
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak 

(az államerdészeti nyugdíjasok és Illetve nyugbéresek részére árjegy-
zékl áron engedélyezett tüzifamennylség kiszolgáltatása tárgyában). 

40524 / I /B / l . F. M. szám. — Felmerült esetből kifolyólag 
értesítem az igazgatási hivatalt, hogy az 1915. év 109868. és 
134316. számú körrendeleteimben tárgyalt államerdészeti nyugdija
sok és nyugbéresek részére árjegyzéki áron engedélyezett tüzifa-
mennyiségek csak azoknak szolgáltathatók ki, akik olyan városban, 
vagy községben laknak, ahol kincstári tüzifaraktár van s illetve, 
amely város, vagy község határában a kincstárnak olyan tűzifa-
rakodója van, ahonnan rendszerint az illetményjogosultak tűzifáját 
is kiszolgáltatja. 

Budapest, 1916. évi január hó 21-én. 
A miniszter helyett: 

Bartóky 
államtitkár. 

II. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a számvevőségi igazgatónak, a számvevőség mind
három csoportjának, a segédhivatali főigazgatónak és valamennyi utalványozási 

joggal felruházott hatóságnak és hivatalnak 

(katonái szolgálat közben hadifogságba jutott tisztviselők polgári 
illetményeinek folyósítása tárgyában). 

90555/1915. eln. F. M. sz. — A mult évi július 2-án 45411. eln. sz. 
alatt kelt körrendeletemmel közölt 1915. évi 2096. M. E. számú 
kormányrendelet 6. pontja szerint a tényleges katonai szolgálatra 
bevonult és a katonaságnál a havidijasok sorába tartozó olyan 
tisztviselő részére, aki a tényleges katonai szolgálat tartama alatt 
hadifogságba jutott, a fizetés természetével biró polgári illet
ményeket a katonai havidíj beszüntetését követő hó elsejétől kezdve 



mindaddig, amig a katonai havidij újból nem folyósittatik, teljes 
összegében utalványozni kell. 

Ami a hadifogságba jutás idejének hivatalos hitelességű meg
állapítását illeti, a honvédelmi miniszter ur közlése szerint a szóban 
forgó időpont megállapítása az illető havidíjas csapatának póttest 
gazdasági hivatala hivatott. 

Felhivom ennek folytán a Czimet, hogy adott esetben a 
jelzett kérdésre nézve ezeket a gazdasági hivatalokat keresse meg, 
ha pedig az illetékes gazdasági hivatal pontos megállapítása nehéz
ségekbe ütközik, a honvédelmi miniszter úrhoz forduljon. 

Tudomásvétel végett közlöm ez alkalommal, hogy a przemysli-i 
védőrséggel fogságba jutott havidijasok havidijai, a honvédelmi 
miniszter ur értesítése szerint, 1915. évi márczius végével lettek 
beszüntetve. 

Budapest, 1916. évi február hó 1-én. 
A miniszter helyett: 

Kazy s. k. 
államtitkár. 

III. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi magyarországi vármegyei és városi törvényhatóságnak 

(lovak behívás alóli mentesítése tárgyában). 

6540/1916/20/b. szám. — Az ipari vállalatok üzemének akadály
talan föntartása, valamint a termőföldeknek idejében való meg
művelése és a jövő termés betakarításának biztosítása czéljából a 
cs. és kir. hadügyminiszter úrral abban állapodtam meg, hogy a 
nyilvántartólappal ellátott lovak behívásánál a közgazdasági érde
kek a katonai szempontból megengedhető kereteken belül a lehető
ségig figyelembe vétessenek. 

Ennélfogva szokásos módon közhírré tétetni rendelem, hogy 
a lóbirtokosok a fent emiitett czélból és indokolt esetekben nyilván
tartólappal ellátott lovaiknak a behívás alól időleges felmentését 
kérhetik. A kérvényeket az illetékes cs. és kir. katonai parancs
noksághoz kell intézni s benyújtani és az előadott kérelem méltá
nyosságát az illetékes elöljáróságnak hivatali pecsétjével ellátott 
záradékolásával kell igazolni, a kérvényhez az eredeti nyilvántartó 
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lapokat nem kell hozzácsatolni, hanem a kérvényekben a következő 
adatokat kell feltüntetni: 

A lóállitási járást, a nyilvántartólap számát, a nyilvántartólap 
kiállításának napját és helyét, továbbá azt, vájjon az illető ló hátas-, 
hámoslónak vagy málhás állatnak minősittetett-e. 

A kérvények a megokolás szempontjából a következő csopor
tokba foglalhatók: 

1. A föld megműveléséhez és a termés betakarításához fel
tétlenül szükséges lovak meghagyására vonatkozó kérelmek. 

2. Ipari vállalatok és üzemek kérvényei, amelyek 
a) a hadügyi igazgatás részére dolgoznak és a hadszolgáltatási 

törvény alapján üzemüknek a folytatására vannak kötelezve; 
b) a hadügyi igazgatás részére dolgoznak, de üzemüknek 

folytatására a hadszolgáltatási törvény alapján nem lettek köte
lezve és 

c) nem dolgoznak a hadügyi igazgatás részére. 
3. Városok kérvényei a közélelmezés és egyéb elsőrendű 

közszükségletek biztosítása érdekében föltétlenül szükséges lovak 
meghagyása iránt. 

