ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
KÖRRENDELET.
Valamenyi vármegyei és városi közigazgatási erdészeti bizottságnak.

(Az 1879. X X X I . t.-cz. és az 1 8 9 8 : X I X . t.-cz. végrehajtása
körébe tartozó némely ügyek elintézésénél követendő eljárás
tárgyában.)
62060/1.3b—1904. sz. földm. min. Addig is, a mig az erdé
szeti törvényeknek s az ezek végrehajtása tárgyában kiadott utasí
tásoknak foganatba vett átvizsgálásával kapcsolatosan az erdészeti
administratio szükségesnek mutatkozó egyszerűsítése iránt teljes
részletességei intézkedném, már most szükségesnek tartom az eljárás
egyszerűsítése és gyorsítása czéljaból felhatalmazni a közigazgatási
erdészeti bizottságot arra, hogy az alábbi pontokban felsorolt
ügyeket az ugyanott meghatározott feltételek és eljárás szerint I.
fokulag saját hatáskörében elintézhesse. Nevezetesen:
I. Az 1881. évi 10092. számú utasítás II. 3. §. e) pontjában
foglaltaktól eltérően felhatalmazom a közigazgatási erdészeti bi
zottságot, hogy a rendszeres erdőgazdasági üzemtervek elkészítésére
és beterjesztésére az ez iránt folyamodó erdőbirtokosoknak egy
éven tul nem terjedhető időhaladékot engedélyezhessen; illetőleg
olyan esetekben, midőn a rendszeres erdőgazdasági üzemterv elké
szítését és beterjesztését fontos körülmények sürgőssé teszik, erre
egy évig terjedhető záros határidőt tűzhessen ki.
II. Az 1881. évi 10092. számú utasítás II. 3. §. g) pontjától
eltérően felhatalmazom a közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy
a jóváhagyott rendszeres erdőgazdasági üzemtervektől és a meg
állapított ideiglenes erdőgazdasági üzemtervektől való eltérések
engedélyezésére vonatkozó kérelmeket, továbbá a gazdasági tervvel
még nem biró erdők jelenlegi állományának megváltoztatását
czélzó kérelmeket az alább következő 1—16. pontokban foglalt
rendelkezések szerint erdőrendészeti szempontból I. fokulag el
intézhesse.
1. A birtokos indokolt kérelmére engedélyt adhat az erdő
gazdasági üzemtervek szerint már esedékessé vált, de a birtokosok
által ki nem használt (megtakarított) vágásterületeknek, illetőleg

fahozamoknak a kihasználására, kivéve azt az esetet, ha az erdő
teriiletében, avagy faállományában időközben olyan lényeges vál
tozások állottak be, a melyek miatt az üzem- és hozamszabályozásnak
egészen uj alapokra való fektetése elkerülhetlenné vált. Ebben az
esetben a kérelem az előirt időben, vagy esetleg soronkivül fo
ganatosítandó üzemátvizsgálással kapcsolatban, vagy pedig az eset
leg szükségessé vált egészen uj üzemterv keretében lesz elintézendő.
2. A birtokos indokolt kérelmére engedélyt adhat az erdő
gazdasági üzemtervekben előirt vágásterületeknek, illetőleg fahoza
moknak soronkivül való, illetőleg az üzemtervben előirt kihasz
nálási módtól eltérő módon való kihasználására, de csak azon
területek határvonalain belül, a melyek a részletes fahasználati
tervben, illetőleg az általános üzemtervben az engedélyezés évétől
számított legközelebbi 10 évre kihasználásra előirattak.
Figyelmeztetem azonban a bizottságot, hogy a mennyiben az
engedélyezés évétől számított legközelebbi 10 év szálerdőknél a
folyó félfordulószakon, sarjerdőknél pedig a folyó fordulószakon
túlterjedne, a következő félfordulószakba, illetőleg fordulószakba
eső területrészeken a kérelmezett fahasználatot csak abban az
esetben engedélyezheti, ha az erdő területében, vagy faállományá
ban az engedélyezés évéig nem fordultak elő olyan változások, a
melyek az üzem- és hozamszabályozásnak a következő félforduló
szakra, illetőleg fordulószakra vonatkozólag uj alapokra való
helyezését teszik szükségessé.
