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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

Szabályrendelet az általános érvényű rendeleteknek az igaz
gatási hivataloknál alkalmazott összes tisztviselőkkel leendő 
közlése s szabályrendeletgyüjtemények felfektetése és keze

lése tárgyában. 

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdő
hivatalnak. 

211/ I /B / I . sz. — Tapasztaltam, hogy az igazgatási hivatalok 
legnagyobb része az általános érvényű szabályrendeleteket csak 
azokkal az alája rendelt erdő- (faraktár-) gondnokságokkal és illetve 
csak azokkal a tisztviselőkkel közli, akiknek szolgálati, illetve munka
körét az abban foglalt rendelkezések közvetlenül érintik. 

Ez az eljárás a tisztviselőknek a különböző munkaköröket 
illető szabályrendeletek megismerését tetemesen megnehezíti s a 
szolgálatra nézve több tekintetben hátrányos következményeket 
eredményez. 

E hátrányok elkerülése végett a szabályrendeleteknek az igaz
gatási hivataloknál alkalmazott tisztviselőkkel leendő közlését egy-
öntetüleg kívánom szabályozni s egyúttal intézkedni kivánok aziránt 
is, hogy az egyes erdő- (és faraktár-) gondnokságoknál, valamint 



az igazgatási hivatalok mellé rendelt erdőszámvevőségek és erdő
rendezőségeknél is megfelelően összeállított szabályrendeletgyüj-
temények álljanak a tisztviselők rendelkezésére. 

A gyűjtemények egyöntetű és czélszerübb berendezése, köny-
nyebb kezelése, valamint a felesleges és költséges másolás és sok
szorosítás elkerülése végett ezentúl az I/B. főosztályom által kiadott 
szabályrendeleteket már eleve annyi példányban fogom minden 
igazgatási hivatalnak megküldeni, hogy az alárendelt erdőgondnok
ságoknak szükséges 1—1 példány kiküldése után még 10 példány 
álljon a hivatali központ rendelkezésére. 

A nem I/B főosztályomból eredő és igy csak 1 példányban 
megküldött szabályrendeletek kellő számú másolatait esetről-esetre 
pótlólag fogom az igazgatási hivataloknak megküldetni. 

Az erdő- (faraktár-) gondnokságok részére küldött példányok 
a rendeletet borító félives intézkedéssel késedelem nélkül szétkül-
dendők az erdőgondnokságoknak „tudomásulvétel és a szabály-
rendeletgyüjteményben leendő elhelyezés végett". 

Az erdőgondnokságoknál iktatmányul csak az igazgatási hivatal 
rendelete szolgál s ez képezi irattári kezelés tárgyát. 

Ezen igazolandó az erdőgondnok, valamint az esetleg beosz
tott tisztviselők által az is, hogy a rendeletet tudomásul vették 
s erre jegyzendő fel a rendeletnek a gyűjteménybe történt elhelye
zése is, a tételszám megjelölésével. 

Ellenben maga a szabályrendelet, melyre ugy az igazgatási 
hivatal, mint az erdőgondnokság iktatói száma az első oldalon 
feljegyzendő, nem képezi irattári kezelés tárgyát, hanem külön, az 
erdőgondnok által kezelt és „Szabályrendeletek" felírással ellátott 
kemény borítékban helyezendő el s ott őrzendő meg a tárgymutató 
beérkeztéig. 

Az igazgatási hivatalnak küldött 10 példányból 2 példány 
az erdőszámvevőségnek, 1—1 példány pedig az erdőrendezőség
nek és házipénztárnak küldendő meg, mely hivataloknak teljesen 
ugy kell eljárniok, mint az erdőgondnokságoknak, vagyis a sza
bályrendeletet összes beosztott tisztviselőikkel való közlés s ennek 
a boritékiven való igazolása, illetve a közlés megtörténtének a boriték-
iven való megállapítása után a gyűjteményben kell elhelyezniök. 

