
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendélet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A kincstári erdőkben teljesítendő erdőművelési munkálatok tárgyában). 

2 0 . 5 2 7 . szám. A kincstári erdőkben teljesítendő erdőművelési 
munkálatok tárgyában utasítom az erdőbatóságot, hogy a kerületéhez 
tartozó erdőségekben lévő, eddig egészben vagy részben fel nem újított 
régibb és folyó vágásoknak, valamint a beerdősitésre előirt t isztások
nak és hézagos fiatalosoknak, a fennálló üzemtervek által megállapí
tott kiterjedésben és sorrendben leendő felújítása, i l letve pótlása, 
továbbá az időközben szükségessé váló kijavítások foganatosítása iránt, 
a rendelkezésére álló hitelnek teljes felhasználása mel lett minden 
évben jó előre gondosan intézkedjék. 

A mennyiben a kerület számára rendelkezésre álló hi te lösszeg 
az üzemtervi leg megállapított évi, és az üzemtervnek é letbeléptetése 
óta eddig hátralékban maradott erdőművelési munkálatoknak megfele lő 
eszközlésére e legendő nem lenne, ez esetben, kel lő indokolás mellett , 
megfelelő póthitel kérendő. 

Figyelmeztetem továbbá az erdőhatóságot, hogy oly erdőgond
nokságokban, melyekre nézve az üzemtervek eddigelé a törvényes 
közigazgatás i uton letárgyalva és véglegesen megállapítva nem lettek, 
minden évben legalább a folyó vágások és ezeken kivül a múlt 
évekből származó eddig be nem eri'.ősitett vágásoknak és t isztásoknak 
a tervezett üzemtervben erdősítésre kiszabott területe, vagy i l letve 
azoknak a körülmények szerint egy ötöd vagy legalább egy tized 
része erdősitendő. 

Az erdőhatóság kötelességében áll az erdőmivelési munkálatoknál 
és az erre szükséges csemeték nevelésénél , a lehető legnagyobb taka
rékossággal eljárni, minden költségesebb és a kitűzött czél biztosítására 
nem mulbatlanul szükséges kiadásokat mellőzni és arra törekedni, 
hogy a rendelkezésére álló hitelösszeggel a lehető legnagyobb terüle
tek megfele lően és az előirt fanemekkel beerdősittessenek. Ehez képest 
tehát oly területeken, melyeknél kedvező ta laj - , fekvési- , emelkedési és 
egyéb viszonyoknál fogva a vetés is e lőreláthatólag sikerre vezetend, 
a köl tségesebb ültetés helyett a vetés lesz alkalmazandó és a vetőmag 
lehetőleg házilag lesz termelendő. 

Végre tudomására adom az erdőhatóságnak, hogy a fentebbieknek, 
valamint a folyó évi márczius hó 3-án kelt 3 5 . 8 7 6 / 8 8 7 . számú kör
rendeletemben foglalt rendelkezéseknek pontos és szigorú megtartásáért 
úgy a hatóság főnöke, mint az illető kezelő erdőtiszt személyesen 
felelősek, s hogy az ezen rendeleteimben foglaltaktol, valamint a 
fennálló üzemtervektől leendő bármely önkényes eltérés, súlyos szol-



gálati vétséget képezvén, a mulasztást, a hiányos felügyeletet s illetve 
a felületes vagy önkényes eljárást elkövető tisztviselő valamint az 
erdősítések teljesítésénél közreműködött vagy felügyelőül alkalmazott 
erdőőr ellen fegyelmi vizsgálat fog elreudeltetni, s ennek eredményéhez 
képest az illetőt, megfelelő büntetésén kivül, a kincstárnak okozott 
anyagi kár megtérítése is terhelentli. 

Ezen rendeletem tartalmáról a kerületben alkalmazott összes 
erdőőrök értesitendők. 

Budapest 1888. ápril hó 15-én. 
Széchényi. 

Körrendelet valamennyi m. kir. erdőrendezőségnek. 
(A kincstári erdőkben teljesítendő erdőmivelési munkálatok el lenőrzése tárgyában). 

20.527. sz. Tudomás és szigorú miheztartás végett értesítem az 
erdőrendezőséget, hogy egyidejűleg és jelen szám alatt a kincstári 
erdőhatóságoknak az erdőmivelési munkálatok tárgyában a közgazdasági 
értesítőben és az erdészeti rendeletek tárában olvasható körrendeletet 
adtam ki. 

Ezen körrendelettel kapcsolatban kötelességévé teszem az erdő
rendezőségnek, hogy annak pontos és szigorú megtartása felett a 
maga részéről is gondosan ellenőrködjék, az esetleg tapasztalandó 
mulasztásokról, hiányos felügyeletről, felületes vagy önkényes eljárásról 
az erdőhatóságot haladéknélkül értesítse, és egyidejűleg hozzám is 
kimerítő jelentést tegyen; mert ellenkező esetben az erdőrendezőség 
vezetőjének ebbeli mulasztása a kincstárnak okozott anyagi kár 
megtérítésére való kötelezettség mellett, súlyos szolgálati vétséget 
képezvén, ellene is fegyelmi vizsgálat leend elrendelve. 