Figyelmeztetem továbbá a bizottságot, hogy olyan birtokosnak,
a kinek a fentebbiek szerint rendkívüli fahasználatot már enge
délyezett, addig a mig az ezáltal előidézett tulhasználat meg nem
takaríttatik, ujabb fahasználati engedélyt előzetes jóváhagyásom
nélkül nem adhat.
3. Szél, hó, viz, jég, tűzkárok s egyáltalában elemi csapások
következtében megrongált, okszerűen fenn nem tarható, vagy
erdővédelmi és erdőfentartási szempontból mielőbb kihasználandó
faállományoknak kihasználását az erdőnek kihasználásra elő nem
irt részeiben is engedélyezheti, sőt szükség esetén elrendelheti és
a mennyiben a szóban lévő fahasználat olyan természetű és mértékű,
hogy az illető erdő további rendszeres használatának megálla
pításához uj hozamszabályozás szükséges, a fahasználat engedélye-

zésével egyidejűleg elrendelheti az erdőgazdasági üzemtervnek
a legközelebbi üzemátvizsgáláskor, vagy szükség esetén azonnal
való megfelelő átdolgozását.
4. Az erdőgazdasági üzemtervekben elő nem irt előhasználatokat, továbbá azokat a fahasználatokat, a melyek erdőápolás,
erdőnevelés czéljából szükségesek, továbbá az elő nem irt utó
használatokat a megengedhető, illetőleg a szükséges mértékben az
ápolásra, nevelésre, felszabadításra,
védelemre szoruló összes terü
leteken engedélyezheti, sőt szükség esetén el is rendelheti.
5. A rendkívüli körülmények folytán elodázhatlanná vált
soronkivüli fahasználatokat szükség esetében a legközelebbi 10
évben való kihasználásra előirt területek határvonalain kivül is
engedélyezheti, kivéve azt az esetet, ha az ilyen fahasználatok az
üzem- és hozamszabályozás uj alapokra való fektetését feltétlenül
maguk után vonnák.Ebben az esetben a fahasználati kérelem kimerítő,
sürgős javaslattal hozzám terjesztendő fel.
6. Az 1898: X I X . t.-cz. második czimének hatálya alá tartozó
erdők birtokosai (közbirtokosságok, volt úrbéres birtokosságok)
által beterjesztett fahasználati kérelmek elintézése alkalmával, a
mennyiben a kért fahasználatot fentebbi 1—5. pontokban foglalt
felhatalmazás alapján I. fokulag saját hatáskörében engedélyezi,
egyszersmind az engedélyezett rendkívüli fahasználatból befolyó
jövedelem hováforditása iránt is saját hatáskörében intézkedhetik
az idézett törvény 31. §-ának második bekezdésében foglalt rendel
kezések szerint.
7. Az erdőgazdasági üzemtervek szerint esedékes, vagy az
erdőgazdasági üzemtervektől eltérően engedélyezett vágásterületek,
vagy faanyagok kihasználásának befejezésére és a vágásterületek,
használati területek kitakarítására az erdőgazdasági üzemtervekben,
vagy a külön hatósági intézkedésekben megszabott határidőt az
erdőbirtokos kérelmére megokolt esetekben egy ízben meghosszab
bíthatja, egyidejűleg intézkedvén a vágásterület (használati terület)
beerdősitésére megszabott határidő megfelelő meghosszabbítása
iránt is.
8. Az erdősítéseknek az erdőgazdásági üzemtervektől, vagy a
külön hatósági intézkedések előírásaitól eltérő fanemmel és módon
való foganatosítását indokolt esetekben engedélyezheti s a mennyi-

ben az eltérés szükségessége állandó jellegű, egyidejűleg elrendel
heti, hogy a gazdasági üzemtervnek illető rendelkezései a legköze
lebbi üzemátvizsgáláskor megfelelően módosíttassanak.
