
Erdészeti rendeletek tára. 
Szabályrendelet a királyi erdőfelügyelőségek személyzete által 

felszámitható útiköltségek tárgyában. 

34056. szám. 1. A kjr. erdőfelügyelőség kerületében tett hiva
talos utazásokért költség felszámításnak helye nincs. 

2. Kerületen kívüli hivatalos utazásokért, ha azok a miniszté
rium utasítása alapján tétettek, teljes napidíj és távolságpénz szá
mitható fel. 

3. Magánfelek érdekében utazások a minisztérium engedélye 
nélkül nem tehetők, kivéve a rendszeres gazdasági üzemtervek meg
állapítása czéljából a kir. erdőfelügyelőség' valamely tagjától egyes 
erdőbirtokosok által esetleg kivánt szakértői vélemény, vagy tanács 
megadása végett teendő utazást, mely azonban három napot megnem 
haladhat, s az 1882. évi 46931. sz. a. kiadott szabályzat szerint 
dij ázandó. 

Magánfelek részére Írásbeli szakvélemények adása, vagy azok 
erdészeti ügyeinek intézése a kir. erdőfelügyelőség tagjainak sem 
hivatalos székhelyükön, sem azon kivül nincs megengedve. 

4. Az erdészeti bizottság által kivánt szakvéleményekért, vala
mint azok megadhatása végett, avagy a végleges- és ideiglenes üzem
tervek megállapítása ügyében teendő utazásokért, minthogy azok 
rendes hivatalos teendők, dijazás nem jár. 

Ha az erdészeti bizottság által oly utazás megtétele iránt keres
tetik meg a kir. erdőfelügyelőség, mely nézete szerint nem számitható 
a rendes hivatalos teendők közzé, ezen esetben az ügy eldöntés, és 
a teljes útiköltségek ki által leendő viselésének megállapítása végett, 
az erdészeti bizottság utján, hozzám felterjesztendő, sürgős esetekben 
azonban határozatom leárkeztének bevárása nélkül is megkezdendő 
az utazás. 

5. Erdőrendészeti áthágások azon eseteiben, midőn marasztaló 
ítélet hozatott, a kir. erdőfelügyelők, és alerdőfelügyelők az illetékes 
szolgabíró székhelyétől az áthágás helyszínéig és vissza teljes napi
dijakat és távolságpénzeket számithatnak fel. 

Egy és ugyanazon erdőrendészeti áthágás ügyében két helyszíni 
tárgyalás tartása a lehetőségig mellőzendő, de ha a második tárgya
lás megtartása elkerülhető nem volna, annak költségeit az viseli, a 
ki azt okozta. 

6. Usztatási és tutajozási engedély megadása iránt tartandó 
helyszíni tárgyalásokban, valamint más erdészeti szakügyekben szük-



séges munkálatokban a kir. erdőfelügyelők vagy alerdőfelügyelők, ha 
a törvényhatóságok által arra felkéretnek, részt vehetnek, és ezen 
esetben teljes útiköltségeiket a felek terhére felszámíthatják, sőt tőlük 
előleget is kívánhatnak. 

7. Polgári peres ügyekben, mint szakértők, csak a minisztérium 
engedélyével működhetnek, mely esetekben a szakértői dijak a bíró
ság által állapittatnak meg. 

Budapesten, 1886. évi június hó 23-án. 
Gróf Széchényi Pál s. k., 

földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter. 

Körrendelet valamennyi királyi erdőfelügyelőségnek. 

(Az erdőtörvény életbelépése óta letarolt erdők felújítása tárgyában) 

Hivatkozással az 1879. évi XXXI. t.-cz.-ben foglalt erdőtörvény 
4., 5., 47., 48. és 53. §§-aira, es kapcsolatban 1883. évi 36.016. 
számú körrendeletemmel, utasítom a kir. erdőfelügyelőségeket, hogy 
az erdőtörvény életbelépésének idejétől kezdve használatba vett és 
letarolt erdőterületeknek mily mértékben történt felújításáról nekem 
legkésőbb idei szeptember hó 15-éig jelentést tegyenek, nevezetesen 
pedig azon erdőbirtokosok ellen, kik az 1880. évi július elseje után 
levágott erdejöket a felújításra átalánosan kiszabott 6 évi, vagy egyes 
birtokosok erdeire üzemterv szerint, vagy külön rendelettel megálla
pított rövidebb tartamú idő leteltével fel nem újították, a törvényesen 
előirt intézkedéseket megtegyék s hozzám e tárgyban intézendő jelen
tősökben azokat, kik e felújítást esetleg nem, vagy az erre szolgáló 
munkálatokat hiányosan teljesítették az erdőnek és területének meg
jelölésével névszerint is megnevezzék, jövőre pedig minden évben a 
lejárt törvényes vagy külön kiszabott időközök leteltével hasonlóképen 
intézkedjenek, s e tárgyat illető jelentéseiket minden év szeptember 
l-ig hozzám előtérjeszszék. 

Budapest, 1886. juuius hó 12-én. 
Széchényi. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A kincstári erdőkben tilos legeltetés által elkövetett erdei kihágások iránt hozott 
elsőfokú kedvezőtlen ítéletek fellebbezése tárgyában.) 

14.618. szám. Azon többször fölmerült alkalomból, hogy egyes 
bíróságok a tilos legeltetés által elkövetett erdei kihágásokért csak a 
legtöbbnyire vagyontalan pásztorokat marasztalják el, az erdőtörvény 



84. §-ában a gazdákra nézve kimondott felelősséget pedig nem érvé
nyesítik, értesítem az erdőhatóságot, hogy a budapesti kir. tábla, mint 
IÍ-od fokú bíróság, egy felebbezett ilyen természetű esetet felülvizs
gálván, a felebbezés azon indokolását, hogy a nyáj gazdája, olykori 
utánjárása és a pásztoroknak kiadott szogoru tilalma által, a törvény 
követelményének eleget tett volna, el nem fogadta, hanem tekintettel 
arra, hogy az alperes gazda a felelősséget csak könnyedén vette, s a 
felügyeletet inkább csak a pásztoroknak kiadott tiltó parancs által 
vélte teljesíthetőnek, őt a pásztorokkal együtt a kár és költségek 
megfizetésében elmarasztalta, a kir. curia pedig ezen Ítéletet, az 
1883. évi VI. t.-cz. 7. §-a alapján megerősítette. 

Utasítom tehát az erdőhatóságot, hogy hasonló esetekben, a 
kincstárra nézve kedvezőtlen első fokú Ítéleteket mindig felebbeztesse. 

Budapest, 1886. június 7-én. 
A minister megbízásából : 

Bedö. 

Körrendelet valamennyi m. kir. erdőhatóságnak. 

(A lótartási átalányok kiszolgáltatása iránt.) 

30.142. sz. A lótartási átalány 1886. évi július hó l-jétől kezdve 
azon erdőtiszteknek, kik a lótartástól külön rendelettel felmentettek, 
havi előleges részletekben, ellenben azoknak, kik lótartásra kötelez
tettek és lovakat valósággal tartanak is, vagy lótartásra nem kötele
zettek ugyan, de lovakat — mint lótartási átalányt élvezők — mégis 
tartanak, évnegyedes részletekben előlegesen szolgáltatandó ki. 

Budapesten, 1886. évi június hó 2-án. 

A minister megbízásából : 
Bedö. 


