
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
I. 

K Ö R R E N D E L E T . 

A magyarországi és a horvát-szlavonországi kincstári erdőket 
kezelő m. kir. erdőigazgatóságoknak, főerdőhivataloknak és erdő-
hivataloknak; a kir. erdőfelügyelőségeknek; a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnak; valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak; a 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola rektorának; 
a központi erdészeti kísérleti állomásnak; a négy m. kir. erdőőri 
szakiskolának; a székelyföldi és a hegyvidéki miniszteri kirendelt

ségnek ; a déliblatt kincstári birtok kezelőségének. 
1740. eln. I/A. 3. 1909. sz. Földmiv. min. A vezetésem alatt levő 

földmivelésügyi minisztérium ügykörében alkalmazott állami erdő
tiszteknek fokozatosan egy közös összesített rangsorozati létszámba 
foglalása tárgyában ugyanezen ügyszám alatt egyidejűleg kiadott kör
rendeletemet azzal az utasítással küldöm meg, hogy a körrendeletet 
az ott alkalmazott valamennyi érdekelt tisztviselővel egész terjedel
mében közölje, még pedig annak megemlítésével, hogy mivel azt az 
időpontot, amelytől kezdve az átmenetileg fenntartott külön létszámok
ból magasabb fizetési osztályba kinevezett tisztviselők már szintén az 
összesített közös létszámba lesznek besorozandók, körrendeletem 
3. pontjában a folyamatba tett létszámrendezésre való tekintettel 
ennek teljes befejeztéig elodáztam; ehhez képest azokat a tiszt
viselőket, akik a külön létszámokból az 1908. év folyamán a IX. 
vagy ennél magasabb fizetési osztályba már az egyesitett létszámba 
való besorozással neveztettek ki, a saját szolgálati ágazatuknak át
menetileg fenntartott külön létszámába visszasoroztattam. 
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II. 

K Ö R R E N D E L E T . 
A m. kir. földmivelésügyi minisztérium ügykörében alkalmazott 
állami erdőtiszteknek fokozatosan egy közös összesített rangsorozati 

létszámba foglalása tárgyában. 
1740. eln. I/A. 3. 1909. sz. Földmiv. min. Az 1893. évi IV. törvény-

czikk 17. §-ának 5. pontjában foglaltakhoz képest a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium ügykörében alkalmazott valamennyi 



állami erdőtisztnek fokozatosan egy közös összesített rangsorozati lét
számba foglalását még 1907. évi július hó 19-én elhatározván, ennek 
az elhatározásomnak végrehajtására nézve a következőket rendelem: 

1. Az összesített közös rangsorozati létszámba 1907. évi július 
hó 19-től kezdődő hatálylyal már besorozott erdőmérnökgyakor
nokok és a XI . fizetési osztályba tartozó erdőmérnökjelöltek az 
összesített közös rangsorozati létszámban maradnak. 

2. A megelőző (1.) pont szerint már egyesitett létszámokból a 
XI., illetőleg a X . fizetési osztályba 1907. évi július hó 19-ike óta 
kinevezett és ezentúl kinevezendő tisztviselők szintén az összesített 
közös rangsorozati létszámban maradnak, illetőleg abba soroztatnak. 

3. A többi tisztviselőnek az összesített közös rangsorozati 
létszámba való fokozatos besorozása ellenben attól az időponttól 
kezdve foganatosítandó, amikor az 1909. évi állami költségvetés 
indokolásában (XX. fej., 2. czim, 1. rovat) a törvényhozásnak be
jelentett általános létszámrendezés már teljesen végrehajtatott. 
Eddig az időpontig az itt emiitett tisztviselők a saját szolgálati 
ágazatuk külön létszámában maradnak, még akkor is, ha magasabb 
fizetési osztályba kineveztetnek; ha pedig más szolgálati ágazathoz 
neveztetnének ki vagy helyeztetnének át, akkor viszont annak 
külön létszámába soroztatnak át. 

4. A megelőző (3.) pontban megjelölt határidő eltelte után 
vagyis a teljes létszámrendezés végrehajtása után mindazok a 
tisztviselők, akik az időközönkint megüresedő állásokra a külön
böző létszámokból kineveztetnek, a kinevezéssel egyidejűleg vala
mennyi fizetési osztályban az összesített közös rangsorozati lét
számba soroztatnak be. 

5. Az egyes szolgálati ágazatoknál ugyanazon időben üresedés
ben levő állások valamennyi szolgálati ágazatnál rendszerint egy
idejűleg töltetnek be. 

6. Az összesített közös létszámba való besorozás, valamint az 
összesített létszám keretében átmenetileg fenntartott külön lét
számokból más szolgálati ágazathoz kinevezett vagy a szolgálat 
érdekében más szolgálati ágazathoz áthelyezett tisztviselőknek át-
sorozásaaz 1893. évi IV. törvényczikk 4. §-ában, illetőleg 17. §-ának 
5. pontjában foglalt határozatoknak megfelelően foganatosítandó. 
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