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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
Pályázat erdősítési ju ta lmakra . 

10,002 1900. sz. — Az országos erdei alapból a magasabb 
hegységek fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek, vagy meredek 
oldalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg művelendő oly 
területeknek beerdösitésere, melyeken hegyomlások, hó vagy kő-
görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok tovább terjedésének meggátlása végett az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-ában megjelölt erdősítés közgazda
sági szempontból szükséges, a folyó évre hat nagy jutalmat és 
tizenkét elismerő jutalmat tűzök ki és pedig: 

két elsőrendű nagy jutalmat egyenként 1000 K.-ra, 
két másodrendű nagy jutalmat egyenként 800 K.-ra, 
két harmadrendű nagy jutalmat egyenként 600 K.-ra, 
három elsőrendű elismerő jutalmat egyenként 500 K.-ra, 
három másodrendű elismerő jutalmat egyenként 400 K.-ra, 
három harmadrendű elismerő jutalmat egyenként 300 K.-ra, 
három negyedrendű elismerő jutalmat egyenként 200 K.-ra. 

Versenyre bocsáthatók mindazok az erdősítések, a melyek a 
folyó évben nem állami költségen foganatosítva lettek, még pedig 
a nagy jutalmakra, ha egy tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, 
az elismerő jutalmakra pedig, ha egy vagy két tagban legalább 
10 (tiz) k. holdra terjednek. 

Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos testületek, polgári, 
egyházi, vagy úrbéres községek s illetve erdőtisztek, kiknek költ
ségén s illetve kiknek tanácsa szerint és felügyelete alatt az erdő-



sités teljesíttetett, leltévé, hogy a jutalom odaítélésének idejében 
azok az újból létesített és jutalmazott erdőnek még birtokában 
vannak, illetve azt erdötiszti minőségben kezelik s az erdősitett 
teriiletet a beerdősités biztos sikerének elősegítése végett a folyó 
évtől, vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének 
idejéig állandóan gondozták, a versenyző területen netalán pótlólag 
szükséges ujabb erdősítési munkálatokat is évenként foganatosí
tották s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetőleg 4. §-a 
szerint való kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1905. évben fognak oda ítéltetni s a jutalom
díj kétharmadrésze az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, 
egyharmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet fogja illetni. 

A jutalmakat az országos főerdömester, vagy helyettesének 
elnöklete alatt erdőtisztekből alakított öttagú bizottság ítéli oda az 
erdősítés sikerének beigazolása után a teljesített erdősítés közér
dekű becsének sorrendje és minősége szerint. 

A biráló-bizottság ítéletének alapjául szolgálnak az illetékes 
közig, erdészeti bizottságnak s illetve a kir. erdőfelügyelőnek a 
versenyre bocsátott erdősítések felett adott javaslatai és a bíráló
bizottság részéről esetleg teljesítendő helyi szemlék. 

A kik a kitűzött jutalmakra pályázni kívánnak, azok a folyó 
év tavaszán történő erdősítést legkésőbb folyó év július hó végéig, 
a folyó év őszén történő erdősítést legkésőbb folyó évi deczember 
hó 25.-ig az erdősítés helyének, telekkönyvi számának, a terület 
nagyságának (k. holdakban) az erdősítésre használt fanemek illetve 
fanemeknek s utóbbi esetben azok elegyarányának pontos megje
lölése mellett nálam jelentsék be. A pályázati feltételek meg nem 
tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

Budapest, 1900. évi február hó. 

Földmivelésügyi m. ícir. minister. 


