
Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

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 tárgyában. 

(690 99. eln. sz. földm. min.) 
(Folytatás.) 

XXIV. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Székely-Udvarhely. 

Kerülete kiterjed: Udvarhely 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 erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Székely-Keresztur. 
Kerülete kiterjed: Udvarhely vármegye székely-keresztúri járá

sának területére. 
2. Korondi m. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Székely-Udvarhely. 
Kerülete kiterjed: Udvarhely vármegye udavarhelyi járásához 

tartozó Korond, Oroszhegy, Zetelaka, Alsó-Sófalva, Atya, Farkas
laka, Bogárfalva, Kecset-Kisfalud, Pálfalva, Szent-Lélek, Küküllö-
Keményfalva, Parajd, Felsö-Sófalva és Szent-Király községekre, 
valamint Bögöz, Farczád, Lengyelfalva, Malomfalva, Fancsal, 
Kadicsfalva, Szent-Tamás és Ülke községek II. határrészeire. 

3. Székely-udvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Székely-Udvarhely. 
Kerülete kiterjed: Udvarhely vármegye udvarhelyi járásához 

tartozó Agyagfalva, Décsfalva, Magyaros, Matisfalvalva, Oczfalva, 
Sükö, Felső-Boldogasszonyfalva, Árvátfalva, Bikafalva, Hodgya, 
Patakfalva, Fenyéd, Betlenfalva, Máréfalva, Tibőd, Szentegyházas-

* ) A rendelet első része az Erdészeti Lapok f. évi II. füzetének u. e. 
rovatában jelent meg. 



Oláhfalu, Kápolnás-Oláhfalu, Vágás, Béta, Dobó községek terüle
tére és Bögöz, Farczád, Lengyelfalva, Malomfalva, Fancsal, Kadics-
falva, Szent-Tamás, Ülke községek I, határrészeire, továbbá Udvar
hely vármegye homoródi járásához tartozó Bene, Darócz, Dálya, 
Ábrahámfalva, Bágy, Ége, Petek, Szent-László, Derzs, Jásfalva, 
Kányád, Miklósfalva, Muzsna, Homoród-Jánosfalva, Homoród-
Szent-Péter, Homoród-Városfalva, Homoród-Szent-Márton, Homoród-
Abásfalva, Homoród-Ke ményfalva, Homorod-Szent-Pál, Lokod, 
Recsenyéd, Kénos, Gyepes, Homoród-Rememete, Sándorfalva és 
Telekfalva községek területére, valamint Székely-Udvarhely ren
dezett tanácsú város területére. 

4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye : Vargyas. 
Kerülete kiterjed: Udvarhely vármegye homoródi járásá

hoz tartozó Homoród-Almás, Lövéte, Zsombor, Homoród-Oklánd, 
Homoród-Karácsony falva, Homoród-Ujfalu, Kis-Baczon, Bibarcz-
falva, Magyar-Hermány, Száldobos, Bardocz, Füle, Olasztelek, 
Vargyas és Felső-Rákos községek területére. 

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

XXV. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Sepsi-Szent-György. 

Kerülete kiterjed: Háromszék 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 erdőyondnoksáy : 
Székhelye: Bárót. 
Kerülete kiterjed: Háromszék vármegye miklósvári járásának

területére. 
2. M. 7cir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Bereczk. 
Kerülete kiterjed : Háromszék vármegye kezdi járásához tar

tozó Bereczk, Sósmező, Lemhény, Kézdi-Almás, Nyújtód, Sárfalva, 
Szászfalu, Ozsdola és Kézdi-Martonos községek területére, valamint 
Bereczk községnek a magyar-román országos határ rendezése 
alkalmával Romániába átszakadt és az 1888. évi XIV. törvény-



-czikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény X. czikké-
nek hatálya alá tartozó erdőterületére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Kezdi-Vásárhely. 
Kerülete kiterjed: Háromszék vármegye kezdi járásához tar

tozó Al-Torja, Kézdi-Polyán, Kézdi-Szent-Lélek, Alsó-Csernáton, 
Felső-Csernátón, Dalnok, Albis, Esztelnek, Bélafalva, Gsomortán, 
Kurtapatak, Futásfalva, Fel-Torja, Ikafalva, Karatna, Peseinek, 
Szárazpatak, Volál, Léczfalva, Bita. Maksa, Várhegy, Márkosfalva, 
Hatolyka, Márton falva, Szent-Katolna és Oroszfalu községek terü
letére, valamint Kézdi-Vásárhely rendezett tanácsú város terü
letére. 

4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Kovászna. 
Kerülete kiterjed: Háromszék vármegye orbai járásához tar

tozó Gelencze, Imecsfalva, Haraly, Hilib, Kovászna, Zabola, Páva^ 
Barátos, Czofalva, Páké, Papolcz, Kőrös, Szörcse, Petőfalva, 
Tamásfalva és Telek községek területére. 

5.'M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Borosnyó. 
Kerülete kiterjed: Háromszék vármegye orbai járásához tar

tozó Zágon község területére, továbbá Háromszék vármegye sepsi 
járásához tartozó Bikfalva, Dobolló, Nagy-Borosnyó, Fel-Doboly5 

Egerpatak, Kis-Borosnyó, Nyén, Bodola, Markos, Bodzaforduló, 
Bodzavám és Szita-Bodza községek területére. 