9. Az erdősítések foganatosítására indokolt kérelem alapján
időhaladékot engedélyezhet, ez az időhaladék azonban a legköze
lebbi üzemátvizsgálás időpontján tul nem terjedhet.
10. Qlyan erdőkben, a melyekben a legeltetés az erdőgazdasági
üzemtervek rendelkezései szerint általában tiltva van, a legeltetést
a megfelelő feltételek mellett engedélyezheti, de csak azokon a
területrészeken, a hol a legeltetés minden kár nélkül gyakorolható,
s egyidejűleg elrendelheti, hogy a legeltetés az erdőgazdasági
üzemtervben a legközelebbi üzemátvizsgálás alkalmával a birtokos
szükségletének és az erdő gazdasági viszonyainak megfelelően
újból szabályoztassék.
11. Olyan erdőkhen, melyekben a legeltetés a gazdasági
üzemtervekben általánosan megszabott elő- és utótilalommal van
korlátozva, az elő- és utótilalom időtartamát a fanem, üzemmód,
továbbá a talaj és a termőhelyi viszonyok figyelembe vételével,
a legelő állat nemének megfelelően egyes területrészeken, vagy
általánosságban is megfelelően módosíthatja.
12. Még be nem erdősitett, begyomosodott vágásterületeken
a legeltetést, abban az esetben, ha az illetékes szakvélemények
szerint a talajnak az erdősítéshez való előkészítése czéljából szük
séges — az erdősítés határidejének a szükséges mértékben való
egyidejű meghosszabbítása mellett — az erdqsit.es tényleges foga
natosításáig kivételesen engedélyezheti; s hasonlóképpen a már
beerdősitett vágásterületeken is megengedheti a mérsékelt legel
tetést, de csak juhokkal és csak abban az esetben, ha az illetékes
szakvélemények szerint a legeltetés a fiatalost elnyomással fenye
gető gyomnövényzet letaposása és irtása szempontjából hasznos
lehet, egyéb tekintetben pedig számbavehető károkat nem okozhat;
ez az utóbbi engedély első izben csak kísérletképpen és csak
egy év tartamára adható meg, azután pedig, ha az előző év
tapasztalatai a legeltetés további gyakorlását megengedhetőnek
mutatják is, legfeljebb két izben hosszabbítható meg ugyancsak
egy-egy év tartamára.
13. A makkoltatást, a mennyiben az az illető erdőgazdasági

üzemtervben nem lenne előirva, engedélyezheti, de csak oly mérték
ben és módon, hogy a természetes felujulás veszélyeztetve ne legyen.
14. Az erdőgazdasági üzemtervektől eltérő tűhasználatot enge
délyezhet azokon a területeken és oly módon, a hol és a mely
kihasználási mód mellett a vetések, ültetvények, vagy a megtelepült
fiatalosok tönkretételétől tartani nem lehet.
15. Az erdő egyes kisebb részeinek kőbánya, kavicsbánya,
homokbánya, agyagbánya nyitása, továbbá ut, nyiladék, marha
csapás, marhadelelő, rakodóhely, csatorna, dögtér stb. létesítése
czéljából való kihasitását engedélyezheti, de .ha ilyen czélokra
akkora területeknek az igénybe vétele terveztetik, a melyeknek a
tulajdonképpeni erdőgazdasági kezelés alól való elvonása az üzemés hozamszabályozásnak módosítását vonja maga után, a kérelem
indokolt javaslat kíséretében hozzám terjesztendő fel.
16. Azon erdőkben, melyekre nézve sem a rendszeres, sem
az ideiglenes erdőgazdasági üzemterv még megállapítva nincs, a
sürgős természetű fahasználatokat az erdő évi valószínű fatermésének megfelelő mértékben engedélyezheti, valamint engedélyez
heti az elkerülhetetlenül szükséges mellékhasználatokat is; ezekkel
egyidejűleg azonban az erdő ideiglenes gazdasági üzemtervének
megállapítása iránt hozzám megokolt előterjesztést kell tennie.
