
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZET] 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére megengedem, hogy 
Hubay Zsigmond főerdőtanácsos saját kérelmére végleges nyugalomba helyeztessék 
s ebből az alkalomból neki sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül a 
miniszteri tanácsosi czimet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1915. évi június hó M-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 
BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Pető Lajos kir. erdőfelőgyelőt 
Kassáról Szegedre, Bogdán Géza kir. erdőfelügyelőt Nagyszebenből Kolozsvárra, 
Kolosy Béla kir. erdőfelügyelőt Nagyváradról Pozsonyba, dr. Hoffmann Gyula 
kir. erdőfelügyelőt Máramaroszigetről Nagyváradra, Gora Ferencz kir. erdő
felügyelőt Déváról Turóczszentmártonba s egyidejűleg megbízta az ottani kir. 
erdőfelügyelőség; vezetésével; továbbá megbízta Czimra József kir. erdőfelügyelőt 
a kassai, Pászthy Ferencz kir. erdőfelügyelőt pedig a nagyszebeni lir. erdő
felügyelőség vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Lágler Gyula főerdőtanácsosi 
czimmel és jelleggel felruházott m. kir. erdőtanácsost Visegrádról Lippára 
{főnökhelyettesnek), Terényi Sándor m. kir. erdőtanácsost Lippáról Lúgosra 
{erdőrendezőnek), Beiker Róbert m. kir. erdőmérnököt pedig Lúgosról Lippára 
.(erdőrendezőnek). 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
I . 

KÖRRENDELET 

A m. kir. államerdők igazgatási hivatalainak hatásköre értékesítési 
ügyekben. 

{Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.) 

25388/1915/I/BJ. szám. — Az 1904. évi 60035. számú kör
rendeletemmel kiadott „hivatali hatáskör" III. fejezetének az érté
kesítésre vonatkozó 20—24. §-ait 1916. évi január hó 1-től kezdve 
ezennel hatályon kivül helyezem és helyébe az idezárt mellékletben 



foglalt hivatali hatáskört oly megjegyzéssel léptetem életbe, hogy 
abban az igazgatási hivatalok hatáskörébe utalt értékesítési esetek 
vannak felsorolva, miért is minden ezektől eltérő értékesítési esetben 
elhatározásom, illetve jóváhagyásom kikérendő. 

Az uj értékesítési hatáskörrel kapcsolatos versenytárgyalási 
árjavaslatok szerkesztése iránt külön körrendeletben fogok intézkedni. 

Budapest, 1915. évi május hó 21-én. 
Qhillány. 

II. 

KÖRRENDELET 

értékesítési ügyekben. 

A m. kir. államerdők igazgatási hivatalainak hivatali hatásköre. 

25388/1915/I/B/l .szám. — Az igazgatási hivatalok hatáskörébe 
utalt ügyek: 

1. Erdőterményeknek (ideértve a fő- és mellékhaszonvételek 
összes termékeit) versenytárgyalás mellőzésével való eladása: ha 
ez az értékesítés nem a kereskedelem vagy gyári ipar szükségleteinek 
kielégítésére szolgál és ha a bárczaeladásra fennálló szabályok 
korlátain belül, az erdőterményárjegyzék ártételeitől el nem térő 
árakon terveztetik. 

2. Erdőterményeknek versenytárgyalás utján való értékesítése 
és az eladási feltételek megállapítása. 

A) Termelt, illetve az eladás czéljaira előkészített anyagok 
értékesítése esetén: 

a) ha az anyagok értékesítése a termelés, illetve előkészítés 
befejezése után esetről-esetre terveztetik és egy-egy eladási csoportba 
fenyő- vagy lomblevelű lágy haszonfaanyagokból, 1000-, tölgy és 
más lomblevelű kemény haszonfaanyagokból 700 köbméternél, 
lágy vagy kemény tűzifából 4000 ürméternél nem nagyobb 
mennyiségű, fagyártmányokból és egyéb választékokból, illetve 
anyagokból és terményekből pedig 20.000 koronánál nem nagyobb 
értékű készletek foglaltatnak össze; továbbá 

b) ha a kikiáltási ár meghatározásához alapul vett egységárak 
legfeljebb 10 százalékkal nagyobbak vagy kisebbek a földmivelés
ügyi miniszter által évente jóváhagyott versenytárgyalási árjavaslat 
ártételeinél. 



