
Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

Körrendelet 

valamennyi közigazgatási bizottságnak és kir. erdő felügyelő
ségnek 

(Az erdőtörvény rendelkezéseinek a vízszabályozási munkálatoknál való íigye-
lenibe vétele ügyében.) 

8332,97. sz. földm. mii:. — Tudomásvétel és törvényszerű 
felügyeleti jogúnak gyakorlása végett értesitem a czimet, miszerint 
fölmerült panaszok következtében a folyó évi 48.460 szám alatt 
kiadott rendeletemmel az összes folyammérnöki és kultúrmérnöki 
hivatalokat, a kerületi felügyelőket és az érdekelt ármentesitő és 
folyamszabályozó társulatokat felhívtam, hogy a vízszabályozási 
munkálatok foganatosítása alkalmával az erdőtörvény 17. §-a alá 
tartozó erdőkben szükségessé váló tarolások engedélyezése végett 
az illetékes közigazgatási erdészeti bizottságnál a kellő lépéseket 
mindenkor idejekorán, még az épités illetve erdőirtás megkezdése 
előtt tegyék meg. 

Budapest, 1897. évi deczember hó 25.-én. 
A minister megbízásából : 

Sólte Gyula. 
II. 

Körrendelet 

valamennyi kincstári (magyar- és horvátországi) erdőható
ságnak valamennyi kir. erdöfelügyelöségnek, <i beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnak, az állami kezelésbe vett községi erdők 
kezelésével megbízott m. kir. erdöhivataloknák, erdőrendezőség
nek, központi vezető és önálló erdőgondnokságoknak, a liptó
it) cári vadászerdei, királyhalmi és görgény-szt.-imrei m. kir. 

erdőőr i szak iskola n ak. 
(Az uj szolgálati szabályok életbeléptetése ügyében.) 

8961 97. földm. min. sz. — Értesitem a czimet, hogy a 
m. kir. pénzügyministorium ügykörére vonatkozó szolgálati sza-



bolyok 1874. évben kiadott gyűjteményének használatát az állam-
erdészetnél — a fegyelmi vizsgálati szabályok kivételével— 1897. 
évi deczember bó végével megszüntetem, egyúttal azonban rende
lem, hogy ezen szabályok helyett a m. kir. pénzügyminister ur 
által 1896. évben kiadott szolgálati szabályok gyűjteményében 
foglalt határozmányok — az utazásokra és helyettesítésekre vonat
kozó szabályok kivételével — 1898. évi január hó 1-től kezdve 
az erdészeti ágazatnál irányadókul tekintessenek azon mérvben, a 
mint azok az erdészeti szaknál alkalmazhatók. Az erdészeti tiszt
viselők, altisztek és szolgák utazási és helyettesítési illetményei 
tárgyában további intézkedésig a jelenleg fennálló szabályok 
érvényben maradnak. 

Kelt Budapesten, 1897. évi deczember hó 31-én. 
Darányi s. k. 

III. 

Jegyzőkönyv 

a földmivelésügyi ni. kit. ministerium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyező-alap 
intéző bizottsága na k 1807'. éri deczember hó IS-áu tartott 

rendes üléséről. 

Jelen voltak: Sóltz Gyula, országos föerdőmester, tninisteri 
tanácsos, elnök. Belházy Emil. Horváth Sándor föerdötanácsosok, 
Tavy Gusztáv főerdőtanácsos, a bizottság előadója, Tomcsányi 
Gyula. Havas József erdöigazgatók, Simenszky Kálmán. Bartha 
Gvula erdőfelügyelök. bizottsági tagok, dr. Hoífmann Gyula erdész, 
az alap pénztárosa és Berendy Béla föerdész. jegyzőkönyv vezető. 

Elnök üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, annak köz
lésével, hogy Szabó Adolf bizottsági tag távolmaradását kimen
tette, ;iz ülést megnyitja. 

I. Előadó bemutatja a. földmivelésügyi m. kir. minister ur 
folyó évi 32.772. számú intézvényét, mely szerint az alap 1896. 
évi zárszámadását felülvizsgáltatta, helyesnek találta s felhatal
mazta az intéző bizottságot, hogy a felmentvényt a felelős szám
adóknak megadja. 



járadék 15.000 frt — kr. 

