
Erdészeti rendeletek tára. 

Igazságügy ministeri rendelet. 

(a volt naszódvidéki községok birtokviszonyainak rendezéséről szóló 1890 : 
XVIII. törvényczikk 5. §.-ának végrehajtása tárgyában.) 

I 

27826/1890. I. M. szám. Az 1890. XVIII . törvényczikk 5. 
ij-a szerint oly ir tványok, melyek nem a szomszédos erdőterület 
tulajdonosának tulajdonát képezik, ha azt az illető erdőterület 
fenntartása és okszerű kezelése szükségessé teszi, egyenértékű terü
lettel kicserélhetők, ha pedig állandó lakással vannak betelepitve, 
az 1881 : X L 1 . törvényczikkben szabályzóit eljárás szerint kisajá
títható k. 

Az i t tványuknak a most idézett törvényszakasz által megen
gedett kicserélésére vonatkozó eljárás szabályozása végett az 
1 8 9 0 : X V I I l . törvényczikk 13. §-ábati nyert felhatalmazás alapján 
a következőket rendelem: 

; * , i- §• 

i l ihelyt a. volt naszódvidéki községi erdők kezeléséről szóló 
1 8 9 0 : X I X . törvényczikk 11. §-ához képest a bel-, pénz- és föld
mivelésügyi minister urak által 1890. évi 49.272. F . M. szám alatt 
kibocsátott utasitás 33. §-a él teimében a beszterezei i n . kir. erdő
igazgatóság szakmunkálatai alapján a földmivelésügyi minister ur 
az 1 8 9 0 : X V I I I . törvényczikk 5. §-a alá eső valamely i r tványnak 
kicserélését a cserébe felajánlandó terület kijelölése mellett vala
mely községi erdő (1890: X I X . t.-czikk 1. és 2. §§.) érdekében 
elrendelte, tartozik a n i . kir. erdőigazgatóság a beszterezei kir. 



törvényszékhez mint birtokbirósághoz megkeresést intézni, a mely 
megkeresés, ha az illető község elöljárósága és az irtványtulajdo-
no8 közt az egyezség a csere tá rgyában a m. kir. erdőigazgatóság 
hozzájárulásával bíróságon kivül előzetesen már létrejött, a 2. §-ban 
emiitett bírói intézkedések megtételére, ellenkező esetben pedig a? 
kicserélési eljárás megindításának elrendelésére (3. és köv. §§.) 
irányul. 

E megkereséshez mindkét esetben mellékelni ke l l : 

a) a cserébe felajánlott területről és a kicserélendő ir tvány-
ról a m. kir. erdőigazgatóság által a vonatkozó telekjegyzőkönyvi 
számok és te lekkön) vi helyrajzi számok pontos kitüntetése mellett 
olyképen készitet t vázrajzokat, hogy ezek a netalán szükségessé 
váló telekkönyvi le-, át- és hozzájegyzésre alkalmasak legyenek ; 

b) a fenti a) alatt emiitett területekre vonatkozó és bélyeg
mentesen ( 1 8 9 0 : X V I I I . törvényczikk 12. §.) hitelesített telek
könyvi kivonatokat 

A megkereséshez mellékelni kell továbbá, ha csere tá rgyában 
hiróságon kivül előzetesen egyezség jött volna létre, ezt az egyez
séget, ellenkező esetben pedig a cserébe felajánlott területnek, 
úgyszintén a kicserélendő ir tványnak térfogatáról, mivelési ágáról 
és értékéről a m. kir. erdőigazgatóság által készitett szakszerű 
kimutatást . 

2. §• 

H a hiróságon kivül előzetesen egyezség jött létre, a kir. törvény
szék ezt az egyezséget birálat alá veszi, s a mennyiben alaki hiá
nyok nincsenek, bíróilag elfogadja, egyszersmind pedig a 13. §-huz 
képest intézkedik. A bíróilag elfogadott egyezség a m. kir. erdő
igazgatóságnak visszaadandó. 