6. M. kir. járási erdőgondnokság. 
Székhelye: Sepsi-Szent-György. 
Kerülete kiterjed: Háromszék vármegye sepsi járásához tartozó 

Ilyefalva, Bzon, Al-Doboly, Sepsi-Szent-Király, Besenyő, Angyalos, 
Eresztevény, Gidófaiva, Étfalva, Fotós, Sepsi-Martonos, Zoltán, 
Kőröspatak, Árkos. Káinok, Lisznyó, Sepsi-Magyarós, Szacsva, 
Mikó-Ujfalu, Bükszád, Réty, Komolló, Laborfalva, Sepsi-Szent-Iván. 
Szotyor, Kilyén, Kökös, Zalán, Bodok, Málnás és Oltszem községek 
területére, valamint Sepsi-Szent-György rendezett tanácsú város 
területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőtanácsos, három m. kir. fő
erdész, három m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt. 



XXVI. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye : Brassó. 
Kerülete kiterjed: Brasó 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: Brassó. 
Kerülete kiierjed: Brassó vármegye felvidéki járásának terü

letére és Brassó rendezett tanácsú város területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelyi-: Földvár. 
Kerülete kiterjed: Brassó vármegye alvidéki járásának terü

letére. 
3. .1/. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Hosszúfalu. 
Kerülete kiterjed: Brassó vármegye hétfalusi járásának terü

letére. 
Személyzete: Egy ni. kir. erdömester, egy m. kir. főerdész, 

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

XXVII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Fogaras. 
Kerülete kiterjed: Fogaras 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: Alsó-Árpás. 
Kerülete kiterjed: Fogaras vármegye alsó—árpási járásának 

területére. 
2. M. kir. járási erdögondoság. 
Székhelye: Fogaras. 
Kerülete kiterjed : Fogaras vármegye fogarasi járásának terü

letére. 
3. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Sárkány. 
Kerülete kiterjed: Fogaras vármegye sárkányi járásának 

területére. 



4. M. kir. járási erdögondnokság, 
Székhelye: Töfcsvár. 
Kerülete kiterjed: Fogaras vármegye törcsvári járásának 

területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdömester, két m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész, két m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdő
gyakornok. 

XXVIII. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Segesvár. 
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő 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. k:>r. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Kőhalom. 
Kerületi' kiterjed; Nagy-Küküllő vármegye kőhalmi járásának 

területére. 
2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Medgyes. 
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye bólya-berethalmi 

járásának területére, valamint Medgyes rendezett tanácsú város 
területére. 

3. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Nagy-Sínk. 
Kerületi- kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye nagy-sinki járásá

nak területére. 
4. j\f. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Segesvár. 
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye keresdi járásánál; 

területére, valamint Segesvár rendezett tanácsú város területére. 
5. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szent-Agota. 
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye szent-ágotai járá

sának területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 

két m. kir. erdész és két m. kir. erdészjelölt. 
XXIX. M. kir. állami erdőhivatal. 

Székhelye: Nagy-Szcben. 
Kerülete kiterjed: Szeben 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 erdőgondnokság. 
Székhelye: Nagy-Disznód. 
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye nagy-szebeni járásához 

tartozó Kis-Disznód, Nagy-Disznód és Resinár községek területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Talmács. 
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye nagy-szebeni járásához 

tartozó Alsó-Sebes, Roicza, Czód, Felek, Felső-Sebes, Fenyőfalva, 
Kis-Talmács, Nagy-Talmács, Porcsesd, Rákovicza, Sellenberk és 
Vesztény községek területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Szeben. 
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye nagy-szebeni járásához 

tartozó Boogárd, Hermány, Dolmány, Kakasfalva, Keresztény-
Sziget, Kis-Gsür, Kis-Torony, Móh, Nagy-Csür, Popláka, Rosz-Csür, 
Rüsz, Szász-Ujfalu, Szelindek, Szent-Erzsébet és Veresmart köz
ségek területére, valamint Nagy-Szeben rendezett tanácsú város 
területére. 

4. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Szász-Sebes. 
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye szász-sebesi járásának 

területére, valamint Szász-Sebes rendezett tanácsú város terü
letére. 

5. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szelistye. 
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye szelistyei járásának terü

letére. 
6. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szerdahely. 
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye szerdahelyi járásának 

területére. 
7. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye : Uj egyház. 
Kerülete, kiterjed: Szeben vármegye ujegyházi járásának terü

letére. 
ERDÉSZETI L A P O K . 2 0 



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

XXX. NI kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye : Dicsö-Szent-Márton. 

Kerülete kiterjed: Kis-Küküllő 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. Icir, járási erdögondnokság. 
Székhelye: Dicső-Szent-Márton. 
Kerülete kiterjed: Kis-Küküllő vái'megye dicső-szent-mártoni, 

hosszúaszói és radnóti járásainak területére. 
2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye : Erzébetváros. 
Kerülete kiterjed: Kis-Küküllő vármegye erzsébetvárosi járá

sának területére, valamint Erzsébetváros rendezett tanácsú város 
területére. 

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

XXXI. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Nagy-Enyed. 

