
Erdészeti rendeletek tára. 
Utasítás a bustyaházai kincstári gőzfiirész anyagkezelése és 

számvitele tárgyában. 
40.043. szám. 1. A m. kir. erdőgondnokságtól, vagy a bocskói 

ni. kir . raktárgondnokságtól tutajokban Bustyaházára érkező faanya
gok, szálfák, ászokfák és rönkök hosszúságának és osztály szerinti 
vastagságának utánmérését a m. kir. raktártiszt vezetése és felelős
sége mellett a rakpartőrök teljesitik. Ha a szállító levelekben részle
tezett faanyagok és az utánmérettek között hosszúság, vagy osztály
szerinti különbözet van, avagy mennyiségileg merül fel eltérés, akkor 
'c\7,, il szállító levélben az átvevő raktárőr által irónnal kitüntetendő 
s ezen helyesbítés valóságáról a raktártiszt azonnal tartozik meggyő
ződést szerezni, a tutajos ellenben köteles a szállitásközben elveszett 
faanyagokat a rendes községi bizonylattal igazolni. 

2. Az átvevő raktárőr köteles a neki átadott átvételi jegyen, 
az átvett fának mennyiségét, választékok szerint igazolni, a talált 
eltérést kitüntetni, saját rakparti átvételi jegyzékének tételeit, vala-
miut a küldő hivatalnak rakparti folyó számait arra rávezetni és név
aláírásával ellátva a tutajosnak azonnal átadni. Magától értetik, hogy 
mind e munka a raktárt iszt folytonos ellenőrzése s felelőssége mellett 
eszközlendő. 

3. A szállitásközben elveszett, de megtalált és viszszaszerzés 
utján leszállított faanyagok hasonlóképen az 1-ső pontban leirt módon 
vétetnek át s erdőgondnokságokként külön vezetendő „viszszaszerzési 
lajstrom"-ba vezetendők be, és a gondnoksági jelzések szerint külön 
nyugtáztatnak, egyebekben az eljárás ugyanaz, mint a rendes tuta
jozásnál. 

4. A rakpartőr a szállítóleveleket átadja a raktártisztnek, kinek 
kötelességében áll azokat erdőgondnokságonként elkülönítve vezetett 
„rakparti átvételi jegyzék"-be — a felvidéki folyószámok kitünteté
sével — pontosan bevezetni, azt havonként lezárni, az összes faanya
gok mennyisége és minőségéről nyugtát kiállítani, és azt az átvételi 
levelekkel felszerelve, a küldő hivatalhoz juttatni, ez utóbbi felada
tához tartozván a nyugta tételeit a szállító levelekkel összehasonli-
tani, a változást külön lajstromba vezetni, és az átvett és nyugtázott 
anyagokról a szállító levelek visszacsatolása mellett, a raktártisznek 
ellennyugtát küldeni. 

5. A raktárt iszt az ellennyugtát a szállító levelekkel együtt 
átvételi jegyzékéhez mellékeli, reá vezetvén az ellennyugtárá a 
számadási tételt. 

A raktártiszt szerkeszti havonként a tutajozási bérjegyzékeket, 
erdőgondnokságok szerint elkülönítve, és azokat a havi pénzleszámo
lás előtt, a fizető számvivőnek adja át mindenkor, hogy a tutajozási 



bérek kiadási tételei okmányolhatók legyenek. Ezen bérjegyzékek az 
anyagszáinadás bevételi adataival pontosan ellátandók. 

6. Az átadásnál és átvételnél irányadó méretek a következők: 
1. Szálfa, felső végén legalább 16 cm. 
2. Ászokfa, közepén 46 cm, a felső végén 37 cm. 
3. Rönkő, felső részén 31 cm. 
Beszáradásra a vastagságnál 1 cm felülméret, tutajokba fúrásra 

pedig a hossznál 100 cm számítandó. 
7. A tutajfának partra vontatása és mág'yáz tatása, valamint ezen 

munkák költségeinek bérjegyzékbe vétele a raktártiszt kötelessége. 
A partra való vontatásnál a szálfa és ászokfa hosszméret sze

rint osztályozandó. 
Ha a máglyából vagy a vizén gömbölyű anyag adatik el, akkor 

az a raktár t iszt ellenőrzése és felelőssége mellett cm-ekben pontosan 
megmérendő s az „eladási jegyzék "-ben kiadásba teendő. 

