
Felhívás az erdőbirtokosokhoz. 

Azon erdőbirtokosok, kik az 1879. évi X X X I . törvény-
ezikk 165. §-ában megjelölt kopár és futóhomok területeken 
ez évben erdősítést szándékoznak teljesíteni, s e czélból az 
állam részéről csemetékben ingyen részesülni kivannak, fel
hivatnak, hogy ebbeli, a rendelkezésre álló cseinetemenynyiség 
határáig a jelentkezés sorrendje szerint teljesíthető kívánsá
gukat, annak megjelölésével, hogy mely község határában, 
hány katasztrális hold nagyságú, mely kőzet , vagy talajnemhez 
tar tozó területet és mely fajból álló csemetékkel óhajtanak 
erdősiteui, s hogy e czélra hány éves és legalább mennyi 
csemetét kivannak, folyó évi február hó végéig ezen miniszté
riumnak írásbeli értesítéssel tudomására hozzák s azt, hogy 
a kérdéses területnek közgazdasági szempontból való beerdő-
sitése szükséges, akár az illető közigazgatási erdészeti bizottság 
elnökének, akár a kir. erdőfelügyelőségnek iratával igazolják. 

A csemeték árát és azok csomagolási költségét az orsz. 
erdei alap fedezi, mig azoknak gyorsárúk szerinti szállítási 
díját az átvétel alkalmával a jelentkezett erdőbirtokos viseli. 

Budapest, 1884. januárhó 15. 

A földmivel és-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium. 

Tájékozás a kiállítók részére. 

A z 1885. évi kiállítás országos bizottsága e hó 14-én 
tartott ülésén az első bejelentési határidőt folyó évi márcziushó 
végéig meghoszszabbitotta. 



Erdészeti rendeletek tára. 

Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A m. kir. államépitészeti hivatalok épületi-fa szükségletének megrendelése és 

kiszolgáltatása tárgyában.) 

1039. szám. A czélból, liogy a m. ki r . épitészeti hivatalok a 
kezelésökhöz és felügyeletük alá tartozó állami épületek, utak és 
különféle műtárgyak fenntar tásához szükséges épületi faanyagokat a 
kincstár i erdőkből szerezhessék meg, a közmunka és közlekedési m. 
k i r . miniszter úr mult évi 43,568. számú á t i ra ta alapján utasí tom az 
erdőhatóságot , miszerint az épitészeti hivataloktól minden év j anuá r 
havában veendő megrendelésekre késedelem nélkül nyilatkozzék az 
i r á n t : vájjon az üzemtervek szerint és a fenálló faeladási szerződések 
korlá ta i között az illető évben kihasználandó erdőrészekből képes 
leend-e az erdőhatóság a kimutatott és tá rgyankint részletezett szük
ségletet fedezni, s esetleg mely vágásokban vagy eladási helyen fog 
az, az épitészeti hivatal igazolt megbízott jának kijelöltethetni. 

Önként ér tendő, hogy az illető épitészeti hivatal megkeresésére 
adandó válaszban az erdőhatóság az akkor fennálló faárakat azon 
kijelentéssel közlendi, hogy a faanyagok ára mindenkor az azok 
átvételének napján fennálló árszabály szerinti árakon fizetendő. 

A faanyagok átvételére kölcsönösen megállapítandó határ időn 
túl, az át nem vett anyagok az erdőhatóság részéről a szabályszerű 
eljárás szerint ér tékesí tendők. 

Kel t Budapesten, 1884. évi januárhó 15-én. 

A miniszter megbízásából : 

Bedő Albert. 



Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(Az erdei kihágások tárgyalására a m. kir. belügyminiszter úr által 1881. évi 
35.839-ik szám alatt kiadott ügyrendtartás 7. §-ának figyelmen kivül hagj'ása 

esetében követendő eljárás ügyében.) 

Panaszok merülvén fel az iránt, hogy az erdőkárositási esetek 
letárgyalására hivatott közegek annak ellenére is, hogy az erdőtörvény 
164. §. alapján 1881. évi 35839. sz. a. kibocsátott belügyminiszteri 
ügyrendtar tás 7. §-a értelmében az erdei kihágási esetek 30 napon 
belül letárgyalandók, e részbeni kötelességeiknek valamint a meg
állapított összegek behajtása körül is igen lanyhán felelnek meg, 
értesítem az erdőhatóságot, hogy a m. kir . belügyminiszter úr az 
ország összes törvényhatóságait már 1882. évi novemberhó 5-én kelt 
59.557. számxx körrendeletével felhívta, miszerint alantas közegeiket 
az iigyrendtartás e részbeni intézkedéseinek szigorú betartására azzal 
utasítsák, hogy abbeli mulasztásaik fegyelmi vétséget képezvén, ujabb 
feljelentések esetében ilyenekként fognak eljárás alá vétetni. 

Er rő l az erdőhatóságot további miheztartás végett oly utasí tás
sal értesítem, hogy ujabban netalán felmerülendő mulasztások esetében 
egyes konkrét panaszaival egyenesen az illető közigazgatási közegek 
felettes hatóságához forduljon. 

Budapest, 1884. január 18. 

A miniszter megbízásából : 

Bedő Albert. 