Az igazgatási hivatal részére ezekután még visszamaradó pél-



dányok közül egy iktatványt képez, mely csak a tudomásulvétel
nek az összes központi tisztviselők, tehát építésvezető, valamint a 
melléje, vagy a hivatalhoz beosztott segédszemélyzet által is ráveze
tett igazolása után helyezhető irattárba; a többi példányból pedig 
megfelelő számú gyűjtemény állítandó össze. 

Az egy-egy évfolyamhoz tartozó rendeletekről a következő 
év első hónapjaiban ugyanannyi tárgy- és számmutatót fogok meg
küldeni, ahány példányban a szabályrendeletek az év folyamán 
az igazgatási hivatalnak megküldettek. 

Az összegyűjtött szabályrendeletek azután a tárgy- és szám
mutatóval együtt beköttetendők és leltárilag tárgyalandók. 

A rendeletek a kötetekbe való besorozás alkalmával a tárgy
mutatóval együtt folyószámozással látandók el. 

A lapszámozással el nem látott üres félivek (mint az egész 
ivek kiegészítő részei) 1 czentiméter széles szegély visszahagyásá
val levágandók s a visszamaradt szegély a bekötésnél a következő 
laphoz ragasztandó, mivel különben a magukban álló félivek köny-
nyen kiszakadnának. 

A bekötés előtt a gyűjteményt az annak kezelésével meg
bízott tisztviselő átvizsgálni s a tárgy- és számmutatóval össze
hasonlítani köteles. Amennyiben azt találná, hogy a tárgymutató
ban felsorolt rendeletek valamelyike hiányzik, annak beszerzése 
iránt a szükséges lépéseket haladéktalanul megtenni köteles. 

Mivel pedig a jelen rendeletemben foglaltak szigorú és pontos 
betartása nemcsak az említett hátrányok kiküszöbölésére fog vezetni, 
de az igy vezetett szabályrendeletgyüjtemények a részletes szolgá
lati szabályzat összeállításánál is nagyon jó szolgálatot fognak tenni, 
elvárom az igazgatási hivataltól, hogy jelen rendelkezéseimet a 
legszigorúbban be fogja tartani. A központi tisztviselőknek pedig 
kötelességükké teszem, hogy a szabályrendeletgyüjtemények helyes 
és pontos kezeléséről az erdőgondnokságok kerületeibe tett ki
rándulásaik alkalmával mindenkor meggyőződést szerezzenek. 

Budapest, 1913. évi január hó 10-én. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 



II. 

Szabályrendelet az általános tiszti értekezletek jegyzőkönyvei
nek megszerkesztése és fölterjesztése tárgyában. 

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhlva tálnak és erdő
hivatalnak. 

560/I /B/I . sz. — Mult évi 30279. számú körrendeletemmel 
kapcsolatban utasítom az igazgatási hivatalt, hogy a minden évi 
általános tiszti értekezlet jegyzőkönyvét, valamint a központi előadók
nak az erdőgondnokságok idevonatkozó beadványai alapján előbb 
idézett rendeletem értelmében megszerkesztett előterjesztéseit ezentúl 
irodai ivnagyságu papíron nyomtatva, vagy Írógépen irva és 
együttesen bekötve állíttassa ki. 

A jegyzőkönyv késedelmes fölterjesztésének elkerülése czéljá-
ból utasitandók az erdőgondnokságok, hogy az általános tiszti 
értekezletre vonatkozó jelentéseket, egybeállításokat és mérlegeket 
két-két példányban mutassák be. 

Ezeknek egy-egy példánya külön mellékletkép a jegyzőkönyv
höz csatolandó, amely az értekezlet napjától számított négy héten 
belül hozzám múlhatatlanul fölterjesztendő. 

Elrendelem végül, hogy a központi előadók a tűzifára, haszon
fára, fagyártmányokra és faszénre vonatkozó erdőgondnoksági 
mérlegek eredményeit az előbb említett választékok szerint elkülöní
tett mérlegkimutatásba vonják össze ugy, hogy ebből az elért 
eladási és főárakra, valamint a termelési és kihozatali munka
bérekre vonatkozó következtetések és tanulságok könnyen levon
hatók s az előadói előterjesztés alapján az értekezleten is tárgyal
hatók legyenek. 

