
Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

Körrendelet. 
Valamennyi magyar és horvát-szlavón kincstári, erdőhatóságnak, 
(Az erdészjelöltek és erdőgyakornokok állal felszámitható útiköltségek ügyeljen.) 

82392/1898. sz. földm. min. — Kapcsolatosan az 1875. 
évi 60196. számú s jelenleg is érvényben lévő pénzügyministeri 
rendelettel, értesítem az erdőhatóságot, miszerint az erdészjelöltek' 
és erdőgyakornokoknak, — ha állomáshelyük területén kivül eső 
helyre küldetnek ki és vasúton vagy gőzhajón utazhatnak, a 
tizenkét (12) kilométert tul nem haladó távolságnál — a bér-
kocsidij és podgyász-vitelbér felszámítása nélkül — a szabály
szerű vasúti vagy gőzhajó menetdijak, — mig a 12 kilométeren 
felüli távolságoknál a tisztviselőkre érvényben álló szabályok 
szerint járó dijak érvényesitendök. 

Budapesten, 1899. évi január hó 5.-én. 

A minister megbízásából: 
Sóllz Gyula. 

ff. 

Körrendelet 
a vármegyei és városi törvényhatóságoknak és kö'zigazyatási bizott

ságóknak. 
(A in. kir, állami erdőhívatalok szervezése ügyében.) 

690 1899. eln. sz. földm. min. — Az 1898. évi július hó 9.-én 
szentesítést nyert és ugyanezen év július hó 16.-án kihirdetett 
1898. évi XIX. törvényezikk első czimében foglalt határozatok a 
községi s más közérdekű tekintetek alá eső erdők és kopárterü
letek nagy részének közvetlen kezelésével és gondozásával az 
államot bízván meg, szükségesnek találtam már most intézkedni 
az iránt, hogy az állami erdőkezelés azon szervei, melyek az 
állam feladatát képező kezelési teendőket a törvényhatóságokban 
teljesíteni hivatva lesznek, az ország minden részében kellő időben 
megalkottassanak s működésüket már a törvény életbe lépése 
idején mindenütt megkezdhessék, mert csak igy lehetek abban a 
helyzetben, hogy az államra váró nehéz és természetüknél fogva 



kényes feladatok teljesítéséről már az első időben megfelelően 
gondoskodbassam. 

E végbői tehát még mult évi 78,928. szám alatt kiadott 
rendeletemben felhívtam az összes vármegyei és városi törvény
hatóságok közigazgatási bizottságait, hogy a törvény 8. §-ában 
említett m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdőgond-
nokságok szervezésére vonatkozó véleményüket és kívánságaikat 
sürgősen előterjeszszék, a beérkezett jelentések alapján pedig 
gondosan figyelembe véve egyfelől a törvényhatóságok nevében 
előterjesztett kívánságokat, de nem tévesztve szem elöl másfelől 
azokat a korlátokat sem, melyeket az állam pénzügyi viszonyai s 
jelesen az 1899. évi állami költségvetés törvényhozási tárgyalás 
előtt álló előirányzata élőmbe szabott, a felállítandó m. kir. állami 
erdőhívatalok és m. kir. járási erdögondnokságok kerületeit és 
székhelyeit a törvény 8. S-ában nyert felhatalmazás alapján az 
ide mellékelt rendeletben foglaltak szerint állapítottam meg. 

Ezt a rendeletet egyelőre szíves tudomásvétel és megfelelő 
kihirdetés végett, azzal a további értesítéssel küldöm meg a czim-
nek, hogy az ekként szervezett állami erdőhívatalok és járási 
erdőgondnokságok személyzetének kinevezése és az egyes kerüle
tekbe való beosztása, iránt akkor fogok intézkedni, midőn a törvény
hozás az 1899. évi költségvetési előirányzatban erre a czélra kért 
hitelösszegeket rendelkezésemre bocsátja ; a kinevezett és az egyes 
kerületekbe véglegesen beosztott személyzet pedig azon a napon fogja 
működését megkezdeni, a melyen a törvény életbe fog lépni. 
.Megjegyzem azonban, hogy a törvényt f. évi július hó elseje előtt 
meg abban az esetben sem léptethetem életbe, ha az 1899. évi 
költségvetési törvény ennél korábban szentesítést nyer, mert a 
költségvetés előirányzata csak július hó 1-étöl kezdve gondoskodik 
a végrehajtással járó költségek fedezetéről. 

De bár ezek szerint a szervezett uj hivatalok s ezek között 
az a m. kir. állami erdőhivatal is, melyet a megoldásra váró fel
adatokhoz mérten megállapított személyzettel a czim székhelyén 
szerveztem, csak hónapok múlva kezdhetik is meg működésüket, 
mindamellett már most indíttatva érzem magamat a legmele
gebben figyelmébe ajánlani a czimnek ugy az életbe léptetendő 
törvényt, mint az ennek végrehajrására szolgáló uj intézményt, 



mely abban az esetben, ha kifogástalan működéssel az érdekelt 
birtokos osztály bizalmát megnyeri s a czim és á törvényhatóság 
befolyásos körei által rokonszenves támogatásban részesittetik, 
meggyőződésem szerint valóban nagy és hasznos szolgálatokat 
fog tenni ugy az érdekelt birtokosoknak, mint az országos érde
keknek, különösen az erdőgazdaság és a föidmivelés azon súlyos 
bajainak orvoslása körül, melyeket az ország egyes vidékein, a 
vízmosások és kopárok okoznak. 

