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Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

Körrendelet. 
Valamennyi m. kir. állami erdő hivatalnak. 

(Az 1808: XIX. t.-cz. 11. §-ában foglalt határozmányok végrehajtása ügyében.) 

70715/1900. sz. —• Felhívom a czimet, hogy amennyiben az 
állam által kezelt erdők és kopár területeken, akár a rendszeres 
vagy ideiglenes gazdasági üzemtervekből (erdősítési tervekből), akár 
az 1 8 9 8 : XIX. t.-cz. 16. §-ában emiitett külön rendeletekből folyó-
lag olyan teendők merülnek fel, melyeknek közvetlen végrehaj tása 
az emiitelt törvény 13. §-a ér te lmében, az érdekelt birtokosok 
kötelessége ugyan, de azok tervezésénél , előkészítésénél vagy tel
jesí tésénél , a m. kir. állami erdőhivatalnak ugyanezen törvény 
11. és 15. §-aiban meghatározot t közreműködését az érdekelt bir
tokosoknak, a törvény határozmányaiból folyólag és 15217/99. sz. 
rendele tem (I. rész) 55. §-a é r te lmében nemcsak jogukban áll, de 
egyszersmind kötelességük is igénybe v e n n i : a bir tokosokat a tör
vény idézelt ha tá rozmányainak , valamint a 15217/99. sz. rendele
tem 55 . és 56. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megta r t á sá ra 
mindenkor figyelmeztesse, h a pedig e tekintetben valamely birtokos 
részéről lényeges mulasz tás t tapasz ta lna , arról ide ese t rö l -ese t re 
je lentést tegyen. 

Különösen súlyt helyezek pedig arra , hogy az állam állal 
kezelt erdő és kopár területek birtokosai az eladás a lá kerülő fa-
készletek és más erdei termékek, valamint minden más erdei haszon
vétel ér tékesí tésénél a m. kir. állami erdőhivatal közreműködését 
az emiitett törvény 11. §-ának f) pontja ér telmében mindenkor 
igénybe vegyék, akár a gazdasági tervben elő nem irt rendkívüli, 
akár abban előirt rendes haszonvéte l ről legyen is szó. Éppen ebből 
az okból igen kívánatosnak tar tom, hogy a czim kellő tájékozást 
szerezzen arról, vájjon a rendes haszonvéte lek egész mér tékükben 
szükségesek-e az érdekelt birtokosok saját szükségleteinek fedezé
sére, vagy feleslegesek is m a r a d n a k ; önkén t értetvén, hogy az 
utóbb említett esetekben az érdekelt birtokosokat az említett tör
vényes határozmányok megta r tásá ra a czimnek már akkor kell 
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figyelmeztetnie, amidőn az illető haszonvétel kijelölése a t e rmé
szetben, a gazdasági terv előírásai a lapján, megtörténik. 

Budapest , 1900. szep tember hó 8-án. 

A minister he lye t t : 
Kiss, s. k. 

á I 1 a m t i t k á r. 

II. 

Körrendelet. 
Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak és kir. erdöfelügyelöségnek. 

(Az 18í)8:XIX. t.-cz. 11. §-ában foglalt határozmányok végrehajtása ügyében.) 
81486/1900. sz. — Az 1898 : XIX. t.-cz. 11. §-ában foglalt 

ha tá rozmányok végrehaj tása ügyében 1900. évi 70715. sz. a. ki
adot t körrendele temmel kapcsola tosan ér tesí tem a czimet, hogy a 
belügyminister ur a községi faeladásoknál követendő eljárás szabá
lyozása tárgyában 100748/1900. sz. a. a következő körrendeletet 
ad ta ki : 

„Körrendele t va lamennyi vármegyei tö rvényha tóságnak : A 
községi erdők fatermékeinek e ladásánál az 1 8 9 8 : XIX. t.-cz. ren
delkezéseinek megta r t á sa t á rgyában . 

A községi erdők fa termésének e ladása tárgyában 1885. február 
9-én 3596. sz. a. kibocsátot t belügyministeri körrendelet kapcsán 
(1. Rendele tek tá ra 1885. évf. 478. lap) és az u jabban életbe lé
pett 1898 : XIX. t.-cz. 11. §. f) pont jában foglaltak alapján felhívom 
a törvényhatóságot , hogy a terüle tén létező községeket figyelmez
tesse arra , miszerint az id. t.-cz. 8. §. a lapján szervezet t m. kir. 
ál lami erdőhivata loknak a törvény 11. §. f) pontja ér te lmében 
feladatukká van téve egyebek közt az is, hogy az értékesí tés alá 
kerülő fakészletek és más erdei termékek mennyiségét és becsér
tékét megállapítsák s azok értékesítési módjára és feltételeire nézve 
javas la to t tegyenek. 