Kerülete kiterjed: Alsó-Fehér vármegye 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: G yula-Fehérvár. 
Kerülete kiterjed: Alsó-Fehér vármegye alvinczi és kis-enyedi 

járásainak területére, valamint Gyula-Fehérvár és Vízakna rende
zett tanácsú városok területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Enyed. 
Kerülete kiterjed: Alsó-Fehér vármegye balázsfalvi, maros-

ujvári és nagyenyedi járásainak területére, valamint Nagy-Enyed 
rendezett tanácsú város területére. 

3. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Zalatna. 
Kerülete kiterjed: Alsó-Fehér vármegye magyar-igeni és veres-



jpataki járásainak területére, valamint Abrudbánya rendezett 
tanácsú város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy in. kir. főerdész, 
« g y ni. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt és egy m. .kir, erdő-
gyakornok. 

XXXII . M. kir. állami erdőhivatal. 
Székhelye: Déva. 

Kerülete kiterjed: Hunyad 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 erdögondnolcság. 
Székhelye: Brád. 
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye brádi és körösbányai 

.járásainak területére. 
2. M, kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye; Déva. 
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye dévai járásának területére, 

'valamint Déva rendezett tanácsú város területére. 
3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Hátszeg. 
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye hátszegi és hunyadi 

járásainak területére, valamint Hátszeg és Vajda-Hunyad rendezett 
tanácsú városok területére. 

4. M. kir. járási erdöqondnoksáy. 
Székhelye: Maros-Hlye. 
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye maros-illyei járásának 

területére. 
5. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye : Petrosény. 
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye petrosényi és pujijárá

sainak területére. 
6. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye : Szászváros. 
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye algyógyi és szászvárosi 

járásainak területére, valamint Szászváros rendezett tanácsú város 
ierületére. [ 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, két. m. kir. főerdész, 
20* 



három m. kir. erdész, három m. kir. erdészjelölt és két m. khv 
erdögyakornok. 

XXXIII. NI. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Arad. 
Kerülete kiterjed: Arad vármegye területére, valamint 

Arad 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. Jár. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Arad. 
Kerülete kiterjed: Arad vármegye aradi, pécskai, radnai,. 

ternovai és világosi járásainak területére, valamint Arad szabad! 
királyi város területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Boros-Sebes. 
Kerülete kiterjed: Arad vármegye boros-jenői, boros-sebesig 

eleki, kis-jenői és nagy-halmágyi járásainak területére. 
Személyzete' Egy m. kir. főerdész, egy m. kir. erdész és 

egy m. kir. erdészjelölt. 

XXXIV. NI kir. állami erdőhivatal. 
Székhelye: Temesvár. 
Kerülete kiterjed: Krassó-Szörény vármegye területére, 

kivéve a „volt 13. számú román-bánáti határőrezred"-böl alakult 
karánsebesi vagyonközség tulajdonában levő erdőkel, a melyek 
kezelésének szervezése iránt az 1898. évi XIX. törvényezikk 59.. 
§-a alapján hozandó határozat értelmében az 1898. évi XIX. 
törvényezikk életbeléptetése után tétetik intézkedés; ennek a m. 
kir. állami erdőhivatalnak kerülete kiterjed továbbá Temes vár
megye területére, valamint Temesvár szabad királyi város és, 
Versecz törvényhatósági joggal felruházott 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. Fehértemplomi m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Fehértemplom. 
Kerülete kiterjed: Temes vármegye fehértemplomi és kubini-

járásainak területére, Fehértemplom rendezett tanácsú város terü
letére, továbbá Krassó-Szörény vármegye jámi járásához tartozó* 



Najdás és Leszkovicza községek területére, végül Krassó-Szörény 
vármegye moldovai járásához tartozó Macsevics, Szerb-Pozsezsena, 
Belobreska,Divics, Radimna, Román-Pozsezsena, Suska, Szokolovácz, 
Langenfeld és Zlaticza községek területére. 

2. Uj-moldovai m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Fehértemplom. 
Kerülete kiterjed: Krassó-Szörény vármegye moldovai járásá

hoz tartozó Berzászka, Dolnya-Lyubkova, Schnellersruhe, Szvinicza, 
Ó-Moldova, Koronini, Szent-Helena, Szikevicza, Gornya-Lyubkova, 
Weitzenried, Uj-Moldova, Károlyfalva és Padina-Matei községek 
területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Versecz. 
Kerülete kiterjed: Krassó-Szörény vármegye bégai, bogsáni, 

bozovicsi, facseti, karánsebesi, lugosi, marosi, oraviczai, orsovai, 
resiczai, temesi és teregovai járásainak területére ; Kraszó-Szörény 
vármegye jámi járásához tartozó Berlistye, Mirkovácz, Ó-Ruszova, 
Uj-Ruszova, Csukics, Makovistye, Nikolincz, Petrilova, Uladia, 
Szokolár, Jám, Csorda, Szuboticza, Udvarszállás, Mercsina, Heuer-
dorf, Vrány, Rakasdia, Vranyucz, Román-Szászka, Bogodincz, Pótok, 
Szlatina, Szászkabánya, Kohldorf és Mária-Schnee községek terü
letére ; Karánsebes és Lúgos rendezett tanácsú városok területére, 
továbbá Temes vármegye buziási, csákovai, dettai, központi, lippai, 
•rékási, uj-aradi, verseczi és vingai járásainak területére ; Vinga 
•rendezett tanácsú város területére, végül Temesvár szabad királyi 
város, valamint Versecz törvényhatósági joggal felruházott, város 
területére. 

