
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

Valamennyi közigazgatási bizottságnak, magyar és horvát-szlavonországi kincstári 
erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak, a kir. erdőfelügyelő
ségeknek, az állami m. kir. erdőhivataloknak, a beszterczei ni. kir. erdőigazgató
ságnak, a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskolának, a központi 

erdészeti kísérleti állomásnak és a m. kir. erdcőri szakiskoláknak. 

A fölesketett erdőtisztek és erdőőrök adómentes szolgálati fegy
verei tárgyában a m. kir. pénzügyminiszter ur a következő kör
rendeletet adta ki : 

„1914. évi 29844. szám. 
(Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, kivéve a 

székesfővárosit, és a székesfővárosi m. kir. adófelügyelőhöz.) 
70858/1914/II /B. szám. — A fegyveradóról és a vadászati 

adóról szóló 1883. évi XXIII . t.-cz. 5. §-a szerint a fegyveradó 
alól kivétetnek: 

f) a felesketett erdőtiszteknek és a kir. erdőfelügyelőségi 
személyzetnek szolgálati használatra rendelt fegyverei; 

g) az erdőőröknek fegyverei azon esetben, ha ezen egyének 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ban — Horvát-Szlavonországokban 
az ott érvényben lévő törvényben — megszabott minőség alapján 
lettek felesketve. 

Fölmerült kételyek eloszlatása czéljából a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter úrral egyetértőleg kijelentem, hogy e törvényes rendel
kezések alapján, az f) pontban emiitett erdőtisztek és a g) pont-
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radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



ban megjelölt erdőőrök szolgálati czélra két adómentes fegyvert 
tarthatnak és pedig az erdővédelmi szolgálatra egy golyós, a 
vadőrzési és vadászati felügyelői szolgálatra pedig egy sörétes 
fegyvert. 

Az 1897. évi X X X I . t.-cz. 38. §-a szerint felesketett erdőtisztek 
és erdőőrök az emiitett szolgálatuk sikeres elláthatása végett 
golyós fegyveren kivül serétes szolgálati fegyver tartására is 
vannak utalva; mert a vadászati felügyelői, vadőrzési, vadvédelmi 
s vadászlási teendők elvégzése ily fegyver használata nélkül nem 
gyakorolható. 

Ezek a fegyverek azonban szolgálaton kivül vadászatra nem 
használhatók. Vadászatra való használásuk tehát a fegyveradó 
kihágás tényálladékát állapítja meg és az 1883. évi XXIII . t.-cz. 
4 3 . §-ának d) pontja értelmében 20 K-tól 40 K-ig terjedő pénz
birsággal büntettetik. 

Budapest, 1914. évi június hó 27-én." 
Erről Czimet tudomásul s az érdekelt alkalmazottakkal leendő 

közlés végett értesítem. 
Budapest, 1914. évi augusztus hó 24-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Róth Lóránd s. k. 

miniszteri tanácsos. 

II . 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak. 

Az erdészeti altisztek és szolgák nyugdíjazása ügyében. 

81861/1914/I /A 3. szám. — Miután az 1912. évi LXV. t.-cz. 
(nyugdíjtörvény) 31 . §-a szerint az olyan tisztviselőnek, altisztnek 
és szolgának a kérelmére, aki 60-ik életévét már betöltötte, a 
nyugalomba helyezést el kell rendelni, ennélfogva az olyan erdészeti 
altisztek és szolgák nyugalombahelyezését, akik 60-ik életévüket 
már betöltötték és nyugalombahelyezésüket maguk kérik, a Czim 
hatáskörébe utalom. 

Ehhez képest felhívom, hogy az 1904. évi 60035. számú itteni 
rendelettel kiadott hivatali hatáskör 37. §-ának második bekezdését. 



hivatkozással jelen rendeletemre, a következő szavakkal egészítse 
ki: „kivévén azokat az erdészeti altiszteket és szolgákat, akik 60-ik 
életévüket már betöltötték és nyugalombahelyezésüket maguk kérik". 

Budapest, 1914. évi augusztus hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Bartóky 
államtitkár. 

III. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a számvevőségi igazgatónak, a számvevőség 
mindhárom csoportjának és valamennyi utalványozási joggal felruházott alá

rendelt hatóságnak. 

Az állami kiadások lehető megszorítása tárgyában. 