3. §. 

Ha az egyezség bíróságon kivül előzetesen létre nem jött , a 
kir. törvényszék a netalán szükséges pótlások eszközlése után a 
kicserélési eljárás megindítását elrendeli és saját kebeléből az ösz-
szes iratok kiadása mellett egy birói tagot és jegyzőkönyvvezetőt 
küld ki. 



A kiküldött biró az eljárás czéljának tüzetes megjelölése 
mellett a m. kir erdőigazgatóság képviselőjét, továbbá a cserébe 
ajánlott terület tulajdonosát és az ir tvány tulajdonosát tárgyalásra 
idézi. 

A tulajdonos község és a törvényes képviseletre szoruló egyéb 
személyek helyett az 1S68 : L IV . törvényczikk 84. §-ában meg
határozott törvényes képviselők idézendők. 

Ugy a kicserélendő ir tvány, mint a cserébe ajánlott terület 
az idéző végzésben pontosan körülirandók, hogy a feleknek mód
jukban álljon azokat a tárgyalás előtt megtekinteni . 

Az idéző végzésben a kiküldött biró a feleket különösen 
figyelmeztetni tartozik, hogy a mennyiben köztük egyezség létre 
nem jön, szakértők választása lesz szükséges, kiket a tárgyaláson 
kell választaniok. 

A felek figyelmeztetendők arra is, hogy a tárgyalásról való 
elmaradásuk a tárgyalást gátolni nem fogja, de az elmaradó felek
ről az fog feltételeztetni, hogy egyezkedni nem akarnak. 

6- §• 

A k küldött biró mindenekelőtt felvilágosítja a feleket, hogy 
azon kérdés, vájjon az irtvány kicserélését a szomszédos erdőterü
let fenntartása s okszerű kezelése szükségessé teszi-e: közigazgatási 
uton jogérvényesen már megállapit tatván, további eljárás tárgyát 
nem képezheti . 

A m. kir . erdőigazgatóság képviselőjének közbejötte nélkül 
a kiküldött biró sem tárgyalást (6 —9. §§.), som szakértői szemlét 
(10. §.) nem tar that , de a m. kir. erdőigazgatóság képviselője, ha 
szabályszerű megidézés daczára elmaradna, a tárgyalás vagy szak
értői szemle meghiúsulása által okozott költségekben elmaraszta
landó. A kiküldött bírónak e tá rgyban hozott marasztaló határo
zata ellen előterjesztésnek van helye a kir. törvényszékhez, mely 
végzésileg határoz. (14. §.) 



Hu a kicserélendő irtvány s az érte cserébe ajánlott terület 
ugyanazon község határában fekszik, a kiküldött biró kijelenti azt 
is. hogy azon kérdés, vájjon a cserébe ajánlott terület hol jelöl
tessék ki, további eljárás tárgyár szintén nem képezheti , s azután 
a kicserélendő ingatlanok egyenértékű voltára vonatkozó kérdés 
t á rgya lás iba (!). ](). gg.) bocsátkozik. 

«• § • 

Ha a 7. §. esete fenn nem forog: a kiküldött biró a csere 
tárgyát képező ingatlanok egyenértékű voltára vonatkozó kérdés 
tárgyalásába (9. 10 §§.) csak az esetre bocsátkozik, ha az iránt, 
hogy a cserébe ajánlott terület hol jelöltessék ki, egyezség jön 
létre. 

Ha az utóbbi i rányban egyezség létre nem j ö n ; a kiküldött 
biró a m. kir. erdőigazgatóság képviselőjének nyilatkozatát , úgy
szintén a je len lévő felek előadásait jegyzőkönvbe veszi. 

Ha a felek nem jelentek meg, csak is az erdőigazgatóság 
képviselőjének nyilatkozata veendő jegyzőkönyvbe. 