III. Az 1880. évi 23374. szám alatt kiadott utasítás utolsó
előtti (Q-ik) pontjában foglaltaktól eltérően felhatalmazom a köz
igazgatási erdészeti bizottságot, hogy szálerdőknél a minden fél
fordulószak végén, sarjerdőknél pedig a minden fordulószak végén
foganatosítandó üzemátvizsgálások alkalmával a jövő félforduló
szak, illetőleg a jövő egész fordulószak számára felállított részletes
használati és felu/itási terveket jóváhagyja olyan esetekben, a midőn
azokban a használatok és felújítások az általános üzemtervnek az
illető időszakra vonatkozólag megállapított kereteiben terveztetnek,
illetőleg ezen keretektől lényegesen el nem térnek.
IV. Az 1898. évi X I X . t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott
1899. évi 15217. számú rendelet I. rész 21. §-ának utolsó bekezdé
sében, továbbá az 1903. évi 104415. számú körrendelet I. pont
jában foglalt rendelkezéstől eltérően felhatalmazom a közigazgatási
erdészeti bizottságot, hogy az 1898. évi X I X . t.-cz. 1. §-ának a),
b), c), d), f) és g) pontjai (tehát az e) pont kivételével az 1. §.

többi összes pontjai) alá tartozó eddig még állami kezelésbe nem
vett erdőknek és kopár területeknek állami kezelésbe vétele iránt
saját hatáskörében I. fokulag intézkedjék, illetőleg, hogy az emiitett
területekre nézve az állami kezelés kötelezettségét kimondó I. fokú
határozatait csakis felebbezés esetén terjeszsze jóváhagyásom alá.
Megjegyzem, hogy a közigazgatási erdészeti bizottságnak
szóban levő határozataiban meg kell állapítania azt az időpontot
is, a melytől kezdve az állami kezelés költségei az illető birtokos
által fizetendő; a mire vonatkozólag szorosan betartandó szabályul
közlöm, hogy ez az időpont általában véve a tényleges állami
kezelésbe vétel napját követő hónap 1-ében állapítandó meg, s
megjegyzem továbbá, hogy a még ezután újólag állami kezelésbe
veendő erdők és kopár területek után a közigazgatási erdészeti
bizottság saját hatáskörében üzemtervkészitési
költségeket nem
vethet ki.
A mennyiben tehát különös figyelmet érdemlő körülményeknél
fogva, az előbbeni bekezdéstől való eltérést esetleg megokoltnak
tartaná, ilyen esetekben a kezelési költségjárulékok kivetésének
időpontjára nézve, illetőleg az üzemtervkészitési költségek kivetésére
nézve hozzám megokolt előterjesztést kell tennie.
Az állami kezelés kötelezettségét megállapító feltételeket az
1899. évi 15217. számú végrehajtási rendelet felsorolja, mind
amellett félreértések kizárása czéljából figyelmeztetem a közigaz
gatási erdészeti bizottságot, hogy az 1898. évi X I X . t.-cz. 1. §-ának
f) pontja alatt felsorolt erdőkre nézve az állami kezelés kötelezett
sége akkor következik be, ha az illető birtokos erdeje kezelésére
saját költségén külön szakértő erdőtisztet nem alkalmaz. A törvény
1. §-ának f) pontja alatt említett erdők birtokosai ugyanis közös
erdőtiszt tartására nem egyesülhetnek s ennélfogva, ha az állami
kezelést mellőzni kívánják, mindegyiküknek külön-külön kell saját
költségén szakértő erdőtisztet
alkalmazni.
Arra is figyelmeztetem továbbá a közigazgatási erdészeti
bizottságot, hogy az 1898. évi X I X . t.-cz. 1. §-ának g) pontjában
emiitett kopár területekre nézve az állami kezelésbe vétel kötele
zettségét addig, mig az illető területnek a beerdősitendő kopár
területek közé való felvételét elrendelő •hatósági intézkedés jog
erőre nem emelkedett, kimondani nem lehet.