B) Termeletlen anyagok értékesítése esetén, 
a) amennyiben faanyagok értékesítéséről van szó: ha csak 

egyes tövön álló törzsek egyenként való értékesítése terveztetik és 
a kikiáltási ár meghatározásához alapul vett egységárak legfeljebb 
10 százalékkal nagyobbak vagy kisebbek a földmivelésügyi miniszter 
által évente jóváhagyott versenytárgyalási árjavaslat ártételeinél; 

b) egyéb anyagok értékesítésénél: ha a kikiáltási ár meg
határozásához alapul vett egységárak legfeljebb 10 százalékkal 
nagyobbak vagy kisebbek az erdőterményárjegyzék ártételeinél és 
az ugyanazon értékesítési helyen eladásra kerülő anyagok összes 
becsértéke 30.000 koronánál nem nagyobb. 

3. Erdőtermények eladása iránt tartott versenytárgyalások 
ereáményének jóváhagyása: 

a) ha az igazgatási hivatal a versenytárgyalást a 2. pont értel
mében saját hatáskörében irta ki és 

b) ha a kikiáltási árat elérő vagy túlhaladó legmagasabb 
ajánlat elfogadása terveztetik s amennyiben a versenytárgyalás 
során különleges elbírálást igénylő jelenség nem merül föl. 

4. Feleslegessé vagy hasznavehetetlenné vált leltári tárgyak el
adása : 

ha az értékesítés nyilványos versenytárgyalás utján terveztetik, 
az eladásra kerülő tárgyak becsértéke 1000 koronánál nem nagyobb 
és a legmagasabb ajánlat elfogadása terveztetik, mely azonban a 
kikiáltási árt eléri vagy túlhaladja. 

Budapest, 1915. évi május hó 21-én. 
Ghi/lány. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1915. évi június hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 

Az ákáczfa monográfiája — 
Alapítványi kamat 
Alapítványi tőketörlesztés — 
Altiszti segélyalap . 
Átfutó bevétel . 
Báró Bánffy D . alapítvány 
Bedő Albert alapítvány 
Bükktüzifa romlása stb.. . . _ — — 
Egyéb bevétel — 
Erdei facsemeték nevelése 
Erdészeti Géptan 
Erdészeti Lapok egyes füzetei 
Erdészeti Növénytan II. rész 
Erdészeti rendeletek tára 
Erdészeti zsebnaptár... 
.Erdő" czimü lap 
Erdőbecsléstan II. kiadás 
Erdőőr ... 
Erdőrendezéstan (Bel.) . — — 
Erdőrendezéstan (Fekete) — 
Erzsébet királyné alapítvány 
Értékpapírok kamatai _ 
Értekezések az erdőrendezés köréből 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana — 

Am. Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza. 
ak. Hadisegély = Hdsg. 
att. Hazánk házi faipara (Oaul Károly) = H. F. 
Asa. Hirdetési dij az E. L. _ — — = hd. 
áb. Hirdetési dij az „Erdő"-ben == Ehd. 
BBa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
BAa. Kedvezményes lapdij = kid. 
Btr. Készpénzalapitvány — k. >. 
Egy. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Ecs. Lakbér = lb. 
Egt. Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
EL. Legelő-erdők berendezése — ... = M. L. 
Nvt. II. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Ert. Népszerű növénytan , = N. Nvt. 
Npt. Perköltség = Prk. 
Eld. Postaköltség , • _ = pk. 
Ebt. Rendkívüli bevétel = rb. 
Eő. Rendszeres növénytan I. R. = Rnt. I. 
Rz. Szálaló Erdők Berendezése = Szer. 
Rzf. Tagsági dij— = td. 
g . a. Tangens-táblázatok = Tt. 
F.k. Gr. Tisza Lajos-alapítvány = TLa. 
Ée. Titkári nyugdijalap = t. ny. a 

Tölgy és Tenyésztése .-- = Töt. 
Fösz. Wagner Károly alapítvány— .. _ = WKa. 