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

XXXV. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye; Szeged. 
Kerülete kiterjed; Csanád és Csongrád vármegyék terü

letére, továbbá Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruhá
zott város területére, végül Szeged és Szabadka szabad királyi 
wárosok 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 r 

1. M. Tcir. járási erdöyondnokság. 
Székhelye: Szabadka. 
Kerülete kiterjed: Szabadka szabad királyi város területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szeged. 
Kerülete kiterjed: Csanád és Csongrád vármegyék területére,, 

továbbá Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott 
város területére, végül Szeged szabad királyi város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész,, 
é s egy m. kir. erdészjelölt. 

XXXVI. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Újvidék. 
Kerülete kiterjed: Bács-Bodrog é s Torontál vármegyék 

területére, továbbá Baja törvényhatósági joggal felruházott város 
területére, Újvidék é s Zombor szabad királyi városok területére,, 
T é g ü l Pancsova törvényhatósági joggal felruházott város területére-

A l á r e n d e l t m. ki 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. Tcir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Becskerek. 
Kerülete kiterjed: Torontál vármegye területére, valamint. 

Pancsova törvényhatósági joggal felruházott város területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Újvidék. 
Kerülete kiterjed : Bács-Bodrog vármegye területére, továbbá 

Baja törvényhatósági joggal felruházott város területére, végüí 
Újvidék é s Zombor szabad királyi városok területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész,. 
egy in. kir. erdész é s egy m. kir. főerdőőr. 

XXXVII. M kir. állami erdöhivatal 

Székhelye: Pécs. 
Kerülete kiterjed: Baranya é s Tolna vármegyék terüle

tére, valamint Pécs 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 dö g on d n o ks ú g ok : 

1. Pécsi m. Tcir. járási erdögondnoTcság. 
Székhelye : Pécs. 
Kerülete hiterjed: Baranya vármegye hegyháti, pécsi és pécs-

váradi járásainak területére, valamint Pécs szabad királyi város 
területére. 

2. Siklósi m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Pécs. 
Kerülete kiterjed: Baranya vármegye baranyavári, mohácsi, 

siklósi és szentlörinczi járásainak területére. 
3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szegzárd. 
Kerülete kiterjed Tolna vármegye területére. 
Személyzete: Egy m. kir. erdömester, egy m. kir. főerdész, 

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

XXXVIII. NI. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye < Kaposvár. 
Kerülete kiterjed: Somogy 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. Igali m. kir. erdögondnokság. 
Székhelye : Kaposvár. 
Kerülete kiterjed: Somogy vármegye igali, lengyeltóti és tabi 

járásainak területére. 
2. Kaposvári m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Kaposvár. 
Kerülete kiterjed: Somogy vármegye barcsi, kaposvári és 

szigetvári járásainak területére, valamint Kaposvár rendezett 
tanácsú város területére. 

3. Nagy-atádi m. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Kaposvár. 
Kerülete kiterjed: Somogy vármegye csurgói, marczali és 

nagy-atádi járásainak területére. 
Személyzete: Egy m. kir. főerdész, egy m. kir. erdész 

és egy m. kir. erdészjelölt. 



XXXIX. NI. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Zala-Egerszeg. 
Kerülete kiterjed: Zala 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. Jcir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Alsó-Lendva. 
Kerülete kiterjed: Zala vármegye alsó-lendvai és csáktornyai 

járásainak területére, továbbá Zala vármegye letenyei járásához 
tartozó Kerka-Szent-Miklós, Dobri, Kerka-Szent-Király, Kútfej, 
Lendva-Ujfalu, Lovászi, Pincze, Szécsi-Sziget, Kerka-Teskánd. 
Kerka-Tótfalu, Kis-Lakos és Tormaföld községek területére, vala
mint Zala vármegye novai járásához tartozó Lenti, Bárhely, Gosz-
tola, Kerka-Szent-Mihályfa, Lenti-Szombathely, Máhomfa, Humor, 
Nova, Bollahida, Csertalakos, Karácsonyfa, Mikefa, Szilvágy, Páka. 
Csömödér, Dömeföld, Hernyók, Kis-Sziget, Ortaháza, Pördeföld 
Zebeczke, Tárnok-Oroklán, Bakktüttös, Gulorföld, Náprádfa, Szent-
Kozmadombja, Tófej, Bördöcze, Iklód és Kányavár községek terü
letére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Nagy-Kanizsa. 
Kerülete kiterjed: Zala vármegye kanizsai és perlaki járásai

nak területére, továbbá Zala vármegye keszthelyi járásához tar
tozó Keszthely, Alsó-Páhok, Felső-Páhok, Köszvényes, Nemes-
Boldogasszonyfa, Szent-András, Karmaes, Egregy, Köveskut, Nemes-
Bük, Vindornya-Fok, Keszthely (polgárváros), Cserszeg-Tomaj, 
Sármellék, Égenföld, Szent-Györgyvár és Zalavár községek terüle
tére ; Zala vármegye letenyei járásához tartozó Bánok-Szent-György, 
Báza, Borsfa, Bucsuta, Oltárcz, Tolmács, Vakonya, Várföld, Becse
hely, Pola, Felső-Szemenye, Alsó-Szemenye, Csehi, Csörnyeföld 
Kis-Csernetz, Rátka, Szent-Margita, Letenye, Bécz, Egyedtita, Zajk 
Puszta-Magyarod, Szent-Liszló, Szent-Péterföld, Szent-Adorján, Erdő-
hát, Kerettye, Lasztonya, Lispe, Marócz, Tót-Szent-Márton, Erdősfa, 
Molnári, Petri-Vente és Tót-Szerdahely községek területére; Zala
vármegye pacsai járásához tartozó Szabar, Orosztony-Baksaháza, 
Kerecseny, Kis-Rada, Nagy-Bada és Alsó-Rajk községek területére, 
végül Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város területére. 