7215/1914. szám. — Az Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége 
által elrendelt általános mozgósítás folytán felmerülő rendkívüli 
költségekkel szemben az állam fizetési képességének fentarthatása 
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ma már keitfls fogalom. 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szivbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 
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Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet az elnökségnél. 



czéljából feltétlenül szükséges, hogy a kiadások az állami igazgatás 
minden ágában a legmesszebbmenőleg megszorittassanak s hogy 
a költségvetésileg megállapított hitelek igénybevétele az elkerül
hetetlen szükségesség mérvére korlátoztassék. Szükséges ez annál 
is inkább, mert az állami bevételek befolyásánál a jelenlegi rend
kívüli viszonyok között igen nagymérvű visszamaradásokra kell 
elkészülve lennünk. 

Erre való tekintettel a pénzügyminiszter ur előterjesztésére 
a minisztertanács folyó évi augusztus hó 1-én tartott ülésében 
kimondotta, hogy további elhatározásig ugy az 1914/15. évi állami 
költségvetésben engedélyezett, mint az előző évekből eredő és 
lekötés, illetve a vonatkozó törvényes felhatalmazások alapján az 
1914 15. évre is rendelkezésre álló hiteleknek igénybevétele a 
legmesszebbmenőleg korlátozandó lesz oly mérvben, amint csak az 
a közhitel s az egyébként is megrázkódtatásoknak kitett gazdasági 
élet érzékeny károsítása és a megélhetési lehetőségek veszélyez
tetése nélkül lehetségessé válik. 

Ehhez képest: 
a) A személyi kiadások lehető korlátozása czéljából a költség

vetésileg rendszeresített, de ezidőszerint még be nem töltött, avagy 
időközben megüresedő tisztviselői, altiszti és szolgai állások be
töltése az egész vonalon általában mellőzendő lesz, s ujabbi 
kinevezések, sem magasabb fizetési osztályú állásra való előlép
tetés, sem munkaszaporitás czéljából nem lesznek eszközölhetők. 
Legfeljebb, amennyiben elkerülhetlenül szükséges, a hiányzó 
munkaerők pótlására az üresedésben levő állások terhére a legalsó 
fizetési osztályú állásokra való kinevezéseknek lehet helye. Ugyan
csak mellőzendő lesz minden ujabbi tiszteletdíjjal, napidíjjal, 
napi, heti, havi vagy évi bérrel való alkalmazás és a feltétlenül 
elkerülendő lesz minden ujabbi külön személyi, működési, vagy 
egyéb pótléknak, tiszteletdíjnak és bármi czimű hasonló járandó
ságoknak az engedélyezése, avagy felemelése — amennyiben az 
engedélyezés, illetve felemelés nem a törvényes illetményrend
szeren alapul — és pedig még abban az esetben is, ha a pótlék
ról, tiszteletdíjról stb. a költségvetésben kifejezett gondoskodás 
történt volna. A fentiekben lefektetett alapelvektől eltérő intéz
kedés minden egyes esetben csak a pénzügyminiszter ur előzetes 



e2? ú$ ú£ 

hozzájárulása után kieszközlendő előzetes minisztertanácsi felhatalma
zás alapján történhetik. 

b) A dologi kiadások utalványozása az elkerülhetetlenül szüksé
ges legkisebb mérvre korlátozandó s minden, csak némileg is 
halasztást tűrő beszerzési, felszerelési, vagy javitási kiadás feltétle
nül mellőzendő. 

c) A költségvetésileg előirányzott, de még meg nem kezdett, 
illetve nem foganatosított intézkedések általában elkerülendők lesz
nek; a már folyamatban levő akcziók és intézkedések végrehajtása 
pedig a lehetőséghez képest korlátozandó, illetve, amennyiben ez 
a köz kára nélkül megtörténhetik, teljesen beszüntetendő lesz. 

d) Uj beruházási munkálatok egyáltalában nem lesznek meg
kezdhetők, a már folyamatban levő beruházások pedig, amennyi
ben azok nagyobb károsodás nélkül beszüntethetők nem lennének, 
csak a lehető leglassúbb ütemben lesznek folytathatók. Ehhez 
képest a már kiirt, de még ki nem adott munkálatok kiadása 
függőben tartandó, a már kiadott munkálatok teljesítésének határ
ideje pedig lehetőleg meghosszabbitandó. Ezektől az alapelvektől 
netán szükségesnek mutatkozó eltérések esetében a vonatkozó 
intézkedéshez, ép ugy, mint az a) alatt, a pénzügyminiszter ur 
előzetes hozzájárulása után a minisztertanácstól külön felhatalmazás 
lesz kieszközlendő. 

e) Az állami üzemeket illetőleg különös figyelemmel az alkal
mazott munkások létszámában a mozgósítás folytán beálló hiányokra, 
kiváló gond lesz fordítandó arra, hogy az üzemek gazdálkodása 
olyképen rendeztessék be, hogy azoknak költségvetési mérlege 
lehetőleg betartható legyen, illetve, hogy a mérlegromlás lehetőleg 
elkerültessék és az állam minden felesleges kiadástól és károso
dástól megóvassék. 

