
ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

U T A S Í T Á S 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tar
tozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap jövedelmeinek beszedéséről, vagyonának kezeléséről és ellen

őrzéséről. 

Az a lap j ö v e d e l m e i n e k beszedése. 

1. §. Az alap szabályzatának 3. §-a 1. pontjában emiitett 
járandóságokat — kivévén azokat, amelyek a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium számvevőségének erdészeti csoportja által érvé
nyesítendő számlák összege után fizetendők — a külső erdészeti 
hivatalok és az erdészeti tanintézetek szedik be s a beszedett 
járandóságokat az „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek neve
lését segélyező alap" czimen nyitandó naplóban tartják nyilván 
és számolják el; még pedig: a naplót minden hó végén lezárják 
s a havi összes bevételként mutatkozó összeget egyúttal kiadásba 
tévén, azt mindenkor a következő hó 2-ig a m. kir. postatakarék
pénztárnál az alap részére nyitott cheque-számla javára, a nekik 
az intéző bizottság által megküldött befizetési lapok felhasználá
sával a székhelyükön lévő m. kir. postahivatalnál készpénzben 
befizetik. 

A befizetés megtörténte után a befizetési lap „Elismervény"-
szelvényével felszerelt havi naplókat szigorlat és megőrzés végett 
a számvevőséggel biró hivatalok számvevőségüknek, a számvevő
séggel nem biró hivatalok és tanintézetek pedig az intéző bizott
ságnak azonnal megküldik. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium számvevőségének 
erdészeti csoportja által érvényesítendő számlák összegei után 
fizetendő járandóságokat i illető számlatulajdonos az utalványo
zásról szóló értesítéssel í ki egyidejűleg megküldendő befizetési 
lap felhasználásával valamely m. kir. postahivatalnál az alap javára 
befizeti s kereseti összegéről kiállított nyugtája csak akkor liquí-
dálható, ha az alap javára szóló befizetés megtörténtét a befize
tési lap elismervény-szelvényével igazolja, illetőleg a befizetés a 



m. kir. postatakarékpénztár által az intéző bizottságnak megkül
dött számlakivonattal, illetőleg az annak mellékletét képező befize
tési lappal beigazolást nyert. 

2. §. Az államerdészet szolgálati kötelékében álló külső köze
gekre rendbüntetésképpen, vagy fegyelmi uton kiszabott pénz
bírságok, továbbá az alap javára a külső erdészeti hivatalok és 
az erdészeti tanintézetek utján tett adományok és hagyományok 
beszedése az előbbeni §-ban említett naplóba való bevételezése 
és elszámolása a külső erdészeti hivatalok és az erdészeti tan
intézetek feladatát képezi; mig az államerdészet szolgálati kötelé
kében álló központi közegekre rendbüntetésképpen, vagy fegyelmi 
uton kiszabott pénzbírságok, továbbá az alap javára az intéző 
bizottság utján tett adományok és hagyományok, valamint az 
állami segélyadományok beszedéséről, illetőleg felvételéről és az 
alap javára történő befizetéséről az intéző bizottság gondoskodik. 

Az adományok és hagyományokról ellennyugta állítandó ki 
s az a naplóhoz csatolandó. 

3. §. Az alap szabályzatának 3. §-a 3. pontjában emiitett 
pénzbüntetéseknek beszedését és a jelen utasitás 1. §-a szerinti 
naplószerü bevételezését és elszámolását az a külső erdészeti hiva
tal, illetve erdészeti tanintézet teljesiti, amely az illető szerződés 
végrehajtásával meg van bizva. 

4. §. Az alap tulajdonát képező állampapírok kamatjövedel
mei az esedékes szelvények beváltása után azonnal, a gyümöl-
csözőleg elhelyezett összegek után járó kamatok pedig az illető 
pénzintézet szabályaiban megállapított időközökben tőkésitendők. 

Az illetéktelenül felvett segélyösszeget az alap szabályzatának 
26. §-a értelmében visszatérítésre kötelezett fél a neki a vissza
térítésre vonatkozó felhívással egyidejűleg megküldendő befizetési 
lap felhasználásával valamely m. kir. postahivatalnál fizeti be. 