4. Fuvarerő és szállítási vállalatok kérvényei. 
A törvényhatóság tájékoztatása végett egyúttal megjegyzem, 

hogy a lovaknak az osztályozó bizottság elé vezetése alól való 
felmentését ez alapon kérelmezni teljesen czéltalan, mert az ily 
kérvények a lovak és járművek szolgáltatásáról szóló 1912. évi 
L X I X . törvényczikk rendelkezéseinek értelmében föltétlenül el fog
nak utasíttatni, mig abban az esetben, ha valamely lóra nézve 
törvényes mentességi czim látszanék fenforogni, ugy a kérvényt 
illetékes határozathozatal czéljából az I. fokú közigazgatási ható
sághoz kell benyújtani. 

Végül felhívom a törvényhatóságot, hogy az igazolásra hiva
tott hatóságokat, tisztviselőket figyelmeztesse arra, hogy az elő
terjesztett kérelmeket kellő alapossággal vizsgálják meg és csakis 
a valódi szükségességhez mérten véleményezzék. 

A miniszter helyett: 
Karátson s. k. 

államtitkár. 



SZABÁLYRENDELET. 

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak 

(a bérleti és adásvételi szerződéseknek írástudatlan felekkel leendő 
kézjegyeztetése tárgyában). 

23824 /1915 / I /B / l . F. M. szám. — Az uj polgári perrendtartás 
rendelkezései értelmében az írástudatlan felekkel kötött szerződések 
csak abban az esetben bírnak feltétlenül bizonyító erővel, ha a 
fél kézjegyét kir. közjegyző vagy biróság hitelesiti. 

Mivel a hitelesítésnek ez a módja igen sokszor a bérelt vagy 
eladott dolgok értékét meghaladó költséggel terhelné meg a 
szerződő felet, felhívom az igazgatási hivatalt, hogy a szerződéseken 
alkalmazandó kézjegynek a már jelzett módon való hitelesítését 
csak a következő esetekben kivánja meg az írástudatlan felektől. 

1. Egyéves vagy ennél rövidebb tartamú bérleteknél abban 
az esetben, ha a bérlő a bérösszeget nem fizeti be a szerződés 
aláírása előtt és az ily módon fizetendő bérösszeg a 100 (egyszáz) K-át 
meghaladja. 

2. Egy évet meghaladó időtartamú bérleteknél mindannyiszor, 
ha a bérelt ingatlanon kincstári tulajdont képező épület vagy 
egyéb létesítmény áll, továbbá az esetben, ha ilyen létesítmény 
nincs ugyan a bértárgyon, de az évi bérösszeg az 50 (ötven K-át 
meghaladja. 

3. Ingó dolgok eladásánál abban az esetben, ha az eladott 
anyag vagy készlet értéke az 500 (ötszáz) K-át meghaladja, s a 
vevő nincs arra kötelezve, hogy a vételárat már a versenytárgyalás 
alkalmával egy összegben befizesse. 

4. Ingatlanok eladásánál a következő két esetben: 
a) ha vevő a vételárat a szerződés aláírásakor és illetve a 

birtokbaadáskor egyszerre fizeti le és az igy fizetendő vételárösszeg 
a 2000 (kettőezer) K-át meghaladja; 

b) ha vevő a vételárat akár egyszerre, akár részletekben a 
szerződés aláírása után és illetve a birtokbaadás után fizeti le és 
az ily módon fizetendő vételárösszeg az 1000 (egyezer) K-át 
meghaladja. 



5. Az 1—4 alatt felsorolt szerződéseknél mindazokban az 
esetekben, amikor bérlő vagy vevő gyanánt a kir. kincstár jelent
kezik, s a magánfél bérbeadó vagy eladó gyanánt szerepel. 

Hogy pedig a kisbérleti szerződéseknél legtöbbnyire bér
hátralékokból származó peresetek száma lehetőleg apadjon, utasítom 
az igazgatási hivatalt, hogy az ezekre vonatkozó szerződésekbe a 
következő feltételeket vegye fel: 

a) A szerződés aláírása alkalmával a félévi bér összegével 
felérő készpénzbiztositék teendő le. 

b) Egyéves bérleteknél a félévi bér és az egész bérösszeg 
után esedékes járulékok a termés elszállítása előtt befizetendők; 
a második félévi bér fedezésére — amennyiben bérlő ellen más 
követelés nem merül fel — a biztosíték számolandó el a gazdasági 
év végén. 

c) Többéves bérleteknél az első félévi bér a termés elszállí
tását megelőzőleg, a második félévi pedig legalább egy (1) hónappal 
a bérleti év lejárta előtt fizetendő be. Ezenfelül kikötendő, hogy 
a bérlő az első félévi bér lefizetése előtt a termést a bérelt földről 
el nem hordhatja, hanem ez a termés zálogul szolgál bérbeadó 
kincstár első félévi bérösszegének a biztosítására. Ehhez képest 
bérlő bér nem fizetés esetére feljogosítja a kincstárt, hogy a bérelt 
területen levő termést bírói közbenjárás nélkül, bérlő veszélyére 
és kárára tetszése szerinti módon értékesítse, a befolyó vételárból 
az értékesítés körül felmerült költségeket és az első félévi bér
összeget fedezhesse és elszámolhassa és bérlőnek az emiitett vétel
árból csak arra az összegre lesz igénye, mely a felmerült költségek 
és az első félévi bérösszeg fedezése után fenmarad. 

Továbbá, hogy a második félévi bér befizetésének elmulasztása 
esetén pedig a biztosítékot a bérhátralékra elszámolhassa és a 
bérletet a bérleti év végével felbonthassa. 

Budapest, 1916. évi január hó 14-én. 

A miniszter helyett: 
Ottlik 

államtitkár. 
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