Egyszersmind felhívom a törvényhatóságot , hogy a községe
ket köteleztesse, miszerint a fentebb emiitett ügyek tárgyalásánál 
az erdőhivatalok közreműködését igénybe vegyék, nevezetesen az 
értékesí tés a lá kerülő fatömegek becsér tékére s az értékesí tés 
módjára s feltételeire nézve az erdőhivatal nyi latkozatát és javas
latát szerezzék be , intézkedéseiket e, ; en javas la tokra alapítsák. 
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Elvárom, hogy a törvényhatóság mindazon esetekbon, a mikor 
a fentebbi szempontok alá eső ügyek akár hivatalból, akár felebb-
viteli uton eléje terjesztetnek, a jelen utasí tás megtar tásá t szoros-
san ellenőrizze. Budapest , 1900 október 6. A minister helyett : 
Széli s. k. államtitkár." 

Felhívom a czimet, hogy a fentebbi körrendeletben foglalt 
rendelkezésekre az érdekelt községek figyelmét minden adandó al
kalommal fölhívja, amennyiben pedig azokra részéről valahol mu
lasztást vagy ellenkezést tapasztalna, a felmerülő esetről ide hala
déktalanul jelentést tegyen. 

Budapest , 1900 október hó 31-én. 
A minister megbízásából : 

Horváth Sándor s. k. 

III. 
Körrendelet. 

Valamennyi magyar és horvát-szlavón kincstári erdöhátóságnak, a 
beszterczei erdőigazgatóságnak és a temesvári m. kir. állami erdő

it iratainak. 
{Az erdészeti pénztárak használatában levő pénzszekrények kulcsainak kezelése 

iránti szabályok módosítása tárgyában.) 

81301 1900. sz. — Az erdészeti pénztáraknál szolgálatot tel
jesítő tisztek helyettesítésénél a pénzszekrények kulcsainak keze
lése körül felmerült kételyek eloszlatása végett a hivatali elődöm 
által a pénzszekrényékhez tar tozó kulcsok kezelése tárgyában 
1882. évi november hó 21-én 46,104. szám alatt kiadott körren
deletnek 2. és 3 . szakaszát oda módosí tom, hogy a jelenleg hasz
nála tban levő három záru pénztár i szekrények kulcsai közül, az 
eddig a pénztárakban őrzött helyettesítési kulcsok is ál landó hasz
nálatba vétetvén a (középső) főzár és az alsó zár (chubzár) kulcsa i 
a pénztárnok, a felső zár kulcsai pedig az ellenőr kezében legyenek. 

A főtisztek helyettesí tése alkalmával pedig az alábbi 1—5. 
pontban foglalt ha tározmányok i rányadók: 

1. A pénzszekrény főzár kulcsai (középső brámazár) és az 
utolsó zár (chubzár) kulcsai a pénztárnok kezében legyenek, a 
pénztárnok helyettesítése alkalmával azonban csak a főzár kulcsait 
veszi át a helyettesítendő tiszt, mig a felső s alsó zár (chubzár) 
kulcsait az ellenőr kezeli. 
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2. Ha az ellenőr helyettesittetik, akkor a felsőzár kulcsait a 
helyettesítő tiszt veszi át, a pénztárnok pedig a fözár és alsó-
zár kulcsait az 1. pontban előirt módon kezeli. 

3. Ha egyidejűleg mind a két főtiszt helyettesittetik, akkor 
az a tisztviselő, ki ugyanannál a hivatalnál a főtisztek egyikét 
már helyettesitette, átveszi a felső és középső, a másik helyet te
sítő pedig az alsó zár kulcsait. 

4. A mennyiben a pénzszekrények külön szobában vannak s 
az ebbe vezető ajtó is három záru volna, ennek kulcsai is az 
előző pontokban foglaltak szerint kezelendők. 

5. Ha a tisztviselő, a ki már helyettesitett ugyanannál a hiva
talnál pénztárnokká vagy ellenőrré neveztetnék ki, csakis azokat 
a kulcsokat kezelheti, melyek annak idején a helyettesítés alkal
mával kezeiben voltak, s előtte ismeretesek. 

A fennálló pénztári szabályok értelmében különös gond lévén 
fordítandó arra , hogy helyettesítések alkalmával egy és ugyanazon 
tiszt szolgálatának egész ideje alatt a különböző pénztári kulcsok 
bir tokába soha se j u s s o n ; utasí tom (Czimet) miszerint minden 
pénztári szekrényre és ezeknek minden egyes kulcsára nézve ál
landó nyilvántartást vezessen arról, hogy ezen kulcsok mikor, mily 
alkalomból, meddig, s kinek a kezén voltak. 

Jelen körrendele temben foglalt uj kezelési eljárás azonnal, a 
rendelet kézhezvételével, lép életbe. 

Budapest, 1900 október 19. 
A minister megbízásából : 

Sóltz Gyula, s. k. 


