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HIRDETMÉNY. 
Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935 : I V . törvény

cikk rendelkezéséből kifolyólag az erdőőri és vadőri szakvizsgák 
kellő számú jelentkező esetén — a folyó évben utoljára — 1935. 
évi augusztus hó 1-én és az arra következő napokon Debrecenben, 
Gödöllőn, Győrött, Kaposváron és; Miskolcon fognak megtartatni. 

A k i k az erdőőri vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, kér
vényüket 1935. évi június hó 21-éig a lakhelyükre illetékes m. k i r . 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az erdő
igazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező' esetén 1935. évi 
július hó 1-én kezdődő négyhetes előkészítő tanfolyamot nyitok, 
amelynek végeztével a hallgatók szakvizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. k i r . erdőigazgató
ság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvényeket 1935. évi június 
fió H-éig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik az 
elemi népiskolát elvégezték, legalább 3 évig megszakítás, nélkül 
erdészeti, illetve vadászati gyakorlati szolgálatban állottak, feddhe
tetlen előéletűek és 20. életévüket betöltötték. 

Az erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan 
bizonyítvány szolgálhat, amelyet okleveles erdőmérnök állított k i , 
vagy amelyben folyamodónak tényleges erdőgazdasági vagy erdőőri 
alkalmaztatását a szolgálati helyre illetékes m. k i r . erdőfelügyelő 
igazolja. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről maguk 
kötelesek gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és nem kötelező. 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. k i r . 

erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1935. évi május hó 17-én. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter. 



52,300/1935. 1/2. szám. 

HIRDETMÉNY 
az állami erdei facsemete- és suhángkiszolgáltatás feltételeiről. 

A z államerdészeti csemetekertek facsemete- és euhárígfeleslegei 
az 1935. év őszén és az 1936. év tavaszán az ezeket igénylő birto
kosoknak az alábbi feltételek mellett fognak kiszolgáltatni: 

I. Alföldi erdők, fasorok, szélfogópászták és facsoportok telepí
tésére, továbbá az ország bármely részén lévő kopár és vízmosásos 
terület beerdősítésére erdei facsemete és suháng az államerdészeti 
csemetekertekben csomagolatlanul átadva, teljesen díjmentesen. 

II. Erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, 
továbbá egyéb fásítási célra erdei facsemete és suháng a meg
állapított ár, valamint az esetleg felmerülő csomagolási és vasút
hoz való szállítási költségek megtérítése ellenében. 

III. Méltánylást érdemlő esetekben az I. alatt részletezett terü
letek erdősítéséhez és fásításához szükséges erdei facsemete és suháng 
díjmentesen a kiszedési, csomagolási és vasúthoz való szállítási költ
ségek elengedésével szolgáltatnak k i . 

A csemete, suháng ára és kiszedési költsége: 
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A fenti árakban a csemete és suháng kiszedési költsége, mely 
ezer darabonként fenyőcsemeténél I P 40 fillér, lombfacsemeténél 



2 P, suhángoknál darabonként 8 fillér, már bennfoglaltatok. 
Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási költ

ség ezer darab csemete után 1 P, egy csomag suháng után 2 P 
(a fenti árakban nem foglaltatnak benn). 

A z 1935. évi őszi erdősítésekhez szükséges facsemetét és su-
hángot legkésőbb 1935. évi július hó végéig, az 1936. évi tavaszi 
ültetésekhez szükséges facsemetét és suhángot pedig legkésőbb 
1935. évi október hó végéig az ültetés helyére illetékes m. kir. 
erdőigazgatóságnál, m. kir. erdőfelügyelőségnél, vagy m. kir. erdő
hivatalnál szóban vagy írásban kell igényelni. Alföldfásítási célra 
5000 darabot meg nem haladó csemetemennyiséget a községi elöl
járóság útjád közös kérvényben is lehet igényelni. 

