
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi magy. kir. erdőhatóságnak. 

35.760. szám. A kincstári erdőtisztek és erdőőrök által viselt 
egyenruházatnak szinbeli és kelme minősége a fennálló szabályzattól 
tapasztalat szerint sok esetben eltérő és egymástól is különféle lévén, 
szükségesnek tartom árról gondoskodni, hogy valamennyi tisztviselő 
és altiszt ruházata egyenlő minőségű anyagokból készittessék s e 
czélból egy és ugyanazon gyári forrásból szereztessék be, nevezetesen 
pedig, hogy a mennyiben ár és minőség tekintetében a brassói és 
szebeni posztógyártmányok alkalmasak lesznek, a szükséges anyag
mennyiség az illetők részéről, az államközvetétése mellett, az emiitett 
helyekről vásároltassék. 

A további intézkedések megtétele czéljából tehát felhívom a 
czimet: miszerint legkésőbb idei augusztus hó 20-áig tegyen jelentést 
nekem arról, hogy a kerületében lévő erdőtisztek és erdészeti altisz
tek számára az általam tervezett jobb minőségű és jutányosabb beszer
zés esetében a jövő 1887. évre az egyes ruhaválasztékok szerint, 
mennyi kelmeanyagra, kalapra és sapkára leend szűkség, s az eddig 
mily áron vásároltatott be. 

Budapesten, 1886. évi június hó 26-án. 
Széchényi. 

Körrendelet valamennyi m. kir. erdőrendezőségnek. 
(A gazdasági térképek mikénti kiállítása tárgyában.) 

36.310. szám. Tapasztalván, hogy egyes kincstári erdőrendező
ségek az 1880. évi 23.374. számú utasításom I. A. szakaszának 
b) pontjában foglalt határozattól eltérőleg, a gazdasági térképeket 
különféle alakban és nagyságban készítik, jövőbeni egyöntetű eljárás 
végett rendelem, hogy a gazdasági térképek vászonra húzott papiro
son, a kataszteri térkép szelvényeknek megfelelő nagyságban készí
tendők, és minden egyes szelvényben a 25 hüvelyk hosszú és 20 
hüvelyk széles keret pontosan kihúzandó; az erdőbirtok pedig ezen 
kereten belül olyképen tüntetendő k i , hogy — a kataszteri eljárásnak 
megfelelően — a keret rövidebb (20") oldala egyúttal pontosan az 
éjszak déli irányt jelezze. 

A mennyiben azonban a választott mércze mellett az egész 
erdőbirtok (erdőgoudnokság) egy szelvényen nem lenne ábrázolható, 
az erdőbirtok szükség szerint több szelvényre osztandó el, minden 



egyes szelvényen pedig mindég csak egy-vagy több e g é s z tag, vagy 
lehetőleg egy-vagy több vágássorozat tüntetendő k i . Önként értetik, 
— hogy egy szelvényen csak egy — és ugyanezen üzemosztályhoz 
tartozó tagok ábrázolhatók. 

Ily gazdasági térkép továbbá jövőben csak egy példányban lesz 
összeállitandó, miután a közigazgatási bizottságnál őrzendő üzemterv 
csak egy átnézeti — állabtérképpel lesz felszerelendő. 

A fenti gazdasági térképen kivül, annak felére kisebbített mér-
czéjében, két példányban állítandó össze az átnézeti állabtérkép, mely 
egy szelvényen készítendő, és azon esetben, ha ezen szelvény a 
gazdasági térkép szelvények nagyságát felülmúlná, mintegy 25—30 cm 
hosszú és mintegy 15—20 cm széles darabokra vágandó szét és 
vászonra akkép ragasztandó fel, hogy az átnézeti állabtérkép könyv
alakban összehajtható legyen. 

Önként értetik, ltogy ugy a gazdasági mint az átnézeti állab
térkép az előirt felirattal, mérczével, szin- és jelmagyarázattal ellá
tandó, és ugy a gazdasági, mint az átnézeti térképen az esetleg az 
erdőbirtok belsejében lévő törvényhatósági és községi határok a fen-
álló utasításnak megfelelően kitüntetendők. 

A gazdasági térképeknek megfelelőbb megóvása czéljából, azok 
jövőben nem bádog szelenczében, hanem vastag papirosból (Pappen-
deckel) készült oly nagyságú térkép tartótáblákban őrzendők, hogy 
azokban a szelvények törés vagy összehajtás nélkül ellegyenek helyez
hetők. 

Budapest, 1886. július hó 2-án. 
A miniszter megbízásából: 

Rónai Antal. 