Az alap vagyonának elhelyezése. 

5. §. Az alap vagyonának az a része, amely a folyó kiadá
sok fedezéséhez szükséges, az intéző bizottság által az alapszabály
zat 8. §-a 7. pontja alapján időről-időre meghatározandó vala
mely fővárosi pénzintézetnél az alap czimére nyitott folyószámlán 



gyümölcsözőleg elhelyezendő, mig az alap vagyonának a folyó 
kiadások fedezésére visszatartandó összeg levonása után fenn
maradó része, az alap szabályzatának 16. §-a szerint magyar 
állampapírokba fektetendő. 

Az állampapírok vásárlását és eladását, az intéző bizottság 
felhívására, az előző bekezdésben emiitett pénzintézet teljesiti s a 
vásárolt állampapírok is nála helyeztetnek el, mig a pénzintézet 
által a nála elhelyezett állampapírokról kiállított elismervények a 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium házi pénztárában őriztetnek. 

Ezek az elismervények az intéző bizottság elnökének, illető
leg helyettesének és előadójának együttesen aláirt és az alap ned
ves bélyegzőjével ellátott átvételi elismervénye ellenében csak a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter rendeletére szolgáltathatók ki. 

Az a l a p v a g y o n á n a k pénztár i kezelése . 

6. §. Az alap vagyonának pénztári kezelését a m. kir. posta
takarékpénztár, a reá nézve érvényes szabályok szerint bonyo
lítja le. 

S z á m v i t e l . 

7. §. A számviteli teendőket a m. kir. földmivelésügyi minisz
térium számvevőségének erdészeti csoportjából a földmivelésügyi 
miniszter által kijelölt tisztviselő a hivatalos teendőkkel egyenlő 
felelősség mellett teljesiti. 

8. §. A számvivő vezeti a naplót, a segélyek nyilvántartását 
és a főkönyvet; ellenőrzi a m. kir. postatakarékpénztár által kiál
lított számlakivonatokat, továbbá az 5. §. szerint meghatározott 
pénzintézet számlakivonatait s a letétállományra vonatkozó kimu
tatásait összeállítja az évi zárószámadást és felülvizsgálja a külső 
számvevőséggel nem biró erdészeti hivatalok és az erdészeti tan
intézetek által a jelen utasítás értelmében az intéző bizottsághoz 
felterjesztett naplókat és elkészíti az alap vagyonának álladékáról 
szóló évnegyedes kimutatást. 

A) A  napló. 

9. §. Az alap javára befolyt összegekről s az alap terhére 
teljesített kifizetésekről, valamint a hitel és pénztári műveletekről 



napló vezetendő, melynek baloldalán a bevételek, jobboldalán 
pedig a kiadások időrendben jegyzendők fel. (A. minta.*) 

A naplónak ugy bevételi, mint kiadási oldalán hasábok nyi-
tandók a folyó tételszámok, a mellékletek darabszáma, a kezelés 
kelte, a kezelés tárgya, a számlakivonat száma, a postatakarék
pénztári kezelés, az 5. §-ban meghatározott pénzintézet kezelése, 
az értékpapirkezelés és a könyvelési adatok bejegyzésére. 

A napló folyó tételszáma minden év kezdetén ugy a bevé
teleknél, mint a kiadásoknál 1 -el kezdődik és az év végéig sza
kadatlan sorban folytattatik. 

A bevételnél az első tételt a megelőző évi maradvány képezi. 
A napló mellékleteit képező okmányokra a tételszám, illetve 

amennyiben több tételre vonatkoznak, az illető tételszámok pon
tosan feljegyzendők s az összetartozó okmányok összefüzendők. 

A napló havonkint lezárandó olyképpen, hogy a bevételi 
összegből levonatik a kiadás összege, s a maradvány megálla-
pittatik. 

A maradvány a következő hóra tételszámmal átvezetendő. 

B) Segélyek  nyilvántartása. 
(Számfejtő könyv.) 