Budapest, 1913. évi január hó 11-én. 

A miniszter rendeletéből: 

Téglás s. k. 
miniszteri tanácsos. 



Körrendelet az általános tiszti értekezletek tárgyainak és 
megtartásuk módjának szabályozása tárgyában. 

Valamennyi magyarországi és horvát-szlavonországi kincstári erdő-
igazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak. 

30279'1/B/l . szám. — Az 1910. évi 18027. számú körrendele
temben utasítottam már a czimet, hogy a minden év elején meg
tartandó általános tiszti értekezletek ezentúl a lezárt év gazdasági 
eredményeivel és tanulságaival is részletesen foglalkozzanak és 
hogy e tiszti értekezleteken az erdőgazdaság ellátásának és fejlesz
tésének jelentősebb kérdései a tisztikar közreműködése mellett 
tárgyaltassanak. 

A mult évben megtartott általános tiszti értekezletekről elém 
terjesztett jegyzőkönyvekből mégis azt látom, hogy e rendelkezé
semet a legtöbb hivatal kerületében nem fogják föl olyan érte
lemben és gondossággal, amint azt a gazdasági előrehaladás 
czéljai megkívánnák. 

Erre való tekintettel utasítom, hogy jövőben az erdőgazdál
kodás eredményeit gazdasági egységekként, tehát erdőgondnok
ságokként, oly értelemben tárgyalja, hogy az értekezlet során az 
egyes erdőgondnokságok munkásságának kedvező vagy kedvezőt
lenebb eredményei, az utóbbiak okai és a gazdasági eljárásokban 
kívánatos változtatások az erdőgazdasági munkák szerint elkülönítve, 
kellő megvilágításban részesüljenek és kellő megvitatás tárgyává 
tétessenek. 

Szükségesnek tartom tehát, hogy a Czim jelen rendeletem 
kiadása mellett részletes utasítással mielőbb intézkedjék, hogy az 
erdőgondnokságok vezetői minden olyan munkáról, amelyet 
kerületükben házilag végeznek, mérleget készítsenek s ilymódon a 
munkák eredménye magában is és más erdőgondnokságokéval 
összehasonlítva az értekezleti tanácskozás tárgyává tehető legyen. 

Szükségesnek tartom azonban azt is, hogy e rendeletem végre
hajtása ne csak bizonyos sablonos megállapításokra szorítkozzék 
és igy pl. a haszonfatermelés és szállítás munkájánál ne csak a 
fölhasznált egységbérek és az elért tőár tétessék megvilágítás tár
gyává, de hogy: 



1. a haszonfakihozatal az ugyanott termelt tűzifa mennyiségével 
százalékos viszonyba hozzassék és ezzel a belterjes kidolgozás 
aránya kellő megvilágítás és megvitatás tárgyává tétessék; 

2. ugyanezen czélból ugy a haszonfánál, mint a tűzifánál a 
termelt választékok egymásközötti százalékos viszonya is meg-
állapittassék és mérlegeitessék; 

3. vizén való szállításnál — ideértve a házilag végzett tutajozást 
is — a vizén való szállítás apadéka minőségben, mennyiségben és 
értékben számbavétessék és mérlegeltessék. 

4. széntermelésnél az elért tőár viszonyba hozassák azzal a 
tőárral, amelyet az e czélra fölhasznált anyagért esetleg szén
termelés nélkül is elérni lehetne és ha az utóbbi esetleg jobb, 
tárgyaltassanak azok a körülmények is, amelyek a gazdaságot a 
széntermelésre utalták; 

5. mészégetésnél a fölhasznált fa minősége, kereskedelmi 
értéke a jövedelmezőség elbírálásánál kellően számbavétessék stb. 

Kívánatosnak tartom ezek mellett, hogy a fatermelésnek tövön 
való értékesítése és egyéb erdei mellékterményeknek (kő, mész, 
széna stb.) előkészítetlen állapotban való hasznosítása esetében is 
foglalkozzék az értekezlet az ekként elérhető főárakkal, illetve 
egységekként biztositható haszonnal s tegye ennek kapcsán meg
vitatás tárgyává azokat a módokat és eszközöket, amelyek utján 
a gazdasági előrehaladás czéljainak gondos szolgálata mellett a 
ma meglévő gazdasági eljárásokon javítani lehet. 

