
Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

Körrendelet valamennyi törvényhatóságnak. 
Az országos erdei alapot is illető pénzbüntetéseknek, valamint a kir. kincstár, 
mint erdőbirtokos részére megállapított erdőkártéritési ősszegnek az inga Hu
nokra vezetendő árverés utján való behajtásánál követendő eljárás tárgyában 

a következőket rendelem. 

2210 97. sz. beliigymin. — Az országos ordoi alapot, is illető 
pénzbüntetéseknek, valamint a kir. kincstár, mint erdőbirtokos ré
szére megállapított erdőkártéritési összegnek az ingatlanokra veze
tendő árverés utján való behajtásánál követendő eljárás tárgyáhan 
a következőket rendelem. 

Az ingatlanokra vezetendő árverések utján való behajtásoknál 
a kir. kincstár követelését képező erdőkároknak a pénzbüntetések
kel együttesen leendő behajtása a törvényhatóság tiszti ügyészének 
képezi feladatát, melyhez képest: 

1. Az erdőkárok és pénzbüntetések biztosítása és behajlása 
körül az elsősorban eljáró főszolgabirák, illetőleg városokban az 
ez iránt megbízott tisztviselők kötelességévé teszem, hogy azon 
esetre, ha az erdőkár és pénzbüntetés ingó vagyonból be nem 
hajtható, de marasztaltnak ingatlan vagyona van, az 1886. évi 
május hó 22-én 4064. szám alatt kibocsátott belügyministeri kör
rendelet szem előtt tartásával — az erdőkár és pénzbüntetés ösz-
szege erejéig a zálogjognak telekkönyvi bekebeleztetését haladék 
nélkül foganatosítsák. 

2. Kötelességévé teszem az elsősorban eljáró s fenn emii
tett tisztviselőknek, hogy akkor, midőn az ingatlanokra vezetendő 
végrehajtást czélzó lépés folyamatba tétele végett a szükséges 
adatokat a törvényhatóság tiszti ügyészeihez beküldik, erről az 
illető kincstári erdőgondnokságot a szükséges adatoknak, különösen 
pedig a jelzálogi bekebelezésről szóló bírósági végzés közlésével 
értesítsék, hogy igy a kincstár közegeinek és a végrehajtási eljárás 
ellenőrzése lehetséges legyen. 

3. A tiszti ügyészeknek szigorú kötelességévé teszem, hogy 
az erdőkároknak és pénzbüntetéseknek ingatlanokból való végre
hajtása végett a szükséges eljárást — figyelemmel az 1887. évi 
február hó 17-én 51 kih. szám alatt kibocsátott belügyministeri 
körrendeletre — csak akkor tegyék folyamatba, ha az ingatlan 



értékére és teher állapotára való tekintettel biztos kilátás van arra, 
hogy nemcsak a költségek és előnyös tételek, hanem a kárkövete
lés és pénzbüntetés is nagyrészben kielégítést nyerend. 

4. Szigorú kötelességévé teszem a tiszti ügyészeknek, hogy 
a szükségesnek mutatkozott végrehajtási eljárásnak keresztülvite
lét lehető költségkíméléssel eszközöljék, nevezetesen az árverése
ket közbenjárás nélkül hivatalból foganatosittassék és a vidéki 
sorrendi tárgyalásoknál a személyes közbenjárást lehetőleg kerüljék. 

5. Kötelességükké teszem a tiszti ügyészeknek azt is, hogy 
minden egyes végrehajtási ügyben az ingatlanra elrendelendő és 
tudomásukra jutott árverés határnapjáról, illetőleg megtartásáról 
jó eleve és idejekorán az árverési hirdetmény másolatának köz
lése mellett az illető kincstári erdőgondnokságot értesítsék a czél-
ból, hogy az államerdészetnek alkalom nyújtassák szükség esetén 
az elrendelt árverésnél leendő közvetlen részvétel által érdekeit a 
tiszti ügyész eljárásától egészen függetlenül is érvényesíteni. 

6. A tiszti ügyészeknek azon a czimén, hogy a pénzbünte
téssel kapcsolatosan a kárösszeg behajtását is eszközlik, sem a 
kárttevő, sem pedig a kir. kincstár ellenében magasabb, avagy 
külön dijak, nemkülönben költségek felszámítására igényük nincs. 