8. A fagyártmányok előállítására szánt szálfát és ászokfát a 
raktártiszt az erdőszámvivőnek, hivatkozással a raktártiszti számadás 
illető tételeire és az átadott faanyagok hosszúság szerinti kitüntetése 
mellett adja át. 

Az erdőszámvivő által átvett fenyő szál- és ászokfából, a beér
kező megrendelések kívánalmainak s az erdőigazgatóság főnökétől 
vett értesítés szerint a keresleti igényeknek megfelelő hosszúságú 
rönkök vágandók. 

Az igy kivágott rönkök hosszúság szerint máglyázandók, s 
mindegyik rönkő vékonyabb végén az átmérő, a beszáradásra szánt 
1 cm-nek leütésével kitüntetendő. 

A rönkök mennyiségéért, azok hosszáért és a felső átmérőnek 
helyes felvételéért az erdőszámvivő felelős. 

A rönkő vágatás és máglyázás költségeiről az erdőszámvivő 
készíti a bérjegyzéket. 

9. Ha szál-, rönkő- vagy ászokfa felfürészelés czéljából a gőz
fürésznek kiszolgáltatik, akkor a kiadott faanyag a raktártiszt által 
a „feldolgozási jegyzék "-be, és az erdőszámvivő által a „rönkök 
átvételi jegyzék"-ébe vétetik be, s egyidejűleg a szükséges fürészáruk 
kitermelése végett a „rönkök feldolgozási jegyzék"-ében is kiadásba 
tétetik, azután pedig az abból készített fürészáru a „gyártási jegy
zék "-ben vétetik be. 

10. A rönköket fürészáruvá leendő feldolgozás végett az erdő
számvivő adja át a gépésznek. 

A gépész köteles az átadott és átvett rönköket az erdőszámvivő
től vett utasításhoz képest szelvényárura felmetszeni, teljes igyekezet
tel arra törekedvén, hogy minél nagyobb legyen a tiszta ára kihozatal. 

11. Az elkészített fűrészárut az erdőszámvivő veszi át napon
ként az erdőhivatal ellenőrzése mellett. 



Az összes szelvényáruért az erdőszámvivő egyedül felelős. 
Hogy a naponkénti fürészáru átvétel akadályokba ne ütközzék, 

egy napi termelésnek veendő a déli 12 órától másnap déli 12 óráig 
felmetszett anyag, s az a délutáni órákban veendő és adandó át, a 
rakásolás tehát a fürészudvaron ehez képest rendezendő be. 

12. A fürészáru a megfelelő beszáradási felülméretekkel készí
tendő és veendő át. Ezen felülméret a vastagságnál 2. 5 cm-ig 1 mm, 
2. 5 cm felül 2 mm, a szélességnél 25 cm-ig 2 mm, 25 cm felül 3 mm. 

13. A fürészáruknak a fürészudvarból a raktárba való fuvaroz-
tatása, azoknak rendben tartása és megfelelő alkalmas helyen való 
gondos rakatása, s az e czimeken felmerülő költségek bérjegyzékbe 
vétele az erdőszámvivő kötelessége. 

A raktárba behelyezendő anyagok minőségi osztályzatok szerint 
egymástól teljesen elkülönítve rakásolandók s minden rakat külön 
táblával látandó el, melyen jól olvashatóan felírva kell lenni a minő
ségi osztályzatnak s annak, hogy az anyag mikor lett vágva. 

Az anyagoknak a megállapított minőségi osztályzatból alsóbb 
minőségi osztályzatba való helyezése csak a ministerium, illetve az 
erdőigazgatóság engedélye alapján töténhetik. 

Miután a rönkök az erdőszámvivő által adatnak át felmetszésre, 
a fürészáruért pedig szintén csak ő felelős, ugyanezért elégséges, ha 
a fürészudvarból való kihordás, az erdőszámvivő megbízott őrei által 
felügyeltetik. 

14. Az erdőszámvivő veszi bérjegyzékbe az üzemnél a keret
házon kivül alkalmazott összes napszámosokat és fuvarosokat; a keret
házban vagy műhelyben alkalmazottakról a bérjegyzéket a gépész 
szerkeszti, tartozik azonban azt az erdőszámvivőnek láttamozás végett 
bemutatni. 