Részemről mindenesetre éber figyelemmel fogom kisérni az 
uj hivatalok működését s gondom lesz rá, hogy a törvény végre
hajtása tárgyában kiadandó rendeleteim és az eljárást szabályozó 
utasításaim minden irányban akként szabályozzák a szolgálatot, 
hogy az alkalmazandó személyzet minden tagja pontosan ismerje 
és lelkiismeretesen teljesítse kötelességeit s állandó, hatályos 
ellenőrzés és vezetés mellett minden tekintetben megfelelve a tör
vény intenczióinak, feladatát lépésről-lépésre ugy oldja meg, hogy a 
birtokosok érdekei kielégítést nyerjenek, anélkül, hogy törvény 
által biztosított jogaik sérelmet szenvednének. 

Ámde, ha az állami feladatok teljesítése tekintetében előre 
is meg vagyok nyugodva azoknak a tapasztalatoknak a révén, 
melyeket az eddig szerződés alapján szervezett állami kezelés 
terén szereztem, mégis jól tudom, hogy az állami közegek kezde
ményezései, tanácsai és törvényes intézkedései nyomában valóban 
termékeny munkásság s olyan lendületes tevékenység, mely sike
rével a vonakodókat is utánzásra ösztönözheti, csak akkor kelet
kezhetik, ha a törvény rendelkezéseinek üdvös voltáról s az ezek 
végrehajtását czélzó intézkedések szükségességéről és czélszerüsé-
géről maguk a birtokosok is meg lesznek győződve s azokkal 
szemben, akik teendőik leljesitésében tanácscsal és útmutatással 
szolgálnak, teljes bizalommal fognak viseltetni. 

Ennek a bizalomnak és jóakaratú készségnek a megszer
zése azonban sok esetben nehéz feladat lesz, mert bár a törvény
nek és a törvény alapján szervezendő állami kezelésnek közvetlen 
czélja e nép anyagi érdekeinek biztosítása, mindamellett ennek 
a czélnak a megvalósítása a községi és más itt szóban forgó 
erdők mostani állapota mellett sok esetben súlyos áldozatokat 
s a mi legfőbb, olyan régi, megrögzött, rossz szokásokról való 



lemondást tételez fel, melyre a nép csak nehezen szánja rá 
magát. 

Nem kell e tekintetben egyebet említenem, mint azokat a 
nehézségeket, melyekkel egyes vidékeken az étidig korlátlanul 
gyakorolt legeltetés rendezése és még inkább a vízmosásos kopár
területek befásitása jár, néha csupán azért, mert a népnek vala
mely régi szokásáról kell lemondani, máskor pedig, mert az intéz
kedések sikere iránt kételyeket táplál, de nem egy esetben azért 
is, mert az intézkedések foganatosításához szükséges áldozatokra 
tényleg csak megerőltetéssel határozhatja el magát. 

Részemről ugyan, ismerve ezeket a nehézségeket, ezentúl is 
oda fogok hatni, hogy azon a határon belül, a mig a törvény és 
a köz- és magánérdekek parancsolólag fel nem lépnek, a néptől 
egyszerre több áldozat ne követeltessék, mint a mennyit anyagi 
megerőltetés nélkül is meghozhat; de vannak mégis körülmények, 
midőn az elnézés és halogatás csak növelné a meglevő bajokat s 
ugy a közérdekeknek, mint a közvetlenül érdekelteknek messze 
kiható károkat okozna. Ily esetekben a törvényt mindenesetre 
végre kell hajtani, de ekkor is kívánatos, hogy a törvény állal 
követelt intézkedések kényszereszközök alkalmazása nélkül is 
megtehetők legyenek. 

Főleg ennek a czélnak az elérhetése szempontjából tehát 
igen nagy súlyt helyezek arra, hogy a törvény rendelkezéseinek 
helyessége és a törvény végrehajtására hivatott közegek jóhiszemű 
törekvései ellen kétely és gyanú ne keletkezzék a népben. 

Ezért ismételten is melegen kérem a czimet, hogy saját 
hatáskörében oda törekedni szíveskedjék, hogy az életbo léptetendő 
törvény és az ennek végrehajtása czéljából szervezett uj intézmény 
annak idejében, ha működését megkezdi, a törvényhatóság irány
adó tényezőinek hathatós támogatása mellett az érdekelteknél is 
bizalomra találjon. 

Budapest, 1899 január 21. 
Darányi s. k. 



A földmivelésügyi m. kir. minister rendelete 
az 1898. évi XIX. törvényezikk 8. §-a értelmében felállítandó m. 
kir. állami erdőhívatalok és ezeknek alárendelt m. kir. járási erdő-

gondnokságok szervezése tárgyéiban. 

(690 99. eln. sz. földm. min.) 

1. %i. A községi, és némely más erdők és kopár területek 
állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek 
osztatlan tulajdonában levő közösen használt erdők és kopár 
területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról szóló 1898. évi 
XIX. törvényezikk 8. és 9. §-ai az állami kezelés szervezése tár
gyában a következőket rendelik: 

Az állami kezeléssel összekötött teendők végzésére a föld
mivelésügyi minister m. kir. állami erdőhivatalokat és, a szük
séghez képest, ezeknek alárendelt m. kir. járási erdőgondnoksá
gokat szervez. 

A m. kir. állami erdőhivatalok működési köre egy vagy 
több törvényhatóság területére, a m. kir. járási erdőgondnokságok 
működési köre pedig rendszerint egy vagy több főszolgabírói 
járás területére terjed ki. 

A m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdőgond
nokságok székhelyeit és kerületeit a közigazgatási bizottság meg
hallgatása után a földmivelésügyi minister állapítja, meg. 

A m. kir. állami erdőhivatal személyzete a hivatalfőnökből, 
a szükséghez mért, számban alkalmazott központi és járási erdő
tisztekből és a szükséges segédszemélyzetből áll. 

