
sen fogja fel. és a megállapított intézkedéseket következetesen 
végrehajtja. Az erdőrendező csak általános vonásokban mutálja 
ki az utat, melyen a gazdálkodónak haladnia kell ; az intézke
dések czélszerü végrehajtása és a gazdálkodásnak a részle
tekbe való tökéletesbitése a kezelő személyzet feladata. E végből 
okvetlenül szükséges, hogy a kezelőszemélyzet az illető erdő
rendezés szellemével idejekorán megismerkedjék, s a tulajdon-
képeni erdőrendezési munkánál tényleg is részt vegyen és 
helyi ismereteivel és tapasztalataival az erdőrendezőnek segéd
kezet nyújtson. 

A jelenlegi földadó-szabályozásnál teljesítendő erdőbecs
léseknél a katasteri erdőbecslők által követendő eljárás. 

(Folytatás . ) 

B. R é s z . 
A berslójárás, illetőleg osztályozási vidék tiszta jövedelmi 

fokozatának felállítása. 

1. FEJEZET. 
Fogalom. 

A járásonkint, illetőleg osztályozási vidékenkint minden 
művelési ágra nézve készítendő tisztajövedelmi fokozat tételei, 
vagy is a tiszta jövedelemre tényleges befolyással biró gaz
dasági és értékesítési viszonyok különbségei szerint megálla
pított, azonban nyolcznál többre nem terjedhető minőségi osz
tályok, pénzértékben fejezik ki az illető minőségi osztály hol-
dankinti tiszta jövedelmét. (1875 . VII. t.-cz. 13 . §.) 

Az előbbiek szerint, az erdő összetes tiszta jövedelmi 
fokozata sem tartalmazhat több mint nyolcz minőségi osztályt, 
a melyben a járás, illetőleg osztályozási vidék területén elő-



forduló összes erdei üzemmódok, fanemek és termőhelyi jóságok 
tiszta jövedelmi osztályainak, benn kell foglalva lenniök. Ez 
azonban nem zárja ki, sőt az osztályba sorozás könnyítése 
czéljáből szükséges, hogy az összetes tiszta jövedelmi fokozat 
alapjául, egy részletes tiszta jövedelmi fokozat szolgáljon, mely 
minden üzemmódra és fanemre nézve termőhelyi osztályonkint 
külön tüntesse elő az erdők tiszta jövedelmét; csak arra kell 
figyelemmel lenni, hogy ezen részletes tiszta jövedelmi fokozat 
tételei együttvéve a megszabott nyolcz minőségi osztályt meg 
ne haladják. 

2 . F E J E Z E T . 

Adatol: gyűjtése a tiszta jövedelmi foltosat tételeméit megállapításához. 

Az erdőbecslő feladata lévén a járásbizottság által átvizs
gált s megállapított járásleirás adatai alapján, az erdők minő
ségi osztályainak és tiszta jövedelmi fokozatának felállítása 
iránt javaslatot kidolgozni, — ennélfogva a járásban, illetőleg 
osztályozási vidéken található legjövedelmezőbb, legcsekélyebb 
jövedelmű, és a szükséges közbeeső jövedelmi osztályokat 
állapítja meg. ( 1 8 7 5 . VII. t.-cz. 38 . §.) 

Ezen feladat könnyítése és biztosabb elérése czéljáből 
azonban szükséges a járásban, illetőleg az osztályozási vidéken 
előforduló minden erdőnemre, vagyis fanem, üzemmód és termő
hely szerint különböző erdőkre nézve, a részletes jövedelmi 
fokozatot, mely a jelen utasitás A. részének 7-ik fejezetéhez 
tartozó termési táblák szerint egy erdőnemre nézve legfeljebb 
öt osztályt foglalhat magában, kidolgozni. —• Ezen részletes 
tiszta jövedelmi fokozat tételei képezik azon adatokat, melyek
ből az összetes tiszta jövedelmi fokozat összeállítandó. 