A kiküldött biró a jelen szakasz értelmében szerkesztett 
jegyzőkönyvet az összes iratokkal együtt a kir. törvényszéknek 
bemutatja, mely eldönti azon kérdést, hogy a cserébe ajánlott 
terület hol jelöltessék ki, s az e tárgyban hozandó határozat jog
erőre emelkedése után az iratokat a kiküldött bírónak további eljá-
tás végeit visszaadja. 

9. §. 

Ha a 7. g. esete forog fenn, vagy ha a cserébe adandó terü
let fekvésének kérdése a 8. §. ér telmében elintézést nye r t : a k i k ü l 
dött biró a tárgyaláson a m. kir. erdőigazgatóság képviselőjét 
felszólítja a cserébe adandó terület egyenértékű voltának indoko
lására, továbbá kérdést intéz egyfelől a cserébe adandó terület 
tulajdonosa gyanánt bejegyzett község képviselőjéhez, másfelől az 
irtvány tulajdonosához az iránt, hogy egyenértékűnek ismerik-e el 
a cseréhe ajánlott területet a kicserélendő irtvánvnyal. 



H a az egyezség létre jön, ugy a kiküldött biró azt jegyző
könyvbe foglalja, felolvassa, megmagyarázza és a felek, úgyszin
tén a m. kir. erdőigazgatóság képviselője által aláíratja. 

10. §. 

H a a 8. §.-ban említett egyezség nem jön létre, a kiküldött 
biró felszólítja a jelenlevő feleket, hogy szakértőket válaszszanak 
annak megállapí tása végett, vájjon a cserébe felajánlandó terület 
a kicserélendő ir tványnyal egyenértékü-e, vagy ha egyenértékűnek 
nem ta lá l t a tnék : mennyi területtel volna a cserébe ajánlott terü
let nagyobbítandó vagy kisebbítendő. 

Egyfelől a cserébe adandó terület tulajdonosa gyanánt bejegy
zett község képviselője, másfelől a kicserélendő ir tvány tulajdonosa 
egy-egy szakértőt választanak. 

E két szakértő mellé elnökül egy harmadikat a kiküldött 
biró nevez ki . 

A meg nem jelent , vagy a választani nem akaró, avagy a 
szakértő személye iránt megegyezni nem tudó felek helyett a szak
értőt a kiküldött biró nevezi ki. 

A szakértő bizottság i lyképen megalakit tatván, a kiküldött 
biró a szemle megtar tására ha tárnapot tüz ki, a r ra a m. kii1, erdő
igazgatóság képviselőjét, a feleket és a szakértőket megidézi. 

A felek vagy szakértők meg nem jelenése a szemle megtar
tását nem akadályozza és ha a fél az elmaradt szakértőt nem 
helyettesíti , a biró hivatalból nevez ki szakértőt . 

Az 1868 :L1V. törvénzczikk 213., 216. és 217. §-ai a jelen 
pontban szabályozott eljárásnál is i rányadók. 

lt . §. 

A kiküldött biró ugy a 0. mint a 10. §. esetében a szerkesz
tett jegyzőkönyvet az összes i ra tokkal együtt a kir. törvényszék 
elé terjeszti, mely az ügyben határoz. 

A kir. törvényszék a kiküldött biró előtt kötött barátságos 
egyezséget birálat alá veszi és ha alaki hiányok nincsenek, végzé
si leg elfogadja. 

11 a a barátságos egyezség a kiküldött biró előtt létre nem 



jött: a kir. törvényszék a szakértők elé terjesztett kérdést érdem
legesen eldönti. 

A jelen §-nak előző bekezdéséhez képest hozandó végzésében 
a kir. törvényszék egyszersmind a 13. §-hoz képest intézkedik. 

12. §. 

: ! Oly terület, mely nem az i r tványnyal szomszédos erdőterületet 
tulajdonul biró község tulajdonában áll, hanem más község tulaj
dona, az ir tványért cserébe rendszerint nem adható. 