2. 4j. A törvény ezen rendelkezései értelmében egyelőre 43 
m. kii', állami erdőhivatalt és 151, ezeknek alárendelt m. kir. 
járási erdőgondnokságot szervezek s azoknak székhelyét, működési 
körét és személyzetét a következők szerint állapítom meg: 

I. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Budapest. 
Kerülete kiterjed: Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Pest-Pilis-

Solt-Kis-Kun vármegyék területére, továbbá Budapest székes-főváros 
területére, valamint Kecskemét törvényhatósági joggal, felruházott 
város területére. 



A l á r e n d e l t m. k i r. j á r ú s i e r d ő g o n d n o k s ú g ó k : 
1. il7. kir. járási erdögondnokság;. 
Székhelye: Kecskeinét. 
Kerülete kiterjed: Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye terü

letére, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye abonyi, duna-
vecsei, félegyházai, kalocsai, kis-kőrösi, kun-szent-miklósi és nagy-
kátai járásainak területére, Czegléd, Kis-Kun-Félegyháza, Kis-Kun-
Halas és Nagy-Körös rendezett tanácsú városok területére, végül 
Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Vácz. 
Kerülete kiterjed: Pest-Pilis-Solt-Kis-Kim vármegye alsó-dabasi, 

biai, gödöllői, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járásainak 
területére, továbbá Szent-Endre és Vácz rendezett tanácsú váro
sok területére, végül Budapest székes-főváros területére. 

Személyzete : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
egy in. kir. erdész, egy m, kir. erdészjelölt és egy m. kir. főerdőőr. 

II. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Nyitra. 
Kerülete kiterjed: Nyitra és Pozsony vármegyék, valamint 

Pozsony szabad királyi város területére. 

A1 á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nyitra. 
Jverülete kiterjed: Nyitra vármegye érsekújvári, galgóczi, 

nagy-lapolcsányi, nyitrai és vágsellyei járásainak területére, továbbá 
Érsek-Uj vár és Nyitra rendezel I t a n á c s ú városok területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: I 'rivigye. 
Kerülete kiterjed: Nyitra vármegye nyitra-zsámbokréti és 

privigyei járásainak területére. 
3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szenicz. 
Kerülete kiterjed: Nyitra vármegye miavai, pöstyéni, szakolczai, 

szeniczi és vágujhelyi járásainak területére és Szakolcza rendezett 
tanácsú város területére. 



4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Pozsony. 
Kerülete kiterjed: Pozsony vármegye és Pozsony szabad kir. 

város területére. 
Személyzete: Három m. kir. főerdész, egy m. kir. erdész 

és egy m. kir. erdészjclölt. 

III. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Trencsén. 
Kerülete kiterjed : Trencsén vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. kir . j á r á s i e r dő g on dn ok s á g ö k: 
1. M, kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Budatin, 
Kerületi' kiterjed: Trencsén vármegye zsolnai járásának 

területére. 
2. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Illava. 
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye illavai és puchói 

járásainak területére. 
3. M, kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Nagy-Bittse. 
Kerülete kiterjed : Trencsén vármegye biltsei és vágbeszterczei 

járása inak területére. 
4. M. kir járási erdögondnokság. 
Székhelye: Povina. 
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye csaczai és kisucza-

ujhelyi járásainak területére. 
5. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Trencsén. 
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye baáni és trencséni 

járásainak területére, valamint Trencsén rendezett tanácsú város 
területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, három m. kir. fő
erdész és két m. kir. erdész. 

IV. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Alsó-Kubin. 
Kerülete kiterjed: Árva és Turócz vármegyék területére. 



A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 
1. M. Icir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Alsó-Kubin. 
Kerülete, kiterjed: Árva vármegye alsó-kubini járásának terü

letére, továbbá Árva vármegye námesztói járásához tartozó Lokcza, 
Habin, Breza, Hrustin, Tyapessó, Vanyovka, Vasziló, Zákamene-
Klin, Erdődka, Krusetnicza, Lornna és Novoty községek területére, 
végül Árva vármegye vári járásához tartozó Paraszt-Dubova, 
Alsó-Lehota, Árva-Váralja, Chlebnicze, Dluha, Felső-Lehota, Kriva, 
Podbjel, Bjelipotok, Habovka, Nemes-Dedina, Nizsna és Zuberecz 
községek területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Turdossin. 
Kerülete kiterjed: Árva vármegye trsztenai járásának terüle

tére, továbbá Árva vármegye námesztói járásához tartozó Mutne, 
Benedikó, Jaszenicza, Veszele, Námesztó, Bobró, Klin Szlanicza, 
Vavrecska, Zubrohlava, Polhora, Babosa, Babcsicze és Szihelne 
községek területére, végül Árva vármegye vári járásához tartozó 
Turdossin, Alsó-Stepanó, Felsö-Ötepanó, Krasznahorka, Medvedze 
és Zábidó községek területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Turócz-Szent-Márton. 
Kerülete kiterjed: Turócz vármegye területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdőtanácsos, két m. kir. fő

erdész, egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

V. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Liptó-Szent-Miklós. 
Kerülete kiterjed: Liptó vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Liptó-Szent-Miklós. 
Kerülete kiterjed: Liptó vármegye liptó-szent-miklósi járásá

nak területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székelye: Liptó-Ujvár. 
Kerülete kiterjed: Liptó vm. liptó-ujvári járásának területére. 
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3. M. Itir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Rózsahegy. 
Kerülete kiterjed: Liptó vm. rózsahegyi járásának területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdömester, egy m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

VI. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Beszterczebánya. 

Kerülete kiterjed: Bars és Zólyom vármegyék területére. 