Már a járásnak első beutazása és a járásleirás, neveze
tesen a VIII . minta szerinti részletes erdőleirás készítése alkal
mával kell hogy az erdőbecslő kiszemelje és előjegyzésbe vegye 
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azon erdőket, melyek a tiszta jövedelmi fokozat egyes minő
ségi osztályait legélesebben jellegzik, s igy az egyes erdő
nemeknek az előforduló termőhelyeken leghatározottabb képét 
nyújtják. Nem lesz tehát az erdőbecslő ez irányban tájékozat
lan, sőt midőn a tiszta jövedelmi fokozat felállitásához lát, előre 
tudni fogja, hogy a járásban, illetőleg osztályozási vidéken 
előforduló erdőnemeknek és termőhelyi osztályoknak megfele-
lőleg, a helyszínén hány tiszta jövedelmi felvételt és számítást 
kellend tennie, és hogy az illető erdők hol feküsznek. — Igy 
például, ha a járásban a következő erdőnemek fordulnának elő : 

tölgyszálerdő III. és IV. termőhelyi osztály 
bükkszálerdő II . és III . „ „ 
jegenyefenyőerdő I . , IL . III. ésIV. „ „ 
tölgysarjerdő III., IV. és V. „ „ 

akkor legalább tizenegy felvételt kellend tenni, hogy a szük
séges adatokat megszerezhesse. 

Miután az erdőbecslő a járásában előforduló erdőnemek 
és termőhelyi jóságok minőségét leginkább kifejező erdőterületek 
száma és megválasztása iránt megállapodásra jutott , a felvé
telre kiszemelt erdőket oly sorrendben fogja bejárni, hogy ez 
a tervnélküli ide-oda utazás mellőzésével egymásután és min
den idővesztegetés nélkül egy folytában történhessék. 

A tiszta jövedelmi fokozat tételeinek kipuhatolása czél-
jából kiszemelt erdőrészek, melyek a később következő osz
tályba sorozásánál kijelölendő mintaterek közt is fognak sze
repelni, egyenkint és részletesen, a következő módon lesznek 
felbecsülendők. 

Mindenekelőtt a kiszemelt erdőrész bejárandó cs ez alka
lommal tüzetes szemle után megállapítandó : 

a) a z ü z e m m ó d , a f a n e m , a f o r d a ; 
b) a t e r m ő h e l y i j ó s á g ; t. i. a talaj, a fekvés és a 

klima rövid jellegzése; a megfelelő fatermési táblának száma; 



c) a k ö z s é g n e v e , melynek határához, és a b i r t o k o s 
n e v e , kinek tulajdonához az illető erdőrész tar tozik; 

d) a t e r ü l e t h o l d a n k i n t i f a t e r m é s e . 
Ha az erdőbecslő a szemmérték szerinti fatömegbecslésben 

kellő jártassággal nem birna, vagy az erdőtulajdonos erdeinek 
fatermését tartalmazó megbízható termési táblákat, az erdő
becslő rendelkezésére nem bocsátana; akkor az erdőbecslő az 
illető erdőterület azon részében, mely záratra és növekvésre 
nézve leginkább megközelíti a közönséges gazdaság mellett 
elérhető szabályszerű állapotot, s egyszersmind az illető fanem 
vághatási koránál nem, vagy csak kevéssel fiatalabb : egy vagy 
több holdnyi, de egy holdnál nem kisebb próbatért fog kitűzni, 
és ennek fatömeget, kiszárnlálás és a szokásos köbözés utján 
fogja meghatározni. A holdankénti fatömeg osztva az állab 
korával, adja az átlagos évi növedéket, vagyis a fatermést. 
Ez alkalommal megállapítandó, hogy a kipuhatolt fatermés 
hány százalékát teszi a tűzi dorongfa, hány százalékát a tűzi 
hasábfa, és hány százalékát az épület- és szerszámfa, továbbá 
az is, hogy a helyi viszonyok közt a rőzse- és tusakfa, vala
mint a többi faválasztékok mindegyike, vagy csak némelyike 
értékesithető? Miután pedig a tiszta jövedelem kiszámításánál 
a fatermésnek csak azon része szolgálhat alapul, mely tényleg 
értékesithető, megállapítandó még a feldolgozási-, kéreg-, 
csusztatási és usztatási apadék i s ; 

