
ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A M. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM I/A. és I B. 
FŐOSZTÁLYAINAK UGY- ÉS SZEMÉLYBEOSZTÁSA. 

I/A. FŐOSZTÁLY. 
Főnök: Horváth Sándor, miniszteri tanácsos. Helyettese: az 1. és 2. ügy

osztályra nézve Lászlóffy Gábor főerdőtanácsos, a 3. és 4. ügyosztályra nézve 
Törzs Kálmán főerdőtanácsos. 

1. ügyosztály: E R D Ő F E L Ü G Y E L E T . 

Az 1879. évi X X X I . törvényczikk végrehajtásával kapcsolatos ügyek közül: 
az erdők fentartásáról való gondoskodás ; az erdőrendészeti ügyek, erdei érték 
és árszabályok jóváhagyása; a törvény 165. §-ában említett kopár területek 
kijelölése és beerdősitésének elrendelése; a kopár területek kijelölése és beerdő-
sitésére alakult társulatok ügyei: a kopár területek beerdősitésének segélyezése, 
az erdei termékek szállítása szárazon és vizén ; az országos erdei alap ügyei, az 
erdőfelügyelőségek adminisztratív és dologi ügyei, a személyi ügyek kivételével 

A Magyar Ornithologiai Központ ügyei. Hasznos madarak nemzetközi és 
hazai védelme. Szakegyletek és társulatok ügyei. Szakirodalom. 

Osztályvezető : Lászlóffy Gábor, főerdőtanácsos. Személyzet: Rochlitz Dezső 
erdőfelügyelő, Jausz Sándor alerdőfelügyelő, Cserny Győző alerdőfelügyelő, 
Doroszlay Gábor alerdőfelügyelő. 

2. ügyosztály: ERDŐGAZDASÁGI ÜZEMTERVEK, K I S É R L E T Ü G Y ÉS 
ERDŐSTATISZIKA. 

Az 1879. X X X I . törvényczikk végrehajtásával kapcsolatos ügyek közül a 
törvény 2. §-ában emiitett véderdők kijejölése, a véderdők használati terveinek 
jóváhagyása, a törvény 17. §-ának hatálya alá tartozó erdők ideiglenes és rend
szeres gazdasági üzemtervének jóváhagyása, a jóváhagyott használati tervektől, 
ideiglenes és rendszeres gazdasági üzemtervektől eltérő használatok és intézke
dések engedélyezése, illetőleg hivatalból való elrendelése, az üzemtervtől eltérő 
használatok nyilvántartása. 

Az erdészeti kísérleti ügy és az erdészeti kísérleti állomások dologi ügyei. 
Az erdők törzskönyvének vezetése. Erdőstatisztika. 
Osztályvezető: Nagy Károly, főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruhá

zott erdőtanácsos. Személyzet: Havas Ágoston alerdőfelügyelő, "Férfi Béla főerdész, 
Spettman János erdész, Bayer Jenő erdész. 

3. ügyosztály. ÁLLAMI ERDŐTISZTEK, ALTISZTEK ÉS SZOLGÁK 
SZEMÉLYI Ü G Y E I , ERDÉSZETI S Z A K K É P Z É S . 

A magyar és horvát-szlavón kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett erdőknél, 
erdőfelügyelőségeknél és erdőőri szakiskoláknál alkalmazott erdőtisztek, altisztek 
és szolgák személyi ügyei (kinevezés, nyugdíjazás, fegyelmi eljárás, szolgálatból 



való elbocsátás, áthelyezés, személyi érdekeket érintő felfolyamodások). Az 1890. 
X I X . törvényczikk végrehajtásával kapcsolatos ügyek. A selmeczbányai erdészeti 
főiskola és az erdőőri szakiskolák adminisztratív és dologi ügyei. Az erdészeti 
államvizsgák és erdőőri szakvizsgák. Az állami erdőtisztek gyermekeinek neve
lését segélyező alap ügyei. 

Osztályvezető: Törzs Kálmán főerdőtanácsos. Személyzet: Arató Gyula 
erdőmester, Tóth Miklós főerdész, Balogh Ernő főerdész (egyszersmind az I /B. 
osztály 1. ügyosztályába is beosztva), Szécsi Imre főerdész. 

4. ügyosztály: ÁLLAMI K E Z E L É S B E V E T T ERDŐK. 

Az 1898. X I X . t.-czikk végrehajtásával kapcsolatos ügyek. Az állami erdő
hivatalok adminisztratív és dologi ügyei, a személyi ügyek kivételével. Az állami 
erdőhivatalok, a selmeczbányai erdészeti főiskola és az erdőőri szakiskolák által 
kezelt állami erdei és gyümölcsfa csemetekertek ügyei, az ezekben termelt cse
meték és ojtványok és kincstári erdők csemetekertjeiből kopár területek beerdő-
sitésére átengedett csemeték kiosztása. 

Osztályvezető: Pech Kálmán erdőtanácsos. Személyzet: Dapsy Frigyes 
erdőmester, Bodor Gyula erdőmester, Almássy István főerdész, Korzenszky Antal 
főerdész, Gruber Gyula főerdész. 

I/B. FŐOSZTÁLY. 