A z igénylésben meg kell jelölni a beültetendő terület helyét 
(község, dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, 
vágás, tisztás, stb.), kiterjedését, a szükséges csemete s illetőleg 
suháng faját, korát és mennyiségét, az ültetés idejét (1935.. év ősz, 
vagy 1936. év tavasz), a jelentkezőnek vagy megbízottjának pontos 
címét (lakóhely, utolsó posta) és végül, hogy a csemete s illetőleg 
suháng a közölt (I—III.) feltétel melyike szerint volna kiszolgál
tatandó. 

Elkésetten, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz köz
vetlenül, vagy más hatóságokhoz benyújtott igénylések figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Azok, akik a kiutalványozott csemetét vagy suhángot ok nélkül 
visszautasítják, vagy rtem arra a célra használják fel, amelyet meg
jelöltek, a jövőben állami csemetét nem kaphatnak. 

1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdő és kopár 
teriiletek birtokosai részére szükséges facsemete kiutalványozása 
iránt a m. kir . erdőigazgatóságok ezentúl is hivatalból intézkednek. 

A csemete és suháng tavasszal, március és április hónapban, 
ősszel pedig október és november hónapban fognak kiadatni, illetőleg 
szétküldetni. 

Budapest, 1935. évi április hóban. 
M . kir . földmívelésügyi miniszter. 

Az 1934. évi 88.000. sz. pénzügyminiszteri rendelet 10. §-a 
2. bekezdésének módosítása. 

A m. k i r . pénzügyminiszter 21.607/1935. VIII. b. szám alatt a 
tűzifának vagy gömbfának váltságmentes bérmunkában való feldol
gozása tárgyában az összes pénzügyigazgatóságokhoz és pénzügyi 
kirendeltségekhez a következő körrendeletet intézte: 

1. Az egyes állati és növényi eredetű nyersanyagok, erdőgazda
sági termékek és az ezekből készült áruk után fizetendő forgalmi 
acóváltságról szóló 1934. évi 88.000 számú pénzügyminiszteri rende
let 10. §-ának 2, bekezdésében foglalt rendelkezések módosításával 



megengedi, hogy a forgalmi adóhivatalok — az érdekelt erdőbirto
kosok kérelmére •— tűzifának vagy gömbölyűfának váltságmentes 
bérmunkában való feldolgoztatására jogosító engedélyeket egy-egy-
gazdasági évre szóló érvénnyel adhassanak k i . 

2. A válságmentes bérmunka végeztetésére jogosító engedély 
kiadása iránt az illetékes forgalmi adóhivatalhoz benyújtandó kér
vényben kell bejelenteni, hogy a forgalmi adóhivatal illetékességi 
területén mely községben van a kérvény benyújtójának erdőbírtoka, 
s hogy az egyes erdőbirtokokról kitermelt fát melyik fűrésztelepen 
(telepeken) szándékozik az erdőbirtokos saját gazdasági és háztar
tási szükségletére váltságmentesen bérmunkában feldolgoztatni. Ha a 
gazdasági év folyamán az erdőbirtokos bármely okból a kérvényben 
megjelent fűrésztelepen kivül más fűrésztelepen is óhajt bérmunkát 
végeztetni, ezt a körülményt legkésőbb a bérmunka megrendeléséig 
pótlólag be kell jelenteni az illetékes forgalmi adóhivatalhoz. A z en
gedély iránti kérvények gyorsabb elintézése érdekében kívánatos, 
hogy az erdőbirtokosok azoknak a községeknek elöljáróságánál, ame
lyeknek területén erdőbirtokuk feszik, magán a kérvényen vagy áz 
ahhoz mellékelt községi igazolvánnyal igazoltassák, hogy a kérvény
ben felsorolt községek területén milyen terjedelmű erdőbirtokuk van 
s hogy az egyes erdőbirtokokon milyen fanemeket (bükk, tölgy, akác 
stb.) termelnek. A kérvényben k i kell jelentenie az erdőbirtokosoknak 
azt is, hogy a jelen rendelet (6) bekezdésében előírt nyilvántartást 
pontosan fogja vezetni. A z az erdőbirtokos, aki az említett nyilván
tartást, bármely okból nem vezeti, továbbra is csak" az 1934. évi 
88.000 sz. pénzügyminiszteri rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében 
előirt módon, esetenként előterjesztett kérelemre kaphat váltság
mentes bérmunka végzésére jogosító engedélyt. Ez utóbbi esetben 
; s a kérelmet sorokivül kell elintézni. 