3. M. Tcir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Tapolcza. 
Kerülete kitérjed: Zala vármegye sümegi és tapolczai járá

sainak területére, valamint Zala vármegye keszthelyi járásához 
tartozó Rezi, Alsó-Zsid, Felső-Zsid, Vállus, Vonyarcz-Vashegy, 
Gyenes-Diás, Meszes-Győrök, Zala-Szántó és Vindornya-Lak közsé
gek területére. 

4. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Zala-Egerszeg. 
Kerülete kiterjed: 'Lala. vármegye zala-egerszegi és zala-szent-

gróti járásainak területére, továbbá Zala vármegye novai járásá
hoz tartozó Kustánszeg, Barabásszeg, Csonkahegyhát, Gombosszeg, 
Győrfiszeg, Milej-Egyházszeg, Németfalu, Paisszeg, Pálfiszeg, Nagy-
Lengyel, Iborfia, Liczkó-Vadamos, Ormándlak, Petri-Keresztur és 
Rózsásszeg községek területére ; Zala vármegye pacsai járásához 
tartozó: Bucsu-Szent-László, Bucsa, Hetes, Pölöske, Sándorház. 
•Szent-András, Dióskál, Eger-Aracsa, Nagy-Horváti, Szent-Márton, 
Felső-Hahót, Alsó-Hahót, Nagy-kapornak, Misefa, Orbányosfa, Padár, 
Pacsa, Felső-Rajk, Pacsatüttös, Pötréte, Zala-Szent-Mihály, Szent-
Péterur, Gétye, Igricze, Nemesszer, Rád, Vörrü, Zala-Apáti, Eszter-
gály, Hosszúfalu, Bokaháza és Tilaj községek területére, valamint 
.Zala-Egerszeg rendezett tanácsú város területére. 

Személyzete: Egy m. kir. erdőtanácsos, két m. kir. fő
erdész és két in. kir. erdész. 

XL. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye! Szombathely. 
Kerülete kiterjed: Vas 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: Körmend. 
Kerülete kiterjed: Vas vármegye kis-czelli, körmendi, sárvári 

és vasvári járásainak területére. 
2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Szent-Gotthárd. 



Kerülete kiterjed: Vas varmegye muraszombati, németujvári 
és szent-gotthárdi járásainak területére. 

3. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Szombathely. 
Kerülete kiterjed: Vas vármegye felső-őri, kőszegi, szombat

helyi járásainak területére; valamint Kőszeg és Szombathely ren
dezett tanácsú városok területére. 

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

XLI. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Sopron. 
Kerülete kiterjed: Mosón és Sopron vármegyék terüle

tére, valamint Sopron 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: Csepreg. 
Kerülete kiterjed: Mosón vármegye területére, valamint 

Sopron vármegye csepregi, csornai, felső-pulyai és kapuvári járá
sainak területére. 

2. M. kir. járási erdőyondnoksáy. 
Székhelye: Sopron. 
Kerülete kiterjed : Sopron vármegye kismartoni, nagymartom 

és soproni járásainak területére, továbbá Kis-Marton és Ruszt 
rendezett tanácsú városok területére, valamint Sopron szabad 
királyi város területére. 

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

XLII. M. kir. állami erdöhivatal. 

Székhelye: Komárom. 
Kerülete kiterjed: Esztergom, Győr és Komárom várme

gyék területére, valamint Győr és Komárom szabad királyi váro
sok területére. 



A l á r e n d e l t rn. 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. Tcir. járáú erdögondnokság. 
Székhelye: Esztergom. 
Kerületű kiterjed: Esztergom vármegye területére. 
2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Komárom. 
Kerülete kiterjed: Győr és Komárom vármegyék területére,, 

valamint Győr és Komárom szabad királyi városok területére. 
Személyzete: Egy mi. kir. főerdész, egy m. kir. erdész és. 

egy m. kir. erdészjelölt. 

XLIII. M. kir. állami erdöhivatal. 
Székhelye: Veszprém. 
Kerülete kiterjed: Fejér és Veszprém vármegyék terüle

tére, valamint Székes-Fejérvár 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 ok: 
1. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye : Székes-Fej ér vár. 
Kerülete kiteljed : Fejér vármegye területére, továbbá Veszprém 

vármegye enyingi és zirczi járásainak területére, végül Székes-
Fejérvár szabad királyi város területére. 

2. M. kir. járási erdögondnokság. 
Székhelye: Veszprém. 
Kerülete kiterjed: Veszprém vármegye devecseri, pápai é.s 

veszprémi járásainak területére, valamint Pápa és Veszprém ren
dezett tanácsú városok területére. 

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

3. §. Azok az erdők és kopár területek, melyek a m. kir. 
állami erdőhivatalok működési köréül kijelölt törvényhatóságok 
területén az illető m. kir. állami erdőhivatal kezelésébe átadandók 
lesznek, az 1898. évi XIX. törvényezikk végrehajtása tárgyában 
kiadandó rendelet szerint, a törvény életbelépése után fognak 
meghatároztatni. 