E szabály alól azonban kivételnek van helye, ha mind az 
i r tványnyal szomszédos erdőterület, mind pedig a cserébe adandó 
terület az 1890 : X I X . t.-cz. 2. §-a értelmében egyesitve kezelendő 
erdőterületet képez. 

Az 5 — 1 1 . §-okban körülírt eljárásnak az előző bekezdés 
esetében, is az i r tványér t cserébe adandó terület — nem pedig az 
irtványnyal szomszédos erdőterület — tulajdonosa gyanánt bejegy
zett község és az irtvány-tulajdonos közt kell folynia. 

13. §. 

Az ir tványra vonatkozó tulajdonjog telekkönyvileg az ir tvánv-
ért cserébe adott terület eddigi tulajdonosa javára , — az irtvány
ért cserébe adott területre vonatkozó tulajdonjog pedig a kicserélt 
irtvány eddigi tulajdonosának j avá ra jegyzendő be. 

A tulajdonjog korlátozására, a személyes szolgalmi jogokra, 
a bérleti vagy haszonbérleti jogokra vonatkozó, úgyszintén a zálog
jogi bejegyzések a rangsorozatnak egymásközt való fenntartásával 
kölcsönösen átviendők, de azon ingatlanokról, melyekről átvitettek, 
törlendők. 

A jelen §. két első bekezdésében említett teendőknek, vala
mint a netalán szükséges le-, át- és hozzá jegyzéseknek elrendelé
sére és foganatosítására a kir. törvényszék az illetékes telekkönyvi 
hatóságokat hivatalból keresi meg. 

14. §. 

A kir. törvényszék határozata, illetőleg a telekkönyvi hatóság 
végzése ellen felfolyamodásnak van helye a polgári törvénykezési, 



illetőleg a telekkönyvi rendtar tás értelmében. Felfolyamodással a 
m. kir . erdőigazgatóság is élhet. 

15. §. 

Ha a jelen rendeletben körülirt eljárás községi erdő ( 1 8 9 0 : 
X I X . t.-cz. 1. 2. §§.) érdekében vitetik keresztül, ugy az eljárás 
költségeit — az érdekelt felek magán és képviseleti költségeinek 
kivételével — a m. kir. erdőigazgatóság a szükséges részletekben 
előlegezi és a bíróilag végleg megállapított költségösszege", a 
mennyiben az irtványkicserélés az 1890 : XIX. t.-cz. 1. §-a alá eső 
erdők érdekében történt, az ir tványt tulajdonul nyerő község ter
hére, a mennyiben pedig a/, idézett t.-cz. 2. §-a alá eső erdő érde
kében történt, az irtványt tulajdonul nyerő község terhére számolja el. 

16. §. 

Ha valamely irtvány kicserélését nem valamely községi erdő 
( 1 8 9 0 : X I X . t.-cz. 1. 2. §§.) érdeke, hanem más, akár jogi, akár 
természeti személy tulajdonát képező volt naszódvidéki erdőterület 
érdeke látszik kívánatossá t enn i : ugy azon kérdéseket , vájjon az 
irtvány kicserélését az illető erdőterület fenntartása és okszerű keze
lése szükségessé teszi-e. továbbá hogy a cserébe adandó terület 
hol jelöltessék ki, az érdekelt erdőtulajdonos kérelmére s az általa 
bemutatot t szakmunkálatok figyelembe vétele mellett, a közigazga
tási bizottság (erdészeti albizottság) meghallgatása után a 8. §. 
netaláni a lkalmazásának fennhagyásával a földmivelésügyi minister 
ur dönti el. 

Egyebekben a jelen rendelet intézkedései megfelelően alkal
mazandók, de a mennyiben az erdőt, melynek érdekében az ir tvány
kicserélés keresztülviendő, nem a m. kir. erdőigazgatóság kezelné, 
oly eltéréssel, hogy az eljárás a m. kir. erdőigazgatóságnak minden 
közbenjötte nélkül törteink és hogy az erdőigazgatósági megkere
sést ( 1 . §.) az érdekelt erdőtulajdonos által benyújtandó és felsze
relendő kérvény pótolja. 