7. A közigazgatási bizottságoknak feladatává teszem, hogy 
az L883. évi XLIV. t.-cz. 77. §-a értelmében őket illető jog alap
ján az ingatlanokra vezetendő végrehajtást a már idézett 1886„ 
évi 4064. számú körrendelet szem előtt tartásával csak oly ese
tekben rendeljék el, mikor az eléjük terjesztendő telekkönyvi és 
értékadatok nyomán nemcsak a költség és előnyös tételeknek, 
hanem a kár és pénzbüntetés összegének nagy részben való kielé
gítésére is kilátás mutatkozik. 

8. A tiszti ügyészek tekintettel arra, hogy a pénzbüntetések 
behajtása úgyis az ö feladatukat képezi s e részben a szükséges 
előleget élvezhetik és miután az erdőkárnak a pénzbüntetéssel 
való együttes behajtása, több, vagy külön költséget nem okoz — 
az erdőkárok behajtása esetén e czimén külön előlegre igényt 
nem tarthatnak. Erről a törvényhatóságot, további megfelelő intéz
kedés végett értesítem. — Budapest, 1897. évi nov. hó 7-én. 

A minister helyett: Latkóczy Imre s. k. 
államtitkár. 



A m. kir. erdészeti kísérleti állomások működési szabályzata. 
(12650/07. 1 2 s/.. a. kiadta a földmiv. m. kir. ministerium.) 

I. Czél és állomáshely. 
Az erdőgazdaság körében felmerülő gyakorlati és elméleti 

kérdéseknek kísérletek és tudományos kutatások utján való kiderí
tése végett Selmeczbányán egy központi, a négy erdőőri szak
iskolánál pedig egy-egy külső erdészeti kisérleti állomás létesíttetik. 

II. Szolgálati viszony, vezetés. 
A m. kir. központi erdészeti kisérleti állomás közvetlenül a 

földmivelésügyi m. kir, ministerium fenhatósága alatt áll. 
Az erdőőri szakiskolánál létesitett m. kir. erdészeti kisérleti 

állomások ellenben azon hivatásuknál fogva, hogy a központi 
erdészeti kisérleti állomás által előirt kísérleteket és kutatásokat 
eszközöljék s az adatokat a központi állomásnak beszolgáltassák, 
ennek alá vannak rendelve. Szabadságunkban áll azonban külön 
költség felszámítása nélkül önálló kísérleteket is tenni s azokról 
a szakköröknek beszámolni, 

A központi erdészeti kisérleti állomás vezetője a selmeez
bányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémia erdőtenyésztéstani 
tanára, mig a külső kisérleti állomások az illető erdööri szakiskola 
igazgatójának vezetése alatt állanak. 

III. A központi erdészeti kisérleti állomás vezetőjének kötelességei. 
A központi állomás vezetőjének teendői a következők: 
a) A központi erdészeti kisérleti állomás közvetlen vezetése ; 
b) az évi költségvetés készítése és a földmivelésügyi minis-

teriumhoz való felterjesztése; a jóváhagyott költségvetés keretén 
belül a felmerülő kiadások fedezése az V. pontban foglaltak 
értelmében; számadástétel; 

c) évi munkaterv bemutatása és jelentéstétel a földmivelésügyi 
ministeriumhoz, levelezés a külső kisérleti állomásokkal, a külföldi 
erdészeti kisérleti állomásokkal, a kincstári erdőhatóságokkal, erdő
birtokosokkal stb. 

d) a jóváhagyott munkaterv kivitelének ellenőrzése; a kisér
letek és kutatások eredményeinek rendszeres összeállítása és 
közzététele; 



e) az erdészeti kisérleti állomás képviselete az országban, és 
külföldön, a földmivelésügyi ministerium által megállapított módon ; 

f) a segédszemélyzet beosztására, segélyezésére vagy jutal
mazására vonatkozó javaslattétel; 

g) a szükséges leltári tárgyak beszerzése és nyilvántartása. 

