
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A kincstári erdötisztek tűzifa járandóságuk, illetve faizásuk szabályozása tárgyában.) 

14.922. szám. Az államerdészet kezelési épületeinek és azok 
tartozékainak használatáról és jókarban tartásáról szóló 1883. évi 
márcziushó 31-én kelt 14.704. számú szabályrendeletem 5. §-nak 
határozata értelmében a természetbeni lakások élvezetében álló tiszt
viselők, az illető épületek s azok tartozékainak átalános gondozásán 
kivül az épületnek összes lakszobáit még ha nem használtatnának is, 
a hideg idő beálltával a belső alkatrészek kellő karban tartásához 
szükséges hőmérsék határáig fűtetni kötelesek. 

Minthogy azonban a szabályozott tűzifajárandóság hidegebb ég
hajlat alatt nem elégséges arra, hogy fennebb idézett szabályrendele
tem érintett kötelménye teljesíthető legyen, felhatalmazom az erdő
hatóságot, hogy mindazon esetekben, midőn közvetlenül szerzett tüzetes 
tájékozása alapján indokoltnak és szükségesnek ismerendi : az illető 
tisztviselőknek a személyes failletmóny mértékét túlhaladó tűzifaszük-
ségletöket pótolja, illetve első sorban dorongfából a lakáshoz szállítva 
díjtalanul szolgáltassa ki. 

Magától értetik azonban, hogy viszont mindazon esetekben, 
midőn valamely tisztviselő a részére szabályszerüleg rendszeresített 
failletményt a fennebbirt kötelezettségének pontos teljesítése mellett 
sem használná fel teljesen, az ilykép megtakarított illetményfára nézve 
eddig fennállott rendelkezési joga, illetőleg megváltási igénye jövőre 
megszűnik. — Ha pedig ezen rendeletem daczára valamely tisztviselő 
megtakarított illetményfáját eladná, vagy elajándékozná, fegyelmi 
vizsgálat alá vonandó. 

Kelt Budapesten, 1885. évi márcziushó 21-én. 
A miniszter helyet t : 

Matlekovics. 

Hatáskör a Besztercze-Naszódmegye területére erdészeti ügyek
ben kiküldött kormánybiztos részére. 

1. §. Az 1879. évi XXXI. törvényczikkben foglalt erdőtörvény 
rendelkezéseinek kellő teljesítése végett a földmivelési, ipar- és keres
kedelemügyi miniszter által Besztercze-Naszódmegye területére erdé
szeti ügyekben kiküldött kormánybiztos hatásköre az alább megszabott 
módozatok szerint kiterjed mindazon erdészeti ügyekre, melyek az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóságot megilletik. 



2. §. Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság teendőit végző közigaz
gatási erdészeti bizottság törvényszerű működésének továbbra is gya
korlatában marad, hozandó határozatai azonban csak akkor adhatók 
ki, és válnak végrehajthatókká, ha a kormánybiztosnak előbb bemu
tattatván, annak jóváhagyásával elláttattak. 

3. §. A kiküldött kormánybiztos hatáskörében áll az erdészeti 
bizottság határozatainak meghallgatása után, vagy szükség esetén e 
nélkül is mindazon intézkedéseket megtenni, melyeket a Besztercze-
Naszódmegye területén levő erdőségek fentartásának, törvényes keze
lésének és megőrzésének biztositása érdekében szükségesnek ismer, s 
melyeket a jelen hatáskör 1. §-ában foglalt elsőfokú hatósági körön 
belül megtehet. 

4. §. Ha a kormánybiztos az erdészeti bizottság hozott határo
zatához jóváhagyását nem adhatja, vagy szükség esetén meghallgatását 
kénytelen mellőzni, akkor a fennforgó kérdésben rendeleti uton intéz
kedik, s erről a bizottságot értesiti. 

5. §. A kormánybiztos felügyel arra, hogy azon kérdések, melyek 
eldöntése a törvény és kiadott miniszteri rendeletek értelmében a 
minisztériumnak tartattak fenn, megfelelő első fokú tárgyalás után 
illetékes elbírálás vagy határozathozatal végett a minisztériumhoz 
felterjesztessenek, a mennyiben pedig az erdészeti bizottság ezt elmu
lasztaná, vagy oly határozatokat hozna, melyeket a törvényes alapon 
helyeseknek nem ismerhet, akkor saját részéről teend a minisztériumhoz 
megfelelő előterjesztést. 

6. §. A kormánybiztos a törvényhatóság azon közegeivel, kiknek 
hivatásához tartozik az erdőtörvény rendelkezéseinek végrehajtásához 
szükséges teendőket foganatosítani, valamint a már alkalmazott, vagy 
a szükséghez képest a községek terhére általa alkalmazandó erdő
tisztekkel és erdőőrökkel szakügyekben szabadon rendelkezik. 

7. §. A kormánybiztos felügyel arra, hogy a felfedezett erdő-
kihágási esetek az illetékes kihágási bírósághoz az illető közegek által 
rendesen bejelentessenek, s hogy a községi erdőkben elkövetett káro-
sitási esetekben a törvény kijátszásával egybekötött kiegyezések létre 
ne jöhessenek, s hogy az erdőrendészeti áthágások és kihágások tár
gyalása, s a hozott ítéletek végrehajtása pontosan eszközöltessék. 

