
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak és a király

halmi m. kir. erdőőri szakiskolának. 
(Az erdőöri szakoktatásban részesülő egyének tényleges katonai szolgálatának 

elhalasztása tárgyában.) 

21219. sz. Azon czélból, hogy az erdőöri szakiskolánál és a kincstári 
erdőhatóságoknál erdőőri szakoktatásban részesülő tanulók kiképzésében 
megszakítás ne történjék, s a megfelelő előmenetelt tanúsító tanulók 
a szakképzés s a megkívántató gyakorlat kellő megszerzésében s a 
törvényben előirt szakvizsga letevésében a katonai szolgálatra való 
behívás által akadályozva ne legyenek: lépéseket tettem aziránt, hogy 
az erdőőri szakoktatásban részesülő egyének behívása a katonai tény
leges szolgálatra elhalasztassék. 

A cs. és kir. hadügyminiszter úr hajlandónak nyilatkozott az 
erdőőri szakoktatásban részesülő és a hadsereghez besorozott azon 
egyének részére, a kik besoroztatásuk évében teszik le az erdőőri 
szakvizsgát, azon kedvezményt adni meg, hogy azok a reá következő 
áprilishó 1-ére hivassanak be a tényleges szolgálattételre, azokat pedig, 
kiknek az erdőőri szolgálatra való kiképeztetésök, besoroztatásuk 
évében még nem fejeztetik be, és igy az erdőőri szakvizsgát besoroz
tatásuk évében még nem tehetik le, kiképeztetésök befejezhetésére és 
a megszabott erdőőri szakvizsgának letehetése czéljából a három évi 
tényleges szolgálat utólagosan való teljesítésének fenntartása mellett 
a nem tényleges viszonyban meghagyatni, illetve ezek részére a tény
leges szolgálat megkezdésének elhalasztását erdőőri kiképeztetésök 
befejezésére és a megszabott vizsgálat letételére következő áprilishó 
1-éig engedélyezni igérte. 

Ezen kedvezmények megadását azonban, a melyek az illető 
csapattestek állományi viszonyaitól tétetnek függővé és önként érthe-
tőleg csakis a béke idejére terjedhetnek ki, nemkülönben az időszaki 
fegyvergyakorlatok hasonló czélból kért elhalasztásának engedélyezését 
is, a cs. és kir. hadügyminiszter úr magának tar tot ta fel. 

A honvédséghez besorozott ily egyének, hasonló feltételek mellett, 
s nevezetesen szintén a tényleges szolgálati kötelezettségnek fentar-
tása mellett, ugyanazon kedvezményben a m. kir. honvédelmi miniszter 
úr által fognak részesittetni. 

Felhívom tehát a (czimet), hogy a kérdésben forgó szakoktatás
ban részesülő és az emiitett kedvezményekben részesítendő s a had
sereghez és honvédséghez besorozott egyének névjegyzékét, az azokra 
vonatkozó besorozási adatokat (az illetőségi községnek, sorozási járás
nak, megyének, a születési és besorozási, illetve felavatási évnek, 
csapattestnek megnevezését) és a tényleges szolgálat elhalasztásának 



idejét, vagyis azon évet, a melyben az erdőőri szakvizsgát az illetők 
letenni kötelesek, további intézkedés végett évenként legfeljebb július 
végéig és pedig elkülönitve a közös hadsereghez és a honvédséghez 
besorozott egyénekre nézve, a vezetésem alatt álló minisztériumhoz 
beterjeszteni el ne mulassza. 

Az erdőőri szakiskolák tanulóira nézve a fönnebbi értelemben 
teendő előterjesztések alkalmával figyelem fordítandó a r ra i s , hogy a 
szakoktatásban részesült tanulók a szakvizsgára való bocsátás feltételéül 
megszabott egy évi gyakorlati szolgálatot is teljesíthessék. 

Egyúttal értesítem a (czimet), hogy azon egyénekre nézve, 
kiknek tanulási előmeneteléből időközben kitűnik, hogy a szakvizsga 
letehetésére szükséges képzettséget nem szerzendik meg, a kiszabott 
időben teendő jelentései alkalmával nekem külön kimutatást terjesszen 
elő a kedvezmény megszüntetése iránt . 

Budapest, 1885. áprilishó 30-án. Széchenyi. 

Valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

22.597. szám. Az érdemesebb és egyezer forintnál nagyobb fize
téssel nem biró kincstári erdőtiszteknek módot kívánván nyújtani a r r a : 
hogy az idei budapesti közkiállitáson szakukba vágó tanulmányokat 
tehessenek: felhívom az erdőhatóságot, miszerint legkésőbb nyolcz (8) 
nap alatt terjeszsze fel azon érdemesebb tisztviselők névsorát, kiknek 
kiküldetését indokoltnak és kívánatosnak tartja. 

Tájékozásul figyelmeztetem különben az erdőhatóságot , hogy a 
javaslata alapján általam kijelölendő erdőtisztek itt szabad lakásban, 
és kerületüknek innen számított távolsága szerint 2 5 — 5 0 forintnyi 
segélyben fognak részesittetui, és hogy itteni tartózkodásuk tiz (10) 
napra fog szorítkozni. 

Végül értesítem az erdőhatóságot , hogy nem lesz az ellen ki
fogásom, ha a kiküldendők részére a szokásos hivatalos uton, az illető 
vasúti igazgatóságnál mérsékelt menetjegyet fog kieszközölni. 

Kelt Budapesten, 1885. évi április hó 21-én. 

A minister helyet t : 

Matlekovics. 



Valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A kincstári erdőőrök, illetve altisztek és szolgák által erdőkárok birói tárgyalása 
alkalmával felszámitható és érvényesítendő élelmezési dijak és fuvarköltségek 

tárgyában.) 

16.735. szám. A kincstári erdőőröknek, illetve erdészeti al
tiszteknek és szolgáknak erdei károk birói tárgyalása alkalmával te t t 
hivatalos útjaik után az 1882. évi 10.376. számú szabályrendeletben 
megállapított élelmezési dijak és fuvarköltségek jövőre azon esetben 
is érvényesitendők, ha a megtett út a négy (4) kilométert túlhaladja, 
és ha az érvényesítendő költség a megítélt perköltségben teljes fede
zetét találja. 

Budapest, 1885. április 21-én. 
A minister helyett: 

Matlekovics. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

22.370. szám. Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 40. §-a szerint a 
hatóságilag felesketett erdőtisztek s erdőőrök szolgálatukban köz
biztonsági közegeknek tekintendők, következéskép mindazon jogokkal 
vannak felruházva, a mely jogok, a fennálló szabályok és törvények 
szerint, a közbiztonsági közegeket megilletik. 

Miután előfordult azon ese t , hogy a törvény ezen intézkedését 
a bíróságok és közigazgatási hatóságok figyelmen kivül hagyták, fel
hívom az erdőhatóságot, miszerint jelentse fel: hogy tétettek-e kerü
letében, s ha igen, minő tapasztalatok ez irányban? hogy ekkép e 
visszás helyzet orvoslása iránt esetleg a szükséges lépéseket meg-
tehessem. 

Budapest, 1885. április 22-én. 
A minister megbízásából: 

Bedő. 