A l á r e n d e l t m. kir. j á r á s i e r d ö g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Aranyos-Marót. 
Kerülete kiterjed: Bars vármegye lévai és verebélyi járásai

nak területére, továbbá Bars vármegye aranyos-maróti járásához 
tartozó Aranyos-Marót, Hizér, Bélád, Kis-Herestény, Lédecz, Nagy-
Herestény, Néver, Fenyő-Kosztolány, Ebedecz, Kis-Ülés, Maholány, 
Nagy-Ülés, Garam-Szent-Benedek, Orovnicza, Peszér, Kis-Tapolcsány, 
Keresztúr, Kis-Apáti, Lócz, Szkiczó, Zsikva, Zsitva-Kenéz, Csárad, 
Németi, Nagy-Szelezsény, Gesztőcz, Kis-Aranyos, Kis-Szelezsény, 
Mankócz, Szent-Márton, Velsicz, Nemcsény, Fekete-Kelecsény, Kis-
Valkócz, Perlep, Uj-Petend, Valkócz, Taszár, Hecse, Kisfalud, 
Malonya és Szelepcsény községek területére; Bars vármegye 
oszlányi járásához tartozó Oszlány, Bisztricsény, Alsó-Kamenecz, 
Cserenye, Felső-Kamenecz, Kis-Bisztricsény, Nemes-Kosztolány, 
Nyitraszeg, Nagy-Ugrócz, Felfalu, Kalacsna, Pázsit, Radócz, Simony, 
Brogyán, Kis-Keresnye, Kis-Ugrócz és Nagy-Keresnye községek-
területére, végül Léva rendezett tanácsú város területére. 

2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Zsarnócza-Kohó. 
Kerülete kiterjed: Bars vármegye garam-szent-kereszti járá

sának területére, továbbá Bars vármegye aranyos-maróti járásához 
tartozó Berzencze és Magasmart községek területére; Bars vár
megye oszlányi járásához tartozó Pálos-Nagymező község területére, 
végül Körmöczbánya és Újbánya rendezett tanácsú városok-
területére. 

3. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Beszterczebánya. 



Kerülete kiterjed: Zólyom vármegye beszterczebányai járá
sához tartozó Badin, Farkas-Petőfalva, Garamszeg, Keremcse, 
Rakolcz, Élesd, Gönczölfalva, Hermánd, Jakabfalva, Olmányfalva, 
Szelese, Szénás, Zólyom-Németi, Lipcse-Utcza, Balázs, Hédel, 
Kallós, Luczatö, Mosód, Padkócz, Perhát, Sálfalva, Óhegy, Dóval, 
Motyók, Úrvölgy, Pallós, Jabrikó, Királyka, Kordéháza, Récske, 
Rudló, Szakbény, Szászfalu, Tajó, Radvány, Alsó-Peresény, Felső-
Peresény, Illésfalva, Királyfalva, Majorfalva és Malakó községek 
területére,, továbbá Zólyom vármegye breznóbányai járásának 
területére, végül Reszterczebánya és Breznóbánya rendezett tanácsú 
városok területére. 

4. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Libetbánya. 
Kerülete kiterjed: Zólyom vármegye beszterczebányai járá

sához tartozó Libetbánya, Póráz, Sebő, Pónik, Pónik-Kohó, Zólyom, 
Lipcse. Felsö-Micsinye, Alsó-Micsinye, Becsó, Gsécsény, Gserény, 
Dubravicza, Lukócza, Mócsa és Orócz községek területére. 

5. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelge: Zólyom. 
Kerülete kiterjed: Zólyom vármegye nagyszalatnai és zólyomi 

járásainak területére, valamint Zólyom rendezett tanácsú város 
területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 
két m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

VII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Balassa-Gyarmat. 
Kerülete kiterjed: Heves, Hont és Nógrád vármegyék 

területére, valamint Selmecz- és Bélabánya szabad királyi város 
területére. 

A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 

1. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Eger. 
Kerülete kiterjed: Heves vármegye területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
.Székhelye: Ipolyság. 

i r 



Kerülete kiterjed: Hont vármegye területére, valamint Selmecz-
és Bélabánya szabad királyi város területére. 

3. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Balassa-Gyarmat. 
Kerülete kiterjed: Nógrád vármegye balassa-gyarmati, nógrádi, 

szécsényi és sziráki járásainak területére. 
4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye : Losoncz. 
Kerülete kitér ed: Nógrád vármegye füleki, gácsi és losonczi 

járásainak területére, valamint Losoncz rendezett tanácsú város 
területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdötanácsos, három m. kir. fő
erdész, egy m. kir. erdész és két m. kir- erdészje.ölt. 

VIII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Rima-Szombat. 
Kerülete kiterjed: Borsod, valamint Gömör és Kishont 

vármegyék területére. 

A l á r e n d e l t m. kir. j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k ; 

1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Miskolcz. 
Kerülete kiterjed: Borsod vármegye területére. 
2. M. kir. erdögondnokság. 
Székhelye: Nyústya. 
Kerülete kiterjed: Gömör és Kishont vármegye nagy-rőczei 

és rimaszombati járásainak területére, valamint Jolsva és Nagy-
Rőcze rendezett tanácsú városok teiületére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Rima-Szombat. 
Kerülete kiterjed: Gömör és Kishont vármegye rimaszécsi 

és tornaijai járásainak területére, továbbá Rima-Szombat rendezett 
tanácsú város területére. 

