
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak és erdören-

dezőségnek. 
(A kincstári erdőrendezöségek ügyköre tárgyában.) 

5.515. sz. Az erdőrendezőségek ügyköre iránt többször kérdések 
intéztetvén hozzám, minden további kétely eloszlatása czéljából a kincs
tári erdőhatóságokat és erdőrendezőségeket következőkről értesítem. 

A kincstári erdőrendezés ügyvitele minden erdőhatósági kerü
letre az illető erdőségek kezelésétől egészen el lóvén különítve, e 
czélból mindenik kerületben egy közvetlenül a ministerium alá ren
delt külön erdőrendező, vagy ezt helyettesítő erdőtiszt van alkalmazva 
a megfelelő segédszemélyzettel. — Az erdőrendezési munkák vezetése 
a központból történik, de állandóan az erdőhatóság körében működő 
erdőrendezőségi közegek utján; maguk az erdőrendezők pedig a helyi 
erdőigazgatást és kezelést vezető főbb tisztviselőktől személyi és fe
gyelmi tekintetben teljesen függetlenek, s munkálataikra vonatkozó 
utasításaikat egyedül a ministeriumtól veszik; mint az illető erdőhá
tóság mellett működő tisztviselők azonban kötelesek az illető kerület 
főnökének szó- vagy Írásbeli felkérésére minden oly dologban, mely 
az erdőrendezőséggel szerves összefüggésben áll, felvilágosítást, vagy 
javaslatot illetve véleményt adni. — Az erdőrendezőségek feladata 
a kerületökben előforduló összes erdőbecslési erdőfelmerési, térképe
zési és erdőrendezési munkát végezni, kivéve azon kisebb becslési 
munkálatokat, melyek az illető erdőgondnokság rendes évi üzleti viszo
nyaiból erednek; az ideiglenes és rendszeres gazdasági üzemterveket 
kellő számú példányokban kidolgozni s ezek mellett kötelesek az 
illető erdőhatósági kerületben az erdőgazdaság műszaki teendőinek 
miképen teljesített végrehajtása, s illetve az üzemtervek szerinti hasz
nálatok és felújítások pontos megtartása feletti helyi ellenőrzést is 
felelőség mellett gyakorolni; nemkülönben meghallgatandó véleményök 
mindazon esetekben, midőn valamely kincstári erdőbirtoknak csere, vagy 
erdei szolgalom megváltása végett vagy más alkalomból idegen kézre 
való bocsátása válik szükségessé. — Budapesten, 1886. februárhó 4-én. 

Széchényi. 

Körrendelet valamennyi törvényhatóság közigazgatási bizottsá
gának és valamennyi kir. erdő felügyelőségnek. 

(Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságok határozatai ellen tett felebbezés ügyében.) 

5639. szám. Kérdés tétetvén az iránt, hogy az 1879 : XXXI. 
t.-cz. 68. §-a értelmében az elsőfokú erdőrendészeti hatóságok hatá
rozatai ellen törvényes időben benyújtott felebbezések, mely esetekben 
birnak felfüggesztő hatással, értesítem eziránt, hogy a közigazgatási 



bizottságok, illetve azok erdészeti bizottságai által a favágatásra, 
erdei legeltetésre, valamint bármely néven nevezendő erdei haszná
latra és a faanyagok szállítására határozatilag kimondott tilalmak 
ellen tett felebbezések felfüggesztő hatással nem birnak s azok neta-
láni megszegése, mint ujabb erdőrendészeti áthágás büntetendő. 

Budapest, 1886. február 11-én. 
A minister helyett: 

Matlekovits. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdöhatósáynak. (A csík
szeredai kivételével.) 

(Az államerdészet kezelése alatt álló és általa javadalmazott népiskolák tanitó 
állomásainak betöltésénél követendő eljárás ügyében.) 

4504. szám. Hogy a m. kir. erdőkincstár kegyurasága alá tar
tozó elemi iskolák tanítói kinevezése tekintetében az országban egy
öntetű eljárás követtessék, miheztartás végett a következő utasítást 
adom ki : 

A megüresedett állomásra a pályázatot a „Néptanítók Lapja"-
ban az illető kerületi esperes hirdeti ki, a ki egyszersmind ezen 
kerület felekezeti tanfelügyelője, s a ki az állomásnak esetleg ideig
lenes ellátása iránt gondoskodni és e részben tett intézkedéseiről, a 
helyettes megnevezése mellett, az erdőhatóságot értesíteni tartozik. 

A pályázati határidő lejárta után az esperes javaslatát hármas 
kijelölés és a kellően felszerelt pályázati kérvények csatolása mellett, 
az erdőhatóságnak mutatja be, mely azt netaláui észrevételek meg
tétele végett az illető püspöki kormányhoz teszi át. 

A püspöki kormánytól az erdőhatósághoz visszaérkezett javaslat 
végül vélemény kíséretében a kinevezés eszközlése végett hozzám 
terjesztendő fel. 

Az erdőhatóság hivatva lesz a javaslatba hozott pályázók képe
sítése, jelleme, erkölcsi és politikai magatartása iránt, az állami tan
felügyelő véleményének előzetes meghallgatásával biztos tájékozást 
szerezni, és a pályázók közül kinevezésre azt ajánlani, a kit arra 
legalkalmatosabbnak tart. 

Azon nem várt esetben, ha a kerületi esperes, egyszersmind 
felekezeti tanfelügyelő, a fennebb részletezett utasítások valamelyiké
nek meg nem felelne, az erdőhatóság kötelességévé teszem, az illető 
tanítói állomással összekötött illetményeknek azonnab megszüntetését, 
miről egyúttal hozzám is jelentés teendő. 

Budapesten, 1886. évi februárhó 14-én. 
A minister megbízásából: 

Bedő. 


