
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak és erdó-

fclü gyei őségnek. 
(Az üzemtervek készítésére vállalkozó s kötelességeiknek meg nem felelő erdő
tisztek névjegyzékének nyilvántartása, illetőleg az ilyeneknek községi erdőtiszti 

minőségben leendő alkalmazása ügyében.) 
47.328. sz. Az üzemtervek készítésére vonatkozó törvényes intéz

kedések végrehajtása alkalmából arról győződtem meg, hogy az üzem
tervek készítésére vállalkozott erdőtisztek közül némelyek az üzemter
veket vagy cgyátalában nem készítették el, vagy pedig az elvállalt, 
munkálatok teljesítésénél nem csak késedelmesen. >le oly felületesen 
is jártak el, hogy a beterjesztett munkálatokat elfogadni nem lehetett, 

Ezenkívül értesültem, hogy több vállalkozó nagyobb összegeket 
előleg czimén felvévén, az elvállalt munkálatokat nem teljesítette, 
s az előlegek visszafizetése nélkül ismeretlen helyekre távozott 

Szükségesnek találtam tehát, hogy ezen vállalkozókról a mellé
kelt névjegyzék állittassék össze, s abba a bátraiékos munkálatok, 
s illetve a vállalkozókat terhelő mulasztások kitüntessenek. 

Az erdőbirtokosok érdekeinek megőrzése tekintetéből s miután 
az erdőtörvényben előirt kötelességek teljesítésének biztosítása is 
kívánatossá teszi azt, hogy az üzemtervek készítése csak megbízható 
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üzemtervek készítésére vállalkozó egyének működését általában a 
mellékelt névjegyzékben megnevezett vállalkozók működését pedig 
különösen saját részéről is lehetőleg ellenőrizze s az illető erdőbir
tokosokat alkalmas módon tájékozza, hogy az üzemtervek készítésével 
csak oly erdőtiszteket bízzanak meg, kik igazolják, hogy eddig elvál
lalt teendőiknek kellő pontossággal megfeleltek s kiknek eddigi eljá
rása nem szolgáltathat okot azon feltevésre, hogy a reájok bízandó 
munkát nem fogják teljesíteni. 

Felhívom továbbá a közigazgatási bizottságot, hogy a közsé
geket és volt úrbéres közbirtokosságot az üzemtervek készítésével 
megbizaudó vállalkozók neveinek a munkák kiadása előtt való 
bejelentéséibe utasítsa, s esetről-esetre intézkedjék az iránt, hogy a 
munkálatok csak teljesen megbízhatóknak bizonyult vállalkozóknak 
adassanak át. 

Ha pedig előfordulna oly eset, hogy a községek vagy volt 
úrbéresek a közigazgatási bizottság intézkedései ellenére az üzem
tervek készítését a mellékelt névjegyzékben megnevezett vállalkozók 
egyikére, vagy pedig oly egyénre bíznák, ki a munkák pontos tel
jesítésére a kellő biztosítékot nyújtani uem képes, az illetők figyel-
meztetendők, hogy reájuk az erdőtörvény 49. §-a a körülmények 
szerint alkalmazást találhat, 



Értesítem továbbá a közigazgatási bizottságot, hogy a községek 
tulajdonát, képező erdők kezelésénél s illetve az üzemtervi munkálatok 
teljesítésénél csak minden tekintetben megbízható oly erdőtisztek 
alkalmazhatók, kik az erdőtörvényben előirt kellékek igazolása mellett, 
kellő biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy a felmerülő teendők 
pontos teljesítése s az üzemterveknek kellő időben való elkészítése 
nem fog akadályokba ütközni, s miután a községeknek és volt úrbé
reseknek meg nem engedhe'ő az, hogy a közös erdőtiszti állomásokra 
oly egyéneket alkalmazzanak, kik a múltban elvállalt kötelezettségek 
teljesítése által a rendes leendők teljesítésétől el fognak vonatni, 
felhívom a közigazgatási bizottságot, hogy a mennyiben a mellékelt 
névjegyzékben megnevezett egyének közül valamelyik a vármegye 
területén fekvő községi és volt úrbéres közbirtokossági erdők keze
lésénél lenne alkalmazva, s illetve valamely közös községi erdőtiszti 
állomást látna el, az illetőt utasítsa, hogy a más erdőbirtokosokkal 
szemben elvállalt kötelezettségeknek legkésőbb hat hét alatt feleljen 
meg, s illetve ezen határidőn belül igazolja azt, hogy a múltból 
származó hátralékos munkálatokat bevégezvén, őt semminemű igazo
latlan mulasztás nem terheli, s hogy a községi erdőtiszti állomásokhoz 
vagyonfelügyeleti szempontból kötött feltételnek is megfelelt. 

