
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet az állami kezelésbe átvett községi erdőknél szervezett 
>valamennyi erdőhivatalnak, vezető és önálló erdőgondnokságnak. 

(A szolgálattételre kirendelt kisegítő műszaki személyzetnek a külszolgálatban 
való alkalmazása tárgyában.) 

7790. szám. I./3. A felterjesztett utiszámlák megvizsgálása, 
illetve érvényesítése alkalmával arról győződtem meg, hogy egyes 
erdőhivatalok és erdőgondnokságok vezetői a hozzájuk kirendelt 
kisegítő műszaki személyzetet igen sok esetben olyan külső kezelési 
teendőkkel is megbízták, melyeket egyrészt fontosságuknál fogva, 
másrészt pedig az azokkal já ró felelősség folytán maguknak a kezelő 
•erdőtiszteknek kellett volna végezni. 

Indokolat lannak találtam továbbá azt az eljárást is, hogy 
egyes erdőhivatalok és erdőgondnokságok vezetői oly esetekben, 
midőn a reájuk váró kezelési teendőket egymaguk elvégezni nem 
voltak képesek, a kisegitéskép kirendelt erdészjelöltet, illetve erdő
gyakornokot, vagy műszaki dijnokot, székhelyüktől legtávolabbra 
eső erdőbir tokokban foglalkoztatták, maguk pedig többnyire csak 
a közel eső erdőrészekben működtek. 

Sőt előfordultak olyan esetek is, hogy a kezelő erdőtiszt irodai 
munkát végezve, a fontos külső kezelési teendőket a beosztott erdő
gyakornok- vagy műszaki dijnokkal végeztette. 

Egyfelől a kezelés sikerének biztosítása tekintetéből, másfelől 
pedig az ilyen indokolatlan eljárás folytán felmerülő tetemes költ
ségek elkerülése czéljából szigorúan rende lem: hogy jövőre a fon-
tosabb és személyes felelősséggel j á ró külső kezelési teendők 
mindenkor az illető kezelő erdőtisztek által végeztessenek, az erdő-



hivatalokhoz és erdőgondnokságokhoz kirendelt esetleg kirendelendő-
erdészjelöltek, erdőgyakornokok és műszaki dijnokok pedig a külső 
kezelésnél csak kisegitésképen az ülető erdőtiszt által személyesen 
el nem végezhető olyan munkálatoknál alkalmaztassanak, melyek 
mint a vágásterületek kitűzése, épületfa kijelölés, áterdőlés, erdő
sítések stb. aránylag véve rövid idő alatt az egész gondnokságban 
befejezendők. 

A teendők gyors és sikeres végzésére való tekintettel azonban 
az ilyen esetekben is megkövetelem, hogy a közösen elvégzendő 
időszaki munkálatok tervszemen ugy osztassanak fel, hogy egyfelől 
az illetők a rájuk váró munkálatokat minden megszakítás nélkül, 
tehát az oda- és visszautazások többszörös teljesítése nélkül elvé
gezhessék s másfelől a kisegitőszemélyzet lehetőségig csak olyan 
teendőkkel bizassék meg, melyek az illető helyen már az előző 
években is hasonló módon végeztettek, a melyeknek teljesítésénél 
tehát sem valami különös ismeret, sem a fenforgó helyi viszonyok
nak nagyobb körültekintést igénylő mérlegelése nem szükséges. 

Rendelem továbbá, hogy a külső erdőrendezési munkálatok 
végzésére beosztott erdészjelöltek, erdőgyakornokok és műszaki dij
nokok a jövőben szintén előre megállapított munkaterv szerint 
akképen foglalkoztassanak, hogy ebbeli teendőiket a nyári időszak 
alatt nagyobb s illetve egymáshoz közel fekvő erdőbirtokokban 
minden megszakítás nélkül végezhessék; az elszigetelve fekvő kisebb 
erdőbirtokok erdőrendezési külső felvételeit pedig azon időpont előtt 
vagy után foganatosítsák, midőn az illető helyet a fentebb emiitett 
időszaki kezelési teendők miatt különben is fel kell keresniök. 

A . kisegítő személyzetnek a nyári erdőrendezési munkálatok 
tar tama alatt élelmi szerek bevásárlása, a szükséges ruházat beszer
zése és a további teendők megbeszélése czimén az erdőhivatal 
illetve erdőgondnokság székhelyére tett oda és visszautazásai meg
szüntetendők, annál is inkább, mert az ilyen utazások költségeit 
csak igen ri tka kivételképen és a szolgálati érdekek szempontjából 
nyomós okokkal igazolt esetekben fogom engedélyezni, megjegyez
vén ezzel kapcsolatban, hogy a kisegető műszaki személyzetre bizott 
külső erdőrendezési munkálatokat az illető erdőtiszt időről-időre 
megvizsgálni s ezen alkalommal a személyzetet a további teendőkre 
nézve is utasítással ellátni köteles. 



Utasítom tehát a m. kir. erdőhivatalt , illetve erdőgondnokságot, 
hogy a kerületéhe szolgálattételre beosztott, esetleg beosztandó mű
szaki személyzetnek, a külső szolgálatban való alkalmazása körül 
ezen rendelkezéseimet szigorúan tartsa meg, annyival is inkább , 
mert ellenkező esetben a most vett meghagyásoktól eltérőleg elren
delt felesleges utazások költségeit mindenkor azon erdőtiszt által 
fogom megtérí t tetni , k inek meghagyásából azok eszközöltettek. 

Budapesten, 1892. évi márczius hó 24-én. 

A minister megbízásából : 

Bedő. 



Körrendelet valamennyi kir. erdöjelügyelőségnek. 

(Az üzeniátvizsgálási munkálatok főbb adatainak nyilvántartása ügyében.) 

17704. 1/2. szám. Kapcsolatban az 1886. évi35935. és 1890. évi 
9600 sz. rendeleteimmel, utasitom a kir. erdőfelügyelőséget, hogy 
a jóváhagyott üzeniátvizsgálási munkálatokról hasonló módon, mint 
a jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervekről, külön törzs
könyvet vezessen. E czélból az üzemátvizsgálási munkálatok főbb 
adata inak feljegyzésére készitett nyomtatványokból 100 (egyszáz) 
ivet oly felhívással küldök meg, hogy a további szükségletre nézve 
annak idején jelentést tegyen. 

Az adatoknak miként való feljegyzése bővebb magyarázatot 
nem igényelvén, csupán a következőket kívánom megjegyezni. 

1. Az erdőbirtok terület adatai olyképen részletezendők, 
a mint azok a tértáblázatban és illetve a területek nyilvántartá
sában el vannak kü lön í tve ; 

2. a lefolyt 10 évben előirt és teljesített erdőhasználatok 
és felújításokra nézve az előírás az első és harmadik rovat ada
ta inak összegezéséből, a teljesítés pedig az első és második rovat 
adatainak összegezéséből ál lapítandó m e g ; 

3. az el térések indokolása röviden, de kimerítően irandó b e ; 
4. a változásokat illetőleg n indaz , a mi az erdőgazdaságra 

befolyással van, röviden feljegyzendő. 
A többi itt nem jelzett rovat kitöltése ugyanazon módon 

eszközlendő, mint az eredeti rendszeres gazdasági üzemterveknél. 

Budapest , 1892. márczius 31-én. 

A minister megbízásából: 

Bedő. 