Az erdőgazdasági jövedelmeket érintő kérdések tekintetében 
hangsúlyoznom kell, hogy a mérlegek és az ezekre vonatkozó 
beható tanácskozmányok végczélja azért ne az legyen, hogy az 
erdőgazdasági jövedelem még az erdőgazdasági érdekek és czélok 
rovására is fokoztassék, hanem, hogy a gazdasági eredmények 
helyes képét nyújtva, az adott viszonyoknak legmegfelelőbb olyan 
gazdasági eljárások megállapítására vezessen, amelyek a jelen 
gazdasági érdekek kielégítése mellett, a jövő gazdasági czéljait is 
kellően szolgálják. 

Ebből folyólag szükséges az is, hogy az erdőművelési mun
kák tekintetében a csemeteneveléstől a kiültetésig fölhasznált 
költség az erdőtelepítés tényleges sikerével erdőgondnokságon
ként viszonyba hozassák, a nem egy helyütt gyakori pótlások költ-



ségei számbavétessenek s  hogy bírálat, illetve megbeszélés tárgyává 
tétessék az is, hogy vájjon olyan fanemü, korú és minőségű 
csemetékkel történik-e az ültetés, amilyen a talaj, fekvés, termő
hely és egyéb viszonyoknak megfelel s hogy erdőgondnokságon
ként megállapittassék: mennyi az erdőművelési hátralék, — mennyi 
abból a még egyáltalán be nem ültetett és mennyi a pótlásra 
szoruló terület, — mi a hátraléknak az oka s milyen eszközök és 
módok szükségesek ahhoz, hogy a hátralékokat mielőbb pótolni 
s a használatok és felújítások rendes egyensúlyát biztosítani 
lehessen. 

Hasonlóképen szükséges, hogy a természetes felújítást czélzó 
használatok vezetése, sikere stb. az értekezleten erdőgondnokságon
ként megvitatás tárgyául szolgáljon s hogy a használatok azon 
finomított és okszerű eljárásai is behatóan tárgyaltassanak, amelyek 
révén a természetes felújítás sikerét emelni lehet. 

Miután pedig eme használatok czélszerü végrehajtása a töb
bek között állandósított és olyan munkás és fuvaros törzsek szer
vezését igényeli, amelyek a belterjes erdőgazdasági eljárásokra 
kinevelhetők, — kívánatos, hogy ez a kérdés, valamint a munkások 
és fuvarosok időszakokra biztosított vagy állandó foglalkoztatásá
nak s  keresetük okszerű keretekben való szabályozásának kérdése 
az értekezlet tárgya legyen. 

Hasonlóképen szükségesnek tartom azt is, hogy az erdő
gazdasági szállító eszközök programmszerü fejlesztésének kérdései 
az értekezleten körültekintő alapossággal tárgyaltassanak, különös 
súlyt helyezve arra, hogy az alkalmazandó szállítási eszközök a 
gazdaság belterjességének és jövedelmezőségének fokozásában 
rejlő czéljukat az előreláthatólag elkövetkezendő gazdasági ala
kulások között is kellően szolgálhassák és emellett a szállító
eszközök hálózata ugy a használatok előhaladásának, mint a czél
szerü értékesítés követelményeinek megfeleljen. 

Mindezen kivül pedig a birtokhatárok kiegészítése, belzetek 
kicserélése vagy megszerzése, szolgalmak és birtokterhek szabá
lyozása vagy megváltása, ingatlan államvagyon törzskönyvelése, 
munkástelepek jogviszonyainak rendezése, az erdővédelem kér
dései stb. mind olyan ügyek, amelyeknek az értekezleten leendő 
tárgyalását fölöttébb szükségesnek jelzem. 