A lürészkezelési kimutatást saját felelősségére az erdőszám
vivő állítja össze havonként s az erdőhivatalnak két példányban ter
jeszti be. 

15. A gépész tartozik a fürészüzleti leltári tárgyak, valamint 
az anyagok és szerek évi szükségletéről minden év deczember hó 
15-ig kimutatást terjeszteni fel az erdőhivatalhoz, hol az megbirál-
tatván, a szükséges anyagok minden év kezdetén verseny utján sze
reztetnek be. 

16. A beszerzett leltári tárgyakat, anyagokat és szereket az 
erdőszámvivő veszi át és teszi számadásába, s azokból évközben a 
gépész által kimutatott havi szükségletet az erdőhatóság főnöke által 
láttamozott átvételi bizonylat mellett a fürészüzletnek kiadja, az érték 
felszámítást pedig az erdőhivatalnak havonként pontosan felterjeszti. 

17. Az elhasznált fűrészpengék és más fémnemüek a gépésztől 
súly szerint minden évnegyedben az erdőszámvivő által átveendők és 
a szertári számadásban mint ócska réz, vas, vagy aczél beveendők, 

ERDÉSZETI LAPOK. 



azoknak nyilvános árverés utján leendő eladása végett pedig annak 
idejében jelentés teendő az erdőhivatalhoz. 

18. Mindennemű anyagok és szerek csak a fürészüzlet számára 
lévén beszerezve, azoknak magánosok részére való eladása semmi 
szin alatt nincs megengedve. 

19. A gőzfürész működésének és az annak körében történő 
mindennemű anyagkezelésnek szakszempontból való ellenőrzése, az 
erdőhatóságnál alkalmazott főerdész kötelesége. 

Budapest, 1886. deczember hó 27-én. 
A minister megbízásából az országos főerdőmester : 

Bedö. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 
(A kincstári erdőörök és erdőlegények szakoktatása ügyében.) 

71.261. szám. Az 1879. évi X X X I . tv.-cz. 17. §-ában megjelölt 
erdőbirtokosok erdeiben az ezen törvény 37. §-ának c) pontja sze
rint 1889. évi június hó 14-ike után csak oly erdőőrök lévén alkal
mazhatók, kik az erdőőri szakvizsgát jó sikerrel letet ték; utasítom 
az erdőhatóságot, miszerint kiváló gonddal legyen arra, hogy az 
1879. évi 22.282. szám alatt elrendelt erdőőri szakoktatás a kerüle
tében szolgáló és szakvizsgát még nem tett erdőőröknek és erdőlegé
nyeknek az illető gondnokságok vezetői által pontosan megadassék. 

E czél könnyebb előmozdítása végett szükségesnek tartom 
egyébiránt azt is, hogy az erdőhatóság kerületében egy vagy két oly 
erdőgondnokságbau, melynek vezetője hivatottabb hajlandósággal bir 
a szakoktatás vezetésére, s mely gondnokságokban a gazdasági keze
lés is a szükséges tudnivalók megismerésére több alkalmat nyújt, a 
többi gondnokságok azon erdőőrei közöl, kik szakvizsgát nem tettek 
s kik a szolgálatra való hátrány nélkül áthelyezhetők, megfelelő 
számú egyének a közös szakoktatásra ideiglenesen csoportosíttassanak. 

Az erdőőri szakoktatásra kiválasztandó gondnokság vezetője 
mellé azon időtartamra, midőn az illető gondnokságban kiterjedtebb 
munkakör feladatait kell végezni, szolgálattételre segédül egy erdő
gyakornok lesz beosztandó. 

Utasítom az erdőhatóságot, hogy ezen rendeletem végrehajtása 
iránt haladéktalanul intézkedjék s tegyen jelentést arról, hogy mely 
gondnokság választatott k i részéről a szakoktatás helyéül, s kik azon 
erdőőrök vagy erdőlegények, kiket oda rendelt. 

Végül értesítem, hogy a szakoktatás körül kiváló érdemeket 
szerző tisztviselők részére annak idején megfelelő jutalomdijak lesz
nek javaslatba hozandók. — Budapesten, 1886. deczember hó 29 én. 

Széchényi. 