Azon esetben, ha az illető erdőtisztek az illetékes közigazgatási 
bizottságok vagy erdőbirtokosok részéről kiállítandó igazolványok 
vagy felmentvények bemutatása által igazolni fogják azt, hogy őket 
a múltból semminemű hátralék nem terheli, s hogy a névjegyzék 
megjegyzés rovata alatt emiitett munkálatokat kivétel nélkül telje
sítvén, minden további felelősség alól felmentettek, a közigazgatási 
bizottságot felhatalmazom, hogy az illetőket jelenlegi állomásaikon 
hagyja meg, s illetve azokat értesítse, hogy a nekem bemutatandó 
igazolványokra vonatkozó elhatározásom leérkeztéig a közös erdő-
tiszti állomást ideiglenes minőségben lássák el. 

Ellenkező esetben azonban, ha az illető erdőtisztek az ezennel 
bekivánt igazolást (felmentést) a kitűzött határidőn belül nem ter
jesztenék be, s őket a múltból származó mulasztásokra való figye
lemmel nem lehetne sorozni azon tisztviselők közé, kik a másokkal 
szemben elvállalt szolgálatok teljesítésének kötelezettsége alól sza
bályszerűen felmentettek, a közigazgatási bizottság lesz hivatva meg
felelő módon intézkedni az iránt, hogy ezen erdőtisztek, kik előéletök 
régebben elfoglalt szolgálatuk mikénti teljesítését s a szolgálat alól 
való felmentését nem mutatták ki, és nem a jelenlegi szolgálatadó. 
de mások számára teljesítendő erdészeti munkálatokra vannak köte
lezve, a közös községi erdőtiszti állomásokról elmozdittassanak. 

Egyidejűleg értesítem a közigazgatási bizottságot, hogy az 
üzemtervek készítésére vállalkozott, de a munkálatok teljesítésénél 
késedelmesen eljáró egyének névjegyzékének állandó vezetését hatá-



roztam el, minélfogva felhívom a közigazgatási bizottságot, hogy azon 
esetben, ha a kerületében az üzemtervek készítésével foglalkozó erdő
tisztek a reájok bízott teendők teljesítése körül késedelmesen jár
nának el, s illetve a vállalkozók elvállalt munkálataikat eléggé jól el 
nem készítve, a kitűzött határidőn belül nem terjesztenék be, ezeknek 
neveit esetről-esetre ide jelentse fel, s az irányukban követendő eljá
rásra nézve a kir. erdőfelügyelőséggel egyetértőleg javaslatot tegyen. 

Végül utasítom a közigazgatási bizottságot, hogy ezen rende
letem tartalmáról az üzemtervek készítésére a törvényhatóság terü
letén vállalkozott egyéneket tudomás és miheztartás végett értesítse. 

Budapesten, 1889. január hó 6-án. 
A minister helyett : 

Matlekovits. 

Körrendelet a kopár területek befásitására adományozott 
facsemeték csomagolása és szállítása tárgyában. 

{Valamennyi kir. erdőhatóságnak és erdőőri szakiskolának, és a selmeczi erdészeti 
akadémiának.) 

290. szám. Panasz tétetvén az iránt, hogy egyes hivatalok a 
kopárok erdősítésére adományozott facsemetéket teljesen elzárt deszka
ládákban, igen tömötten csomagolva szállítják, minélfogva azok több
nyire megfülve érkeznek rendeltetésük helyére; utasítom a czimet, 
hogy ezentúl oly helyeken, a melyeken csomagolásra ládákat szokás 
használni, azokat gyéren egybevert léczekből készíttesse, áztatott s 
kicsavart szalmával béleltesse s a csemetéket magukat áztatott és 
kicsavart mohába lazán rakva csomagoltassa, s mindenkor azon legyen, 
hogy a csemeték kiszedés után azonnal csomagoltassanak és útnak 
indíttassanak s a megmelegedés ellen megóvassanak. 

Utasítom egyúttal, hogy intézkedjék az iránt, miszerint a cse
meték csomagolása előtt gondosan átselejteztessenek, s oly csemeték, 
a melyek a csemetekertben el voltak nyomva, alsó részeiben a tűk 
megvannak sárgulva vagy vörösödve s egyáltalában, a melyek a túl-
sűrű növésnél fogva túlságosan ki vannak nyúlva, kellő lombozattal, 
ágazattal, gyökerekkel nem bimak, be ne csomagoltassanak, el ne 
szállíttassanak. 

Tartózkodjanak végre az illető hivatalok elvénült csemeték 
kiszolgáltatásától, a melyek a vágások fűnövényzetének védelme alatt 
is alig, a kopárok napnak, szeleknek kitett tar földjén pedig épen 
nem erednek meg. — Budapesten, 1889. január 15-én. 

A minister megbízásából : 
Bedő. 
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