Szóval azt kivánom, hogy az értekezlet a gazdasági előrehala
dás szolgálatában a való helyzetet, a gazdasági viszonyok és ered
mények minden szépítése nélkül föltárni s odatörekedni igyekez
zék, hogy az évszázados alapokra fektetett erdőgazdaság az 
okszerűség utján és a jövő czéljainak szolgálatában is tervszerűen 
és czéltudatosan előbbre vitessék. 

Arra való tekintettel pedig, hogy egy értekezlet keretében 
mindezek a kérdések csak akkor tárgyalhatók, ha a kérdések 
anyaga eleve kellően feldolgozva lett, utasítom, hogy a gazdasági 
eredmények adatait az erdőgondnokságoktól a tiszti értekezlet 
megtartása előtt legalább négy heti határidővel a következő czimek 
szerint kívánja b e : 

I. Fő- és előhasználatok végrehajtása és azok termésének 
értékesítése. 

II. A fő- és előhasználatoknak az erdőápolást és a termé
szetes felújítást érdeklő kérdései. 

III. Mesterséges erdőtelepítés és csemetekertek. 
IV. Munkás- és fuvaroskérdések. 
V. Szállítóeszközök és azok fejlesztése. 

VI. A kezelési és üzleti épületek kérdései. 
VII. Mellékhaszonvételek. Havasgazdaság. 

VIII. Az erdővédelem ügyei. Védelmi szolgálat kérdései, erdő
kár ügyek. 

IX. A vadtenyésztésnek és a vadászat hasznosításának a kincs
tári erdőgazdaságot és annak ellátását érdeklő kérdései. 

X . A hal- és ráktenyésztésnek s a halászat és vadászat 
hasznosításának a kincstári erdőgazdaságot és annak ellátását érdeklő 
kérdései. 

XI . Birtokhatárok rendezése, kiegészítése és az idegen bel-
zetek esetleges megszerzésének vagy kicserélésének ügyei. 

XII . Az ingatlan államvagyon nyilvántartásának ügyei Törzs
könyvek. 

XIII. A vizszabályozásoknak a kincstári erdőgazdaságot érintő 
kérdései. 

XIV. A közforgalmi (viczinális, megyei, állami) utaknak és 
közforgalmi vasutaknak a kincstári erdőbirtokot és annak gazda
ságát érdeklő kérdései; ideértve a már tervben lévő, vagy ki-



vitel alatt álló közforgalmi szállítóeszközöknek a kincstári erdő
birtokot érintő kérdéseit. 

XV. A nyaralótelepeknek a kincstári erdőgazdaságot érintő 
kérdései. 

XVI . Birtokjogok és terhek kérdései. Kegyúri jogok és terhek. 
Munkástelepek jogviszonyainak rendezése. Szolgalmak stb. 

XVII . A természeti emlékek gondozásának és fentartásának 
kérdései. (Ideértve a millenáris ültetvényeket és a néhai Erzsébet 
királyné emlékére létesített ültetvényeket.) 

XVIII. Egyéb ügyek. 
X I X . Indítványok. 

Az ilyen czimek szerint beszolgáltatott jelentések, egybeállí
tások és mérlegek a gazdasági eljárások felügyeletére és ellen
őrzésére rendelt tisztviselők között osztandók ki a beérkezett anyag 
feldolgozása és a tiszti értekezleten leendő előterjesztése végett. 

Ezen központi tisztviselők előadása adja meg tehát az érte
kezlet kiinduló pontjait és alapanyagát. 

Az értekezletről felveendő jegyzőkönyv természetszerűleg az 
értekezleti tárgyalások hű képét van hivatva szolgáltatni. Mellék
leteit alkotják az erdőgondnokságok és az értekezleti előadók elő
terjesztései másolatban. 

Az értekezleti jegyzőkönyvet az értekezleten jelen volt és elnöklő 
részéről már az értekezlet megnyitásakor kijelölt három erdőtiszt 
hitelesiti. 

Jelen rendeletem intézkedései mellett a tiszti értekezletek meg
tartása ügyében kiadott korábbi rendeletek előírásai érvényben 
maradnak. 

Budapest, 1912. évi január hó 19-én. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 

államtitkár. 
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