4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Rozsnyó. 
Kerülete kiterjed: Gömör és Kishont vármegye rozsnyói 



járásának területére, továbbá Dobsina és Rozsnyó rendezett 
•tanácsú városok területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdömester, két rn. kir. főerdész, 
-két m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

IX. M. kir. állatni erdöhivatal. 

Székhelye: Lőcse. 
Kerülete kiterjed: Szepes vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Gölniczbánya. 
Kerülete kderjed • Szepes vármegye gölniczbányai járásának 

területére, továbbá Szepes vármegye iglói járásához tartozó 
Zavadka, Merény és Lassupatak községek területére ; Szepes vár
megye szepes-váraljai járásához tartozó Kolinfalu és Krompach 
községek területére, valamint Gölniczbánya rendezett tanácsú 
város területére. 

2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye : Lőcse. 
Kerületi' kiteljed: Szepes vármegye lőcsei járásának terüle

tére, továbbá Szepes vármegye iglói járásához tartozó Káposzta-
falu, Betlenfalu, Vidernik, Sztraczena, lmrichfalu, fstvánfalu, Tamás-
falu, Hadusfalu, Arnótfalu, Letánfalu, Szepes-Sümeg, Márkus-
Csepánfalu, Dénesfalu, Haraszt, Laszkovján, Odorin, Teplicska, 
Kotterbach, Matejócz, Porács, Kis-Hnilecz és Pálmafalu községek 
területére, Szepes vármegye szepes-váraljai járásához tartozó Ragyócz, 
Kolbach, Lazonpatak, Szepes-Szent-Lörincz, Olsavicza, Korotnok, 
Beharócz, Dubrava, Harakócz, Polyanócz, Mindszent, Pongrácz-
falu, Felső-Szalok, Zsegra, Grancs-Petrócz, Olysavka, Szlatvin, 
Voikfalva, Körtvélyes, Jamnik, Vitfalu, Welbach, Szepes-Nádasd, 
Kattuny, Olcznó, Almás, Baldócz, Göbölfalva, Lucska, Szepes-
Szent-Pál és Szepeshely községek területére, valamint lgló. Lőcse, 
Szepes-ülaszi és Szepes-Váralja rendezett tanácsú városok területére. 

-3. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Podolin. 
Kerülete kiterjed: Szepes vármegye késmárki járásához tar-



tozó Busócz, Hodermark, Holló-Lomuitz, Keresztfalu, Majerka. 
Maldur, Szent-György, Toporcz, Tótfalu, Krig, Landok, Nagy-Őr és 
Viborna községek területére, továbbá Szepes vármegye ó-lublói 
járásához tartozó Alsó-Ruzsbach, Felső-Ruzsbach, Kis-Lomnicz, 
Mnisek, Granasztó, Lubló-Krempach, Pilhó, Forbasz, Laczkova, 
Hobgárt, Kolacskó, Uj-Lubló, Szádek, Szepcs-Jakabfalva. Szulin. 
Gnezda, Ó-Lubló és Podolin községek területére. 

4. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Szepes-Ófalu. 
Kerülete kiterjed: Szepes vármegye szepes-ófalvi járásának 

területére, valamint Szepes vármegye késmárki járásához tartozó 
Javorina és Zsdjár községek területére, végül Szepes vármegye 
ó-lublói járásához tartozó Kamjonka, Jarembina és Littmanova 
községek területére. 

5. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szepes-Szombat. 
Kerülete kiterjed: Szepes vármegye szepes-szombati járásá

nak területére, továbbá Szepes vármegye késmárki járásához 
tartozó Durand, Ménhard, Hunfalu, Felső-Erdőfalu, Forberg, Izsák
falu, Kis-Szalok, Rókusz, Nagy-Lomnicz és Szepes-Béla községek 
területére, végül Késmárk, Leibitz és Poprád rendezett tanácsú 
városok területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, három m. kir. fő
erdész és két m. kir. erdész. 

X. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Eperjes. 
Kerülete kiterjed: Abauj-Torna és Sáros vármegyék terü

letére, továbbá Kassa szabad királyi város területére. 

A l á r e n d e l t m. kir . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 

1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Kassa. 
Kerülete kiterjed: Abauj-Torna vármegye füzéri. gönczi, kassai 

és szikszói járásainak területére, továbbá Kassa szabad királyi 
város területére. 

2. M. kir. járási endőgondnokság. 



Székhelye : Szepsi. 
Kerülete kiterjed: Abauj-Torna vármegye csereháti és tornai 

járásainak területére. 
3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Bártfa. 
Kerülete kiterjed: Sáros vármegye makoviczai, szekcsői és 

tapolyi járásainak területére, továbbá Bártfa rendezett tanácsú 
város területére. 

4. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Eperjes. 
Kerülete kiterjed: Sáros vármegye alsó-tárczai, felső-tárczai 

és sirokai járásainak területére, valamint Eperjes és Kis-Szeben 
rendezett tanácsú városok területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és két m. kir. erdészjelölt. 

XI . M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Sátoralja-Ujhely. 
Kerülete kiterjed : Zemplén vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k: 

1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Homonna. 
Kerülete kiterjed: Zemplén vármegye homonnai járásának 

területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Sátoralja-Ujhely. 
Kerülete kiterjed: Zemplén vármegye bodrogközi, gálszécsi, 

nagymihályi, sátoralja-ujhelyci, szerencsi és tokaji járásainak terü
letére, valamint Sátoralja-Ujhely rendezett tanácsú város területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szinna. 
Kerülete kiterjed: Zemplén vármegye szinnai járásának terü

letére. 
4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Varannő. 



Kerülete kiterjed: Zemplén vármegye sztropkói és varannói 
járásainak területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

XII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Ungvár. 

Kerülete kiterjedi: Ung vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. kir. j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g dk: 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Berezna. 
Kerülete kiterjed: Ung vármegye bereznai járásának terü

letére. 
2. M. kir járási erdögondnokság. 
Székhelye: Ungvár. 
Kerülete kiterjed: Ung vármegye kaposi, szobránczi és ung

vári járásainak területére, valamint Ungvár rendezett tanácsú 
város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 
és egy m. kir. erdészjelölt. 