Végül megjegyzem, hogy a mennyiben egyes területek állami
kezelésbe vételével kapcsolatosan az erdők nyilvántartási
törzs
könyvének helyesbítése is szükségessé válik, a közigazgatási erdé
szeti bizottságnak ez iránt hozzám, az állami kezelést kimondó
jogerős határozat bemutatása mellett, előterjesztést kell tenni.
V. Kapcsolatban az 1899. évi 15217. számú végrehajtási ren
delet I. rész 29. §-ában és II. rész 137. §-ában foglalt rendel
kezéssel és eltérően az 1903. évi 104415. számú rendelet III.
pontjától, felhatalmazom a közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy
az idézett végrehajtási rendelet I. rész 28. §-a, II. rész 132. §-a
szerint elkészített és állandóan vezetendő nyilvántartásokba már
bejegyzett adatoknak helyesbítésére, módosítására vonatkozó I. fokú
határozatait csakis abban az esetben terjeszsze jóváhagyásom alá,
ha a határozatok ellen fellebbezések adattak b e ; megjegyezvén,
hogy a mennyiben a szóban levő nyilvántartások helyesbítésével
kapcsolatban valamelyik birtoknak az állami kezelés alul való
kibocsájtását határozná el, ez a határozata minden esetben jóvá
hagyásom alá terjesztendő.
A közigazgatási erdészeti bizottságnak az előbbeni bekez
désben emiitett nyilvántartások helyesbítésére, módosítására vonat
kozó határozataiban egyúttal az illető erdőre, vagy kopár területre
kivetett kezelési költségjárulékoknak (és üzemtervkészitési költ
ségeknek, ha t. i. ilyenek is ki vannak vetve) megfelelő módo
sítása iránt is intézkedni kell, szoros miheztartásul megyjegyezvén,
hogy az emiitett költségek módosításának kezdő időpontja álta
lában véve a határozat keltét követő félév kezdetében állapí
tandó meg.
Végül megjegyzem, hogy a mennyiben az 1898. X I X . t.-cz.
végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások helyesbítése folytán
az erdők nyilvántartási törzskönyvének megfelelő adatai is helyes
bítésre szorulnának, a közigazgatási erdészeti bizottságnak utób
binak elrendelése iránt, az 1898. X I X . t.-cz. végrehajtásával kap
csolatos nyilvántartások helyesbítése iránt hozott s jogerőre
emelkedett határozatának csatolása mellett, hozzám szintén előter
jesztést kell tenni.
VI. Eltérően az 1899. évi 15217. számú végrehajtási rendelet
I. rész 68. §-ától, felhatalmazom a közigazgatási erdészeti bizott-

ságot, hogy megokolt esetekben a már jóváhagyott erdőőrzési
szervezetek megfelelő módosítása iránt saját hatáskörében intéz
kedhessek, kivéve azt az esetet, ha a módosítás az erdőbirtokosok
nagyobb megterhelését (a szervezett létszám és javadalmazás emelése
esetén) vagy az erdőőrzés intensivitásának csökkentését (a szervezett
létszám és javadalmazás apasztása esetén) vonja maga
utánIlyen esetekben a szervezet módosítását elrendelő határozat előzetes
jóváhagyásom végett ezentúl is hozzám terjesztendő fel.
VII. A közigazgatási erdészeti bizottság elnökének az 1898.
X I X . t.-cz. 6 1 . §-ának utolsó bekezdésében emiitett hatáskörét, a
mely szerint a közigazgatási erdészeti bizottság hatásköréhez tar
tozó, halasztást nem tűrő esetekben saját felelősségére intézkedhetik,
a jelen rendelet nem szünteti meg.
