
Erdészeti rendeletek tára. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak és kincstári 

erdörendezőségn ek. 

(A kincstári erdőkben lévő véderdők határainak és kiterjedésének az üzemter
vekben leendő felvétele tárgyában.) 

8316/1891. szám. Földm. min. A kincstári erdőkre készitendő 
ideiglenes és rendszeres gazdasági üzemtervekben feltétlenül szük
séges lévén a véderdők határa inak és kiterjedésének a már erdő-
felügyeleti szempontból hatóságilag megállapított adatait pontosan 
felvenni: utasítom az erdőrendezőséget, hogy minden üzemrendezési 
munkála tnak megkezdése előtt, akár ideiglenes, akár rendszeres 
üzemterv készíttetik, szerezze meg az illetékes kir . erdőfelügyelő
ségtől a fenforgó üzemtestben hatóságilag már kitűzött és általam 
megállapí tot t véderdőknek fekvésére, ha tára i ra és kiterjedésére vo
natkozó adatokat és ezek alapján tüntesse ki a véderdők területeit 
azon üzemszabályozási tervezetben és térvázlaton, mely az 1883. 
évi 6016. számú körrendeletem 3—5. bekezdésében foglalt rendel
kezés szerint készí tendő; a kir. erdőfelügyelőségtől nyert adatok 
pedig az idézett körrendelet 6-ik bekezdése szerint felveendő és 
hozzám felterjesztendő bizottsági tárgyalási jegyzőkönyvhez csato
landók, megjegyezvén, hogy ily tervezet nemcsak a rendszeres, ha
nem az ideiglenes üzemtervek összeállítása alkalmával is készitendő 
és hozzám felterjesztendő. 

H a azonban az üzemszabályozási tervezet összeállítása alkal
mával az erdőrendezőség arról győződnék meg, hogy a kincstár 
érdeke, vagy a helyi természeti viszonyok, vagy pedig az időköz
ben változott más körülmények a hatóságilag már megállapított 
véderdőterületek nagyságának, illetve ha tára inak változtatását teszik 
szükségessé, köteles az erdőrendezőség arról a kincstári erdőható-



ságot értesíteni, és azzal, valamint a kezelő erdőtiszttel egyetértőleg 
a véderdők ha tára i t a szükségesnek mutatkozó módosítás szerint a 
helyszínén ideiglenesen megjelölni, az üzemszabályozási tervezetben 
és térvázlaton pedig a véderdőknek ugy a már megállapított , mint 
a tervezett változtatás szerint módosítandó határa i t és területét is 
kitüntetni, és a tervezett módosítást a hozzám felterjesztendő bi
zottsági jegyzőkönyvben behatóan indokolni, hogy szükség esetén 
ezek alapján a véderdőknek uj megál lapí tása iránt , az 1885. évi 
25031. száma körrendeletem ér te lmében intézkedhessek. 

Budapesten, 1891. évi február hó 19-én. 

A minister megbízásából : 

Bedő. 



A kereskedelemügyi m. kir. minister körrendelete a törvény
hatóságokhoz. 

(az erdei termékeknek közutakon keresztül való szállítása ós azokon való 
lerakása tárgyában.) 

13519/1. sz. Az erdőtermékeknek a közutak igénybevételével 
való szállítása i ránt felmerült konkrét eset alkalmából a földmive
lésügyi minister úrral egyetértőleg a következőket közlöm a tör
vényhatósággal, jövőbeni ahhoz alkalmazkodás végett. Az erdő
bir tokosok, kik az 1879. évi X X X I . t.-cz. rendelkezései alapján 
erdei te rmékeiknek mások földjein való átszállí tásának engedélye
zésére jogos igényt ta r tha tnak, az erdőtörvényben biztosított ezen 
jog alapján az 1890. évi I. t.-cz. 125—131 . §-aival szemben nem 
követelhetik azt, hogy az erdei termékeiket a már meglevő közle
kedési u takon lerakhassák, vagy az utakat elzárhassák. Mindazon
által figyelembe véve azon körülményeket , hogy az erdei termékek 
sok helyütt csak a lejtőkön vezető utakon keresztül szállíthatók 
le az u tak alatt elvonuló völgyekbe s a völgyek alján berendezett 
rakhelyekre , s hogy az 1890. évi I . t.-cz.-nek 125. 126. 130. és 
131. §-aiban foglalt rendelkezéseknek szigorú alkalmazása a köz
gazdaság érdekeire káros befolyást gyakorolna azért, mivel ez 
esetben a szük völgyekben elterülő erdők termékeit kiszállítani s 
illetve értékesí teni nem lehetne, kívánatosnak és szükségesnek tar
tom azt, hogy ott, hol az erdei te rmékek a terepviszonyok folytán 
az utrendészeti szabályok megtar tásával egyáltalában ki nem szál
l í thatók, az erdőbirtokosok, az előzetesen megállapí tandó feltételek 
pontos megtar tásának kötelezettsége mellett felhatalmaztassanak arra , 
hogy az erdei termékeket az utakon keresztül szállítsák, szükség 
esetében az uttestet a közlekedés kellő biztosítása mellett az erdei 
t e rmékeknek rövid időre való lerakására felhasználhassák. 

A mi a fentebbiek értelmében megállapítandó feltételeket 
illeti, e r re nézve megjegyzem, hogy ezeket az erdőbirtokosok által 
esetről-esetre benyújtandó folyamodványok tárgyalásánál a helyi 
viszonyok alapján s az illetékes építészeti hivatal véleményének 
meghal lgatásával fogom megállapítani s hogy a kért engedélyt 
csak azon erdőbirtokosoknak fogom megadni, kik a kikötendő fel-



tételek pontos betar tásá t s nevezetesen az okozható károk teljes 
kiegyenlítését kellően biztosítani képesek. Figyelmeztetem tehát 
czimet, hogy mindazon esetekben, midőn az illetékes kir. hidépi-
tészeti hivatalok az erdei t e rmékek szabályellenes szállítását meg 
fogják tiltani, az erdőbirtokosokat értesítsék, hogy a tilalom meg
szüntetése s a szállítás feltételeinek megál lapí tása i ránt hozzám 
folyamodjanak s az okozható károk kiegyenlí tését biztosítsák. A 
kérvények a törvényhatóság első tisztviselőjénél nyújtandók be, k i 
azokat véleményes je lentése kíséretében elém terjeszteni tartozik. 

Budapest , 1891. márczius 17-cn. 

Baross s. k. 