10. §. E nyilvántartás az évi segélykiosztás megtörténte után 
évről-évre összeállítandó, s abba a szülők, illetőleg gyámok neve, 
állása és pontos lakczime, valamint a segélyben részesített gyer
mekek neve és a részükre engedélyezett egészévi segélyösszegek 
pontosan bevezetendők és nyilvántartandók. (B. minta.) 

Ezen nyilvántartásba havonkint bevezetendők továbbá az évi 
segélyösszegeknek az alapszabályzat 22. §-a értelmében minden 
év szeptember havától kezdve tizhavi egyenlő részletekben kiszol
gáltatandó és tényleg felvett részletei is. 

A nyilvántartás alaki beosztását a B. minta mutatja. 
A számvivő az évi segélyösszegek esedékes havi részleteiről 

a szülők, illetőleg a gyámok által kiállított s az intéző bizottság
hoz a hó utolsóelőtti napjáig felérkező nyugtákat felülvizsgálja s 

*) A nyomtatványminták nem bocsáttattak rendelkezésünkre. Szerk. 



a kifogás alá nem eső nyugták alapján az illető szülő vagy gyám 
részére kifizetendő havi részletösszeget bejegyzi a nyilvántartásba 
s ennek megtörténte után összeállítja a nyilvántartás adataival 
teljesen megegyezően a „havi segélyjegyzék"-et (C. minta), melyet 
aláir, s minden hó utolsó napján az intéző bizottság jegyzőjé
nek átad. 

C) A  főkönyv. 

11. §. Az alap teljes kezelésének nyilvántartására a „főkönyv" 
szolgál, mely az állami számvitelről szóló 1897. évi X X . t.-cz. 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás határozmányainak meg
felelően vezetendő. (D. minta.) 

A főkönyvben az „alaptőke" és „pénzmaradvány", a „valódi 
kezelés", a „hitel és pénztárműveleti kezelés", az „átfutó kezelés", 
s az „értékpapirkezelés" külön-külön csoportokban tartandó nyil
ván, s ehhez képest a főkönyvben a következő rovatok nyitandók: 

B E V É T E L . 

I. Nyilvántartás. 

1. Az alaptőke nyilvántartása. 
2. Kezdőleges pénzmaradvány a folyó kezelésnél. 

II. Valódi bevételek. 

1. Járulékok és adományok. 
2. Gyümölcsöző tőkék kamatai. 
3. Különféle bevételek. 

III. Hitel- és pénztárműveleti bevételek. 

1. Az 5. §-ban meghatározott pénzintézettől a m. kir. posta
takarékpénztárhoz átutalt összegek. 

2. A m. kir. postatakarékpénztártól az 5. §-ban meghatáro
zott pénzintézethez átutalt összegek. 

3. Értékpapírok eladásából befolyt összegek. 

IV. Átfutó bevételek. 

1. Visszatérített előlegek. 
2. Idegen pénzek. 



V. Ér tékpapí rok . 

1. Vásárolt értékpapírok nyilvántartása. 

K I A D Á S . 

I. Nyilvántartás. 

1. A kezelési év folyamán az alaptőkéhez csatolt összegek. 
2. Végleges pénzmaradvány a folyó kezelésnél. 

II . Valódi kiadások. 

1. Kiadás az alaptőkéből. 
2. Kifizetett segélydijak. 
3. Kezelési kiadások. 
4. Különféle kiadások. 

III. Hitel- és pénztárművelet í kiadások. 

1. Az 5. §-ban meghatározott pénzintézettől a m. kir. posta
takarékpénztárhoz átutalt összegek. 

2. A m. kir. postatakarékpénztártól az 5. §-ban meghatáro
zott pénzintézethez átutalt összegek. 

3. Ertékpapirok vásárlására fordított összegek. 

IV. Átfutó kiadások. 

1. Adott előlegek. 
2. Visszafizetett idegen pénzek. 

V. Er tékpapirok. 

1. Eladott értékpapírok nyilvántartása. 
A könyvelés a főkönyvben a fentebb hivatkozott számviteli 

utasitás határozmányai értelmében teljesitendő. 
A főkönyv az évi kezelés elkönyvelése után az év végén 

lezárandó és a zárszámadás legkésőbb a következő év január havá
nak végéig elkészítendő s az intéző bizottság elé terjesztendő. 

