HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
HIRDETMÉNY
állami

(erdei) facsemeték

adományozása

tárgyában.

82693/I/A/1/1910. ügyszám. — Az állam által fentartott erdei
facsemetekertekből az 1911. évi tavaszi és őszi erdősítésekhez
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi miniszter által a
következő feltételek szerint fognak az ez iránt folyamodó birtoko
soknak kiosztatni.
I. feltétel. A kopár és vízmosásos teriiletek beerdősitésére kért
csemeték, amennyiben az állami csemetekertek készleteiből kiszol
gáltathatók, az 1879. évi X X X I . t.-cz. 177-ik §-ának b) pontja
értelmében ingyen, vagyis a termelési költségek elengedésével
bocsáttatnak a birtokosok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével,
csomagolásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab
csemete után 1 koronával számított és utánvétellel beszedendő
költségeket azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket rend
szerint a birtokosnak kell viselni.
II. feltétel. Kivételesen kisbirtokosok részére, amennyiben az
illetékes kir. erdőfelügyelő Igazolja, hogy a folyamodót a fent
emiitett költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul megterhelnék,
a csemeték a folyamodóhoz legközelebb fekvő, utolsó vasúti
állomásra teljesen díjtalanul fognak elszállíttatni.
III. feltétel. A I. és II. pontban említett erdősítések czéljalra
szükséges csemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó
készletből másféle erdősítések czéljalra (rendes erdei vágások és
tisztások beerdősitésére) is adatnak ki csemeték, azonban csak az
alább feltüntetett átlagos termelési költségeknek és ezeken felül
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállí
tásával járó, ezrenként egy koronával számított költségek meg
térítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti szállítás
költségeit szintén a folyamodó birtokos viseli.
Az átlagos termelési költségek fejében — fanemek szerint —
a következő összegek számittatnak fel:
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IV. feltétel. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn a kir.
erdőfelügyelőség igazolja, hogy az előbbi pontban emiitett czélra
szükségelt csemetemennyiséget saját költségükön nem képesek
előállítani s aránytalan megterheltetésük nélkül a teljes termelési
költségeket sem viselhetik, a termelési költségek 5 0 % - a elengedhető.
A csemeték kiosztásánál először is azok a birtokosok fognak
figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos területei a törvény
alapján befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve.
Az I. és II. feltételek szerint ingyen kiosztott csemetékkel
beerdősitett területek jövőre az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2-ik s illetve
4-ik szakaszának rendelkezései szerint kezelendő erdőknek fognak
tekintetni.
Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt feltételek
valamelyike szerint csemetékben részesülni kivannak, 1 koronás
bélyeggel ellátott folyamodványaikat
legkésőbb IQIO. évi novem
ber ifi-ig terjessssék
be, még pedig közvetlenül
as
illetékes
kir. erdőfelügyelőséghess,
mert az elkésve beérkezett, vagy nem az
illetékes kir. erdőfelügyelőséghez,
hanem más hatóságokhoz beter
jesztett kérelmek csak akkor vételnek figyelembe, ha a kir. erdő
felügyelőséghez kellő Időben beterjesztett kérelmeknek teljesítése után
esetleg még megfelelő csemetekészlet rendelkezésre fog állani.
A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell

jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét
(kopár, vízmosásos, futóhomokterület, vagy vágás, tisztás stb.) és
kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát
és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó
vagy megbízottjának pontos czimet (lakóhely, utolsó posta) és végül
azt, hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik szerint kérik a
csemeték kiszolgáltatását.
Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy ezen
hirdetmény alapján csakis erdősítésre
alkalmas
s a fent
elősorolt
faja,
egy-kétéves,
kivételesen hároméves
erdei facsemeték
kerülnek
kiosztásra,
amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási
czélokra nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók,
kik a kért s kiutalványozott csemetéket annak idején ok nélkül
visszautasítják, — a jövőre az állami csemetékben való részeltetés
kedvezményétől elesnek.
Gyümölcsfák
adományozását
az ültetés helyéhez
legközelebb
fekvő állami gyümölcsfaiskola
vezetőségétől
kell kérni.
Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők
és kopár területek birtokosai részére szükséges csemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket az ille
tékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni.
A csemeték szétküldése tavaszszal
rendszerint márczius
második
feleben, őszszel pedig október
hó második
felében veszi kezdetét.
Budapest, 1910. évi szeptember

hóban.

M. kir. földmivelésügyi
cit

miniszter.
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KÜLÖNFÉLÉK.
A z Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti E g y e s ü l e t f. évi
közgyűlését Déván, szeptember 11-ikén Székely Mózes elnöklete
alatt tartotta meg.
A közgyűlésen képviseltették magukat: a földmivelésügyi
miniszter ur, az Országos Erdészeti Egyesület, a szászsebesi erdő
hivatal és a Torontálmegyei Gazdasági Egyesület.

