
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak. 

13.076. sz. Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 45. §-a alapján rendelem, 
hogy a közigazgatási erdészeti bizottság az erdőőrök felesketésére jogo
sított szolgabirák, illetve rendőrkapitányok, fővárosi főkapitánytól az 
esketési lajstromok másolatát. — a mely különben félévenkint ugy is 
beterjesztendő, — bekivánván, az 1881. évről hozzám fölterjeszsze s 
nevezett tisztviselőket egyszersmind utasítsa, hogy arról, vájjon az 
általok fölesketett erdőőrök a törvény által előirt s általam megálla
pított és a törvényhatóság székhelyén levő adóhivataloknál egyenkint 
1 forintért kapható jelvénynyel el vannak-e látva, rendőri közegeik 
utján meggyőződést szerezzenek, az erdőbirtokosokat az erdőtörvény 
ezen rendelkezésére figyelmeztessék s azokat, kik felszólításának 
eleget tenni vonakodnak, vagy késnek, az első fokú erdőrendészeti 
hatóságnak följelentsék. 

A közigazgatási erdészeti bizottság ezen följelentés alapján 
intézkedjék az iránt, hogy azon erdőbirtokosok, kik erdőőreiknek a 
törvényszerű minősítést megszerezni kívánják, azokat, ha a megfelelő 
minőséggel birnak, feleskettessék és az erdőőri jelvénynycl haladék
talanul ellássák. 

Budapest, 1881. deczember 31-én. 
B. Kemény, s. k. 

Valamennyi közigazgatási bizottságnak, és kir. erdőfelüggelöségnek. 

.48.205. sz. Az erdőrendészeti ügyek elbírálása alkalmával szük
ségessé váló szakvéleményeknek helyesebb elkészítése s ezzel össze-
függőleg a felmerült kérdés mielőbbi eldönthetése és az illető feleknek 
minél kevesebb költséggel való terheltetése végett rendelem: hogy 
az erdőrendészeti hatóságok részéről az erdészeti ügyek tárgyalása 
alkalmával szakértőkül, valamint a netalán szükséglendő szakvélemé
nyek kidolgozására is, csak oly erdőtisztek alkalmaztassanak, kik 
kellő szakképzettségüket az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában meg
szabott államvizsga letételéről szóló bizonyitványnyal tudják igazolni. 

Budapesten, 1882. január hó 19-én. 
B. Kernéiig, s. k. 



M. kir. hánya- és erdőakadetnia igazgatóságának Sélmeczbányán. 

46.587. sz. Hogy az erdőkben lévő patakok és vizek a hal
tenyésztésnek okszerű fejlesztése által mind a kir. kincstár, mind 
pedig a magánosok részére jövedelmezőbbekké tétessenek, utasítom 
az igazgatóságot, miszerint az erdei mellékhasználatok előadó tanárát 
hivja fel arra, hogy az erdöakademiai hallgatóknak a megállapított 
tanterv keretén belül a halászat okszerű kezelése iránt lehető részletes 
oktatást adjon. 

Budapest, 1881. deczember hó 16-án. 

Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak és m. kir. 
erdőfelügy el őségnek. 

vÍ89. sz. Az 1879. évi XXXI. törvényczikk 16. §-a értelmében, 
a községek közigazgatási költségeinek kivetésénél a rendszeres gaz
dasági terv szerint kezelt erdőknél az egyenes adó felerésze vétet
hetvén alapul, valamennyi közigazgatási bizottságot és királyi erdő
felügyelőséget értesítem, hogy az ezen kedvezményt igénybe venni 
kívánó magán erdőbirtokosok részéről benyújtandó erdőgazdasági 
üzemtervek rendszerességének megbirálásánál az erdőgazdasági üzem 
helyes tartamosságának megítélésére a törvénynek megfelelően elég
séges, ha a beadott üzemtervek, az ezek készítése iránt általam 
1880. évi augusztus hó 2-án 23.374. szám alatt kiadott utasításban 
megszabott legegyszerűbb igényeknek megfelelnek. A beadott tervek 
az illetékes közigazgatási bizottság és királyi erdőfelügyelő részéről 
megtörtént szabályszerű tárgyalás után, a jóváhagyás feletti intézkedés 
végett hozzám felterjesztendők. Az általam jóváhagyott tervek meg
tartásának ellenőrzése a közigazgatási bizottságnak és a királyi 
erdőfelügyelőségnek is feladatához tartozik. 

Budapesten, 1882. január hó 3. 

B. Kemény, s. k. 

/>. Kemény, s. k. 