D) Számlakivonatok  ellenőrzése. 

12. §. A számvivő a m. kir. postatakarékpénztár számlakivo
natain a betéteknek és jóváírásoknak a befizetési lapok, illetőleg 



az 5. §-ban meghatározott pénzintézet idevonatkozó értesítése 
adataival, továbbá a megterheléseknek az ezek alapját képező 
fizetési jegyzékek és az előbb emiitett pénzintézet értesítése ada
taival való egybevetésén kivül a postatakarékpénztár által felszá
mított dij és jutalék helyességét is felülvizsgálja. 

13. §. E)  A külső hivatalok és erdészeti tanintézetek által 
beterjesztett naplók felülvizsgálása és elkönyvelése az 1897: X X . 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott utasitás szerint történik. 

EJ A  vagyon  álladékáról  szóló  évnegyedes  kimutatás. 

14. §. A szám vivő ezt a kimutatást az ide csatolt E. minta 
szerint minden naptári évnegyedről elkészíti és az intéző bizott
ság legközelebbi ülésén való előterjesztés czéljából a jegyzőnek 
adja át. 

15. §. A naplóba, a nyilvántartásba és a főkönyvbe esetleg 
tévesen bejegyzett adatokat kitörülni, kivakarni nem szabad, hanem 
a téves adat áthúzandó, ugy hogy az eredeti bejegyzés is olvas
ható legyen, s az áthúzott adat fölé irandó a helyes adat. 

16. §. A számvivő minden ténykedéséért vagy mulasztásáért, 
s az alap számviteli ügyeinek a jelen utasitás értelmében való 
pontos és lelkiismeretes ellátásáért a m. kir. földmivelésügyi 
miniszternek felelős. 

Utalványozás. 

17. §. Az alap terhére utalványozni csak az intéző bizottság 
elnöke, illetőleg helyettese és előadója, illetőleg az előadó aka
dályoztatása esetén a m. kir. földmivelésügyi minisztérium vala
melyik erdészeti ügyosztályának vezetője együttesen vannak jogo
sítva, miért is ezek nevei és aláírásai ugy az 5. §-ban meghatá
rozott pénzintézettel, mint a m. kir. postatakarékpénztárral köz
lendők és pedig mindannyiszor, ahányszor azokban változások 
állanak elő. 

Minden utalvány a megkövetelt két aláíráson kivül ellátandó 
még az alap nedves bélyegzőjével is, mihez képest az előbb 
emiitett pénzintézetekkel a bélyegző lenyomata is közlendő. 

18. §. A m. kir. postatakarékpénztárnál az utalványozás cheque-
vel történik. 



A cheque-lapok szigorú elszámolás tárgyát képezvén, a m. kir. 
postatakarékpénztártól átvett cheque-füzetekről, valamint a felhasz
nált cheque-lapokról a jegyző megfelelő nyilvántartást vezet, annak 
alapján évenkint számadást készit s azt a zárszámadáshoz csatolja. 

A cheque-füzetek megőrzéséért, valamint a cheque-utalványok 
lelkiismeretes kiállításáért a jegyző a m. kir. földmivelésügyi 
miniszternek felelős. 

19. §. Az intéző bizottság jegyzője a havi segélyrészletekről 
a számvivő által kiállított és aláirt havi segélyjegyzék alapján 
megfelelően kitölti a m. kir. postatakarékpénztár által kiadott 
utasítások szigorú betartásával minden hónap 1-én a m. kir. 
postatakarékpénztárhoz intézendő cheque-ket. 

Az államerdészet szolgálati kötelékében álló központi köze
gek segélyrészletei egy közös bemutatóra szóló cheque-el utalvá-
nyoztatnak, melynek összegét a számvivő veszi fel és az átvétel
nek a havi segélyjegyzékben való nyugtázása ellenében az előbb 
említetteknek kifizeti. 

A havi segélyjegyzék szerint kifizetendő többi segélyrész
letek kiutalványozása összesített (cumulativ) cheque-ekkel és az 
ezek tartozékát képező jegyzékekkel történik. 