4. §. A ni. kir. állami erdőhivataloknak és m. kir. járási 
erdőgondnokságoknak a 2. §4jan megállapított számát, székhelyeit. 



-és kerületeit a földmivelésügyi minister, a m. kir. állami erdő
hivatal kezelésébe tényleg átadott erdők és kopár területek keze
lésével összekötött teendőkhöz képest, az illetékes közigazgatási 
bizottságok meghallgatása után, megfelelően módosíthatja. 

5. §. A m. kir. állami erdöhivataloknál együttvéve alkalmaz
ható személyzet összes létszámát, fizetési osztályait és javadalma
zását az állami költségvetés állapítja meg. Az ekként megállapított 
személyzetet az egyes m. kir. állami erdőhívatalok, illetőleg m. 
kir. járási erdőgondnokságok kerületeibe, a végzendő teendőkhöz 
mérten, időről-időre, a földmivelésügyi miniszter osztja be. 

A jelen rendelettel szervezett egyes m. kir. állami erdőhiva
taloknak a 2. §-ban kimutatott személyzete tehát nem képez — 
sem a fizetési osztályok, sem az alkalmazottak száma tekintetében —• 
állandó, változhatatlan létszámot, hanem azt a földmivelésügyi 
ministér, a szükséghez mérten, apaszthatja, vagy szaporíthatja. 

6. §. A m. kir. állami erdőhívatalok élén hivatalfőnöki minő
ségben csak erdötanácsosok, erdömesterek és főerdészek fognak 
alkalmaztatni, a m. kir. járási erdőgondnokságok vezetésével pedig 
rendszerint főerdészek, erdészek és hosszabb szolgálati idővel biró 
erdészjelöltek bízatnak meg. Ha kivételes körülmények között 
fiatalabb erdészjelölteket és esetleg erdögyakornokokat is erdő
gondnoksági teendőkkel kell megbízni, ezek lehetőleg a m. kir. 
állami erdőhivatalok székhelyén szervezett m. kir. járási erdő
gondnokságoknál alkalmaztatnak és teendőiket a m. kir. állami 
erdöhivatal főnökének közvetlen vezetése mellett végzik. 

7. §. A m. kir. állami erdőhivataloknál a 2. §-ban emiitett 
erdőörökön kivül egyelőre más segédszemélyzet nem rendszere-
sittetik. A rendes irodai teendőket tehát a 2. §-ban emiitett személy
zetnek kell ellátni. A több időt igénylő másolási munkák végzésére 
a földmivelésügyi minister, a m. kir. állami erdőhivatal megokolt 
javaslatára, elszámolás kötelezettsége mellett, megfelelő másolási 
költséget utalványoz, vagy ha rendkívüli másolási munkák hosz-
sz_abb időn át tartanak, a szükséges időre alkalmas írnok felfoga

dását engedélyezi. 
8. §. A m. kir. állami erdőhívatalok rendszeresített személy-

-zetét a törvény 10. §-a szerint a földmivelésügyi minister nevezi 



ki és az szolgálati és fegyelmi tekintetben közvetlenül a föld
mivelésügyi minis térnek van alárendelve. 

A törvény ezen intézkedéséhez képest a m. kir. állami 
erdőhivatalok általános szolgálati szabályait és az eljárást részle
tesen szabályozó szolgálati utasításokat, ugyszinte a m. kir. állami 
erdőhivatalok ügyrendjét és részletes időszaki munkaterveit a 
földmivelésügyi minister állapítja meg, valamint ő ügyel fel a 
személyzet működésére és intézkedik a fegyelem gyakorlása tekin
tetében is. 

9. §, A m. kir. állami erdőhívatalok hatáskörét az állami 
kezelésbe vett erdők és kopár területek kezelése és a működési 
körükül kijelölt törvényhatóságokban a közigazgatás körében elő
forduló erdészeti szakteendök tekintetében az 1898. évi XIX. 
törvényezikk 11—17. §-ai és az ezek végrehajtása tárgyában 
kiadandó rendeletek szabályozzák. 

10. §. A m. kir. állami erdőhivatal hatáskörébe utalt teen
dőket a m. kir. járási erdőgondnokságok részére kijelölt szűkebb-
kerületekben, a m. kir. állami erdőhivatal vezetése és ellenőrzése 
mellett, a m. kir. járási erdőgondnokságok látják el. 

11. §. A m. kir. járási erdőgondnokságok vezetői önálló, 
hatáskörrel felruházott tisztviselők, kik a szükséghez képest mellé
jük beosztott tiszti és erdőöri személyzet segítségével a kerületükbe 
tartozó erdők és kopár területek állami kezelésével összekötött 
teendőket a m. kir. állami erdőhivatal közvetlen rendelkezése 
nélkül is személyes felelősség mellett teljesíteni tartoznak. A m._ 
kir. állami erdőhivatalnak a törvények, szabályok és rendeletek 
alkalmazása és végrehajtása tárgyában, továbbá a teendők beosz
tása és a követendő eljárás tekintetében kiadott utasításait azon--
ban pontosan követni tartoznak és a törvények, szabályok és 
rendeletek, továbbá a, megállapított munkatervek és eljárási sza
bályok korlátain belül tehető intézkedések tekintetében is figyelembe
venni kötelesek a m. kir. állami erdőhivatal utasításait, sőt fonto-
sabb esetekben kötelesek is útbaigazításért a m. kir. állami erdő
hivatalhoz fordulni. 

