
Erdészeti rendeletek tára. 

Körrendelet valamennyi m. kir. kincstári erdőhatóságnak és 

kincstári erdőrendezőségnek. 

(A kincstári erdőkben üzeintervileg előirt erdőmivelési. munkálatok foganato
sítása tárgyában.) 

16442. sz. 1/2. 1891. Az erdőmivelési munká la tok jelen állá
sáról szóló és a f. évi erdősítési köl tség-előirányzatokkal felterjesz
tet t nyi lvántartási k imutatásokból ki tűnt , hogy egyes erdőhatósá
gok az 1888 évi 20527. és 35876. sz. körrendeleteimtől eltérőleg 
egyes erdőgondnokságokban minden alapos ok nélkül a nyi lvántar
tás szerint beerdősitendő területnél kisebb terü le teknek felújítását 
hozták javas la tba , s igy megengedhetőnek vélték azt, hogy az 
illető erdőgondnokságok erdősítési kötelezet tségökkel a folyó évről 
há t ra lékban maradjanak. 

Miután a fennálló aká r rendszeres, akár ideiglenes üzemter
veknek a felújításokra vonatkozó határozatai szintén oly pontosan 
megtar tandók, mint az azokban előirt használatok, és e szerint az 
azoktól való minden önkényes eltérés erdőrendészeti á thágást képez, 
ismételve szigorúan utasi tom az c u , o h l t o s a " " 1 hogy idézett körren-

o erdorendezoseget' 

üele tem értelmében jövőben nem csak minden erdőgondnokságban, 
hanem minden egyes üzemosztályban is, az illető évi erdőmivelési 
e lőirányzatokba teljes ki ter jedésben veendők fel mind azon terü
letek, melyek a jóváhagyot t , illetve megállapítot t rendszeres vagy 
ideiglenes üzemtervek szerint évenként való felújításra előírva 
vannak, továbbá azon területek, melyek a mult években erdősí
tésre előirt terüle tekből rendkivül i okok miatt v isszamaradtak, 
valamint azok a területek is, melyeken az előirt erdősítés tel jesí t te
tett , de az egészben vagy részben nem sikerült s ennélfogva ismét-
lendő, illetve pó t l andó ; végre az esetleg e lkerülhet lenül szüksé-



gessé vált oly erdősítések, melyek nem lévén előreláthatok, az 
üzemtervben előirva nincsenek. Önként értetik, hogy az előirány
zatnak „megjegyzés" rovata alatt minden egyes tétel röviden, de 
kimerítően i n d o k o l a n d ó . 

Ezen szabály alól kivételnek csak azon esetben van helye, ha 
1. Az üzemtervileg előirt vágások értékesítés hiányában, — 

vagy más oknál fogva, az előirt időben ki nem használtat tak, vagy 
azokban a kihasználás még befejezve nincsen, és ezért beerdősíté-
sük sem foganatosítható; 

2. ha a beerdősitésre előirt és tényleg kihasznált vágások, 
vagy pótlandó fiatalosok időközben az előirt fanemekkel természe
tes uton felújultak; 

3. ha az üzemtervileg beerdősitésre előirt kisebb tisztások 
körül álló és az első félfordaszakban kihasználandó állabok még 
nem taroltat tak le ; avagy, ha a beerdősitendő tisztások még úrbéri 
szolgalommal vannak te rhe lve ; 

4. ha a beerdősitendő területek előzőleg kiadott rendeletem 
alapján az erdők állagából elvonandók és más mivelési czélokra 
alkalmazandók lesznek; 

5. ha a nyilvántartás szerint erdősitendő területek elegendő 
munkaerő hiányában egész kiterjedésükben nem erdősithetők fel 
az előirt időben. — 

Önként értetődik azonban, hogy a nyilvántartás szerint esz-
köszlendő erdősítésekhez szükséges csemete mennyiség hiánya az 
erdősítés nem teljesítésére elfogadható okul nem szolgálhat, miután 
a fennálló utasitások értelmében minden erdőgondnokság köteles a 
szükséges csemete mennyiségnek idejekorán való tenyésztéséről 
gondoskodni; miért is az erdőhatóság által minden év őszén min
den egyes erdőgondnokság megkérdezendő, hogy mennyiben felelt 
meg az ez ügyben 18 3. évi 6140. sz. a. kiadott körrendeletem
nek ? az erdőgondnokságok ebbeli jelentései pedig az erdőmivelési 
előirányzatokkal együtt hozzám felterjesztendők. 

Azon esetben pedig, ha az előbb elősorolt okok bármelyiké
nél fogva az üzemtervileg előirt, illetve a nyilvántartás szerint 
teljesítendő erdősítések egyes években minden egyes üzemosztály
ban teljes kiterjedésükben foganatosithatók nem lennének, köteles
sége leend az erdőhatóságnak erről, kimerítő indokolás mellett, az 



i l letékes közigazgatási bizottság utján azonnal je lentést tenni, és 
az ekkép visszamaradt erdőmivelések eszközlésére szükséges idő
haladékot, illetve szükség esetén az üzemtervnek megfelelő módo
sítását kieszközölni. 