A jegyző a havi segélyjegyzékben annak minden egyes téte
lénél bejegyzi a vonatkozó bemutatóra szóló cheque folyószám
lát, illetőleg az összesített cheque-ek tartozékát képező jegyzékek 
folyószámát és vonatkozó tételszámát. 

Egyúttal feljegyzi a havi segélyjegyzék végén az annak 
alapján kiállított bemutatóra szóló cheque és az összesített 
cheque-ek és e hozzájuk tartozó jegyzékek folyószámait, valamint 
az egyes cheque-ekkel kiutalt összegeket, melyek végösszegének 
egyezni kell a havi segélyjegyzéknek a számvivő által lezárt 
végösszegével. 

Az utalványozásra jogosítottak a cheque-eket és az össze
sített cheque-ekhez tartozó jegyzékeket csak akkor írhatják alá, ha 
előzetesen meggyőződést szereztek arról, hogy a chequek, vala
mint az összesített cheque-ekhez tartozó jegyzékek adatai, ugy 
egyenkint, mint összesen a havi segélyjegyzék megfelelő adatai
val teljesen megegyeznek, minek igazolásául a havi segélyjegy
zéket is aláírják. 



20. §. A segélyrészleteknek más nevére vagy az előző §. 
3-ik bekezdésétől eltérőleg bemutatóra szóló cheque alapján leendő 
kiutalványozása csak a felvételre jogosítottnak Írásbeli kérelme 
alapján történhetik. 

21. §. A jegyző a m. kir. postatakarékpénztárnál az alap 
javára befolyt összegeket a számlakivonatok alapján figyelemmel 
kiséri s amennyiben azt állapithatná meg, hogy a befolyt pénz
összeg meghaladja a következő hóban kifizetendő összegeket, a 
feleslegnek a m. kir. postatakarékpénztártól az 5. §-ban meghatá
rozott pénzintézet részére leendő átutalása iránt javaslatot tesz, 
illetőleg a vonatkozó cheque-et aláirásra bemutatja. 

Viszont abban az esetben, ha a postatakarékpénztárnál az 
alap javára befolyt pénzösszeg a következő hó 1-én kifizetendő 
összegek fedezésére előreláthatólag elég nem lenne, a jegyző 
javaslatot tesz a hiányzó összegnek az 5. §-ban meghatározott 
pénzintézettől a m. kir. postatakarékpénztár részére leendő átuta
lása iránt. 

Az átutalások a clearing utján foganatosíttatnak. 
22. §. Minden utalványozás, átutalás a jegyző által az „F" 

minta szerint utalványozási jegyzékbe bevezetendő s azután a 
számvivő által a főkönyvben, illetőleg számfejtőkönyvben feljegy
zendő s ennek megtörténte az utalványjegyzék illető tételénél a 
főkönyv, illetőleg számfejtőkönyvi lap- s tétel-szám bejegyzése 
által igazolandó. 

Ugyancsak felveendők az utalványozási jegyzékbe a m. kir. 
postatakarékpénztár s esetleg az 5. §-ban meghatározott pénz
intézet által felszámított illetékek is. 

E l l e n ő r z é s . 

23. §. A földmivelésügyi minisztérium számvevőségének 
erdészeti csoportja a számvitelt az intéző bizottság elnökének 
bármikor hozzá intézendő felhívására, évenként azonban legalább 
egyszer felhivás nélkül is felülvizsgálni köteles. 



Az 1898  :  XIX. t.-cz.  alapján  szervezkedett  volt  úrbéresek és  közbir-
tokosságok tulajdonát  képező  erdők  vadászati  jogának  bérbeadása. 