II. Készpénzben: 

1. A pesti hazai első takarékpénztárban 
a 39443 e. sz. könyv szerint . . . >,.': . . . — 5.000 frt — kr. 

2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó-
bankban a 16425. sz. könyv szerint __. .__ 15.000 frt — kr. 

3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó
bankban a 20042. sz. könyv szerint ___ . . . 6.555 frt — ki'. 

4. Az erdészeti házi pénztárban . . . .__ 1.751 frt 40 kr. 
Összesen 43.306 frt 40 kr. 

Ebből az összegből esik : 

1. Alaptőkére: 

a) értékpapírokban ___ 15.000 frt 89 kr. 
b) takarékpénztári be

tétben 1.257 frt 89 kr. 16.257 frt 89 kr. 

8. Folijő kezelésre: 

a) az 1897 8. tanévre megszavazott 
14.500 frt segélyből még ki nem szolgáltatott 
összeg ___ .__ ___ ___ . . . . . . . . . ._. 13.625 frt — kr. 

b) az 1897. évi tiszta jövedelemre 
13.426 frt 01 kr. — 2 frt 50 kr. 13.423 frt 51 kr. 

Összesen 43.306 frt 40 kr. 

Beterjeszti és felolvassa továbbá az ülés napján mutatkozó 

A leirat tudomásul véletett s a felmentvény kiadása el
határoztatott. 

II. Az alap pénztárosa beterjeszti és felolvassa az 1897. évi 
III. negyedév végén mutatkozott pénztári álladékról szóló ki
mutatást, mely szerint az alap tulajdonát képezik: 

I. Értékpapírokban: 

A magyar leszámítoló és pénzváltó 
bankban 30.000 korona névértékű korona



pénztári álladékról szóló kimutatást, mely szerint az alap tulaj
donát képezik : 

/. Értékpapírokban: 

A magyar leszámitoló- és pénzváltó-
bankban 30.000 korona névértékű korona
járadék 15.000 frt — kr. 

\ 

II. Készpénzben: 

1. A pesti első hazai takarékpénztárban 
a 39443/e. sz. könyv szerint . . . . . . .... . . . 5.000 frt — kr. 

2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó
bankban a 16425. sz. könyv szerint ___ . . . 15.000 frt — kr. 

3. A magyar leszámitoló- és pénzváltó
bankban a 20042. sz. könyvben 8.390 frt — kr. 

4. Az erdészeti házi pénztárban . . . . . . 41 frt 33 kr. 
Összesen 43.431 frt 33 kr. 

Ebből az összegből esik: 

1. Alaptökére: 

a) értékpapírokban . . . 15.000 frt — kr. 
ti) takarékpénztári be

tétekben 1.257 frt 89 kr. 16.257 frt 89 kr. 

2. A folyó kezelésre: 

a) az 1997,8. tanévre megszavazott 
14.500 frt segélyből még ki nem fizetett 
összeg . . . . . . ___ .. . . . . . . . — . . . — — — 8.875 frt — kr. 

b) az 1897. évi tiszta jövedelemre 
18.328 frt 24 kr. — 29 frt 80 kr 18.298 frt 44 kr. 

Összesen 43.431 frt 33 kr. 
A bizottság a pénztári jelentést tudomásul vette. 
III. Előadó bemutatja Solc Henrik kir. számellenőr folya

modványát, melyben nevezett kéri, hogy Szvetozár nevű fia, ki a 
gymnasium IV. osztályát a pótvizsyálaton jó s i k e r r e l végezte, az 
1897 8. tanévben segélyben részesittessék. 



Folyamodó kérelme mint elkésett kérelem figyelembe nem 
vehető, mert a segélyek az 1897/98. tanévre már folyó évi július 
hó 31-én tartott ülésében tárgy altattak. 

IV. Előadó bemutatja özv. Faltér Józsefné beadványát, mely
ben nevezett jelenti, hogy József nevü fia a fehértemplomi fö-
gymnásiumnak nem a II. osztályába jár, — a mint az a segélyérfi 
folyamodás alkalmával a hibás felvételi jegy alapján állíttatott — 
hanem a gymnásium I. osztályába. 

A jelentést a bizottság tudomásul vette. 
Miután más indítvány vagy jelentés nem tétetett, elnök az 

ülést bezárja. 
Kmft. 

Tavi/ Gusztáv s. k. 
előadó. 

Sóltz Gyula s. k., 
elnök. 

Berendy Béla s. k. 
jegyzőkönyvvezető. 


