
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi m. kir. erdőhatóságnak. 

(Az erdészeti házi pénztáraknál működő ellenőrködő közegek teendőinek meg-
. határozása tárgyában.) 

54.935. szám. A házi pénztárak pénzkezelésére és az ellen
őrködésre vonatkozó 1881 . évi 595. sz. körrendeletem határozmá-
nyainak fentartásával és azok további kiegészitéséül rendelem, hogy 
ezentúl minden egyes kincstári erdőhatóság házi pénztáránál, a fizető 
számvivő pénzkezelésére vonatkozó naplókat és egyéb számadási bead
ványokat az ellenzárlat teljesitésével megbízott tisztviselő vezesse, 
ki a helyes vezetésért szavatol. 

Ebből kifolyólag ugy a napló, mint egyéb számadási beadvány, 
valamint a házi pénztár által átvett pénz- vagy értékösszegekről 
kiállított elismervények (nyugták) jövőre nem csak a fizető számvivő, 
hanem az ellenőrködő tisztviselő által is alirandók. 

A tizető számvivő által az általa kifizetett és bevett összegekről 
külön feljegyzés (Strazza) vezetendő, mely azonban csakis a fizető szám
vivő saját használatára szolgál és számadási beadványt nem képez. 

Az ezen rendeletek értelmében szükséges intézkedések az erdő
hatóságok által haladéktalanul megteendők. 

Budapest, 1887. november 24-én. 
A minister megbízásából : 

Bedő. 

Körrendelet valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek. 
(Állami sorsjegyeknek elárusitásra való meg nem küldése tárgyában.) 

62 .843 . szám. A m. kir. pénzügyminister úrral egyetértőleg 
értesítem, miszerint tekintettel arra, hogy a kir. erdőfelügyelöségek 
személyzete csakis egy vagy két egyénből áll, s állomásaik székhelyén 
különben is csak keveset tartózkodnak, a m. kir. pénzügyminister nr 
folyó évi 65.047. számú rendeletével intézkedett az iránt, bogy a 
kir. erdő felügyelőségek részére állami sorsjegyek elárusitás végett 
többé ne küldessenek. 

Egyúttal megjegyzem, hogy ezen intézkedés a XIII. jótékony 
czélu államsorsjátékra, melynek sorsjegyei időközben már szétkül
dettek, kiterjeszthető nem volt, 

Budapest, 1887. deczember 7-én. 
A minister megbízásából : 

Bedő. 



Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 
(A kincstári építkezésekhez szükséges faanyagok készletben tartása ügyében.) 

61.635. szám. Tapasztalván azt, hogy a kezelési és üzleti épít
kezéseknél, még pedig ugy az uj épületek felállításánál, mint a 
javításoknál, száraz faanyag hiányában gyakran kevésbbé alkalmas 
anyagok használtatnak fel, utasitom az erdőhatóságot, hogy az alább 
megnevezett faválasztékokból lehetőleg mielőbb tartalékkészletet sze
rezzen be s raktározza el ezen készletet a kerület kiterjedésének 
megfelelően választott egy vagy több helyen. 

A tartalékkészlet mennyisége a következőképen lesz megálla
pítandó : mindenekelőtt számítsa ki a jelengi összes kezelési és üzleti 
épületeinél tényleg beépített alábbi faválasztékok mennyiségét hosz-
szuság, illetőleg terület szerint, és számítsa át az ezen mennyiség 
egytized részét, mint tartalékkészletet a tényleges szükséglet, illetőleg 
az épületek egyes alkatrészeinek megfelelően hosszasági és szélességi 
méretekkel biró darabszámra. Megjegyeztetik, hogy a hosszúsági mé
retek megállapításánál főfigyelem lesz fordítandó arra, hogy a felhasz
náláskor az anyagnak lehetőleg csekély része menjen mint hulladék 
veszendőbe. 

A készletben tartandó faválasztékok a következők : 1. szoba
padozatokhoz szükséges, két áldolt, bárdolt vagy fürészelt 15 cm 
vastag ászokfák; 2. 3—-4 cm vastag szobapadlók; 3. 10—15 cm 
vastag ajtótokok; 4. 8—10 cm vastag ablaktokok; 5. ablakok és 
ajtóvázakhoz szükséges 4—5 cm vastag padlók; 6. ajtóbélések és 
prémekhez szükséges 2. 5 —3 cm vastag deszkák; 7. korlátfalak és 
csúcsfalakhoz való 2.- cm vastag deszkák; 8. 2 0 — 2 5 cm vastag 
három oldalt bárdolt, vagy fürészelt menyezet gerendák; 9. szokásos 
méretű zsindely. 

A fenebbiek szerint megállapítandó és beszerzendő anyagkészlet 
pontos nyilváutarthatása szempontjából utasitom továbbá az erdő-
hatóságot, hogy a készlet minden egyes darabját (a zsindelynél min
den 1000 drbot számláló rakatot) lehetőleg a homloklapon a berak-
tározás éve és havának megfelelő olajfestékes számokkal megjelöltesse, 
s azonfelül a hivatal bélyegzőjével lebélyegeztesse, a készletet pedig 
az illető számlatevők anyagszámadásában külön fejezet alatt, évszámok 
szerint elkülönítve, vezettesse. 

Önként értetik, hogy ezen tartalékkészlet mindenkor, még pedig 
a felhasználás után azonnal kiegészítendő, s hogy csakis saját épít
kezéseinél vehető igénybe. 



Utasítom végül az erdőhatóságot, miszerint a fenebbiek szerint 
kiszámítandó tartalékkészletről részletes kimutatást szerkeszszen és 
terjeszsze fel mielőbb, valamint jelentse fel azt is, hogy a tartalék
készletet] mely helyeken és miként kívánja raktározni. — Budapest, 
1887. deczember 8-án. 

A minister megbízásából : 

Bedő. 

Körrendelet valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek. 
(A véderdő, futóhomokon és feltétlen erdőtalajon álló erdők fenntartásának biz

tosítása tárgyában.) 

47 .890 . szom. Arról értesülvén, hogy az erdők fenntartása 
érdekében öémely vármegyékben nem tétettek meg mindazon intéz
kedések, melyeket ez irányban 1883. évi 36 .016. számú körrende
letemmel elrendeltem, s hogy ennélfogva az erdőtörvény életbelépte 
óta használatba vett erdők kellőképen nem újíttatnak fel, sőt némely 
helyekee a felújítás alatt lévő területeket s illetve a vágásokat is 
legeltetik; utasítom a kir. erdőfelügyelőséget, hogy — a mennyiben 
az eddig meg nem történt volna — hasson arra, miszerint fennebb 
idézett rendeletem a viszonyoknak megfelelő módon foganatosittassék, 
s illetve az erdők fenntartásának és felújításának hathatósabb bizto
sítása czéljából szabályrendeletek alkottassanak. 

Budapest, 1887. évi deczember hó 22-én. 

A minister megbízásából : 

Bedő. 