Hatályban marad továbbá az 1897. évi 3252. számú körren
deletnek az az intézkedése is, a mely szerint el nem odázható
sürgős esetekben, a szükséges rendkívüli erdőhasználatokat, a köz
igazgatási erdészeti bizottság elnöke saját felelősségére engedé
lyezheti, mind a mellett egyfelől azzal a kiterjesztéssel, hogy ilyen
engedélyeket a bizottság elnöke az állami kezelés alatt nem álló
erdők birtokosainak is adhat s más felől azzal a korlátozással,
hogy az elnöknek ez a hatásköre a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak a jelen rendelet II. pontjában megállapított hatáskörén tul
nem terjedhet.
VIII. A jelen rendeletben emiitett ügyeknek tárgyalásra
való előkészítésénél, érdemleges tárgyalásánál és I. fokú határozattal
való elintézésénél ugyan az az eljárás követendő, a mely a köz
igazgatási erdészeti bizottság I. fokú intézkedési köréhez tartozó
összes ügyekre vonatkozólag a fenálló szabályokban, utasításokban
és rendeletekben elő van írva.
Különössen is figyelmeztetni kívánom azonban a közigaz
gatási erdészeti bizottságot e tekintetben a következőkre:
1. Üzemtervektől, vagy üzemtervet pótló hatósági intézke
déstől eltérő fahasználat és mellékhasználat csak az erdőbirtokosnak,
illetőleg az erdőbirtokos törvényes képviselőjének, vagy meg
hatalmazottjának kérelme alapján engedélyezhető.
Másoknak a birtokos nevében, vagy a birtokos hozzájárulására

vagy szerzett jogokra való egyszerű hivatkozással beterjesztett ilyen
kérelmei tárgyalás alá sem vehetők.
Az 1 8 9 8 : XIX. t.-cz. II. czime alá tartozó közös "birtokosságoknak
ilyen ügyekben beadott kérvényeihez csatolniuk kell a kérelem
tárgyában törvényszerűen hozott s jogerőssé vált gyűlési határo
zatot is; ettől való eltérésnek csak azon sürgős esetekben lehet
helye, a midőn a közös birtokosság elnökének — a gyűlés utó
lagos jóváhagyásának reményében — nemcsak joga, hanem köteles
sége is eljárni.
Az O felsége legfelsőbb kegyurasága alá tartozó egyházi
személyek és testületek haszonélvezetében levő erdőkben fogana
tosítandó rendkívüli használatok engedélyezése iránt benyújtott
kérvények tárgyalásához pedig a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter ur előzetesén megszerzendő elhatározásának, illetőleg
észrevételeinek bemutatása is mindig megkövetelendő; az ezekkel
fel nem szerelt beadványok tehát érdemleges tárgyalás előtt kiegé
szítés végett visszaadandók.
2. A tárgyalás alá kerülő ügyek megfelelő előkészítése tekin
tetében megjegyzem, hogy az állami kezelés alatt álló erdőket és
kopár területeket illető ügyekben a m. kir. állami erdőhivatal és
a kir. erdőfelügyelőség szakvéleménye, az állami kezelés alatt nem
álló erdőbirtokokat illető ügyekben pedig a kir. erdőfelügyelőség
szakvéleménye mindig meghallgatandó.
Továbbá az állami kezelésbevétellel kapcsolatos járulékkivetésre
és az 1898 : X I X . t.-cz. alapján vezetett nyilvántartások helyesbí
tésével kapcsolatos járulék módosításokra vonatkozó intézkedések
megtétele előtt pedig a m. kir. állami erdőhivatalok által 3 pél
dányban bemutatott kivetési lajstromokat, illetőleg szaporodási és
apadási lajstromokat a m. kir. pénzügyi igazgatóság mellé rendelt
számvevőséggel, illetőleg számvevőségi kirendeltséggel is meg kell
vizsgáltatni és záradékoltatni.
3. Az ügyek előkészítése után szabályszerűen meghozott I. fokú
határozatok rendelkező részében tüzetesen megállapitandók mind
azok a módozatok és feltételek, melyek szerint a határozat végre
hajtandó.