3. A benyújtott kérvényeket a forgalmi adóhivatal soronkivül 
köteles elintézni s az engedélyre jogosult erdőbirtokosnak egy gazda
sági évre szóló érvénnyel — 1-től kezdődő folytatólagos folyószámok 
alatt — az engedélyt kiállítani. A folyó gazdasági évben kiadandó 
engedélyek az 1935. évi június 30-ig érvényesek. 

4. A z engedélyekben az erdőbirtokos nevének és lakóhelyének fel
tüntetése mellett a forgalmi adóhivatal igazolja, hogy az erdőbirtokos 
saját háztartási és gazdasági szükségletére a saját erdejéből kiter
melt fát bérmunkában váltságmentesen jogosult feldolgoztatni. 
Magán az engedélyen kel l figyelmeztetni az erdőbirtokost az alábbi 
(6) bekezdésben előirt nyilvántartás pontos veeztésére is. A kiadott 
engedélyről az engedély számának és az engedélyes nevének, illetve 
lakóhelyének közlése mellett azokat a fűrésztelepeket is értesíteni 
kell, amelyeket az engedélyt kérő beadványában megjelölt. 

5. A kiadott engedélyekről az ellenőrzés céljára külön nyilván
tartást köteles vezetni a forgalmi adóhivatal. A nyilvántartásban a 



kiadott engedélyek folyószámainak sorrendjében az engedély számát, 
az erdőbirtokos nevét, lakóhelyét, a kérvényben megjelölt fűrész
tulajdonosok nevét, cégét és telephelyét és a kérvény iktatószámát 
kell bejegyezni. A z időközi változások feltüntetésére megfelelő jegy
zetrovatot is kell tartalmaznia a kimutatásnak. 

6. A válságmentes bérmunka végeztetésére jogosult erdőbirtokos 
az adóváltság lerovásának ellenőrzésére szolgáló eddig vezetett fel
jegyzéseken (üzleti könyveken) kivül külön nyilvántartást köteles 
vezetni a fűrésztelepnek (telepeknek) váltságmentes bérmunkában 
való feldolgozásra átadott fáról. A kimutatásnak a következő adato
kat kell tartalmaznia: 1. a fűrésztulajdonos nevét (cégét) és a telep
helyét; 2. a fűrésztelepnek váltságmentes feldolgozására átadott fa 
nemét (bükk, tölgy, akác stb.) és mennyiségét; 3. az átadott faanyag
gal végzendő munkát, (pl. deszka, léc-fűrészelés, zsindely, karókészí
tés, tűzifaaprítás stb.); 4. a fűrészteleptől a munka elvégzés után át
vett faáru megnevezését és mennyiségét; 5. az átvétel idejét; 6. az 
átvett áru raktározási helyét, illetve annak megjelölését, hogy az 
erdőbirtokos az átvett árut hol és milyen célra használta fel. 