M. kir. belügyminiszter 1904. évi 9847. számú körrendelete, 
valamennyi vármegyei törvényhatósághoz. — Az 1898 : X I X . t.-cz. 
a volt úrbéreseket és a közbirtokosságokat, mint erdőbirtokosokat 
erdeik gazdasági ügyeinek intézésére és az ettől el nem választ
ható vagyon- és pénzkezelésre nézve önálló szervezettel látja el. 
Ebből önként következik, hogy a volt úrbéresek és közbirtokos
ságok erdeik vadászati jogát — ha t. i. az 1883 : X X . t.-cz. által 
az önálló bérbeadásra vonatkozólag megkívánt feltételek megvan
nak — önállóan adhatják bérbe, a vadászati bérösszeget saját 
pénztárukba vételezik be s ott számolják el; és egyáltalában ezen 
erdők vadászati joga a községi vadászterülettel együttesen csak 
abban az esetben adható bérbe, ha az önálló bérbeadáshoz szük
séges feltételek meg nem lennének, amely esetben azonban köte
les a község a vadászati bérösszegnek a volt úrbéres és a köz
birtokossági erdők területére eső részét a volt úrbéres és közbir
tokossági pénztár részére átszolgáltatni. Mindazonáltal az 1898 : X I X . 
t.-cz. hatályba lépte óta is többször előfordult, hogy a községek 
a vadászati jog önálló bérbeadására jogositott volt úrbéresek és 
közbirtokosságok tulajdonát képező erdőket a községi vadászterü
lettel együtt adják bérbe, az alispán pedig a volt úrbéres és a 
közbirtokossági vadászterületek haszonbérszerződéseinek felülbírá
lására magának jogot tulajdonit. Miután azonban ujabbi időben 
a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1903. évi 1025. sz. alatt hozott 
elvi jelentőségű határozatával (1. „A m. kir. közigazgatási biróság 
ált. közigazgatási osztályának döntvényei és elvi jelentőségű hatá
rozatai" cz. gyűjteményes munka 1903. évfolyam, 57. lap) most 
már végleg tisztázottnak tekinthető az, hogy a volt úrbéresek 
egyetemének mint jogi személynek osztatlan tulajdonát képező 
erdő- és legelőterület, a törvény által megkívánt kellékek megléte 
esetében önálló vadászterületet képezhet, mely területen a „bir
tokosság a vadászati jogot önállóan gyakorolni, vagy azzal más
képpen rendelkezni minden hatósági beavatkozás nélkül kétség
telenül jogosult", továbbá, hogy az ily bérleti szerződés felül
bírálására az alispán hatáskörrel nem bir : immár elérkezettnek 
látom az időt arra, hogy a községi vadászati jog bérlete szem-



pontjából az 1898 : X I X . t.-cz. által teremtett uj helyzet megfelelő 
figyelembe vételére (a czimet) s általa a hatósága alá tartozó köz
ségeket figyelmeztessem. Ezzel összefüggésben megjegyzem még, 
hogy az 1898 : X I X . t.-cz. által teremtett uj helyzethez alkalma-
zottan az önálló vadászbérletre jogositott volt úrbéres birtokos
ságoknál és közbirtokosságoknál most már nem lehet megköve
telni azt, hogy a vadászat bérlője az előbb emiitett területtulaj
donosokat önállóan megillető vadászati bérösszegeket a község 
pénztárába fizesse be s a község pénztára azt átfutó tételként 
számolja el; mert a nevezett erdőbirtokosságck ma már a tulaj
donukat képező erdők gazdasági ügyeinek intézésére s az ettől 
el nem választható vagyon- és pénzkezelésre nézve egészen önálló 
törvényes szervezettel birnak, miből következik, hogy a községek 
vadászati bérjövedelmének kezelése tárgyában 1885. évi október 
11-én 53093. szám alatt kibocsátott belügyminiszteri körrendelet 
a volt úrbéresek és közbirtokosságok tulajdonát képező önálló 
vadászterületekre s azok bérjövedelmére egyáltalán nem alkal
mazható. 

KÖRRENDELET 
valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak. 

(A volt úrbéres közbirtokosságok erdeiben az ügyviteli sza
bályzatok rendelkezései ellenére gyakorolt legeltetés ügyében.) 