Felhívom tehát az e r*?° h a t° s a?°? „ hogy a fentebbiek pontos 
erdorendezoseget' J-

megtar tása i ránt haladék nélkül szigorúan in tézkedjék; egyúttal 
figyelmeztetem, hogy azoknak pontos megtar tásáér t ugy az erdő
hatóság főnöke, mint az illető kezelő erdőtiszt személyesen felelős; 
miért is azon esetben, ha a kezelő erdőtiszt ezen határozatok bár
melyikének, elfogadható ok nélkül , pontosan nem felelne meg, 
vagy megfelelni képes nem lenne, az illető azonnal felelősségre 
vonandó, és erről egyidejűleg hozzám jelentés teendő. 

Budapesten, 1891. márczius 28-án. 

A minister megbízásából : 

Bedő. 

Pályázat, erdősítési jutalmakra. 

10508/1891. sz. A földmivelésügyi m. kir. ministerium az 
országos erdei alapból a magasabb hegységek fensikjainak, te tőinek 
és gerinczeinek vagy meredek oldalainak s illetve a közgazdasági 
érdekből erdészetileg mivelendő oly te rü le teknek beerdősitésére, 
melyeken hegyomlások, hó- vagy kőgörgetegek megakadályozása, 
szélvészek és vizek rombolásának, valamint a futóhomok tovább
terjedésének meggát lása véget t az 187U. évi X X X I . törvényczikk 
165. §-ában megjelölt erdősítés közgazdasági szempontból szükséges, 
s a melyeken létrejövő erdők véderdőkül fognak szolgálni, — a folyó 
1891 . évre 6 nagy j u t a lma t és 6 elismerő j u t a l m a t tüz ki és ped ig : 

k iadat ik 2 elsőrendű nagyjutalom külön-külön 1000 frckal a ranyban 
„ 2 másodrendű „ „ „ 800 „ „ 
„ 2 harmadrendű „ „ „ 500 „ „ 
„ 2 elsőrendű elismerő „ „ 400 „ „ 
„ 2 másodrendű v „ „ 200 „ s 

„ 2 harmadrendű „ „ „ 100 „ „ 



Ezen ju ta lmakra versenyezhetnek mindazon erdősítések, a 
melyek a folyó 1891. évben n e m á l l a m i k ö l t s é g e n fogana
tosít tat tak ; még pedig a nagy ju ta lmakra , ha egy tagban legalább 
25 (huszonöt) k. holdra, az elismerő ju ta lmakra pedig, ha egy 
tagban legalább 10 (tiz) k. holdra terjednek. Ehhez képest ver
senyző lehet minden erdőbirtokos vagy birtokos testület és illetve 
polgári , egyházi vagy úrbéres község. A kiadandó ju ta lmakban 
azon erdőbirtokosok, s illetve azon erdőtisztek részesülnek, kiknek 
költségén, s illetve kiknek tanácsa szerint és felügyelete alatt az 
erdősítés teljesíttetett , feltéve, hogy a jutalom odaítélésének ide
jében azok a ju ta lmazot t uj erdőnek még birtokában vannak, 
illetve azt erdőtiszti minőségben kezelik s az erdősitett területet 
a beerdősités biztos sikerének elősegítése végett a f. évtől vagy 
az első munkálatoktól kezdve a ju ta lom odaítélésének idejéig 
állandóan gondozták s a versenyző területen netalán pótlólag szük
séges ujabb erdősítési munkála tokat is évenkint eszközölték s a 
létrejövő erdőnek véderdőként való kezelése iránt intézkedtek. 

A ju ta lmak az 1896. évben szolgáltatnak ki, s azok két
harmad része az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, egy
harmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet illeti. 

A ju ta lmaka t a földmivelésügyi ministerium által az országos 
főerdőmester, vagy helyettesének elnöklete alatt erdőtisztekből ala
kí tot t 5 tagu bizottság itéli oda, még pedig a beerdősülés s 
illetve a szükséges ál labalakulás biztosításának megtörtént igazo
lása alapján a teljesített erdősítés közérdekű becsének sorrendje 
és minősége szerint. 

A bíráló bizottság Í téletének alapjául szolgálnak az illetékes 
közigazgatási erdészeti bizot tságnak s illetve a kir. erdőfelügye
lőnek a versenyző erdősítések felett adott javas la ta i és a bíráló 
bizottság részéről esetleg teljesítendő helyi szemlék. 

Felhivatnak tehát mindazon erdőbirtokosok, kik a f. 1891. év 
tavaszi vagy őszi erdősítési ideje alatt a kezdetben megjelölt mi
nősítéssel biró erdősítést tel jesítenek, és a kitűzött ju ta lmakra 
pályázni kívánnak, hogy a f. é. tavaszon történő erdősítést illetőleg 
legkésőbb f. é. július hó végéig ; a f. é. őszén történő erdősítést 
i l letőleg pedig legkésőbb folyó évi 1891. év deczember 25-ig az 
erdősítés helyének, telekkönyvi számának, a terület nagyságának 



(k. holdakban), az erdősítésre használ t fanemnek, i l le tve fanemek
nek, s utóbbi esetben azok e legyarányának pontos megjelölése 
mellet t , annál bizonyosabban jelentsék be a földmivelésügyi m. 
kir. minis ter iumnál , mer t a pályázat i fe l té te leknek bármely leg
kisebb részben való meg nem ta r t ása esetében a versenyben részt 
nem vehetnek. 

Budapesten, 1891. év, márczius hó 15-én. 

A földmivelésügyi m. Mr. ministerium. 