Mindamellett, ha a m. kir. járási erdőgondnokság vezetője' 
a m. kir. állami erdőhivatal valamely intézkedését akár a törvé
nyek, szabályok és rendeletek, akár a birtokosok érdekei szem-



pontjából, akár pedig más czélszerüségi tekintetekből következ
ményeiben aggályosnak találná, jogában áll a m. kir. állami 
erdöhivatalhoz indokolt jelentést tenni és abban a kiadott intézkedés 
megfelelő módosítását javasolni, vagy pedig, ha olyan fontos 
intézkedésről volna, melynek jövőre is zsinórmértékül kell szolgálni, 
az ügynek az illetékes felsőbb hatósághoz való felterjesztését 
kérni. 

Ha azonban a m. kir. erdőhivatal főnöke sürgős esetekben 
saját felelősségére kiadott intézkedésének végrehajtását rendeli el, 
ezen rendeletnek a m. kir. járási erdögondnokság vezetője enge
delmeskedni tartozik. 

12. §. A m. kir. járási erdögondnokságok a birtokosokkal és a 
járási és községi hatóságokkal közvetlenül érintkeznek, a felsőbb 
hatóságok illetékességi körébe tartozó ügyekben ellenben a m. kir. 
állami erdőhivatalhoz tesznek jelentést. 

13. §. A m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdő
gondnokságok irodái, amennyiben a törvényhatóság székházában, 
vagy valamely állami tulajdont képező, vagy az állam rendelke
zésére álló épületben helyet nem találhatnak, az erdőhivatalok, 
illetőleg erdögondnokságok vezetésével megbízott tisztviselők által 
magánlakásukkal kapcsolatban kibérelt helyiségekben helyeztet
nek el. 

E végből a m. kir. állami erdőhívatalok főnökei, illetőleg a 
m. kir. járási erdögondnokságok vezetői, évi irodatartási átalány
nyal láttatnak el, melynek fejében lakásukból megfelelő terjedelmű 
helyiséget, vagy helyiségeket irodául fentartani, annak fűtéséről, 
világításáról, tisztántartásáról, közönséges irodai szerekkel való 
ellátásáról és a hivatalos levelek és csomagok átvételéről és továbbí
tásáról gondoskodni tartoznak. 

Amennyiben egyes tisztviselők kivételes körülmények között 
ennek a követelménynek eleget nem tehetnének, megfelelő iroda 
kibérléséről és annak ellátásáról az állam közvetlenül gondoskodik. 

14. §. A m. kir. állami erdőhívatalok és ezeknek alárendelt 
m. kir. járási erdőgondnokságok működésüket az 1898. évi XIX. 
törvényezikk életbelépése napján kezdik meg. 

Budapest, 1899. január 21.-én. Darányi s. k. 



II. 

Körrendelet 
valamennyi kincstári erdűlmtósáynak, erdörendezöségnek, az állami 
•kezelésbe vett községi erdők erdöhivatalainak, önálló és vezető erödö-

gondnokságainak, erdöfelüyyelöségnek és erdöőri szakiskolának. 
•(A „Diszérem negyven évi hü szolgálatokért" adományozása körüti eljárásról.) 

1710 1899. eln. földm. m. — A z 1898. aug. 18.-án kelt legfelső 
kézirattal alapított „Diszérem negyven évi hü szolgálatokért" ado
mányozása körüli eljárásnak egyöntetű szabályozása érdekében folyó 
évi 3061. sz. a. kiadott körrendeletem kiegészítéséül értesítem a 
czimet, hogy a diszéremre igényt tartók közül azoknál, a kik 
nem állanak nyilvános szolgálatban (állami, törvényhatósági stb. 
alkalmazottak), a magyar állampolgárság igazolása is megkívánandó. 
Továbbá, a mi a szolgálati évek számát illeti, csak a tényleg 
eltöltött negyven évi szolgálat veendő figyelembe s kedvezményes 
évek (hadi, tanári stb.) a diszérem adományozásánál tekintetbe 
nem jöhetnek. Felmerült az a kérdés is, vájjon azok is igénynyel 
birnak-e a szóban forgó diszéremre, a kik — az összes elő
feltételek birtokában — még az érem alapítása, előtt megváltak a 
tényleges szolgálattól. E tekintetben értesítem a czimet, hogy ez 
•a körülmény nem képezi a diszérem elnyerésének akadályát. 

Végül felhívom a czim figyelmét arra, hogy az előbb emiitett 
rendeletemben körvonalozott eljárást, mely szerint az egyes pályá
zatok hivatalos uton terjesztendők a miniszterelnök úrhoz, szigo
rúan tartsa be. 

Kelt budapesten, 1899. évi február hó 20.-án 

A minister megbízásából: 
Sóltz Gyida. 

III . 
Körrendelet 

vcdamenyi köziyazyatási bizottsáynak és királyi erdőfelügyelőéégnek. 
( A simafenyő hólyagos rozsdája elleni védekezés ügyében.) 

