
Halálozások. Peremartoni Nagy  György kir. tanácsos, volt 
országgy. képviselő és kormánybiztos, nyug. áll. jószágigazgató, 
Bihar és Temes megyék törvényhatósági bizottságának tagja, az 
Országos Erdészeti Egyesület egykori választmányi és régi alapító 
tagja, élete 70. évében Budapesten elhunyt. —• Schönherr Sándor 
m. kir. erdőmérnök (Nagybánya), az Országos Erdészeti Egyesület 
rendes tagja váratlanul elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

út út út 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az államerdészeti tisztviselők 
egyesített létszámába ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakornokká Takács 
Zsigmond uradalmi erdészeti segédtisztet a székelyudvarhelyi, Fazekas Ferencz 
uradalmi erdészjelöltet a dévai, Wundszám Sándor érsekségi uradalmi erdő
gyakornokot és Egyed György uradalmi erdőgyakornokot a csíkszeredai m. kir. 
állami erdőhivatalhoz. 

* 

Or. Zichy Rafael (azelőtt gr. Zichy Jenő) biharmegyei uradalmának tiszt
viselői létszáma a következő: OmischlMihály erdész (Alsólugos), Wangel Arnold 
(Verzár-Feketeerdő), Roschlapil Károly (Magaslak), Moenich Károly (Czigány-
falva). 

út út út 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
I. 

K Ö R R E N D E L E T . 

Valamennyi közigazgatási  erdészeti  bizottságnak  és  kir.  erdő-
felügyelőségnek. 

M. kir. földmivelési miniszter 7057. I /A—1. sz. — A m. kir. 
igazságügyi miniszter urnák a hitbizományi erdőterületek válto
zásai esetében követendő eljárás tárgyában a hitbizományi hatóságot 
gyakorló valamennyi kir. törvényszéknek 1909. évi 7390. I. M. sz. 



alatt kiadott rendeletét másolatban ide csatolva tudomásulvétel 
végett azzal a felhívással küldöm meg a Czimnek, hogy amennyi
ben a rendelettől eltérő eljárást tapasztalna, erről hozzám jelen
tést tegyen. 

Budapest, 1909. évi május hó 5-én. 
A miniszter megbízásából: 

Horváth Sándor  s. k. 
miniszteri tanácsos. 

II. 
RENDELET. 

A kir.  igazságügy-miniszternek 1909  7390.  1.  M. számú  rendelete 
a hitbizományi  erdőterületek  változásai  esetében  követendő  eljárás 

tárgyában. 
A hitbizományi hatóságot gyakorló valamennyi kir. tőrvényszéknek. 

Többször megtörtént, hogy hitbizomány állagához tartozó 
erdőterületeket a hitbizományi hatóság jóváhagyásával elidegeni-
tettek, vagy a hitbizományi kötelék alól feloldottak. 

Méltányolva azokat a fontos érdekeket, amelyek ugy köz
gazdasági, mint hitbizományi szempontból az erdők fenntartásá
hoz fűződnek, felügyeleti jogomnál fogva figyelmeztetem a kir. 
törvényszéket, mint hitbizományi hatóságot a hitbizományi ügyek
ben követendő eljárás szabályozása tárgyában 1869 április 7-én 
1090. I. M. E. sz. alatt kibocsátott rendelet (Rend. Tára 1869. évf. 
1. kiadás 301. 1., 2. kiadás 271. 1.) 14. §-ára, mely szerint a hit
bizományi birtokos a hitbizomány állagát abban az állapotban 
köteles fenntartani, amelyben átvette és lényeges változásokat a 
hitbizományi hatóság jóváhagyása mellett csupán előnyösebb 
gazdálkodás tekintetéből tehet. 

Minthogy ezek szerint a hitbizományi hatóság jóváhagyását 
az erdőterületek elidegenítése, elcserélése vagy a hitbizományi 
kötelék alól feloldása, mint lényeges változtatások tekintetében 
csak akkor adhatja meg, ha a czélba vett változtatást előnyösebb 
gazdálkodás indokolja; és minthogy éppen az erdőgazdaság meg
változtatásával járó előnyök vagy hátrányok megbirálása oly szak
értelmet kíván, amelyet a hitbizományi hatóság felelősségének 
tudatában kellő megnyugvással csak szakértő erdőhatóság vagy 
közeg indokolt véleményéből meríthet; ennélfogva, tekintve az 
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út út út 

1879 : X X X I . t. czikk 17—20. §-ait is, melyek szerint a hitbizo
mányi erdők gazdasági üzemterveinek megállapítása és az ettől 
eltérés engedélyezése az állami erdőhatóság hatáskörébe van 
utalva, rendelem, hogy a hitbizományi hatóság minden oly 
esetben, midőn erdőterületre nézve a fentjelzett valamely lénye
ges változtatás felől kell a jóváhagyás tárgyában határoznia, 
a czélba vett változtatást vagyonfelügyeleti szempontból csak 
abban az esetben vegye megbirálás alá, ha ahhoz a kir. föld
mivelésügyi miniszter ur hozzájárulását erdőgazdasági szempont
ból már megadta. 

Budapesten, 1909. évi márczius hó 13-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Meskó  László  s. k., 
államtitkár. 