XIII. M kir. állami erdöhivatal 

Székhelye: Beregszász. 
Kerülete kiterjed: Bereg és Ugocsa vármegyék területére. 

A l á r e n d e l t m. kir. j á r á s i e r d ő g o n d n a k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Beregszász. 
Kerülete kiterjed: Bereg vármegye felvidéki, mozökászonyi 

és tiszaháti járásainak területére, valamint Beregszász rendezeti 
tanácsú város területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Munkács. 
Kerülete kiterjed: Bereg vármegye munkácsi és szolyvaí 

járásainak területére, valamint Munkács rendezett tanácsú város 
területére. 



3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Szőlős. 
Kerülete kiterjed,: Ugocsa vármegye területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

XIV. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye : Máramaros-Sziget. 

Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ö g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Dragomérfalva. 
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye izavölgyi járásának 

területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Felső-Visó. 
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye visói járásához tar

tozó Alsó-Visó, Borsa, Mojszén, Felső-Visó, Közép-Visó. Buszkova, 
Buszpolyána és Ruszkirva községek területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Huszt. 
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye huszti járásának" 

területére. 
4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Szákhelye: Máramaros-Sziget. 
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye sugatagi és szigeti 

járásainak területére, valamint Máramaros-Sziget rendezett tanácsú 
város területére. 

5. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Ökörmező. 
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye ökörmezői járásának 

területére. 
6. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Técső. 
Ke>-ülete kiterjed: Máramaros vármegye taraezvizi és técsöi 

járásainak területére. 



7. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Trebusa-Fejérpatak. 
Kerülete kiterjed : Máramaros vármegye tiszavölgyi járásának 

területére, valamint Máramaros vármegye visói járásához tartozó 
Leordine és Petrova községek területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőtanácsos, négy m. kir. főerdész, 
két m. kir. erdész, három m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdő
gyakornok. 

XV. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Nagy-Károly. 
Kerülete kiterjed: Hajdn, Szabolcs és Szatmár vármegyék 

területére, valamint Debreczen és Szatmár-Németi szabad királyi 
városok területére. 

A l á r e n d e l t m. ki r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Nyíregyháza. 
Kerülete kiierjed: Hajdú és Szabolcs vármegyék területére, 

továbbá Debreczen szabad királyi város területére. 
2. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Nagy-Bánya. 
Kerülete kiterjed: Szatmár vármegye nagybányai és nagy-

somkuti járásainak területére, továbbá Felső-Bánya és Nagy-Bánya 
rendezett tanácsú városok területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Károly. 
Kerülete kiterjed: Szatmár vármegye csengeri, erdödi, fehér

gyarmati, mátészalkai, nagykárolyi, szatmári és szinyérváraljai 
járásainak területére, továbbá Nagy-Károly rendezett tanácsú város 
területére, végül Szatmár-Németi szabad királyi város területére. 

Személyzete : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

XVI. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye : Nagy-Várad. 
Kerülete kiterjed: Békés és Bihar vármegyék területére, 

valamint Nagy-Várad törvényhatósági joggal felruházott város 
területére. 



A l á r e n d e l t in. kir . j á r á s i e r d ö g o n d n o k s á g ok : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Belényes. 
Kerületi' kiterjed: Bihar vármegye béli, belényesi, magyar

osokéi és vaskóhi járásainak területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Várad. 
Kerülete kiterjed: Békés vármegye területére, továbbá Bihar 

vármegye berettyó-ujfalui, cséífai, derecskéi, élesdi, érmihályfalvai. 
központi, margitai, mezökeresztesi, nagyszalontai, szalárdi. székely
hídi, tenkei és tordai járásainak területére, végül Nagy-Várad 
törvényhatósági joggal felruházott város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 
és két m. kir. erdészjelölt. 

XVII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Zilah. 
Kerülete kiterjed: Szilágy vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ö g o n d n o k s á g o k : 

1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Széklielye: Szilágy-Somlyó. 
Kerülete kiterjed: Szilágy vármegye krasznai, szilágy-sonilyói 

és tasnádi járásainak területére, valamint Szilágy-Somlyó rendezett 
tanácsú város területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelge: Zilah. 
Kerülete kiterjed: Szilágy vármegye szilágy-csehi, zilahi és 

zsibói járásainak területére, valamint Zilah rendezett tanácsú 
város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 
és egy m. kir. erdész. 

XVIII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Deés. 
Kerülete kiterjed: Szolnok-Doboka vármegye területére. 



A l á r e n d e l t m. k i r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 

1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Betlen. 
Kerülete kiterjed: Szolnok-Doboka vármegye betleni és kékesi 

járásainak területére, valamint Szotnok-Doboka vármegye magyar
lápos! járásához tartozó Borkút, Budafalva, Alsó-Szőcs, Boérfalva, 
Disznópataka, Domokos, Felső-Szöcs, Kis-Debreczen, Kosztafalva. 
Kupsafalva, Libaton, Lápos-Debrek, Magyar-Lápos, Oláh-Lápos. 
Sztojkafalva, Bogoz, Bohi, Tágfalva, Tőkés, Ünőmező, Horgos-
pataka, Oláh-Láposbánya és Bákosfalva községek területére. 

2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Deés. 
Kerülete kiterjed: Szolnok-Doboka vármegye; deési és szamos-

ujvári járásainak területére, továbbá Szolnok-Doboka vármegye 
csáki-gorbói járásához tartozó Alparét, Antos, Erdő-Oláh-Vásár
hely, Nagymező, Puszta-Újfalu, Bujdos és Tálosfalva községek 
területére, valamint Deés és Szamos-Újvár rendezett tanácsú városok 
területére. 

3. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Nagy-Honda. 
Kerülete kiterjed: Szolnok-Doboka vármegye nagy-ilondai 

járásának területére, továbbá Szolnok-Doboka vármegye csáki-
gorbói járásához tartozó Alsó-Csobánka, Alsó-Hagymás, Arany
mező, Aszó, Bezdéd. Felső-Csobánka, Gyurkapataka, Veczk, Csáka. 
Csáki-Gorbó, Kalocsa, Paptelke, Csernek, Csokmány, Füzes. Füzes-
Szent-Péter, Hosszumező. Kis-Keresztes, Komlós-Ujfalu, Klicz, 
Kő-Lozna, Nagy-Keresztes, Nagy-Lózna, Pánczélcseh, Kecskeháta, 
Récze-Keresztur, Hegyköz, Salamon, Semesnye. Szalonna. Szent-
Katolna-Dorna, Szótelke, Szurduk, Tormapataka, Zálha, Tótszállás. 
Vajdaháza és Völcs községek területére, végül Szolnok-Doboka 
vármegye magyar-láposi járásához tartozó Balázsszeg, Berenczo. 
Brébfalva, Csernefalva. Csókás, Dánpataka, Fonácz, Füred, Groppa. 
Gyertyános, Haragos, Kápolnok-Monostor. Kis-Körtvélyes, Kóh-
pataka, Kovás-Kápolnok, Kötelesmezö, Laczház. Macskamező, Nagy
hegy, Nyárfás, Petőrét, Bózsapataka, Bév-Kápolnok és Szurduk-
Kápolnok községek területére. 



Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

XIX. M. kir. állami erdöhivatal 

Székhelye: Besztercze. 
Kerülete kiterjed : Besztercze-Naszód vármegye területére. 
Ennek a m. kir. állami erdőhivatalnak a hatásköre azonban 

a volt naszódvidéki községek határában fekvő erdők és kopár 
területek közül csak azokra terjed ki, a melyek az 1898. évi 
XIX. törvényezikk 1. és 2. §-ai alapján fognak az állani kezelé
sébe átadatni, mig a volt naszódvidéki községek határában fekvő 
s a volt naszódvidéki községek, mint ilyenek, tulajdonában levő 
erdőket ezentúl is a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság fogja az 
1890. évi XIX. törvényezikk értelmében kezelni. 

A kezelés egyöntetűségének biztositása végett a beszterczei 
m. kir. állami erdőhivatal vezetésével a beszterczei m. kir. erdő-
igazgatóság mindenkori vezetője, illetőleg annak helyettese, bizatik 
meg, a ki a volt naszódvidéki községek határában fekvő s az 
1898. évi XIX. törvényezikk 1. és 2. §-ai értelmében állami keze
lésbe átveendő erdők és kopár területek kezelési teendőit a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatóság alá rendelt illető m. kir. erdő
gondnokságokkal végezteti. 

A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság ezek folytán felmerülő 
kiadásainak fedezésére az utóbb emiitett erdők és kopár területek 
birtokosai által fizetett járulékok szolgálnak, melyek e végből a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatóság javára számoltatnak el. 

A l á r e n d e l t m. ki r . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 

1. Besenyői m. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Besztercze. 
Kerülete kiterjed: Besztercze-Naszód vármegye besenyői járá

sához tartozó Lekencze, Nagy-Sajó, Szász-Szent-György, Alsó-
Sebes, Ardány, Felsö-Sebes, Friss, Bessenyő, Király-Németi, Dipse, 
Fehéregyház. Zselyk. Harina, Galacz, Necz, Szeretfalva, Kis-Budak, 
Malomárka, Szász-Budak, Berlád, Seriing, Simontelke, Bilak, Sófalva, 
Vermes, Szász-Bongárd és Tacs községek területére. 

2. Jádi m kir járási erdőyondnoksáy. 



Szókhelye: Besztercze. 
Kerülete kiterjed: Besztercze-Naszód vármegye jádi járásá

hoz tartozó Aldorf, Pinták, Felső-Balázsfalva, Alsó-Balázsfalva. 
Kajla, Jád, Aszu-Besztercze, Kis-Demeter, Sajó-Solymos, Nagy-
Demeter, Csépán, Petres, Szász-Ujfalu, Kusma, Törpény, Szépnyir. 
Zsolna. Várhely és Vinda községek területére, továbbá Besztercze-
Naszód vármegye naszódi járásához tartozó Luska, Entrádám. 
Oláh-Németi, Priszlop. Magyar-Nemegye, Oláh-Nemegye és Tóhát 
községek területére, végül Besztercze rendezett tanácsú város 
területére. 

Főnöke: A beszterczei m. kir. erdöigazgatóság mindenkori 
vezetője, illetőleg annak helyettese. 

Személyzete : Két m. kir. főerdész és egy ni. kir. erdész
jelölt. 

XX. M kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Kolozsvár. 
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye területére és Kolozs

vár szabad királyi város területére. 

A l á r e n d e l t rn. kir . j á r á s i e r d ő go nd n o k s ág ok : 

1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: BánfFy-Hunyad. 
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye bánffy-hunyadi járásának 

terütetére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Hidalmás. 
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye almási járásának terü

letére. 
3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Kolozsvár. 
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye gyalui, kolozsvári és 

nádasmenti járásainak területére, valamint Kolozsvár szabad királyi 
város területére. 

4. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Teke. 
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye mezö-örményesi, mocsi 



és tekéi járásainak területére, valamint Kolozs rendezett tanácsú 
város területére. 

