
Az államvagyon ügybeosztása a m. kir. pénzügy-
ministeriumban. 
V. FŐOSZTÁLY. 

Bányászat és sójöoedék. 
Osztályfőnök : báró S p 1 é n y i líóla miniszteri tanársns. 

X V . Ügyosztály. Bányászat. Teendői: 1. Fém termelés. 
Fémbányászat, kohászat, kőszénbányászat. 2. Bányatermény
árudák, pénzverde, fémjelzés, arany- és ezüst-beváltás. 3, 
Opálbányák. 4. Selmeczi bányászati akadémia. 5. Sótermelés. 
(i. A bányaigazgatóságok, az azok alá rendelt minden hivatal, 
a sótermcléssel foglalkozó hivatalok, a pénzverde, terményáruda 
és arany-ezüst beváltóhivatal személyzetének személyes ügyei. 
Előadó : osztálytanácsos B e 1 h á zy dános. 

XVI . Ügyosztály. Sójövedék. Teendői: 1. Sószállitási 
ügyek. 2. Sóárulási ügyek. 3. A sójövodéki kihágások miatti 
büntetések kegyelem utján való elengedése. 1. A sószállitó és 
sóelárusitó hivatalok személyes ügyei. Előadó: osztálytanácsos 
dr. R e i t z Emil. 

VI. FŐOSZTÁLY. 
Erdészet. 

Helyettes osztályfőnök : Káinoki I! e d ő Albert főerdőtanacsos. 

XVII. tlgyosztály. Erdészet. Teendői: 1. Az állami erdők 
kezelésére vonatkozó intézkedések. 2. A horvát-szlavonországi 
erdők kezelésében a magy. kir. pénzügyminisztériumot megillető 
befolyás gyakorlása. 3. Az összes erdőszemélyzet személyes 
ügyei. 4. A selmeczi erdő-akadémia. Előadó: főerdőtanácsos 
Káinoki B e d ő Albert. 

VII. FŐOSZTÁLY. 
Állami jószágok. Jogügyek. Horvát ügyek. 

Osztályfőnök: M a r i n o v i c s Marczell miniszteri tanácsos. 

XVIII. ügyosztály. Állami jószágok eladása. Teendői : 
Az állami jószágok eladására vonatkozó minden intézkedés és 
nyilvántartás. Előadó: osztálytanácsos P é t e r d y Gábor. 

XIX. Ügyosztály. Állatni jószágok kezelése. Teendői : 
1. Az összes állami jószágok mezőgazdasági ügyei, kivévén, ha 



az erdészet ezéljaira használtatnak. 2. A jószágigazgatóságok 
személyzetének (kivévén az erdészeti személyzetet) és az azok 
alá rendelt hivatalok személyzetének személyes ügyei". Előadó: 
osztálytanácsos / a r k a Miklós. 

X X . Ügyosztály. Jogügyek. Teendői : 1. A pénzügy
igazgatás körében felmerülő jogügyek. 2. Az államjószágokat 
illető jogügyek. 3. Birtokrendezések és az úrbéri viszonyokból 
eredő jogi kérdések. 4. A fennállott egyházi viszonyból szár
mazó függő kérdések és az államnak az egyházi viszonyból 
jelenleg felmerülő ügyei. 5. Az 1848. és 1866-iki hadi 
károk megtérítésére vonatkozó tárgyalások. 6. Talált kincsek. 
7. Kobozványok. 8. Szállományok. 9. Az 1850-ben elfoglalt 
megyei házipénztárak vagyoni állapotára vonatkozó tárgyalások: 
ide értve a megyei ingatlan birtok eladásából vagy bérletéből 
lefolyt összegek iránti tárgyalásokat is. 10. A budapesti kincs
tári jogügyigazgatóság; az összes jogügyi képviselet, valamint 
az uradalmi és bányauradalmi ügyészségek személyes ügyei. 
Előadó: D i t r i c h Márton osztálytanácsos. 

XXI . Ügyosztály. Horvátügyek. Teendői: 1. Horvát
országra és a horvát-szlavón hadárvidékre vonatkozó azon 
tárgyalások, melyek a pénzügyminisztérium egyéb szakosztályai 
körébe nem tartoznak. 2. A pénzügyi törvényszékek ügyei. 
3. Fordítási munkálatok. Előadó helyettcskép : M a r i n ovich 
Marczell miniszteri tanácsos. 

Tudósítás az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
Hivatkozással az egyleti alapszabályok 17. §-ának i) 

pontjára és az 1878. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvének 
IV. pontja alatt hozott határozatra*) van szerencsénk az 
egyesület azon t. tagjait, kik a f. évi szeptember hóban 
Mtdiádián megtartani szándékolt közgyűlés által való tárgya
lásra valamely szakkérdést kitüzetni óhajtanak, tisztelettel fel
kérni, hogy azt legkésőbb f. évi június hó l-ig szíveskedjenek 
alólirt titkári hivatalhoz beküldeni. 

Budapest, 1880. áprilhó 18. Az Országos Erdészeti 
Egyesület nevében a titkári hivatal. 

•) „Erdészeti Lapok" 1879. évi I. füzet, 43. lap. 




