
Erdészeti rendeletek tára. 
Utasítás az erdőőrök szakvizsgája ügyében. 

53.275. szám. Az erdőőrök szakvizsgája ügyében a földmivelési 
ministerium által, a belügyministeriummal egyetértőleg az 1880. évi 
25.347. szám alatt kibocsátott utasítás következőleg módosi t ta t ik: 

A 2-ik §-ban megjelölt 24 éves életkor helyett a vizsgát tevő 
a 20 éves életkor betöltését tartozik igazolni. 

Budapesten, 1886. szeptemberhó 29-én. 
Tisza Kálmán s. k. 

Gróf Széchyi Pál s. k. 

Körrendelet valamennyi m. kir. erdőőri szakiskolának és kincs
tári hatóságnak. 

(Az erdőori szakoktatásban részesülő egyének tényleges katonai szolgálatának 
elhalasztása tárgyában teendő jelentések határideje iránt.) 

55.026. sz. Vonatkozással 1885. évi 21.219. és 56.660. sz. a. 
az erdőőri szakoktatásban részesülő egyének tényleges katonai szol
gálatának elhalasztása tárgyában kibocsátott körrendeletemre utasítom 
a (czimet), hogy az erdőőri szakoktatásban részesülő és a rendes 
hadseregbe, avagy a kir. honvédséghez besorozott egyénekről szóló 
kimutatást azonnal, a mint azok besoroztattak, illetve a sorozás 
bevégeztetett, de mindenesetre legkésőbb minden évben július hó 
végéig a vezetésem alatt álló ministeriumnak annál inkább beter-
jeszszék, mert az elkésve bejelentett növendékek tényleges katonai 
szolgálatának elhalasztása kellő időre k i nem eszközölhető. 

Utasítom egyúttal a (czimet), hogy a megszabott időre még 
azon esetben is tegyen jelentést, ha szakoktatásban részesülő növen
dékei közül egy sem soroztatott volna be. 

Budapest, 1886. október hó 5-én. 
A minister megbízásából: 

Bónai Antal. 



Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

56.200. szám. A vizjogról szóló 1885. X X I I I . t.-cz. (közölve 
„Közgazdasági Értes i tő" I V . évf. 26. szám) végrehajtására vonatko
zólag valamennyi törvényhatóságnak kiadott mult évi 45.689 számú 
átalános, valamint a vizikönyvek berendezése és kezelése tárgyában 
kiadott mult évi 66.654. számú rendeleteim kapcsán (közölve mind
kettő „Közgazdasági Értesi tő" V . évf. 4. szám) figyelmeztetem az 
erdőhatóságot, hogy a tutajozási és fausztatási engedélyeknek a tör
vény által követelt vizikönyvekbe való bevezetésére a fenti 45.689. 
számú rendelet V I . u. 38. és 39. §§-ai alatti intézkedések szem. előtt 
tartása mellett, úgyszintén az erdőhatóság kezelése alatt álló, jelenleg 
létező mindennemű vizi használatnak, illetve fennálló viziműveknek, 
vagy azokban időnként történendő változásoknak, a már emiitett v iz i 
könyvekbe való bevezetése végett, a fent idézett vizjogi törvény 35. 
§-a és 189.—192. §§-ai, valamint a vizikönyvek berendezésére k i 
adott fenti rendelet 1. s 2. §§-ai értelmében, kötelességszerű bejelen
tését az illető törvényhatóságnak, a törvény 182. §. alapján kiszabható 
birság terhe mellett, beterjeszteni el ne mulaszsza. 

Budapesten, 1886. október 10-én. 

A minister megbízásából: 

Hónai Antal. 