34,1899. eln: sz földm. min. — Értesülvén arról, hogy a 
„simafenyő hólyagos rozsda" (Peridermium resp. Aecidium Sfrobi. 
Kleb.) Poroszország egyes vidékein fellépett, ezen a simafenyő 
(Pinus Strobus L.) , valamint a czukorfenyő (P. Lambertiana Dougl.) 



és a hegyifenyö (P. monticola Dougl.) fákra és állabokra káros és 
veszélyes betegség fellépése és továbbterjedése elleni óvóintézkedések 
szempontjából szükségesnek találom a közigazgatási bizottságot és 
a királyi erdöfelügyelöséget a következőkre figyelmeztetni. 

Az előbb említett betegséget előidéző gombának (Cronartium 
ribicola Dietz.) első fejlődési alakjai (az uredo és telento spórák) 
a ribiszke (Ribes) félék, különösen pedig a fekete ribiszke (R. nigrum 
L.), az arany ribiszke (R. aureum Pursch.), a veres ribiszke 
(R. rubrum L.) a vörös virágú ribiszke (R. sangvineum Pursch.) 
és a pöszméte ribiszke (R. grossularia L.) leveleinek alsó lapján 
lépnek fel. 

Ott telepet képezve, érés után mindjárt csíráznak és létre
hozzák a sporidiákat. Ezek a simafenyő s ezenkívül a fennebb 
megnevezett fenyőfajok levél nélküli ágainak kérgeire jutva sper-
mogoniumokat fejlesztenek, a melyekből az aecidium alak és 
illetve a tulajdonképeni baj, az u. n. „hólyagos rozsda" fejlődik. 
Ez a kéregnek erős megvastagodását előidézve, a kérget, háncsot 
teljesen tönkre teszi s néha a fás részbe is behatol. 

E betegség folytán a fiatalabb törzsek hamar elpusztulnak; 
az idősebbek sokáig ellenállának ugyan, azonban ágaikat egymás 
után elvesztve, végre az egész törzs a betegség áldozatává lesz. 
és egész állabok tönkremennek. 

A betegség elleni védekezésre s a betegség továbbterjedésé
nek megakadályozására a következő óvó- és irtóintézkedések 
ajánlhatók: 

1. a simafenyő-állabokból, valamint a csemetekertekből és 
ezeknek 50 m. távolságon belüli területéről minden ribiszke 
(Ribes) féle, különösen pedig a fekete ribiszke (R. nigrum L.), 
kiirtandó s a kerti ribizli és pöszméte júniustól kezdve figyelemmel 
kísérendő, beteg leveleik pedig elégetondök; 

2. a gomba által megtámadt fenyőág vagy törzs szintén 
feltétlenül elégetendő; 

3. a simafenyőt jó fekvésű helyen, a hol sem ribiszke 
(Ribes) félék, sem beteg fenyők nincsenek s ilyen körülmények 
között lévő faiskolákból hozatva kell elültetni. 

Felhívom továbbá a közigazgatási bizottságot, hogy jelen 
intézkedésemről a kerületében levő erdőbirtokosokat s erdőtiszteket 



megfelelően értesítvén, hívja fél s illetve utasítsa, hogy az emiitett 
betegség netaláni fellépése esetében, a továbbterjedés megaka
dályozása érdekéből a fenti intézkedéseket haladéktalanul tegyék 
meg, a czimhez pedig az esetről jelentést tegyenek. 

Rendelem végül, hogy a czim ez ügyben hozzám folyó évi 
október hó l.-éig minden körülmények között jelentést tegyen. 

Kelt Budapesten, 1899. évi február hó 24.-én. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 
IV. 

Körrendelet 
valamennyi magyar -és horvát-szlavón Jcincstári erdöhatósügna/,-. 

(Az erdészeti tisztviselők, altisztek és szolgák átköltö/.ködési illetményeinek 
szabályozása tárgyában.) 

6150 1899. sz. föld. min. — A m. kir. pénzügyminister in
altál 1896. évben kiadott s 1897. évi 8961. számú rendeletemmel 
az erdészeti ágazatra kiterjesztett szolgálati szabályok gyűjtemé
nyeinek 184—195 §§.-aiban foglalt határozmányokat — az erdészeti 
különleges viszonyokra való tekintettel — következően módosítom.1 

1. Az erdészeti tisztviselőnek, ki hivatalból más állomás
helyre helyeztetik át és fizetésben, illetve nyugdíjban beszámítható 
illetményekben nem nyer, csak akkor van igénye a szolgálati 
szabályzat gyűjtemény 185. §.-ában megszabott teljes átköltö/.kö
dési költségek felszámítására, ha uj állomása tizenhat.(16) 7cm.-nél 
nagyobb távolságban fekszik. 

A 16 km.-nél kisebb távolságra való áthelyezés esetén az 
idézett 185. szerinti napidíj és útiköltség felszámitható ugyan, 
butorkárpótlás helyett azonban csak a bútorok átszállításánál 
tényleg felmerült költségek megtérítése igényelhető. 

2. A vámvonalokon, illetve a község belterületén belül a 
tisztviselőnek, altisztnek és szolgának semminemű átköltözküdési 
költség nem jár. 

3. Az altisztek és szolgák költözködési költségeire vonatkozó 
és a szolgálati szabályzat gyűjtemény 195. §.-ában megszabott 
határozmányok változatlanul fentartatnak. 

Kelt Budapesten, 1899. évi márczius hó 1.-én. 
Darányi, s. k.. 
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