
Erdészeti Rendeletek Tára. 

Körrendelet. 
(.4 szőlőtermelők szőlőkaró szükséglete tárgyában.) 

Valamennyi m. kir. kincstári erdöhatóságnak, az állami kezelésbe vett községi 
•erdők kezelésével megbízott valamennyi m. kir. erdőhivatalnak és erdőgond-
nokságnak, a beszterczei m. kir. erdöigazgatóságnak és valamennyi kir. erdő 

felügyelőségnek. 

8771—95. földm. min. — A szőlőtermelés kiváló közgazda
sági fontosságánál fogva különös súlyt helyezek arra, hogy a szőlő
termelők szőlőkaró szükségletüket megfelelő minőségben és elfo
gadható áron szerezhessék be. 

A kincstári erdőkből ennélfogva évről-évre annyi szőlőkarót 
akarok termeltetni, a mennyit a fennálló üzemtervek alapján és 
az erdőgazdasági szempontokra való figyelemmel az évenkint e 
czélra kihasználható faanyag mennyiségénél fogva egyáltalán lehet 
és a mennyinek fennakadás nélkül való értékesítése pénzbeli vesz
teség nélkül eszközölhető. 

Utasítom tehát az összes kincstári erdőhatóságokat, hogy ter
melés lehetőségének és a veszteség nélkül való értékesítésnek 
határáig, szem előtt tartva azonban mindig a fennálló üzemtervek 
rendelkezéseit és az erdőgazdaság alapelveit, évről-évre a lehető 
.legnagyobb mennyiségű szőlőkarót termeltessék. 

A kincstári erdőhatóságok főnökeitől különösen elvárom, hogy 
kerületeiket illetőleg ezen czélzatom érdekében minden tőlük tel
hetőt elkövetnek; egyúttal pedig fölhívom a kincstári erdőható
ságok főnökeit arra is, hogy kerületüket illetőleg a kincstárral 
szerződéses viszonyban álló fakereskedőkkel is azonnal érintkezésbe 
lépjenek és azokat megfelelő mennyiségű szőlőkaró termelésre 
hivják fel, ebbeli eljárásuk eredményéről pedig, az egyes szerző
déses favevök által termelhető szőlőkaró mennyiségnek és azok 
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ezrenként! árának kimutatása mellett lehetőleg mielőbb jelentést 
tegyenek. 

Tekintve pedig, hogy a kincstári erdőknek a szőlőtermelő 
vidékek legnagyobb részétől való tetemes távolsága miatt ezen 
távolabbi vidékek szőlőtermelői szőlőkaró szükségletüket a kincs
tári erdőkből czélszerüen nem szállíthatják, és mert a kincstári 
erdőknek e czélra évenkint kihasználható faanyaga a szükséglet 
fedezésére különben is távol sem elegendő: számításba kívánom 
venni a magánosok által termelhető szőlőkaró mennyiségét is 
annak megitélhetése czéljából, hogy a szőlőkaró szükséglet fenn
akadás nélkül való kielégítése a következő évekre mennyiben és 
mely vidékek erdőbirtokosaitól várható, megjegyezvén, hogy szük
ség esetén magának az állami szőlőtermelésnek karószükségletét 
is legalább részben, magánosoktól óhajtom beszereztetni. 

Ennélfogva és mert csupán az állami szőlőtermelésnek az 
esetleg szükséglendő szokásos rövidebb méretű T60, 1'80 és 2'00 
méter hosszú szőlőkarókon kivül, az eddigi tervezések szerint 1897 
tavaszától 3—4 éven át évenkint 170.000—200.000 darab 6—6-5 
méter hosszú, felső végén legalább 6 (hat) czentiméter vastag, 
bármely e czélra alkalmas fanemből előállított szőlőpóznára van 
szüksége: már most megbízható tájékozást kívánok ugy a kincs
tári erdőhatóságok, valamint a magánosok által a közelebbi évek
ben előállítható szőlőkaró és emiitett méretű szőlőpózna mennyi
ségéről. 

Az évenkint szállítható és bármely e czélra alkalmas fanem
ből készíthető szőlőkaró mennyisége az 1896. évtől számítva, több 
évre terjedő időszakra, a szőlöpózna mennyisége pedig az 1897.. 
évtől számítandó három-négy évre mutatandó ki, és mindkétféle 
választékra nézve kitüntetendő a fanem, méretek és az 1000 dara
bonkinti eladási ár, az árat a megnevezendő legközelebbi vasúti 
állomásra értve. 

A szőlőkaróra nézve azonkívül kitüntetendő, hogy gömbölyű, 
fürészelt vagy hasitott-e, és hogy egy vasúti kocsiba a kérdéses 
méretű szőlőkarókból mennyi rakható be. 

Ezen adatok a kincstári erdőkre, valamint a kincstári szer
ződéses favásárlókra nézve az illető kincstári erdőhatóságok által 
jelentendők hozzám be; a községek, magán uradalmak és más 



magánbirtokosok erdeiből szállítható emiitett választékokra pedig, 
az illető kir. erdőfelügyelöségek és a községi erdők kezelésével 
megbízott alárendelt m. kir. erdészeti hivatalok által szerzendők 
be s terj esztendők hozzám fel. 

Czimnek e kérdésre vonatkozó jelentéseit hat hét alatt elvárom. 
Kelt Budapesten, 1895. évi február hó 17.-én. 

Festetits. 

Körrendelet. 
(Allamerdészeti tisztviselők fizetésére történt foglalások s viszont a közigazga

tási uton előirt egyéb téritmények behajtása körüli eljárás tárgyában.) 

14243—95. földm. min. — A tisztviselők fizetése egy részének, 
— magántartozások kielégítése czéljából történt — birói letiltása 
körüli eljárásra nézve, egyes erdőhatóságoknál kételyek merülvén 
föl, tudomás és miheztartás végett az erdöhatóságot következőkről 
értesítem: 

„A tisztviselők fizetésére történt birói foglalások s viszont a 
közigazgatási uton előirt egyéb téritmények behajtása körül jelenleg 
az a gyakorlat áll fenn, hogy ugy az adók és szolgálati dijak, 
mint a közigazgatási uton előirt téritmények, a mennyiben azok a 
birói foglalást megelőzőleg jegyeztettek elő, az illető tisztviselő 
fizetésének 800 frton felüli részéből vonatnak le és csakis a fen-
maradó összeg fordittatik a birói uton végrehajtási zálogjogot 
nyert hitelező követelésének kielégítésére vagy törlesztésére. 

Ettől, a tisztviselők existentiális érdekeinek méltányos figye
lembe vételével megállapított gyakorlattól, a mely egyébként a 
kir. adóhivatalok szolgálatára vonatkozó pénzügyministeri utasí
tásokban (II. füzet 8. §. 7. p.) előirt eljárással is megegyezik, 
egyelőre eltérni nem szándékozom s azt követendőnek tartom: 
mindazonáltal akként, hogy a bíróságoknak egyes esetekben 
hozott ellenkező határozatai feltétlenül tiszteletben tartandók és 
foganatositandók. 

A m. é. 4367. sz. felterjesztésében előadott birói letiltási 
végzés tehát, a fennebbiek szerint az erdöhivatal által feltétlenül 
foganatosítandó. 

Kelt Budapesten 1895. évi márczius hó 23-án. 
Festetits. 


