
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Tordony Emil kir. főerdőtanácsosi 
véglegesen megbízta a susaki kir. erdőhivatal vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Molnár Imre m. kir. erdő
tanácsost Apatinból a lippai m. kir. főerdőhivatal központi szolgálatához Lippára. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Véssél Mihály m. kir. alerdőfelügyelőt 
áthelyezte Nagyváradról Máramarosszigetre a kir. erdőfelügyelőséghez. 

• 
A ni. kir. földmivelésügyi miniszter a nagyszebeni kir. erdőfelügyelőség 

székhelyéül újból Nagyszebeni jelölte meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Chabada Géza m. kir. fő

erdőmérnököt Kolozsvárról Budapestre a vezetése alatt álló minisztérium erdészeti 

I / B . főosztályába. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Fodor Vincze m. kir. segéd
erdőmérnököt Kosiujból ' Ljeskovacra erdőgondnoknak. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Fekete Lajos m. kir. segéd
erdőmérnököt Vadászerdőre, Tamás János m. kir. erdőmérnököt pedig Görgény-
szentimrére és szolgálattételre beosztotta előbbit a vadászerdei, utóbbit pedig a 
görgényszentimrei m. kir. erdőőri szakiskolába. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Schultz Károly m. kir. segéd

erdőmérnököt Bánffyhunyadról Nagyváradra és beosztotta a nagyváradi m. kir. 

állami erdőhivatalhoz. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A m. k i r . m i n i s z t é r i u m n a k 3 6 9 8 / 1 9 1 6 . M. E . s z á m ú r e n d e l e t e 

a katonai munkásosztagok tagjainak a munkaadótól járó díjazás 
iránt támasztott követelése tárgyában. 

1. §• 
A mező- és az erdőgazdasági, valamint a vizi, az ut- és vasút

építési munkára kivezényelt katonai munkásosztagok tagjainak a 
munkásosztagot igénybe vevő munkaadótól járó díjazás iránt támasz
tott követelése tárgyában az eljárás a gazda és a gazdasági cseléd 
közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1907: XLV. t.-cz. VI. 
fejezetében megjelölt hatóságok hatáskörébe tartozik és erre az 
eljárásra az ugyanott meghatározott eljárási szabályok irányadók.*) 

2. §. 

Az 1. §-ban említett ügyekben a katonai munkásosztag tagját 
a katonai parancsnok megkeresésére a törvényhatóság tiszti ügyésze 
külön meghatalmazás nélkül képviseli. 

3. §• 

Ha a jelen rendelet alá eső ügyben az eljárás a rendelet 
életbelépte idejében a kir. biróság előtt van folyamatban, a kir. 
biróság az eljárást arra való tekintet nélkül folytatja, hogy az ügy 
a jelen rendelet értelmében nem tartozik hatáskörébe. Ha azonban 
ily ügyben a munkásosztag tagjának képviseletét a törvényhatóság 
tiszti ügyésze veszi át, ez utóbbi kérheti, hogy a biróság az ügyet 

*) A gazdasági cselédek jogviszonyairól szóló idézett törvény a következő 
hatóságok illetékességét állapítja m e g : 

Elsőfokban: 1. kis- és nagyközségekben a főszolgabíró, illetőleg a szolga
bíró. 2. Rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban a 
rendőrkapitány. 3. A székesfővárosban a kerületi előljáró. 

Másodfokban: kis- és nagyközségekben és rendezett tanácsú városokban 
az alispán. Törvényhatósági joggal felruházott városokban a tanács. 

Harmadfokban : a földmivelésügyi miniszter. 



további eljárás végett a jelen rendelet szerint eljárásra hivatott 
hatósághoz tegye át. 

4- §• 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Hatálya Horvát-
Szlavonországokra nem terjed ki. 

Budapest, 1916. évi november hó 27. napján. 

Gróf Tisza István s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

Az úrbéri közösség tagiait a közösség tulajdonában lévő 
ingatlanokon megillető jogosítványok haszonérteké a közösség 

jövedelméhez számítandó. 

1043/1916/P . szám. — Ő Felsége a király nevében a ra. kir. közigazgatási 
bíróság a hybbei volt úrbéresek közösségének jövedelmi adóügyét, melyben az 
adófelszólamlási bizottság 1915. évi október hónap 11. napján 1. szám alatt hozott 
határozatával az 1915. évre terhére 970 K jövedelmi adót állapított meg, a meg
nevezett adózó panaszára 1916. évi április hónap 11. napján tartott zárt ülésben 
tárgyalás alá vévén, következőleg 

itélt: 

A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak nem ad helyet. 

Indokolás: 

A hybbei volt úrbéresek közösségének jövedelmét az adófelszólamlási bizottság 
oly módon állapította meg, hogy jövedelemül számította az egyes tagok évi fa-
járandóságát; továbbá az egyes tagok által gyakorolt legeltetés értékét is. 

A nevezett volt úrbéresek közössége a bizottság megállapítását egyedül 
ebben a részében támadja, amellett érvelvén, hogy az egyes tagok javára kiszolgált 
fajárandóság és az egyes tagok által gyakorolt legeltetés a közösségre nézve teher 
és nem jövedelem. 

A támadás alaptalan, mert a közösség tulajdonában álló ingatlanok hasznai 
a közösség jövedelméül jelentkeznek, s amennyiben ezeket a hasznokat akár 
természetben, akár pénzbeli értékesítés utján az egyes tagok élvezik, ugy ez a 
közös jövedelemből való részesedés. 



Az 1909. évi X. törvényczikk 1. §-ának 7. pontja szerint a volt úrbéri 
közösségek osztatlan vagyonuk jövedelme után jövedelemadót kötelesek fizetni, 
ugyanazon törvényczikk 5. §-ának 6. pontjában foglalt rendelkezés szerint pedig 
nem esik jövedelemadó alá a volt úrbéres közösségek jövedelméből a tagoknak 
netán járó részesedés. 

Ennek a rendelkezésnek czélja nyilvánvalóan az, hogy ugyanazon jövedelem 
ne kerüljön kétszer adóztatás alá s hogy a közösségnek bármely forrásból eredő 
és akár tényleg befolyó, akár őt megillető pénzbeli vagy értékkel biró bevétele 
(1909. évi X . törvényczikk 9. §) a jövedelemadókivetésnél a közösség jövedelméül 
számíttassák, abban az esetben is, ha az egyes tagok élvezik azokat. 

A bizottság határozatának megtámadott része ezek szerint törvényes lévén, 
a rendelkező rész értelmében kellett határozni. 
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