8. §. Gondoskodik és intézkedik az iránt, hogy a községi erdők 
jövedelméből az erdők kezelésére, őrzésére és mivelésére, valamint 
az erdőgondnoksági üzemtervek elkészítésére szükséges költségek 
rendelkezésre álljanak. 

9. §. A kormánybiztos működése meg nem határozott időtartamra 
terjed, s kiküldetésének megszüntetése iránt külön rendelet adatik ki. 

Kelt Budapesten, 1885. évi márcziushó 27-én. 



Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(Az erdütisztek, az erdészeti altisztek és szolgák számára megállapított legeltetési 
és makkoltatási haszonélvezet tárgyában.) 

17.209. szám. Az erdőtiszti, altiszti és szolgaszemélyzet által 
a kincstári erdőkben részint fennálló rendeletek, részint pedig bevett 
szokás alapján eddig különböző mértékben s illetve szabálytalanul 
gyakorolt legeltetési és makkoltatási használatot valamennyi kincstári 
erdőhatóságnál egyöntetűen szabályozni szándékozván, a legeltetési 
vagy makkoltatási használatra kijelölhető kincstári erdőkben, illetve 
községi legelőkön nevezetteknek a következő számú lábas jószág 
legeltetését, illetve makkoltatását engedem meg és pedig : 

minden erdőtiszt részére az erdészj elöltek és gyakornokok kivéte
lével három tehenet, három növendék szarvasmarhát és két borjut, 
továbbá öt öreg sertést és nyolcz egy éven aluli malaczot vagy öt 
darab egy éven felüli süldőt; 

az erdészeti altiszteknek és szolgáknak két tehenet, egy növen
dék szarvasmarhát és két borjut, két öreg sertést és négy malaczot 
vagy két darab egy éven felüli süldőt. 

Ezen megállapított állomány a szabadon legeltethető, illetve 
makkoltatható lábas jószág legtöbbjét képezvén, ennél nagyobb számú 
marhának, illetve sertésnek a kincstári erdőbe való bebocsátása fegyelmi 
büntetés terhe alatt tilos. 

Önként érthető különben, hogy a kérdéses haszonélvezet csakis 
azon erdőrészekben gyakorolható, melyekben a gazdasági üzemterv 
ezt megengedi, s az ellen sem az illető erdőrendészeti ha tóság , sem 
az erdőrendezőség kifogást nem tesz. 

Az erdei legeltetések és makkoltatások bérbeadásánál az illető 
erdőhatóság kötelességében áll, a hol szükséges, arról gondoskodni, 
hogy a kincstári személyzet fennebb meghatározott számú lábas jó
szága számára a legeltetés, illetve makkoltatás a bérleti szerződésben 
kiköttessék. 

Azon esetekben végre, midőn központi tisztviselők, illetve 
altisztek vagy szolgák részére ebbeli élvezményük gyakorlására, az 
illető urodalom székhelyének határában sem legeltetésre, sem makkol-
ta tásra alkalmas erdőrész ki nem jelölhető — megengedem: hogy a 
központban alkalmazottak ezen haszonélvezetet más határbeli kincstári 
erdőben gyakorolják. 

Kelt Budapesten, 1885. évi áprilishó 10-én. 



Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A községi pótadó kivetése tárgyában.) 

18.273. szám. Kétség merülvén fel az iránt, hogy a községi 
adó a megelőző évi, avagy a kivetése évbeli államadó alapján veten
dő-e ki ? a m. kir. belügyministeriumnak e tárgyra vonatkozólag f. é. 
márczius hó 26-án 10.355/IV. b. sz. a. hozott határozatához képest 
tudomás és ahoztartás végett értesítem az erdőhatóságot, hogy a köz
ségi adók kivetése, tekintettel arra, hogy a kivetés idején más kive
tési alap nem létezik, rendszerint a megelőző évi államadók alapján 
történik, illetőleg minthogy a községi költségvetések rendszerint a 
közvetlenül megelőző évben, a képviselő testület őszi közgyűlésében 
tárgyalandók és állapitandók meg és ugyanakkor történik a fedezet
len hiány miatt kivetendő községi adó kivetési kulcsának megállapí
tása is, kivetési kulcsul rendszerint azon államadó szolgál, mely a 
költségvetés tárgyalásának évében lőn kivetve. 

Kivételnek egyes esetekben e részben csak annyiban lehetne 
helye, a mennyiben különleges viszonyok mellett fontos indokok a 
rendszerintitől való eltérést javallanák, ily irányú igények érvényesí
tésére pedig a törvényes ut az, ha az illető községi költségvetés 
ellen, ennek közszemlére kitétele alkalmából észrevételek adatnak he 
és ha ezek a költségvetés felett a törvényhatóság által történő hatá
rozathozatalnál sem méltattatnának, törvéeyszabta időben és helyen 
az ügynek a belügyministerium által leendő felülvizsgálata végett 
felebbezés nyujtatik be ; ha pedig oly igények támasztása az egy évi 
adókivetés alkalmából tartatnék alappal bírónak, ez esetben első sor
ban a község képviselő testülete, felebbezés esetén a közigazgatási 
bizottság, további felebbezés következtében pedig végső sorban a m. 
kir. belügyministerium fogná a kérdés elbírálását eszközölni. 

B u d a p e s t , 1885. ápril hó 11-én. 
A minister megbízásából: 

Rónai Antal. 
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