38796 1908. földmiv. min. - - Tudomásomra jutottak olyan 
esetek, amidőn a 1898. évi X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó közbirtokos
ságok egyes jogosultjai a közbirtokossági erdő jóváhagyott gazda
sági ügyviteli szabályzatának a legeltetés gyakorlására nézve meg
állapított rendszabályait be nem tartották. A jóváhagyott ügyviteli 
szabályzatok külön rendelkezéseket foglalnak magukban arra 
nézve, hogy a szabályzatokban a természetbeni haszonvételek 
gyakorlására nézve megállapított rendszabályokat a közös birtokosok 
szigorúan megtartani kötelesek és hogy ezen szabályok áthágása 
által elkövetett károsítások erdei  küiágást  képeznek. 

Ezekre való figyelemmel felhívom az állami erdőhivatalt és 
az állami erdőhivatal utján a m. kir. járási erdőgondnokságokat 
hogy az 1893. XIX. t.-cz. II. czime alá tartozó közb-irtokosságok 



nál szigorúan ellenőrizzék azt is, hogy a jóváhagyott gazdasági 
ügyviteli szabályzatoknak a természetbeni haszonvételek gyakor
lására vonatkozó rendszabályait a jogosultak pontosan betartják-e 
vagy sem és amennyiben azt tapasztalnák, hogy egyes jogosul
tak ezeket a rendszabályokat áthágják és ezáltal károkat okoznak, 
az áthágást elkövető jogosult ellen erdei kihágás czimén — és a 
szabályzat illető §-ára való hivatkozással — feltétlenül tegyék 
meg a megfelelő feljelentést az illetékes erdei kihágási bíróságnál. 

Budapest, 1908. évi április hó 12-én. 
A miniszter megbízásából: 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 

KÖRRENDELET 
valamennyi közigazgatási erdészeti bizotttságnak. 

(Az 1898. évi X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó közbirtokossági 
erdők ügyviteli szabályzatainak figyelembevétele ügyében.) 

38797/908. földmiv. min. — Felhívom a bizottságot, hogy az 
1898 : X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó közbirtokosságok erdő
gazdasági ügyeinek elintézése körül felmerülő s a bizottság el
bírálása alá kerülő minden kérdés tárgyalásánál a  jóváhagyott 
szabályzatoknak, továbbá az azokhoz tartozó névjegyzékeknek a 
bizottság által visszatartott példányát vegye alapul s amennyiben 
oly kérdésben kell hozzám felterjesztést tennie, amely kérdés 
csak a szabályzatok alapján dönthető el, ily esetben felterjesz
téséhez az illető jóváhagyott  szabályzatnak  és a hozzá tartozó 
névjegyzéknek a bizottság által őrzött példányát mindig  csatolja. 

Felhívom továbbá a bizottságot, hogy a birtokosságok elnö
kének a bizottsághoz bejelentett nevét a m. kir. állami erdő
hivatallal esetről-esetre mindig közölje. 

Budapest, 1908. évi április hó 12-én. 
A miniszter megbízásából: 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 

Fenti körrendelet másolatán hátiratilag: 
Valamennyi ni. kir. állami erdőhivatalnak. 

Tudomásvétel és miheztartás végett kiadom. 
Ezzel kapcsolatosan szigorúan utasítom az állami erdőhivatal 



főnökét és az állami erdőhivatalnak alárendelt erdőgondnokságoK 
vezetőit, hogy a jóváhagyva visszaérkező szabályzatokat alaposan 
tanulmányozzák át s annak alapján a birtokosságokat erdő
gazdasági ügyeik szabályszerű intézésében mindenkor és minden 
kínálkozó alkalommal hathatósan támogassák. 

Kapcsolatban az 1907. évi 34030. számú körrendelet 1. pont
jával, különösen is kötelességévé teszem az erdőtiszteknek, hogy 
kerületükben a közbirtokossági gyűléseken és pedig a birtokos
ságok végleges szervezkedését követő első években lehetőleg 
minden gyűlésen részt vegyenek, ott a szükséges tanácsokat, 
útbaigazításokat mindig megadják, a költségelőirányzatok, pénz
számadások, kivetési lajstromok stb. összeállítására és szerkesz
tésére nézve mintákat készítsenek s azokat a végrehajtó közegek
nek a legközelebbi gyűlésen adják át s azok szerkesztését magya
rázzák meg nekik. 

Budapest, 1908. évi április hó 12-én. 

A miniszter megbízásából: 
Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 
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