Személyzete : Egy m. kir. erdömester, két m. kir főerdész, 
egy m. kir erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 

XXI. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Torda. 
kerülete kiterjed: Torda-Aranyos vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. kir . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Topánfalva. 
Kerülete kiterjed: Torda-Aranyos vármegye topánfalvi és 

toroczkói járásainak területére. 
2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Torda. 
Kerülete kiterjed : Torda-Aranyos vármegye alsó-járai, felvinczi. 

maros-ludasi és tordai járásainak területére, valamint Torda ren
dezett tanácsú város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdömester, egy m. kir. főerdész 
és két m. kir erclészjelölt. 

XXII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Maros-Vásárhely. 
Kerülete kiterjed : Maros-Torda vármegye területére, vala

mint Maros-Vásárhely szabad királyi város területére. 

A l á r e n d e l t m. kir . j á r á s i e r d ő g o n d n o k s á g o k : 

1. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Görgény-Szent-Imre. 
Kerülete kiterjed: Maros-Torda vármegye régeni alsó járásá

nak területére. 
2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Maros-Vásárhely. 
Kerülete kiterjed: Maros-Torda vármegye marosi alsó és 

• marosi felső járásainak területére, valamint Maros-Vásárhely szabad 
királyi város területére. 



3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szász-Régen. 
Kerülete kiterjed: Maros-Torda vármegye régeni felső járá

sának területére, valamint Szász Régen rendezett tanácsú város 
területére. 

4. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Szováta. 
Kerülete kiterjed: Maros-Torda vármegye nyárád-szeredai 

járásának területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdőtanácsos, két m. kir. főerdész 

és két m. kir. erdész. 

XXIII . M. kir állami erdöhivatal. 
Székhelye: Csik-Szereda. 
Kerülete kiterjed: Csik vármegye területére. 

A l á r e n d e l t m. kir . j á r á s i e r d ö g o n d n o k s á g o k : 

1. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Csik-Szent-Márton. 
Kerülete kiterjed: Csik vármegye kászon-alcsiki járásához 

tartozó Csik-Csekef'alva, Csik-Kozmás, Csik-Szent-Márton, Csik-
Szent-Király, Csik-Szent-Simon, Csik-Csatószeg, Csik-Szent-Imre, 
Csik-Tusnád, Csik-Lázárfalva, Csik-Verebes, Kászon-Altiz, Kászon-
Feltiz, Kászon-lmpér, Kászon-Jakabfalva és Kászon-Ujlalu közsé
gek területére, valamint Gyergyó-Tölgyes község II. határrészére. 

2. Csíkszeredai m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Csik-Szereda. 
Kerülete kiterjed: Csik vármegye felcsiki járásához tartozó 

Csik-Taplócza, Csik-Delne, Csik-Várdotfalva, Csik-Csomorlán, Csik-
Pálfalva, Csik-Mindszent, Csik-Szent-Lélek, Csik-Zsögöd községek 
területére ós Csik-Csobotfalva község I. határrészére, továbbá 
Csik vármegye kászon-alcsiki járásához tartozó Csik-Szent-György, 
Csik-Bánkfalva és Csik-Ménaság községek területére, valamint 
Csik-Szereda rendezett tanácsú város területére. 

3. Csik-szépvizi m. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Csik-Szereda. 
Kerülete kiterjed: Csik vármegye felcsiki járásához tartozó 

Csik-Szent-Domokos, Csik-Csicsó, Csik-Mádéfalva, Csik-Gyimes-



Bükk, Csik-Gyimes-Felsö-Lok, Csik-Gyimes-Közép-Lok, Csik-Karcz-
falva, Gsik-Dánfalva, Csik-Jenőfalva, Csik-Rákos, Csik-Göröcsfalva, 
Csik-Madaras, Csik-Vacsárcsi, Csik-Szent-Miklós, Csik-Borzsova, 
Gsik-Szent-Tamás, Gsik-Balánbánya, Csik-Szépviz és Csik-Szent-
Mihály községek területére, valamint Gsik-Gsobotfalva község II. 
határrés?ére. 

4. Gyergyó-alfalui m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Gyergyó-Szent-Miklós. 
Kerülete kiterjed: Csik vármegye gyergyó-szent-miklósi járásá

hoz tartozó Gyergyó-Alfalu, Gyergyó-Ditró, Gyergyó-Remete, Gyergyó-
Szárhegy, Gyergyó-Várhegy és Gyergyó-Salamás községek terü
letére, valamint Csik vármegye gyergyó-tölgyesi járásához tartozó 
Gyergyó-Borszék község területére. 

5. Gyergyó-szent-miklósi m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Gyergyó-Szent-Miklós. 
Kerülete kiterjed : Csik vármegye gyergyó-szent-miklósi járá

sához tartozó Gyergyó-Szent-Miklós, Gyergyó-Vasláb, Gyergyó-Uj-
falu és Gyergyó-Csomafalva községek területére, valamint Gyergyó-
Kilyéníálva I. határrészére és Gyergyó-Tekerőpatak 1. határ
részére. 

6. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Gyergyó-Tölgyes. 
Kerülete kiterjed: Csik vármegye gyergyó-tölgyesi járásához 

tartozó Gyergyó-Békás, Gyergyó Holló és Gyergyó-Bélbor községek 
területére, továbbá Gyergyó-Tölgyes I. határrészére, végül Gyergyó-
Tekerőpatak II . határrészére és Gyergyó-Kilyénfalva II. határ
részére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdötanácsos, három m. kir. fő
erdész, három m. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt, egy m. kir. 
erdőgyakornok és egy m. kir. föerdőőr. 

(Folyt, köv. ) 
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