E tekintetben különösen is figyelmeztetem a közigazgatási
erdészeti bizottságot arra, hogy:

A) az erdőgazdasági üzemtervektől, vagy az üzemtervet pótló
hatósági intézkedésektől eltérő fahasználatok
engedélyezésére
vonatkozó határozatokban mindig szabatosan meg kell állapítani:
a) a fahasználat helyét és mértékét;
b) a fahasználat kijelölésének és értékesítés esetében meg
becslésének módját;
c) a vágatás, termelés, szállítás, kitakarítás befejezésének határ
idejét;
d) az erdősítések foganatosításának módját és idejét;
e) a kihasznált területek tilalmazására vonatkozó intézkedéseket;
f) a rendkívüli fahasználat által bekövetkező tulhasználat meg
takarításának idejét és módját;
g) azokat a feltételeket, a melyek az engedélyezett fahasználat
utján elérni kivánt czél teljes biztosítása érdekében teljesitendők;
h) a. faanyagok értékesítése esetén az értékesítési eljárás módját
és a lehető legkedvezőbb eredmény biztosítását czélzó feltételeket,
továbbá a befolyó vételár hováforditására vonatkozó kikötéseket;
továbbá intézkedni kell a határozatokban az iránt, hogy:
i) az engedélyezett fahasználat mennyisége és értéke fogana
tosítás után a rendszeres gazdasági üzemterv tartozékát képező
üzemnyilvántartásba bejegyeztessék, illetőleg az ideiglenes gazda
sági üzemtervvel kapcsolatban nyilvántartassák;
j) az engedélyező határozat a jóváhagyott rendszeres gazda
sági üzemterv mindkét példányához hozzáfüzessék, illetőleg az
ideiglenes gazdasági üzemterv mellett megőriztessék, stb.
B) Uj erdőbirtokok és kopár területek állami kezelésbe vételét
elrendelő határozatokban pedig:
a) meg kell szabatosan jelölni az állami kezelésbe adandó
erdő, illetőleg kopár terület czimét, helyrajzi adatait és kiterjedését
(község, melynek határában az erdő, illetőleg kopár terület fekszik;
birtokos neve és lakóhelye; a terület kat. helyrajzi száma, a terület
kiterjedése kat. holdakban);
b) ki kell tüntetni az állami kezelésbe adandó terület minő
ségét (erdő, véderdő, kopár terület, volt úrbéreseknél, hogy a
terület erdőilletőséget, legelőilletőséget, vagy más jogczimen szer
zett vagyont képez-e);

c) hivatkozni kell az 1 8 9 8 : XIX. t-cz. 1. §-ának arra a pontjára,
a melynek alapján az állami kezelésbe való átadás elrendeltetett;
d) intézkedni kell az erdő, illetőleg kopár területnek a meg
felelő jövedelmezőségi osztályba való besorozása iránt;
e) ki kell vetni a megfelelő kezelési költségjárulékot;
f) el kell rendelni az állami kezelésbe adandó erdőnek,
illetőleg kopár területnek a megfelelő nyilvántartásokba való
bevezetést;
g) értesíteni kell a birtokost, hogy az erdőt, illetőleg kopár
területet melyik m. kir. járási erdőgondnokság, illetőleg m. kir.
állami erdőhivatal fogja kezelni; el kell rendelni az átadás-átvételt
és erre határidőt kell kitűzni;
h) az 1 8 9 8 : X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó birtokoknál — a
törvény 4 3 . §-ára való hivatkozással — el kell rendelni a közös
birtokosság ideiglenes megalakulását és a megválasztott vagy meg
hatalmazott ideiglenes elnök nevének bejelentését, stb.
IX. A közigazgatási erdészeti bizottságnak a jelen rendeletemben
nyert felhatalmazás alapján hozott elsőfokú határozatai ellen a kir.
erdőfelügyelő felebbezéssel élhet.