17. §. 

Az állandó lakással betelepített i r tványokra a je len rendelet 
nem alkalmazandó, hanem azok az 1881 : X L I . t . -czikkben szabályozott 
eljárás szerint kisajátíthatok. 

Budapest. 1890. október 1-én. 
A minister he lye t t : 

Czorda Bódog, 
államtitkár. 

Igazságügyministeri rendelet 

(a rolt naszódvidéki községek birtokviszonyai rendezéséről szóló 1890 : XVIII 
törvényczikk 7. §.-ának végrehajtása tárgyában.) 

32811/1890. I . M. szám. Az 1890. X V I I I . törvényczikk 7. §-a 
szerint ott, a hol ezen törvény 6. §.-a értelmében a községek tulaj
donát képező ingatlanok a telekkönyvi helyszínelés alkalmával a 
községek tulajdonául vétet tek ugyan fel, de a mellett oly bejegy
zések iktat ta t tak a telekjegyzőkönyvekbe, a melyek a volt ha tár 
őrök tulajdonának vagy használatának, avagy közbirtokossági jog
viszonyoknak ki tüntetésére vona tkoznak : a hivatalos telekkönyvi 
felvétel hivatalból kiigazítandó. 

Az ezen telekkönyvi ki igazításra vonatkozó eljárás szabályo
zása végett az 1890 : X V I I I . törvényczikk 13. §-ában nyert felha
talmaz;'; s alapján a következőket rendelem : 

1. §. 

A beszterczei kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság, 
továbbá a naszódi és a szászrégeni kir . járásbíróságok, mint telek
könyvi hatóságok, a jelen rendelet vétele u tán azonnal megbízzák 
egyik telekkönyvvezetőjüket (segédtelekkönyvvezetőjüket), hogy 
a telekkönyvi hatóságuk alá tartozó volt naszódvidéki határőr i 



községekre, illetőleg telepre (1890 : X V I I I . törvényczikk 1. §.) 
vonatkozó összes telekjegyzőkönyveket pontosan vizsgálja át és 
ezek közül a volt naszódvidéki határőri községek tulajdona gya
nánt bejegyzett ingatlanokról felvett azon telekjegyzőkönyveket, 
melyeknek A) lapján: 

„in proprietatea si folosintia fostiloru granit ieri ," — 
„eomuna X. N. fosta granit iaria," — 
„cu dreptul de proprietate a fostiloru granit ieri ," — 
„compossessoratulu a communa," — 
„ca compossessoratulu a communiei," — 
„ca compossessoratulu pamentu lu i , " — 
„ca possessorea pamentului im compossederea," — 
vagy egyéb hasonló helytelen bejegyzések fordulnak elő, 

k imutatásba foglalja és e kimutatást a telekkönyvi hatóság elé 
terjessze. 

2- §• 

A telekkönyvi hatóság, miután az 1. §.-ban emiitett kimuta
tást a vonatkozó telekjegyzőkönyvvel összehasonlította, az 1890 : 
X V I H . törvényczikk 7. §.-a alá eső helytelen bejegyzések törlését 
hivatalból elrendeli és a telekkönyvi i rodának meghagyja, hogy e 
törlés elrendelését az illető telekjegyzőkönyvek B) lapján szabály
szerűen vezesse be. 

3. §• 
A 2. §.-ban körülirt bejegyzések foganatosításáról az illető 

telekjegyzőkönyvek telekkönyvi számainak pontos felsorolása mel
lett a telekkönyvvezető (segédtelekkönyvvezető) hivatalos jelentést 
tesz, melyet a telekkönyvi hatóság a kir. igazságügyministerhez 
terjeszt fel. 