IV. Személyzet. 

A központi erdészeti kisérleti államáshoz az államerdészet 
kötelékében szolgáló erdőtisztek közül egy segéd osztatik be, kinek 
feladata a kisérleti területeken eszközlendő felvételek megejtése, 
a gyűjtött adatok feldolgozása és egyáltalában a vezető mellett 
való segédkezés. 

A csemetekerti és egyéb kiviteli munkálatokhoz a központi 
erdészeti kisérleti állomásnál egy végzett erdőöri szakiskolai növen
dék alkalmaztatik mint erdőlegény. 

Ezen állomás továbbá igénybe veheti, eddigi hivatásuk érin
tetlenül hagyása mellett, az erdőakadémia kertészét és a kis-iblyei 
erdő őrzésével megbízott erdészeti altisztet is. 

A külső erdészeti kisérleti állomásokon az illető erdőőri 
szakiskola tanársegédje segédkezik a kisérleti állomás vezetőjének. 

V. Költségek, számadás. 

Az erdészeti kisérleti állomások költségei, a mennyiben nem 
képeznek kincstári erdőkben végzett kísérleteknél felmerült dologi 
kiadásokat, az országos erdei alapot terhelik. 

A kincstári erdőkben végzett kísérletek dologi költségei 
ellenében az illető erdöhatóság költségvetését terhelik és általa 
a kísérletet foganatosító közeg részéről láttamozott bérjegyzék, 
illetve számla alapján a munkálat természetének megfelelő hitel
rovat terhére utalványoztatnak. 

Szintúgy az illető erdöhatóságot terhelik a kisérleti ügy 
érdekében kiránduló kincstári erdőtisztek által a fennálló utisza-
bályok értelmében felszámitható utazási költségek is. 

Az országos erdei alapot terhelő kiadások a következők: 
1. Személyi járandóságok. 
a) A központi erdészeti kisérleti állomás vezetőjének évi 

tiszteletdija . . . . . . . . . . . . . . . .__ .... . . . . . . . . . . . . 300 frt, 
V) a központi erdészeti kisérleti állomás segédjének 150 frt, és 



és a külső erdészeti kisérleti állomások vezetőinek 100—lOOfrt.-nyi 

c) a külső erdészeti kisérleti állomások segédeinek (tanársegé-

d) a központi erdészeti kisérleti állomásnál alkalmazott erdő-
legény járandósága (évi bér 200 frt, pótlék 100 frt, lakpénz 

A tiszteletdijak és járandóságok utalványozása a földmive
lésügyi ministerium által történik. 

2. Az erdészeti kisérleti állomások összes alkalmazottjainak 
a kisérleti ügyekben történt kiküldetésük alkalmával szabályszerű 
napidijak és utazási költségek járnak, melyek a központi erdészeti 
kisérleti állomás által negyedévenkint bemutatott utazási naplók 
alapján a földmivelésügyi ministerium által utalványoztatnak. 

A központi erdészeti kisérleti állomás személyzete által az 
erdőakadémia tanrendjébe, a külső állomások személyzete által 
az illető erdöőri szakiskola erdejébe tett kirándulásoknál csakis 
azon napidijak és utazási költségek érvényesíttetnek, melyek az 
illetőnek ily kirándulásoknál különben is járnak. 

3. A kisérleti állomások felszerelésének költségei és azon 
kisérletek dologi kiadásai, melyek nem kincstári erdőkben végez
tetnek. Ide tartozik az erdőakadémia tanerdejében, illetve növény-
és csemetekertjében végzett kisérletek költsége is, a mennyiben 
a végzett munkálatok nem történtek közvetlenül az oktatás czéljából. 

Ezen kiadások fedezésére a központi állomás a külső állo
mások vezetői számára megfelelő pénzellátmány kiutalványozását 
hozza javaslatba a földmivelésügyi ministeriumnál. Az elszámolás 
ugyancsak a központi állomás utján évenkint történik. 

A központi állomás által évenkint bemutatandó költség
vetésben külön tárgyalandók azon kiadások, melyek az országos 
erdei alapot terhelik, s külön azok, melyek a kincstári erdőkben 
levő kisérleti területeken előreláthatólag felmerülnek. 