Gróf Andrássy Gyula erdőhiv. td. 16-—. Bartók Ernő Ecs. 3-—, pk. —-45. 
Bózer Jenő td. 16--—. Budovszky János td. 16-—. Balaton Antal npt. 2"—, pk. 
—•45. Béky Albert td. 4-—. Bóna Endre td. 8;—. Beszterczebányai erdőg. hd. 
1980. Bucsonyi egyházgond. hd. 28-45. Burdáts János ak. 16-—. Cseleji József 
td. 8-—. Campeán János npt. 2-—, pk. —-45. Csizik János Eő. 6'—, npt. 2-—. Dán 
ElekEő. 6 —, pk. —-40. Drágán Gyula td. 16-—. Ercsényi Bélatd. 16-—.Gróf Erdődy 
Imre ak. 16-—. Erdélyi róm.'kath. státus hd. 5-—. Ernyei Károly td. 8-—. Az „Erdő" 
cz. lapra 27375. Földhitelintézet ék. 799-—. Fodor Lipót hd. 30-—. Fábián János td. 
16-—. Fekete jános td. 16-—.Gasparecz Lajos td. 16-—.Ivanich Ferenc td. 16-—. Iszapi 
Gyula td. 16-—. Jancsó Gyula td. 16- —. Kecskemét város Kid. 3 -—. Kacsanovszky 
József td. 10-—. Királyhalmi szakiskola Eő. 7L68. Kolozsvári erdőig, hd. 40-—. 
Lampel Róbert Eö. 6-—. Lehoczky János lb. 60-—. Lange János ld. 16-—. Lehrmann 
Béla td. 16-—. Lakner Ferencz npt. 2-—, pk. —-45. Lollok József td. 16 —. 
Lux János td. 8-—-. Mikes János ak. 10-—. Mayer Géza npt. 2-—, pk. —-45. 
Marczali urad. ld. 8'—. M.-Vásárhelyi adóhiv. ld. 16-—, npt. 3 -—, pk. —-45. 
Mermesdi v. urb. hd. 37-75. Neusch Samu Eő. 6-—, pk. —-55. Nyiry Dénes td. 
16-—. Orbán József td. 8-—. Orosz György npt. 2-—, pk. —-45. Perszián Iván 
lb. 53 -—. Petrikovich János td. 4-—. Poppr Emil ld. 16-—. Rónay Antal td. 
8-—. Rényi K. Szeb. —-90. Révi körjegyző hd. 2665. Rozáry Árpád td. 16—. 
Rettich Károly td. 20-—. Simongáti urad. npt. 2—, pk. —-45. Seréli v. urb. 



ti I. 21-85. Scholcz Hugó td. 16-—. Szabó Adolf Kid. 6-—. Schuszter András 
td. 16"—. Siegmund Konrád td. 16"—. Schwabik Ferencz td. 16"—. Schmuck 
Hugó td. 16-—. Sternberg Frigyes ak. 20-—. Schmidt József td. 16"—. Sarkaiczai 
v. urb. hd. 24-25. Selmeczi Casino-társulat ld. 7-20. Tóth István Eő. 6-—. 
Tihanyi László td. 16-—. Tótsóvári erdőhiv. hd. 19-90. Ungvári főerdőhiv. 
hd. 19-90. Vinkonvcei főerdőhiv. hd. 19-80. Vársonkolyósi v. urb. hd. 26-70. 
"Weyda Frigyes td. 16-—. Zsilymaczesdparosenyi nemes közb. hd. 41i0. 
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