4. § 
Az 1. §.-ban körülirt valamely bejegyzést tartalmazó oly 

telekjegyzőkönyvekre nézve, melyek bármi oknál fogva nem 
tétet tek a jelen rendeletben szabályozott eljárás tárgyává, a telek
könyvi hatóság ezen eljárást a jelen rendelet intézkedéseinek meg
felelő alkalmazása mellett utólagosan azonnal megindítani tartozik, 



Utasitá-s 

ia volt naszódvidéki erdők kezeléséről szóló 1890. évi XIX. t.-cz. 5. S-ában 
emiitett bizottság alakítása és működése tárgyában.) 

(Kiadatott a belügyi és földmivelésügyi m. kir. miniszterek által 70865/1890. 
belügymin. sz. alatt.) 

1. §• 

A volt naszódvidéki községek, névszer in t : Naszód, Kis 
Rebru (Rebrisiora), Nagy-Rebra , Parva , Neposz Földra , 
Kis-IIva, Less, Nagy-Ilva, Szent-József, Magura, O-Radna, 
Uj-Radna, Májer, Oláh-Szt .-György (Szentgyörgy) Szalva, 
Hordó, Teles, Romuli , Bikkis, Mititei, Makód, Zágra, Pojén, 
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mihely t akár h iva ta lbó l , ' aká r a tulajdonos község vagy más telek
könyvi érdekelt, akár pfidig a kincstári jogügyi igazgatóság je len
tése alapján a kérdéses bejegyzés fennállásáról tudomást nyer. 

Ha a telekkönyvi hatóság az előző bekezdéshez képest akár 
a tulajdonos község vagy más telekkönyvi érdekelt , akár a kincs
tári jogügyi igazgatóság részéről tett je lentésben megjelölt vala
mely telekjegyzőkönyvre nézve az 1890 : XVI11. törvényczikk 
7. §.-áuak esetét fennforogni nem lá t ja : a jelen rendeletben körül
irt eljárás megindítását indokolt végzéssel megtagadja. Ezen vég
zés a bejelentőnek, valamint a kincstári jogügyi igazgatóságnak, 
még pedig az utóbbinak azon esetben is kézbesítendő, ha a beje
lentést nem a kincstári jogügyi igazgatóság tette volna. 

E végzés ellen a bejelentő és a kincstári jogügyi igazgató
ság felfolyamodással élhetnek a telekkönyvi rendtar tás szabályai 
szerint. 

Budapest . 1890. szeptember 2-án. 
Szilágyi. 



Szuplaj (Plain), Gtaureny, Runk , Borgó-Prund, Borgó-Besztercze, 
Borgó-Tiha, Maros-Borgó (Borgó-Maroseny), Felső-Borgó (Borgó-
Szuszeny), Közép-Borgó (Borgó-Mizslócsény), Alsó-Borgó (Borgó-
Zsoszény), Ürosz-Borgó (Borgó-Rusz), Monor, Gledén, Kin-Sajó, 
Román-Budák, Rágla , Monosfalu, Maros-Oroszfalu, Nagyfalu, Sajó-
Szent-lván, Kosna és Lajosfalva (Kirl ibába) az 1890. évi X I X . 
t.-cz 5. §-ában biztositott jogukat , mely szerint a m. kir. erdőigaz
gatóság által készitendő költségvetésekbe és számadásokba bete
kinteni és azokra észrevételeiket megtenni jogosu l t ak : 

a) a vármegyei törvényhatóság által kijelölendő két k ikül 
dött és b) az összes községek által választandó 8 képviselőből 
alakított bizottság által gyakorolják. 

Ezen bizottságnak elnöke Besztercze-Naszód vármegye alis
pánja vagy ennek törvényes helyettese. 

A bizottság jegyzőjét. —• ki egyszersmind a bizottságnak 
előadója is — Besztercze-Naszód vármegye főispánja esetről esetre 
a törvényhatósági tisztviselők közül rendeli ki. 

A bizottság tárgyalásaiban az esetleg szükséges felvilágosítá
sok megadása végett a m. kir. erdőigazgatóság képviselője is 
részt vesz, de sem ez, sem a kirendelt jegyző szavazattal 
nem bir. 

