
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(Az államerdészeti építkezésekre a pótkezelési időszak végén kiutalványozott 
hitelek nyilvántartása tárgyában.) 

31.003. sz. Kapcsolatban folyó évi 11.810. számú körrendele
temmel értesítem az erdőhatóságot, hogy a pótkezelési időszak végén 
kiutalványozott, illetve az építkezések folytatására a következő évre 
átutalt hitelösszegek a kiutalványozással egyidejűleg jelentés utján, 
az állami számvevőszéknek mindig tudomására hozandók. 

Az erdőhatóság számvevősége pedig tartozik ezen kiutalványo
zott hiteleket, mint terhelő hátralékokat külön nyilvántartani és minden 
hó végével, melyben ily kiutalványozott hitelek kifizetés végett tényleg 
érvényesíttetnek, egy az érvényesítési adatokat magában foglaló 
„hátralék-kezelési jegyzék"-et, a folyó évre vonatkozó utalványozási 
jegyzékekkel együtt, az állami számvevőszéknek beküldeni. 

Minthogy ezen hátralékkezelési jegyzékeknek czélja az állami 
számvevőszék által is vezetett nyilvántartásnál a kifizetésre vonatkozó 
okmányokat pótolni, ennélfogva a vonatkozó fizetési okmányok ada
tait is tartalmazniuk kell; maguk a kifizetési okmányok pedig az 
állami számvevőszéknek csak akkor küldendők be, ha ezek az állami 
számvevőszék által a hátralékkezelési jegyzékek alapján esetről-esetre 
bekivántatnak. — Budapest, 1888. június 19-én. 

A minister megbízásából : 
Bedő. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak, az erdő
akadémiának és az erdőőri szakiskoláknak. 

(A pusztai talpas-tyuk kímélése ügyében.) 

32.042. szám. Arról értesültem, hogy a pusztai talpas-tyuk 
(Syrrhaptes paradoxus) hazánkban több helyen mutatkozik, ennélfogva 
miután ezen madár nálunk való megtelepedésének lehetősége nincs 
kizárva, utasítom a kincstári erdőhatóságot és szakintézeteket, hogy 
az emiitett madarat a kezelésök alatt álló vadászterületeken feltétle
nül kíméljék és ápolják, életmódját megfigyeljék s erre a vadászati 
bérlőket és a szomszédos birtokosokat is felkérjék. 

Budapest, 1888. június hó 23-án. 
A minister megbízásából : 

Bedő. 



Körrendelet valamennyi m. kir. erdőhatóságnak. 
(A nyugdíj-törvén y 43. §-ána k értelmezés e tárgyában , a z erdöőró k árváina k neve -

lési járuléká t i l letőleg. ) 

Az 1 8 8 5 . évi XI. t. cz. 4 3 . §-ának 3-ik bekezdésében foglalt 
azon megszor í tás : „hogy a nevelés i járuléknak, valamennyi gyermekre 
eső összege az özvegyi ellátás összegét meg nem haladhatja", — n é 
mely erdő-hatóság részéről akként magyaráztatván, hogy az nemcsak 
a tisztviselők, tanárok és a nyugdij-jogosult tanitók után maradott 
gyermekek nevelés i járulékaira vonatkozik, hanem az altisztek és erdő
őrök után maradott gyermekekre is, — értesítem ennélfogva az erdő
hatóságokat, hagy az emiitett szakasz 3-ik bekezdésében foglalt meg
szorítás az ugyancsak ezen §. 2. és 3. pontjaiban felsoroltak (altisztek, 
erdőőrök) gyermekeinek nevelési járulékaira nem terjeszthető ki. 

Budapesten, 1 8 8 8 . április 28-án . 
A miniszter he lye t t : 

Matlekovics. 

Körrendelet valamennyi kir. erdőhatóságnak. 
(Az erdészet i orvoso k álta l kiállítand ó egészség i bizonyítványo k ügyében. ) 

2 3 . 6 9 7 . sz. Az erdészeti szolgálat természete feltétlenül megkí
vánja azt, hogy az erdőtisztek és erdőőrök ép, erős, edzett testalkattal , 
különösen jó látó, halló és beszélő képességge l bírjanak. Több izben 
megtörtént, hogy kincstári orvosoknak ezen minősítést igazoló bizo
nyítványai alapján az erdőőri szakiskolákra, s i l letve erdészeti szolgá
latra egyének vétet tek fel, kikről utólag bebizonyosodott , hogy ezen 
minőséggel nem birnak, minélfogva azokat az intézetből elbocsátani 
kellett , avagy szolgálatban alkalmazni nem lehetett . 

