fa r é 
szére fenntar tot t terüle t re szóló szállítási igazolványokat szétosztó bi
zottság legutóbbi ülésén a következő határozatokat hozta: 

1. A bizottság az egyes üléseken csak azokat az igényléseket tár
gyalja, amelyek az ülést megelőző napon déli 12 óráig futottak be az 
Országos Erdészeti Egyesülethez. A később beérkező igénylések csak 
a következő ülésen kerülhetnek tárgyalás alá. '. 

2. A bizottság csak a termelők igényléseit, vagy olyan kereske
dők igényléseit veszi tárgyalás alá, akik a fá t tő mellett vásárolták 
s így az állomásra való kiszállítást és feladást maguk végzik, vagy 
pedig egy termelőtől legalább 50 vasúti kocsirakomány tűzifát vá
sároltak azzal a kötelezettséggel, hogy a szállítási igazolványokat ők 
kötelesek beszerezni és ezt hiteltérdemlően igazolják. Az ilyen szállí
tási igazolványok is a termelő nevére lesznek — mint feladóéra •— 
kiállítva és a termelőnek ju tó igazolványokba beszámítanak. 

3. Uradalmak, vagy termelő vállalatok különböző intézményeinek 
(erdőgondnokság, üzem, faraktár , rakodó, stb.) külön-külön beadott 
igényléseit a bizottság összesíti és egy tételben tárgyal ja . 

I R O D A L O M 
Fors t l i che R u n d s c h a u . Ber ich te über die gesamte fors t l i che 

Li te ra tur des In- und Auslandes. Herausgegeben von Professor dr. 
Heinrich Weber, F re iburg in Breisgau, Band 5. Heft 3—4. Verlag 
von I. Neumann, Neudamm. 

Ezzel a kettős füzettel lezárul az 1932. évi kötet, amely immár 
az ötödik. 

Az egész föld azon erdészeti irodalmának hosszabb-rövidebb 
ismertetését találjuk ebben a kötetben, mely irodalom az 1932. év 
folyamán akár külön könyvben, akár valamely szakfolyóiratban nap
világot látott . 

A következő országok erdészeti irodalma szerepel ebben a munká
b a n : Dánia, Nagybr i tannia és gyarmatai , Franciaország, Belgium,' 
Jugoszlávia, Észak-Amerika, Norvégia, Lengyelország, Románia* 
Oroszország, Csehország, Magyarország. 

Az irodalom ismertetése az alábbi csoportokra oszlik: 
Általános erdészeti irodalom, talaj ismeret, éghajlat, vegetáció

ismeret, erdőmívelés, védelem és használat, mechanikai é s kémiai 
technológia, fakereskedelem,. erdőrendezés, erdészeti jövedelemszámí-