2. §• 

Az 1. §. a) pontjában emiitett két törvényhatósági kiküldöt
tet a vármegyei kijelölő bizottság kijelölése mellett , (1886. X X I . 
t.-cz 82. §.) a vármegye törvényhatósági bizottsága választja. 

Kiküldőitekül csak oly egyének jelölhetők ki és választhatók 
meg, a kik Besztercze-Naszód vármegye törv. hatósági bizottságá
nak tagjai. 

3. §. 

Az előző 1. §. b) pontjában említett nyolcz bizottsági tagot, 
a volt naszódvidéki községek képviselő testületei az alábbiak sze
rint választják. 

A községek képviselő testületei által bizottsági tagul csak 
oly egyén választható, ki a volt naszódvidéki községek (1 . §. első 
bekezdése) valamelyikében egyszersmind a képviselő testületnek 
tagja is. 



4- §• 

Besztercze-Naszód vármegye alispánja a volt naszódvidéki 
községek képv. testületeteit elöljáróságaik utján felhívja, hogy az 
1. §. b) pontjában említett 8 képviselőnek megválasztása végett 
általános szavazat többséggel saját kebelökből egy-egy kiküldöttet 
válaszszanak és a választás eredményéről a jegyzőkönyv hiteles 
kivonatának bemutatása mellett záros határ idő alat t jelentést 
tegyenek. 

A községi képviselő tes tületeknek igy megválasztott kikül
dötteit Besztercze-Naszód vármegye alispánja a vármegye székhelyén 
tar tandó választásra vevény mellett kézbesítendő értesítéssel leg
alább 14 nappal megelőzőleg meghívja. 

A községi képviselőtestületnek megjelent és igazolt kikül
döttjei, tekintet nélkül a megjelentek számára, az alispán elnöklete 
alatt a bizottságnak nyolez tagját egyhangú kikiáltás vagy titkos 
szavazás utján általános szótöbbséggel választják. 

A szavazatok egyenlősége esetében az elnök szavazata dönt. 

5. §. 
A bizottság három évre a lak i t ta t ik ; a volt tagok, ha a 2. 

illetve 3. §-ban megszabott kellékekkel bírnak, újból megválaszt
hatok. 

Az előző bekezdésben emiitett 3 év az első izben megválasz
tott bizottságra nézve, mely 1890. évi deczember végéig megalakí
tandó, 1891. évi j anuár elejével kezdődik. 

H a a bizottságnak valamely tagja időközben elhalna, a tag
ságról lemondana, vagy pedig megszűnne a törvényhatósági bizott
ság — illetve községi képviselő testületnektagja lenni ,— a 'b izot t sága2. 
illetve 4. §. értelmében kiegészítendő és á megürül t helyre a tör
vényhatósági bizottság, illetve a volt naszódvidéki községek képviselő 
testületeinek kebeléből uj tag választandó, a je len §. első bekez
désében emiitett három évnek még hát ra levő ta r tamára . 

6. §. 
A bizottság üléseit Besztercze-Naszód vármegye székhelyén 

tartja. 



Az ülés napja az elnök által tűzetik ki, mire a bizottságnak 
tagjai, valamint a m. kir. erdőigazgatóság és a főispán által kiren
delt előadó is legalább 8 nappal megelőzőleg vevény mellett kéz
besítendő értesítés utján meghívandók. 

A bizottság megjelent tagjai tekintet nélkül a jelenlevők 
számára ha tároznak. 

7 - § • 

Az ülést az elnök nyitja meg és zárja b e ; ő őrködik az ülés 
méltósága felett, a csendet és rendet fentartja, vezeti a tanácsko
zást s a határozatot kihirdeti . 