Főnök: Tavi Gusztáv miniszteri tanácsosi czim- és jelleggel felruházott 
főerdőtanácsos. Helyettese: az 1. és 2. ügyosztályra nézve Szenes József főerdő-
tanácsosi czim- és jelleggel felruházott erdőtanácsos, a 3. ügyosztályra nézve 
Földi János főerdőtanácsos. 

1. ügyosztály: KINCSTÁRI E R D Ő K . 

A kincstári erdők üzemének vezetése; fa-, szén-, fürészáru és egyéb 
fatermékek előállítása, szállítása és munkabérek megállapítása; ugyanezen 
termékek értékesítése, az erre vonatkozó árszabályok és adás-vételi szerződések 
jóváhagyása. A kincstári erdők pénz- és számviteli ügyei. A Horvát-Szlavon 
országokkal egyesitett volt katonai határőrvidék beruházási alapjához tartozó 
erdők kezelési és értékesítési ügyei. A kincstári erdők vadászati ügyei. A kincs
tári erdőigazgatóságok (főerdőhivatalok, erdőhivatalok) adminisztratív és dologi 
ügyei, a személyi ügyek kivételével. Birtokvételi, eladási és csereügyek, az 1884. 
évi X X V I . t.-czikk alapján létesített erdővásárlási alap ügyei. A kincstári erdészet 
hozzájárulásával épített vasutak ügyei. Vízszabályozási és ármentesitési ügyek, 
melyeknél a kincstári erdészet érdekelve van. A kincstári erdők vadászati és 
halászati ügyei. A bel- és külföldi fapiaczokat és fakereskedeltnet illető tárgyalások. 

Osztályvezető: Kócsy János erdőtanácsos. Személyzet: Levitzky Albert 
erdőtanácsos, Schmidt Károly erdőtanácsos, Bokor Róbert erdőmester, Szabó 
József erdőmester, Balogh Ernő főerdész (egyúttal az I/A. 3. ügyosztályba is 
beosztva). 



2. ügyosztály: KINCSTÁRI E R D Ő K . 

Az erdővédelem. Az erdei mellékhasználatok előállítása és értékesítése* 
bérleti szerződések. A kincstári erdészetet illető kegyúri jogok és kötelezettségek. 
Úrbéri, szolgalmi, birtokrendezési és censualis ügyek. Kedvezmények és kegy
adományok. Az erdőmunkások és a munkás társládák ügyei. A lejáró szerző
dések nyilvántartása. 

A kincstári erdőkhöz tartozó ingatlan vagyon törzskönyvezése. A kegyúri 
építkezések ügyei, a műszaki felülvizsgálat kivételével. 

Osztályvezető: Szenes József főerdőtanácsosi czim- és jelleggel felruházott 
erdőtanácsos. Személyzet: Berendi Béla erdőmester, Kozma István erdőmester, 
Kovács Aladár főerdész, Tomassek Miklós erdész. 

3. ügyosztály: KINCSTÁRI E R D Ő R E N D E Z É S ÉS É P Í T K E Z É S . 
Erdőfelmérés, becslés és a kincstári erdők üzemterveinek elkészítésére 

vonatkozó ügyek. Kincstári erdőmivelés, erdősítési tervek jóváhagyása, az erdő
sítések végrehajtásának ellenőrzése. A kincstári csemetekertek ügyei. A kincstári 
erdők évi favágatási terveinek jóváhagyása. A kincstári erdőrendezőségek 
adminisztratív és dologi ügyei, a személyi ügyek kivételével. A kincstári épít
kezések összes ügyei. A kegyúri építkezések műszaki felülvizsgálása. 

Osztályvezető: Földi János főerdőtanácsos. Személyzet: Jankó Sándor 
főerdész, Buhescu Terentius főerdész, Clement Károly erdész. 

KÖRRENDELET. 
Valamennyi közigazgatási erdészeti bizottságnak, kir. erdőfelügyelőségnek és 

m. kir. állami erdőhivatalnak. 

(Az állami erdőtiszteknek az erdőbirtokosokkal szemben felszámí
tandó dologi kiadások tárgyában.) 

14828/904. sz. földmiv. min. — Felmerült esetekből kifolyólag 
miheztartás végett értesítem a czimét, hogy a m. kir. állami erdő
tiszteknek az erdőbirtokosokkal szemben a 15217/1899. számú 
végrehajtási rendelet 75. §-a szerint felszámítandó útiköltségei közt 
az idézett §-ban emiitett „egyéb esetleg felmerült dologi kiadások" 
alatt csupán az illető kiküldetés czélját képező munkálat teljesíté
séhez elkerülhetlenül szükséges és az erdőtiszt által fedezett kiadásod 
úgymint a felfogadott napszámosok, küldönczök bérei, a beszer
zett anyagok, szerek költségei, esetleges távirati költségek stb. 
értendők, és igy az erdőtisztek egyéb dologi kiadások czimén 
személyüket illető ellátási és kényelmi kiadásokat stb. semmiesetre 
sem számithatnak fel. 

Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy az 1903. évi 7093. szám 
alatt kiadott körrendelet hetedik bekezdésének azt az intézkedését. 



a mely szerint a VI. fizetési osztályba tartozó tisztviselő más tiszt
viselővel nem köteles együtt utazni, mint a körrendeletbe tévesen 
felvett rendelkezést, hatályon kivül helyezem. 

Budapest, 1904. évi deczember hó 16-án. 
A miniszter helyett 

Rapaics 
államtitkár. 