Budapest, 1888. ápril hó 15-én. 
Széchényi. 

Körrendelet valamennyi törvényhatóságnak, közigazgatási bizott
ságnak és kir. erdőfelügyelőségnek. 

(Az usztatás vagy tutajozás által okozott károk megtérítése iránt indított ügyekre 
vonatkozó tárgyi i l letékesség kérdésében.) 

13.182. szám. Kérdés merülvén fel aziránt, hogy az usztatás 
vagy tutajozás által okozott károk megtérítésére vonatkozó keresetek, 
mely hatóság vagy bíróság hatáskörében tárgyalandók, az igazságügyi 
m. kir. minister úrral egyetértőieg értesítem a czimet, hogy a kér
désben lévő károk megtérítésére vonatkozó keresetek nem a közigaz-



gatási hatósághoz, hanem mindenkor az illetékes bírósághoz benyúj
tandók, s illetve, hogy az usztatás vagy tutajozás által okozott károk 
elintézése a kir. biróságok hatásköréhez tartozik. 

A jogosulatlanul gyakorolt fausztatást vagy tutajozást ugyanis, 
az 1879. évi XXXI. t.-czikk 206. §-a erdőrendészeti áthágásnak 
minősiti, s miután ugyanazon törvény 60. §-a szerint, az erdőrendé
szeti áthágások által másoknak okozott károk megtérítése a polgári 
eljárás utján érvényesítendő, önként következik az, hogy a jogosu
latlanul gyakorolt fausztatásból és tutajozásból származó károk meg
térítése iránt indított ügyek a kir. biróságok hatásköréhez tartoznak. 

A jogosan gyakorolt usztatás vagy tutajozás által okozott károkért 
a kártérítési kötelezettség az erdőtörvény 201. §-ában meg van ugyan 
állapítva, de azon kérdést, vájjon a kártérítési igény a biróság vagy 
pedig a közigazgatási hatóság előtt érvényesitendő-e, az 1879. évi 
XXXI. t.-czikk a tutajozásra és usztatásra kiterjedőleg kifejezetten el 
nem rendeli s csakis az usztatás tekintetében rendelkezik annyiban, 
a mennyiben a 204. §-ban kimondja, hogy a jogosan gyakorolt usz
tatás által szenvedett károk megtérítésére irányuló keresetek az ille
tékes bíróságnál, a hirdetményi felhívástól számított 15 nap alatt 
inditandók meg. 

A törvény ezen intézkedésének alapját azon elvi álláspont ké
pezi, hogy a magánjogi viszonyokat tárgyazó kártérítési igények érvé
nyesítése, ha csak kivételes szabály mást uem állapit meg, a biró
ságok hatáskörébe tartozik. És habár az erdőtörvény azt, hogy a 
jogosan gyakorolt tutajozásból eredő károk megtérítésére irányuló kere
setek a biróságok hatáskörébe tartoznak, kifejezetten nem mondja is 
ki, még sem szenvedett kétséget az, hogy az ilyen káritési ügyek a 
biróságok hatásköréhez tartoznak, mert minden kártérítési ügy, hacsak 
különös jogszabály ellenkezőt nem rendel, a biróságok hatásköréhez 
tartozónak tekintendő, s mert az erdőtörvény a közigazgatási ható
ságoknak tárgyi illetékességét a kérdéses kártéritési igények bírálására 
meg nem állapítván, azok a közigazgatási hatóságok hatáskörében el 
nem intézhetők. 

Utasítom ennélfogva a törvényhatóságot, közigazgatási bizott
ságot és kir. erdőfelügyelőséget, hogy mindazon esetekben, midőn 
valamely kárt szenvedett fél a kár megtérítésére vonatkozó keresetet 
a közigazgatási hatósághoz nyújtaná be, azt esetről-esetre értesítse, 
hogy a tutajozás által okozott kárának mértéritése iránt közvetlenül 
az illetékes kir. bírósághoz forduljon. 

Budapest, 1888. márczius hó 25-én. 
A minister helyett: 

Maflekovich. 



Körrendelet valamennyi m. kir. erdőhatóságnak. 
(A fausztatás és tutajozás jogának a vizi könyvbe való bejegyzésére vonatkozó 

bejelentés körül követendő eljárás tárgyában). 