Az előadó az ügy előadása és részletes ismertetése után 
határozat i javaslatot terjeszt elő. A tanácskozásra lehető tág fér 
engedendő, e czélból az elnök, ha a vita folytatásától a nézet
különbségek elenyésztét reményű, vagy a fenforgó ügy érdekében 
még helyes indokok felfejtését várhat ja , kétszernél többszöri szó
lást is engedhet a tagoknak, s minden körülmény között az utolsó 
szó az előadót illeti. 

Az elnök a midőn a nézeteket eléggé kifejtve találja a tanács
kozást berekeszt i és szavazást rendel. 

Eltérő vélemények közül az emeltetik határozattá, mely az 
összes szavazatok általános többségét nyerte. 

Szavazat-egyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. Min
den ülésről jegyzőkönyv vétetik fel; a jegyzőkönyvet az elnök és a 
jegyző írják alá és a bizottságnak az elnök által kijelölt egyik 
szavazó tagja hitelesiti. 

9. §• 

A bizottság óvenkint rendszerint egy ülést tar t márezius hóban. 
Ezen ülésben tárgyalás alá veszi a megelőző kezelési év zárszáma
dását és a következő év költségvetését. 
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10. §. 

Az erdőigazgatóság által elkészített és február hó végéig meg
küldött zárszámadást és költségvetést a vármegye alispánja tanulmá
nyozás és a tárgyalásra való előkészítés végett a főispán álta 
legkésőbb j anuá r hóban kirendelt előadónak a beérkezés után azon
nal kiadja, intézkedik az alispán egyszersmind aziránt is, hogy a 
bizottság még márczius hó vége előtt megkezdendő tárgyalásra 
egybehivassék. 

11. §. 

Gondoskodik a vármegye alispánja arról is, hogy a bizottság 
által letárgyalt zárszámadás és költségvetés a bizottság határoza
tával együtt további tárgyalás végett haladék nélkül Besztercze-
Naszód vármegye törvényhatósági bizottsága elébe terjesztessék. 

12. §. 

A bizottság azon tagjai, kik a tárgyalásokon tényleg részt 
vesznek, uti és napi kiadásaik megtérítéséül, az elnöklő alispán és 
a kirendelt előadó pedig tiszteletdíjul minden egyes ülésszakra a 
földmivelésügyi minister által meghatározandó átalányt élveznek. 

Ezen átalányt az alispán megkeresése alapján az egyesitett 
kezelés alá tartozó erdők alapja terhére a m. kir. erdőigazgatóság 
pénztára fizeti ki. 

Budapest , 1890. október 7-én. 

Gr Szapáry s. k. Gr. Bethlen s. k. 



Körrendelet valamennyi m. kir, erdőigazgatóságnak, főerdőhi-
vatalnak, és az állami kezelésbe vett községi erdők kezelésével 

megbízott m. kir. erdőgondnokságoknak. 

( A műszaki dijnokok által felszámítható utazási költségek szabályozása tárgyában.) 

$9553'.'/890; 1 1 sz. Felmerült kételyek eloszlatása s félreérté 
sek kikerülése végett értesítem a czimet, hogy a mult évi 68264. 
számú körrendelettel csak a műszaki dijnokok napidija és az általuk 
felszámitható fuvarköltség szabályoztatott ; a 42 krnyi napi lópénz 
felszámithatása azonban nem érintetett, mely a fennálló szabályok 
ér te lmében ezentúl is felszámitható. 

Ertesi tem továbbá a czimet, hogy a vasúton, vagy gőzhajón 
tett hivatalos utazásokért , a szabályszerű menetdijakon felül, a 
vasúti vagy gőzhajó-állomáshoz s onnét igénybe vehető bérkocsiért, 
a műszaki dijnokok a hatóságilag megállapítot t bérkocsidij-sza 
bályzat szerinti dijat, a hol pedig ily díjszabályzat nincsen, esetről 
esetre 50 (ötven) krnyi bérkocsidijat számithatnak fel. 

Budapesten, 1890. november 22-én. 

A minister megbízásából : 

Bedő. 