7. A fűrésztelep a váltságmentes bérmunkában való feldolgo
zásra átvett fáról átvételi elismervényt, az elkészített áruról pedig 
— legkésőbb az áru leszállításakor •— szállítójegy másolatot köteles 
a megrendelő részére átadni. A megrendelő az átvételi elismervényt 
és a szállítójegy másolatát a (6) bekezdés rendelkezése szerint veze-
'tett nyilvántartás mellékleteként köteles megőrizni. A z ávételi ens-
mervénynek az átvétel idejét, az átvett fa nemét és mennyiségét, a 
megrendelő nevét és lakóhelyét és a forgalmi adóhivatali engedély 
számát, a szállítójegynek pedig a szállítás idejét, a szállított áru 
megnevezését és mennyiségét a megrendelő nevét és lakóhelyét és a 
forgalmi adóhivatali engedély számát kell tartalmaznia. A z átvételi 
elismervénynek, illetve a szállítójegynek megfelelő részletezéssel 
külön nyilvántartást köteles vezetni a fűrésztelep a váltságmentes 
bérmunkára átvett, illetve váltságmentesen kiadott árukról. A for
galmi adóhivatalok által kiadott engedélyekről a fűrésztelepnek kül
dött értesítéseket (4. bekezdés utolsó mondata) ennek a kimutatásnak 
mellékleteként kell megőrizni. A szállitójegy eredeti példányát ahhoz 
az adóbevalláshoz kell mellékelni, melyben a fűrésztelep a bérmun
kát válságmentes tételként bevallotta. 

8. A fűrésztelepeken kivül évenként legalább, egyszer a bér
munkában dolgoztató erdőbirtokosokat is ellenőrizni kell, hogy a (6) 
bekezdésben előirt nyilvántartásokat megfelelően vezetik-e s hogy 
a bérmunkában előállított árut valóban saját gazdaságukban hasz
nálj ák-é fel. 

•Meghagyom a Címnek, hogy a jelen rendeletem végrehajtására a 
forgalmi adóhivatalokat haladéktalanul utasítsa s egyidejűleg a mező-



gazdasági kamarák, illetve a területén működő gazdasági felügyelők 
útján az érdekelt erdőbirtokosokat, a kereskedelmi és iparkamarák 
útján pedig a fűrésztulajdonosokat megfelelően tájékoztassa. 

A m. kir. földmívelésügyi minszter úr ad 53.043/1935. I—1. számú 
felhívása az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését 
Segélyező Alapból az 1935—36. tanévben kiosztható segélyek 

ügyében. 
A m. k i r . földmívelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 

tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1935—36. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197, 
szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében az 
1935. évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

A z idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami ellátásba vett községi 
etb. erdőknél, a M . kir . József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem erdőmérnöki szakosztályánál, az Erdőgazdasági Szakiskolá
nál, az Erdészeti Kutató Intézetnél és az Erdőőri és Vadőri Iskolák
nál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt 
tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti mér
nököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tisztvise
lőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, 
ha az alább felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói 
közé az 1935—36. tanévre felvétettek, továbbá, ha az 1934—35. tan
évben a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitünte
tett összes osztályzatuknak legalább fele kitűnő, jeles, vagy jó. 

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

nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön szá
mításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlen megelőző tan
évről szóló iskolai végbizonyítványt kéli 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 iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül k i kell 
tüntetni a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellátat
lan gyermekeinek számát éa korát, a tanintézetet, melyet látogatni 
fognak, az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilyenmű állandó se
gély összegét s a kérvényhez csatolni kell a segélyezendő gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülök vagyoni állá
sáról szóló hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árvák
nál az árvaszék igazolványát. 

Ha a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok, vagy 
.egyéb okiratok, illetve azok hitelesített másolatai valamely körülmény 
miatt egyidejűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább k i 
tűzött határidőre 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 kér
vények a Szabályzat 31. §. értelmében figyelembe nem vétetnek. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alap
ból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtélen kérvé
nyüket: „Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap intéző bizottságához" (Budapest, V . ker., Kossuth Lajos
tér 11. sz., III . em. 309. ajtó) címezve, továbbítás céljából a lakó
helyükön lévő, vagy az ehhez legközelebb fekvő valamelyik állami 
erdészeti hatóságnak adják át, vagy közvetlenül postán maguk küld
jék el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény legkésőbb 
július hó 6-án Budapesten rendeltetési helyén legyen. 

Budapest, 1935. évi május hó. 
A m. k i r . fölmívelésügyi miniszter . 