VI. Az erdészeti kisérleti állomások felszerelése. 

Azon leltári tárgyakon és anyagokon kívül, melyek külön
legesen a kisérleti állomások által saját czéljukra szereztetnek be, 
a központi állomás szabadon használhatja az erdőakadémia gyüj-

tiszteletdija 550 frt, 

dek) évi tiszteletdija 50 írtjával 200 frt, 

50 frt) 350 frt, 



teményeit, könyvtárát, laboratóriumát, tanerdejét, növény- és csemete
kertjét ; mindenik külső állomás pedig az illető erdőőri szakiskola 
taneszközeit, erdejét és csemetekertjét, a tanczél, illetve a csemete
kertek különleges hivatásának csorbítása nélkül. 

Vll. Kisérleii területek kijelölése. 

Kisérleti területek kijelölésére első sorban a kincstári erdők 
és csemetekertek állanak a kisérleti állomások rendelkezésére. 

A kijelölés a központi erdészeti kisérleti állomás által az 
illető erdőhatósággal és erdőrendezőséggel egyetértőleg történik. 
Vitás esetekben a földmivelésügyi m. kir. ministerium dönt. 

A kisérleti területek épségben maradásáért azon kezelő 
erdőtisztek és erdészeti altisztek felelősek, kiknek kerületében a 
kisérleti terület fekszik, illetve a kiknek kisérleti állomás 
részéről megőrzés végett átadatott. 

Magánerdőbirtokon létesítendő kisérleti területekre nézve a 
központi állomás az illető erdőbirtokossal lép érintkezésbe. 

VIII. Kincstári erdöhatóságok közreműködése. 

A kincstári erdőhatóságok személyzetének közreműködésére 
nézve, ha rövid idejű és a szolgálat hátrányával nem jár, a 
kisérleti állomás Írásbeli vagy szóbeli megkeresésére az erdöhatóság 
főnöke, különben pedig a földmivelésügyi minisztérium határoz. 

A kisérleti állomások a dolog természetéhez mérten vagy 
az erdőhatóságokkal, vagy közvetlenül az erdőgondnokságokkal 
állanak érintkezésben, s viszont az erdőgondnokságok is közvet
lenül érintkeznek a kisérleti állomásokkal. 

XI. Az erdőakadémia tanári karának közreműködése. 

A központi kisérleti állomás az erdöakadémia tanáraival és 
tanársegédeivel közvetlen érintkezésben áll, azoknak közreműkö
dését vagy szakvéleményét bármikor kikérheti, s viszont ezek 
a folyamatban lévő kísérleteken és vizsgálódásokon az oktatás 
érdekében bármikor résztvehetnek. 

Á központi kisérleti állomás részéről valamely kísérlet meg-
ejtésére felkért tanár az erre a kérdésre vonatkozólag esetleg 
szükséges levelezést önállóan végzi és munkálataiért teljes felelős
séggel taztozik. 
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X. Az erdészeti kisérletügy iránya. 

Az erdészeti kisérleti állomások tevékenysége első sorban a 
gyakorlati erdészetre közvetlen kihatással biró kérdésekre terjesz-
tendők ki és erdészet-természettudományi kisérletek és kutatások 
kezdetben csak oly terjedelemben veendők elő, a mennyire az a 
gyakorlati kisérletek eredményeinek tudományos megvilágítására 
szükséges, illetve ezektől függetlenül a kisérleti állomás személyzete 
és az erdőakadémiai tanárok részéről a gyakorlati kisérleti ügy s 
illetőleg a tanári hivatás csorbítása nélkül a rendelkezésre álló 
eszközökkel teljesíthetők. 

XI. Életbelépés. 
Az erdészeti kisérleti állomások működésüket 1898. évi január 

hó 1-vel kezdik meg. 
A központi erdészeti kisérleti állomás levelezését saját 

pecsétje alatt, a külső kisérleti állomások az illető erdőőri szak
iskola pecsétje alatt hivatalból teljesitik. 

Az erdööri szakiskoláknál a kisérleti ügyre vonatkozó levele
zésről külön iktatókönyv fektetendő fel. 

Budapesten, 1897. évi deczember 31-én. 

Darányi s. Jc 
földmivelésügyi m. kir. minister. 