Ugyanez következett be, midőn a jó orvosi bizonyítvány daczára 
az illetők gyógyithatlan bujasenyvben, avagy trachomában szenvedtek, 
mely esetekben a ragály megfészkelődése az intézetekben kiszámit-
hatlan veszede lmeket idézhetett volna elő. ha az intézetek orvosai 
által a legnagyobb szigorral nem teljesíttetik a felülvizsgálat. 

A szigorú felülvizsgálat által s ikerült ugyan eddig az intézeteket 
a ragályoktól megóvni , ez azonban mind az államnak, mind az ille
tőknek feles leges költséget okoz s gyakran oly egyéneket sújt, kik 
jóhiszemüleg s orvosi szakvélemény alapjáu lépvén az erdészeti pályára, 
az utazási köl tségeket csak nagy áldozat útján képesek előteremteni, 
vagy a visszautazásra azt épen az ál lamnak kell adományozni. 

Ezeknél fogva felhívom a kir. erdőhatóságokat, hogy a kerüle
tekben alkalmazott kiucstári orvosokat szigorúan utasítsák, miszerint 



az erdészeti szolgálatba, avagy erdőőri szakiskolába való felvételért 
folyamodóknak részükről adandó orvosi bizonyítványok kiállításánál a 
legnagyobb szigorral és óvatossággal járjanak el és hogy különösen 
azt igazolják, hogy az illetők ép, erős, teljesen egészséges, munkához 
és az időjárás viszontagságaihoz szokott és edzett testalkattal, s kü
lönösen jó látó, halló és beszélő képességgel birnak-e. 

Budapest, 1888. május hó 3-án. 
A minister megbízásából: 

Bedő. 

Körrendelet valamennyi m. kir. erdőfelügyelőségnek. 
(Az erdőbirtokosoknak az üzemtervek készítésénél és az erdők kezelésénél meg 
nem bizhatóknak ismert erdőtisztekre s illetve vállalkozókra való figyelmeztetése 

ügyében.) 

31186. szám. Több eset fordult elő, hogy az üzemtervek készí
tésére vállalkozott erdőtisztek az elvállalt kötelezettségnek nem felel
tek meg, s hogy munkadíj előlegek felvétele után más kerületekbe 
távoztak el a nélkül, hogy az erdőbirtokosokat a felvett előlegek 
tekintetében kárpótolták volna. 

Tekintettel azon körülményre, hogy a vállalkozók ily eljárása 
nem csak az erdőtörvény végrehajtása ellen gördit akadályokat, hanem 
az erdőbirtokosok megkárosítását is vonja maga után, s a szorgalmas 
és kötelességöket jól és pontosan teljesítő erdőtisztek ellen is bizal
matlanságot ébreszt: utasítom a kir. erdőfelügyelőséget, hogy az erdő
birtokosokat a részéről meg nem bizhatóknak ismert erdőtisztekre s 
illetve vállalkozókra minden előforduló esetben figyelmessé tegye s 
gondoskodjék az iránt, hogy az üzemtervek készítése és az erdők 
kezelése meg nem bizható erdőtisztek vagy vállalkozók kezébe ne 
kerüljön. 

Egyidejűleg rendelem, hogy a mennyiben a kir. erdőfelügyelőség 
kerületében is előfordult oly eset, hogy valamely vállalkozó vagy 
erdőtiszt elvállalt kötelezettségének nem felelt meg, s az elvállalt 
munkálatok teljesítése körül követett eljárása alapján méltán soroz
ható oly egyének közzé, kik a birtokosok bizalmára s további mun
kálatok elnyerésére nem érdemesek, ezen meg nem bizható egyének 
nevét s jelenlegi állását és a mennyiben tudva van, lakását is, leg
később nyolcz nap alatt ide jelentse fel, s egyidejűleg jelölje meg 
azon okokat s illetve mulasztásokat, melyek alapján az illető meg
bízhatóságát kifogásolja és a további munkálatok kiadásánál mellő
zendőnek véli. — Budapesten, 1888. június hó 16-án. 

A minister megbízásából: 
Bedő. 


