
Erdészeti rendeletek tára. 
Szabályrendelet az állami erdők kezelésénél szolgáló erdőtisztek 

által felszámitható és érvényesítendő napidíjak ügyében. 

V a l a m e n n y i erdő igazgatóságnak , főerdőhivatalna k é s erdőhivata lnak . 

Az államerdők külső kezelésénél szolgáló erdőtisztek által telje
sítendő hivatalos utazások alkalmával a napidíjak felszámítása és 
érvényesítése, jelen szabályzat következő rendelkezései szerint foga
natosítandó. 

I. Rang-szerinti teljes napidíj az államerdők külső kezelésénél 
szolgáló összes erdőtiszteknek átalában csak akkor jár, midőn azon 
erdőhatóság kerületén kivül utaznak, melynél alkalmazva vannak és a 
távolság, melyre kiküldetnek, állomásuk székhelyétől számítva, 1 6 kilo
métert meghalad. 

A hivatali kerületet illetőleg, a beszterczebányai erdőigazgató 
hivatalos kerülete a zsarnóczai erdőhivatal; a máramarosszigeti erdőigaz
gatóé a bustyaházai erdőhivatal; a kolozsvári erdőigazgatóé a szász
sebesi erdőhivatal és a lugosi erdőigazgatóé az orsovai erdőhivatal 
kerületére is kiterjed. Ebez képest tehát az emiitett kerületek igazga
tói, a kerületükhöz tartozó erdőhivatalok kerületébe korlátolt napi
díjak mellett tartoznak utazni, és maguk helyett csak netaláni beteg
ség vagy más kivételes esetben küldhetik ki az igazgatósági erdőmes
tert vagy erdőtitkárt, a kiknek azonban ily esetekben teljes napi
díj jár. 

II. Korlátolt napidíj illeti az erdőtiszteket akkor, midőn utazásuk 
az erdőhatóság kerületében történik, valamint akkor is, midőn az 
illető tisztviselő az erdőhatóság kerületén kivül, de állomása székhelyé
től 1 6 kilométernyi távolságon túl nem utazik. 

A korlátolt napidíj csak azon esetben érvényesítendő, ha a 
távolság, melyre az illető kiküldetett, állomása székhelyétől számítva 
8 kilométert meghalad. 

III. Azon erdőtisztviselők számára, kik erdőhatósági székhelyen 
szolgálnak és kiknek kerülete egyszersmind az erdőhatóság egész 
területére terjed ki, a korlátolt napidíj a legközelebbi alsóbb napidíj-
osztály szerint állapittatik meg. 

Ehez képest tehát: 
a VI. rangosztályban lévő erdőtiszt korlátolt napidija . 6 frt 5 0 kr. 
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a X. rangosztályban lévő erdőtiszt korlátolt napidija . 3 frt — kr. 
5! ,, n „ „ . 2 „ 50 „ 
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Az erdőhatóság központi tisztviselői: az erdőigazgató, erdőmester, 
erdőtitkár, erdőrendező, erdőmérnök, ellenőrködő főerdész, számvivő, 
főerdész, erdőszámvivő, fizető számvivő, segéd-erdőrendező, az összes 
számvevőségi és irodai tiszti személyzet, valamint az erdőhatóság 
egész kerületére alkalmazott erdészeti orvosok. 

Az erdőhatósághoz szolgálattétel végett beosztott külső kezelő 
erdőtisztek, központi szolgálatuk tartama alatt, ugyanazon korlátolt 
napidíjak felszámítására jogositvák, mint az erdőhatóság székhelyén 
való szolgálatra kinevezett hasonló rangú tisztviselők. Ha azonban a 
beosztott tisztviselők, központi teendőjük mellett esetleg még valamely 
erdőgondnokság közvetlen kezelésével is megbízatnak, ekkor az illető 
erdőgondnokság kerületében teendő utazásaiknál, csak a külső kezelő 
erdőtisztek számára megállapított korlátolt napidíjak érvényesitendők. 

IV. Azon erdőtisztek számára, kiknek kerülete az erdőhatóság 
területének csak egy részét képezi, tehát a jelen szabályzat Ill-ik 
pontjában meg nem említett összes külső kezelő személyzet számára 
a korlátolt napidíj, — azon esetre, ha állomásuk székhelyétől 16 
kilométert meghaladó távolságra küídetnek ki, illetve utaznak, a 
rang szerinti napidíj fele részével, ha pedig csak 8 kilométert meg
haladó egész 16 kilométernyi távolságra utaznak, a rang-szerinti 
napidíj negyedrészével állapittatik meg. 

Azon esetben pedig, ha az illető tisztviselő állomása székhelyétől 
a szolgálat érdekében éjen át is távol maradni kénytelen, tekintet 
nélkül a távolságra, a napidíj fele része érvényesítendő. 

V. Az erdészjelöltek és erdőgyakornokok korlátolt napidíjai szin
tén a rang-szerinti napidíj felerészéből és illetőleg egy negyedéből 
állanak. A napidíj felerésze tekintet nélkül a távolságra — azon 
esetben érvényesítendő, midőn az illető állomása székhelyétől a szolgálat 
érdekében éjen át is távol maradni kénytelen, egy negyedrésze ellenben 
akkor, ha nyolcz kilométert meghaladó távolságra kiküldetett és 
szolgálatának teljesítése alkalmával éjen át távol nem maradott. 