Midőn ezeket a rendelkezéseket a Czimmel tudomás végett 
közlöm, egyben felhívom, hogy azokhoz a legszigorúbban alkal
mazkodjék. 

Budapest, 1914. augusztus 5. 
Ohillány s. k. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1914. évi augusztus hóban. 

A r ö v i d í t é s e k 
Az ákáczfa monográfiája .. . = Am. 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés _ = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy D. alapítvány = BBa. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = Btr. 
Egyéb bevétel — Egy. 
Erdei facsemeték nevelése — — Ecs. 
Erdészeti Géptan = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár... = Npt. 
• Erdő" czimü lap = Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Erdőőr ... = Eő. 
Erdőrendezéstan (Bel.) = Rz. 
Erdőrend^zéstan (Fekete) .. . = Rzf. 

rzsébet királyné alapítvány — — — £ . a. 
rtékpapirok kamatai — — = Ék. 
r+ekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 

;Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza. 

m a g y a r á z a t a : 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana — — Fösz. 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly) = H. r \ 
Hirdetési dij az E . L. — _ = hd. 
Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij = kid. 
Készpénzalapitvány ~ k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Lakbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Legelő-erdők berendezése .. . _ .. . = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár _ .. . == EOT. 
Népszerű növénytan — = N. Nvt. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Rendszeres növénytan I. R. _ — — Rnt. I. 
Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Tagsági dij = 'd. 
Tangens-táblázatok _ _ = Tt. 
Gr. Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Titkári nyugdijalap = l - „ n y - »• 
Tölgy és Tenyésztése — .-- — Töt. 
Wagner Károly alapítvány— .. _ — Wka. 

Árvái urad. hd. 13.15. Bund Károly üb. 2.50. Bózér Jenő td. 16. 35. 
Breznóbánya város hd. 58.15. Dr. Bedő Albert eb. 175.—, üb. 3.50. Bustyaházi 
erdőhiv. hd. 13.95. Beszterczebányai erdőig, hd. 1 9 8 0 . Czillinger János lb. 
450 .—, iib. 1.—. Campeán János td. 5 .—. Datim Alfréd td. 4 .— Dombay Sándor 
npt. 3 . — , pk. —.45 . Egri főkáptalan hd. "0.35. Az Erdőre 841.45. Dr. Fekete 
György lb. 180.—, üb. 1.—. Földmiv. min. hd. 100.—. Földhitelintézet ik. 8.62 
Festetits hg. urad. hd. 27 .75 . Gaal Károly lb. 150.—, üb. 1.50. Horváth jános 
E ö . 6.—, pk. — . 3 5 . Kochmeiszter Kornél hd. 1.95. Krizba község hd. 21.41. 
Lippai főerdőhiv. hd. 19.80, ld. 192. hd. 19.80 és 19.80. Lehoczky János lb. 
60 .—, üb. 1.—. Liptóujvári főerdőhiv. Fösz. 225 .—. Liigosi erdőig, hd. 29.80 
Lugosi erdőig, hd. 29.80. Miskolczi erdőhiv. hd. 19.95. Mirtse János td. 24 .—. 
Mátéffy Árpád td. 4 8 . — , pk. 1.30. Neuhofer-Sohn. hd. 10.50. Nagybányai 
főerdőhiv. hd. 19.80. Persián Jvan lb. 53 .—, üb. 1.—. Dr. Reitzer László lb. 
400 .—, üb. 1.—. Segesd község hd. 15.85. Özv. Székács Ferenczné lb. 680 .—, 
üb. 2.50. Soproni adóhiv. hd. 17.85. Szuszáki erdőhiv. Fösz. 250 .—, pk. 5.72. 
S . -A.-Uj helyi adóhiv. hd. 22.35. Szalagyi Emil td. 10.—. Schorscher János 
td. 16.35. Srilárd Iván td. 4 8 . — . Tenichner Gyula npt. 3 . — . Tibori János npt. 
2 .—. pk. —-45 . Trauer Gyula ak. 48 .—, td. 32 .—. Wocher Lajos td. 16.—. Wagner 
István eb. — . 7 0 . Z?grebi erdőig, hd. 20 .—. Zsarnóczai erdőhiv. hd. 19.80. 
Zsomboly Ignácz td. 8 .—. 