Felebbezését, ha az ülésen, a melyen a határozat hozatott,
jelen volt, egyszerűen szóbelileg is előterjesztheti, mely esetben az
iratok a szóbelileg bejelentett felebbezésre való hivatkozással
döntés végett hozzám azonnal felterjesztendők. Jogában áll azonban
a kir. erdőfelügyelőnek szóbeli felebbezésével egyidejűleg azt is
bejelenteni, hogy felebbezését 15 napon belül írásban is befogja
terjeszteni. Ebben az esetben az iratok a kir. erdőfelügyelő írásbeli
felebbezésével és esetleg a közigazgatási erdészeti bizottság erre
vonatkozó észrevételeivel felszerelve terjesztendők fel hozzám.
Ha azonban a kir. erdőfelügyelő bejelentett írásbeli felebbezése 15 napon belül nem érkeznék be, az iratokat ennek meg
említésével minden további késedelem nélkül fel kell terjeszteni.
Az olyan határozat, melynek meghozatalánál a kir. erdőfel
ügyelő nem volt jelen, a mennyiben az a kir. erdőfelügyelő előze
tesen megadott Írásbeli véleményétől érdemben eltér, a kir. erdő
felügyelővel előzetesen közlendő és csak akkor adandó ki vég
határozatképen az érdekeltnek, ha a kir. erdőfelügyelő ellene 15 napon
belül felebbezést nem adott be.

X . A kir. erdőfelügyelő által meg nem felebbezett I. fokú
határozat, melynek a törvényes felebbezési, illetőleg panaszjogra
való figyelmeztetést mindig tartalmazni kell, az érdekelt birtokosnak
azonnal kiadandó, s ha az erdőbirtokos részéről az ellen törvényes
időben felebbezés nem adatik be, megküldendő a kir. erdőfelügyelő
ségnek és a mennyiben állami kezelés alá tartozó erdőre vagy
kopár területre vonatkozó határozatról van szó, a m. kir. állami
erdőhivatalnak is, még pedig az utóbbinak két példányban.
Az olyan határozat pedig, mely valamely erdő vagy kopár
terület állami kezelésbe vételére, vagy már állami kezelésbe vett
erdő és kopár terület nyilvántartásának helyesbítésére vonatkozó
intézkedéseket tartalmaz
a kivetési lajstrom, szaporodási-apadási
lajstrom 1—1 példányával felszerelve — a kir. erdőfelügyelőségen és
m. kir. állami erdőhivatalon kivül a vezetésem alatt álló minisztérium
számvevősége erdészeti csoportjának, a m. kir. pénzügyigazgatóság
mellé rendelt számvevőségnek illetőleg számvevőségi kirendeltség
nek, és az illető m. kir. adóhivatalnak is megküldendők.
XI. Az érdekelt erdőbirtokos által a törvényes időben megfelebbezett I. fokú határozat a kir. erdőfelügyelőség és, ha állami
kezelésbe vett erdőről és kopár területről van szó, egyúttal a m.
kir. állami erdőhivatal véleményének is meghallgatása után, a felebbezéssel és az összes iratokkal felszerelve hozzám terjesztendő fel.
XII. A jelen rendelet I—VI. pontjaiban emiitett ügyek, a
mennyiben azokat a közigazgatási erdészeti bizottság a jelen ren
deletben nyert felhatalmazás alapján I. fokulag véglegesen el nem
intézheti, továbbra is az eddig követett eljárás szerint tárgyalandók
s megfelelő előkészítés után az iratok határozathozatal végett
hozzám terjesztendők fel.
Kivételt képez az az eset, ha valamely kérelem teljesítését sem
a közigazgatási erdészeti bizottság, sem a kir. erdőfelügyelőség
nem javasolhatná, ebben az esetben a kérelmet a közigazgatási
erdészeti bizottság részletesen megokolt elutasító határozattal
I. fokulag szintén elintézheti, s az ügyet döntés végett csak a
kérelmező felebbezése esetében terjeszti fel hozzám megokolt
javaslat kíséretében.
XIII. Jelen rendeletem azonnal hatályba lép.
Budapest, 1905. évi január hó 13-án.
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