Az erdészjelöltek és erdőgyakornokok korlátolt napidíjainak 
érvényesítésénél azok állandó vagy változó állomása irányadó. 

Az erdészjelöltek és erdőgyakornokok állandó állomása az erdő
hatóság székhelye; ha pedig szolgálattétel végett valamely állomás 
ellátására, vagy pedig kisegítésül erdész vagy más kezelő tisztviselő 
mellé küldetnek ki és ott 14 napnál tovább működnek, a helyettesitett 
állomás, illetve az erdőgondnokság székhelye, mint változó állomási 
székhely tekintendő és pedig azon naptól kezdve, midőn ezen állomásra 
érkeztek. Az erdészjelöltek és erdőgyakornokoknak ezen utóbbi, tehát 



változó állomásukon napidíj nem jár , ka azokról 8 kilométernél 
nagyobb távolságra nem utaznak. 

Midőn az erdészjelöltek és erdőgyakornokok kiküldetésük al
kalmával egy helyen 14 napnál tovább nem működnek, vagy az 
erdőrendezésnél vannak alkalmazva, állomásuk az erdőhatóság 
székhelye. 

VI. A kezelő főerdészek és erdészek, valamint helyetteseik kötele
sek minden egyes kirándulásnál az illető erdőőr által vezetett szolgá
lati könyvet megvizsgálni és ennek megtörténtét aláírásukkal, a kelet 
kitétele mellett, igazolni; ha pedig az illető erdőőrrel nem találkozná
nak, ezen körülmény az erdőgondnokságnak általuk vezetett iktató 
könyvében külön szám alatt beírandó és utiszámláikon is meg
említendő. 

Ezen rendelet f . év márczius hó 1-től kezdve lép életbe, illetőleg 
az ezen naptól kezdve teljesítendő utazásoknál alkalmazandó. 

Budapest, 1882. február hó 18-án. 
Ií. Kemény s. k. 

Körrendelet valamennyi kir. erdöhatóságnalc és erdőfelügy ele
ségnek (az erdőtisztek és erdőőrök fegyver és vadászati jegy 

adómentessége ügyében). 

2188. i>ézám. Kérdés tétetvén aziránt, hogy az 1879. évi XXXI . 
törv.-czikk 40. §-ának a hatóságilag felesketett erdőtisztek és erdő
őrök vadászatjegy adó-mentességére vonatkozó rendelkezése miképen 
értelmezendő, értesítem a kir. erdőhatóságokat és erdőfelügyelőségeket, 
hogy ez ügyben a m. kir. pénzügyminister úr által velem egyetértőleg 
megállapított, s idei január hó 13-án mult évi 84.658. sz. alatt az 
ország valamennyi törvényhatóságához, közigazgatási bizottságaihoz, 
valamennyi adófelügyelőhöz és adóhivatalhoz s a zágrábi kir. pénzügy-
igazgatósághoz intézett körrendelete értelmében, a hatóságilag fölesketett 
erdőtisztek és erdőőröknek szolgálatban használt lőfegyvere adómentes, 
s hogy azok az igazgatásukra, felügyeletökre, kezelés, ellenőrzés vagy 
őrzésökre bizott területen, illetve az erdőbirtoknak, kinek szolgá
latában alkalmazva vannak, összes erdő és vadász területén a vadászatot 
az 1875. évi XXI . t.-czikkben elrendelt vadászati jegy nélkül, ezen 
törvény határai között gyakorolhatják. 

Ezen joguk bizonyítására az 1880. évi október hó 8-án 30.686. 
sz. alatt kiadott körrendeletemmel megállapított eskübizonyitvány 
szolgál, melyen az erdőbirtokos, kinek birtokára ezen kedvezmény 
kiterjed, megjelölve van. 



A királyi erdőfelügyelőségek tiszti karát illetőleg a fegyver-és 
vadászati-jegy-adómentesség a felügyelőkre bizott törvényhatóságok 
területére terjed ki. Ezeknek és a kincstári erdőtiszteknek ebbeli jogo
sultságát az 1881. évi 30.635. számú rendeletemmel szabályozott egyen
ruha viselése, vagy az államhivatali eskü letételéről szóló bizonyítvány 
hiteles másolata bizonyítja. 

Budapesten, 1882. január 25-én. 
A minister meghagyásából: 

Bedő Aliért, 
orsz. főerdőmeste r é s minister i tanácsos . 

Hirdetmény. 

4134. sz. Az erdőtörvény alapján készítendő rendszeres gazda
sági üzemtervekhez szükséges erdőrendezési táblázatok a czélból, 
hogy az erdőbirtokosok által jutányos áron s minden nehezebb s igy 
költségesebb utánjárás nélkül megszerezhetők legyenek, külön nyo
matva kiadattak, s ezennel köztudomásra hozatik, hogy a hosszas 
használatnak megfelelően jó tartós papírból készült nyomtatványok 
minden kir. erdőfelügyelőségnél az ivenkint 5 (öt) krajczárral megál
lapított árnak készpénzben való lefizetése mellett kaphatók. — Meg
rendelések az összegnek beküldése mellett közvetlenül az illető kir. 
erdőfelügyelőséghez intézendők; megjegyeztetvén, hogy 40 ivnél kisebb 
mennyiség ki nem szolgáltatható. 

Budapesten, 1882. február hó 7. 
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. 

ministerium. 


