
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak és erdő

rendezőségnek. 

(Az erdőhasználatok foganatosításánál követendő eljárás iránt). 

14.546. szám. Az erdőtörvény rendelkezéseiből kifolyólag, a 
kincstári erdőkben is csak azon használatok és azon időben és helyen 
foganatosíthatók, melyek és miként azok a törvényszerűen jóváhagyott, 
illetve megállapított rendszeres vagy ideiglenes gazdasági üzemter
vekben szabályozva lettek, s ennélfogva akár a főhasználatokhoz, 
akár előhasználatokhoz, akár a mellékhasználatokhoz tartozó oly erdei 
termények kihasználása, melyeknek használati módja és mértéke az 
üzemtervben szabályozva nincsen, épen ugy, mint az erdőtermények
nek az üzemtervben megállapítottól eltérő időben, vagy más helyen, 
vagy nagyobb mennyiségben való kihasználása az erdőtörvény rendel
kezése értelmében üzemtervtől való eltérést képezvén, csak az ezen 
ministeriumtól előzetesen kinyerendő engedély alapján foganatosítható. 

A rendes évi fő- és előhasználatok a fennálló gazdasági üzem
tervek alapján évenként szerkesztett favágatási előirányzatokban 
(faejtési tervekben) állapíttatván meg, az ezekben az illető évre enge
délyezett vágásterületeken s illetve áterdőlésre vagy tisztításra enge
délyezett területeken (hulladék- vagy feküfára nézve az erre kijelölt 
erdőrészeken) kivül, minden bárminemű faanyagok kihasználása tilos. 
A mellékhasználatokra és az azokhoz tartozó erdei termékekre nézve 
jövőre a favágatási előirányzatokkal együtt hasonló évi előirányzat 
terjesztendő fel, mely szintén a jóváhagyott rendszeres vagy ideiglenes 
gazdasági terv alapján készítendő, s az abban megállapított haszná
latoktól való minden eltérés szintén tiltatik. 

A mennyiben pedig a fennálló gazdasági üzemtervtől s illetve 
az annak alapján jóváhagyott favágatási előirányzattól való eltérés, 
illetőleg más erdei terményeknek, más helyen, vagy a megállapított
nál nagyobb mennyiségben való kihasználása rendkívüli fontos okokból 
indokoltnak és illetve szükségesnek mutatkozuék: ily i-endkivüli hasz
nálatokra nézve mindenkor esetről-esetre az engedély előzetesen kiké
rendő, megjegyeztetvén, hogy a kellően indokolt javaslattal az erdő
rendezőségnek arra vonatkozó véleménye is mindenkor felterjesztendő. 

Végre az erdőtörvény rendelkezéseibe nem ütköző oly erdő
használatokra nézve, melyek kereslet hiányában, vagy más külső 
viszonyoknál fogva ez idő szerint igénybe nem vehetők ugyan, de 
idővel esetleg haszonnal foganatositandók, az üzemtervnek összeállí
tásánál kellő gondoskodás teendő az iránt, hogy ily használatok is 
kitüntetve s a szükséghez képest szabályozva legyenek; azoknak 



foganatosítása azonban csak a kezelési szempontból való s esetről
esetre kérelmezendő engdélyeztetésök után eszközölhető. 

Erről az erdőhatóságot és illetve az erdőrendezőséget oly figyel
meztetéssel értesítem, hogy ezen rendelet pontos megtartásáért ugy 
az erdőhatóság főnöke, mint az illető kezelő erdőtiszt, valamint az 
erdőrendező is személyesen felelősek. 

Elvárom egyszersmind, hogy az erdőhatóság az erdőjövedelem 
fokozására nem rend- és soroukivüli használatok utján, hanem a ren
des évi vágások okszerű s belterjes kihasználása, a vágásnak teljes 
és takarékos kidolgozása, a termelési és szállítási költségeknek czél
szerü munkabeosztással és a kedvező viszonyoknak kellő felhasználá
sával elérhető mérséklése által, az anyagoknak oly választékban való 
értékesítése által, a melyben azok okszerűen termelhetők, s illetve 
minden vágásban az épületi és műfának alkalmas törzseknek előzetes 
felvétele és a kelendőségi viszonyokhoz képest a tűzifától elkülöní
tetten való lehető leghasznosabb értékesítése által fog törekedni. 

Budapest, 1886. márczius 15-én. 
A minister megbízásából : 

Bedő. 

Körrendelet valamennyi megyei közigazgatási bizottságnak. 
(Az erdőrendészeti áthágások után befizetett pénzbüntetések névszerinti kimuta

tása ügyében). 

25.554. szám. Az erdőrendészeti áthágások után befolyt és a 
kir. adóhivatalok által naplószerüleg elszámolt pénzbüntetésekről ki
állított ellennyugták sok esetben nem tartalmazván az áthágást elkö
vető nevét, ennélfogva ellenőrzési szempotból kellő pontossággal az 
sem állapítható meg, hogy ki azon fizető, ki az áthágást elkövette s 
mely ítélettel hozott elmarasztalás alapján fizetett. 

Felhívom tehát a közigazgatási bizottságot, hogy a kerületében 
lévő járási szolgabirákat, illetve rendőrkapitányt, szigoruau utasítsa, 
hogy jövőre az „erdőrendészeti áthágások után befolyó pénzbünte
tések" beszolgáltatása alkalmával az adóhivataloknak adott ellen
nyugtákon az elmarasztaló Ítélet megjelölése mellett pontosan megne
veztessék az is, a ki a fizetést teljesítette. 

Megjegyeztetik egyébiránt, hogy ezen intézkedés csak az erdő
rendészeti áthágások után befolyó büntetéspénzekre nézve szükséges, 
mig az erdei kihágásokat illetőleg az eddigi eljárás követendő. 

Budapesten, 1886. évi május hó 12-én. 
A minister megbízásából: 

Bedő. 


