
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak és kir. erdő

felügyelőségnek. 
(Az árvaszékek megkeresésére erdészet i ügyekben adandó szakvé lemények tár* 

gyában.) 

38678. szám. A kiskorúak tulajdonát képező erdők kezelése és 
erdő-terményeik értékesítése ügyében felmerülhető kérdések szakszerű 
elintézésének biztosítása tekintetéből a m. kir. belügyminiszter úrral 
egyetértöleg rendelem, hogy az ily szakvélemények megadásával a 
vármegyékben alkalmazott, illetve a községi és volt úrbéres közbirto
kossági erdők kezelésével megbízott járási erdőtiszteket bizza meg, 
illetve azok kötelességévé tegye, hogy mindazon esetekben, midőn az 
árvaszékek kiskorúakat érdeklő erdészeti ügyekben fognak szakvéle
ményt kérni, azok a kivánt véleményt mindenkor kellő időre pontosan 
adják meg. 

Egyidejűleg rendelem, hogy a kérdésben levő szakértői vélemé
nyek megadásának kötelességét az erdőtisztek szolgálati utasításában 
is irja elő s illetve a már meglevő szolgálati utasítást akként egé
szítse ki, hogy a járási erdőtisztek az árvaszékek közvetlen vagy 
közvetett megkereséseire adandó szakvéleményeket esetről-esetre meg
adni kötelesek. 

Oly törvényhatóságok területén, hol az erdőbirtokosok az erdők 
kezelését a kincstári erdészetre ruházták át, az árvaszékek megkere
séseire adandó szakvélemények a kincstár szolgálatában álló azon 
«rdőtisztek által fognak megadatni, kik a községi és volt úrbéres 
közbirtokossági erdők kezelésével egybekötött teendők végzésére az 
illető törvényhatóság területére kirendelve lettek. 

A mi pedig azon törvényhatóságokat illeti, melyeknél járási 
erdőtiszti állomások a községek és volt úrbéres közbirtokosságok 
tulajdonát képező erdők csekélyebb kiterjedésénél fogva esetleg nem 
alkalmaztatnak s az erdők törvényszerű kezelése más uton történik, 
az árvaszékek megkeresésére adandó szakvélemények megadásával a 
szomszédos törvényhatóság azon megyei vagy községi erdőtisztje 
bízandó meg, kinek állandó lakása a szakszempontból megvizsgálandó 
erdőhöz legközelebb van. 

Hasonló eljárás követendő oly esetekben, midőn a szervezett 
megyei vagy községi erdőtiszti állomás betöltve nem levén, a szak
vélemény megadásával az illető kerületbeli erdőtiszt nem bizható meg. 
midőn is ezen teendők végzésével annak szomszédja lesz megbízandó, 
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A községi és volt úrbéres közbirtokossági erdők kezelésével 
megbízott erdőtisztek, a kiskorúakat illető erdészeti ügyekben adandó 
szakvélemények megadásával egybekötött költségek megtérítésére igényt 
tarthatnak s az illetékes árvaszékek kötelességében fog állani esetről
esetre intézkedni aziránt, hogy a szakvélemények megadása tekinte
téből teendő utazások tartamára az illető erdőtiszteknek naponként 
4 (négy) forint napidíj és a ténylegesen felmerült szállítási költségek 
megtéríttessenek s szükség esetén megfelelő utazási előlegek utalvá-
nyoztassanak. 

Azon esetben, ha az erdőtisztek által benyújtott utazási szám
lák az árvaszékek által kifogásoltatnának s a felszámítás helyessége 
iránt kételyek merülnének fel, az utazási számlák az utazás tartamá
nak megállapítása s a szállítási költségek érvényesítése végett a 
földmivelési minisztériumhoz felterjesztendők. 

Az árvaszékek felhatalmaztatnak, hogy a kiskorúakat illető erdé
szeti ügyekben adandó szakvélemények megadása végett vagy az ille
tékes közigazgatási erdészeti bizottsághoz vagy közvetlenül a kerület-
beli vármegyei, illetve községi erdőtiszthez fordulhassanak. 

Oly esetekben, midőn az árvaszékek a szakvélemény megadása 
végett a közigazgatási bizottsághoz fordultak, a községi erdők kezelé
sével megbízott erdőtiszt által szerkesztett szakvélemény közvetve a 
közigazgatási bizottság utján, különben pedig közvetlenül küldendő át 
az illetékes árvaszékekhez. 

Felhívom tehát a közigazgatási bizottságot, hogy ezen körren
deletemről a községi és volt úrbéres közbirtokossági erdők kezelésével 
megbízott erdőtiszteket oly hozzáadással értesítse, hogy a kiskorúakat 
illető erdészeti ügyekben adandó szakvélemények megadása körül, 
ezen körrendeletemnek megfelelően járjanak el. 

Végül megjegyzem, hogy az árvaszékek, az ezen körrendeletem
ben foglalt intézkedésekről a m. kir. belügyminisztérium folyó évi 
24.364. számú körrendeletével kellően értesítve lettek. 

Budapesten, 1887. deczember hó 20-án. 
A miniszter megbízásából: 

Bedő. 