14.620. sz. 1886. évi 56.200 számú körrendeletem kapcsában 
utasítom az erdőhatóságot, hogy az 1885. évi 45.689. számú általános 
rendelet 1. s 2. §-ai értelmében az illető törvényhatóságokhoz már 
beadott és ezután azokhoz intézendő bejelentés mellé: 

1. h e l y s z í n r a j z u l az -1 : 75000-hez való katonai térkép 
használtassák, melyen az u s z t a t á s - vagy t u t a j o z á s r a szolgáló 
folyó, patak vagy úsztató csatorna kék színnel kifestendő. Az erdő
terület, melyről a fa került, tusvonallal kerítendő körül. 

Az usztatásra és tutajozásra szolgáló építmények, u. m. víztartók, 
gátak, gerebek stb. czinóber színnel jelöleudők. 

Ezenkívül színes jelekkel feltüntetendők, a hidak, malmok és 
egyéb ipartelepek, melyek a fausztatás vagy tutajozás által érintve 
vannak. 

A faraktárhelyek carminnal kifesteudők. 
2. A mű é p í t m é n y e k r ő l elhelyezésüket ábrázoló külön hely

rajz ezenkívül a műépitmény alaprajza, hossz- és keresztmetszete, 
esetleg nézete állitandók elő, melyekről azok méreteit levenni lehessen. 
A legfontosabb méretek s z á m m a l is kiirandók, például: gátak 
magassága, szélessége. A műépitmények legczélszerübben milliméter 
papiroson készülnek. A lépték minden műépitményre nézve megjelö
lendő és méterben készítendő. 

3. Minden bejelentéshez külön m ű l e í r á s csatolandó, mely a 
fausztatás, tutajozás és az építmények mikénti használatát ismerteti. 

Az 1. és 2. pontban jelzett tervek a hivatalos formának meg
felelő nagyságban állitandók elő, s vászonra huzandók fel. 

A jelzett muukálatok benyújtásának határideje 1889. év végéig 
terjed, amelynek megtartását föltétlenül elvárom. 

Budapest, 1888. ápril 9-én. 
A miniszter megbízásából: 

Bedő. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 
(Az ingyen vagy árkedvezménynyel kiszolgáltatott erdei termékek, valamint a 
kedvezményes áron bérbe adott birtoktárgyak elengedett értéke, illetve érték-

külömbzetének nyilvántartása ügyében). 

15.547. szám. Utasítom az erdőhatóságot, hogy mindannyiszor, 
midőn oly erdei termékek, avagy bértárgyak díjtalan vagy kedvez
ményes áron való kiszolgáltatása, illetve bérbeadására nyer utasitást, 



a melyek értékesítéséből befolyó bevétel költségvetési fedezetet képez, 
azon értéket vagy bért, mely részben vagy egészben elengedtetik, egy 
felfektetendő jegyzékbe foglalja, illetve iktassa be olykép, hogy abból 
a részesített fél neve, az adomány vagy árengedmény tárgya és an
nak elengedett értéke, valamint a rendelet száma ki legyen vehető. 
Az e módon vezetett jegyzék minden év végével lezárandó és annak 
másolata ide felterjesztendő. 

Ezen jegyzékbe a folyó év január hó 1-től kezdve kiszolgálta
tott anyagok elengedett értéke, vagy a kiadott bérletek árkedvez
ménye is felveendő. 

Budapest, 1888. márczius hó 20-án. 
A minister megbízásából : 

Bedő. 

Körrendelet valamennyi kir. erdöfelügyelőségnek. 
(A kir. erdőfelügyeló'k és alerdőfelügyelők által utiátaláuyaikról kiállítandó nyug
tákban a napidíj, illetve fuvarköltség - átalányra eső részösszegek kitüntetése 

tárgyában.) 

3789. szám. A kir. erdőfelügyelők és alerdőfelügyelők utazási 
átalányainak felerészben napidíj, és felerészben fuvarköltség-átalányra 
való felosztása tárgyában az 1881. évi 12.223. szám alatt kibocsátott 
körrendeletem szerint az utazási átalányokról szóló nyugták csak a 
napidíjnak, tehát a nyugtázott összeg felének megfelelő bélyeggel 
látandók el. 

Mindazonáltal ezen rendeletem értelmében a szabályszerű bé
lyeggel ellátott nyugta egyik pénztárnál tévesen megleleztetett, a 
mire részben azon körülmény is alkalmat szolgáltatott, hogy a nyug
tában a napidíj, illetve fuvarköltség-átalányra eső részösszegek nem 
voltak kitüntetve. 

Hasonló téves leletezések és ezek folytán előfordulható felszó
lalások elkerülése czéljából utasítom a kir. erdőfelügyelőket és alerdő-
felügyelőket, hogy utazási átalányaikról kiállítandó nyugtáikban jövőre 
világosan tüntessék ki, a nyugtázott összegekből a napidíj, illetve 
fuvarköltség-átalányra eső részösszegeket. 

Budapesten, 1888. márczius hó 24-én. 
A minister megbízásából : 

Bedő. 