e) a n y e r s j ö v e d e l e m . Ennek kiszámítása czéljáből 
az értékesítendő holdankinti fatermés minden egyes választéka, 
a járásbizottság által elfogadott faárjegyzékben (VII. minta) 
foglalt árakkal veendő számba és ebez hozzáadandók az illető 
erdőben előforduló erdei mellékhaszonvételeknek a járásbizott
ság által elfogadott (VII. minta) holdankinti értékei. A fater
més és a mellékhaszonvételek értékének összege adja a nyers 
jövedelmet; 



f) a z e r d e i k ö l t s é g e k . Az erdő tiszta jövedelmének 
kinyomozásánál számba vehető erdőművelési és ápolási költsé
gek, valamint az erdészeti személyzet fizetésére szükséges 
kiadások, azon holdankinti tételekkel veendők fel, melyek a 
járásbizottság által lettek elfogadva és a VII. minta szerint 
készített kimutatásban fel lettek jegyezve; 

g) a t i s z t a j ö v e d e l e m . Ha a fentebbi módon kipu
hatolt nyers jövedelemből az erdei költségek levonatnak, a 
különbség a tiszta jövedelmet adja; mely végül az 1875 . 
VII. t.-cz. 38 . §. 4-ik bekezdése szerint kikerekítendő. 

Az a—g) pontok alatt most felsorolt adatok, már a 
helyszínén az erdőben, a IX. minta szerint, (melynek űrlapjait 
az erdöbecslők a kat. igazgatóságok utján veendik) jegyzendők-
fel, s azután egy külön e czélra nyitott füzetbe téntával 
átirandók. 

3. F E J E Z E T . 

A gyűjtött tételeknél-, tiszta jövedelmi fokozattá való összeállítása. 
Ha a járásban, illetőleg osztályozási vidéken előforduló 

minden erdőnemnek, vagyis üzemmód, fanem és termőhelyi 
jóság szerint különböző erdőnek holdankinti tiszta jövedelme, 
az előbbiekben adott utasítás szerint kinyomoztatott; akkor a 
tiszta jövedelmi fokozat felállításához 'nem kell egyéb, mint a 
nyert tiszta jövedelmi tételeket kellő összehasonlítás után, a 
törvény által megszabott nyolcz minőségi osztályba összevonni, 
és a végleg megállapított tételeket a X. minta szerinti űrlapra 
feljegyezni. 

Megeshetik, hogy az előforduló erdőnemek különfélesége 
folytán, nyolcznál több tiszta jövedelmi osztály mutatkozik; 
miután azonban ezen számot túllépni nem szabad, nem marad 
egyéb hátra, mint azon tiszta jövedelmi tételeket, melyek 
egymástól kevésbé különböznek, összevonni, s azok körül a 



tiszta jövedelmi fokozat számára azon tételt megtartani , a 
melynek megfelelő erdők, a járás, illetőleg osztályozási vidék 
területén legnagyobb terjedelemben fordulnak elő. 

Igy például ha a járás területén a következő tizenegy 
tiszta jövedelmi tétel nyomoztatott volna ki : 

1. tölgyszálerdő III. term. osztály = 2 frt GO kr, 
2 IV = 2 30 
3. bükkszálerdő II . „ „ = — „ 35 „ 
4 Hl = 25 
5. jegenyefenyőerdő I . „ „ = 1 , 2 0 , 
6- „ II- JI » 1 » » 
7. , III . „ „ = - , 50 „ 
8. i IV. „ i = - „ 30 , 
9. tölgysarjerdő III. „ „ = 2 „ 25 „ 

10. , IV. , „ = 1 j, 70 „ 
11- • »• • » — 9 5 „ 
Ezen tiszta jövedelmi tételek nagyságuk szerint felsorolva 

260, 230 , 225, 170, 120, 100, 95 , 50, 35, 30, 25; ezek 
közül 230 és 225 összevonható, vagyis a kettő helyett csak 
225 tartandó meg azért, mert a III. t. h. tölgysarjerdő sokkal 
nagyobb terjedelemben van, mint a IV. t. h. tölgyszálerdő, 
melynek tiszta jövedelme 230 kr, hasonlóképen a 100 és 95 
összevonandó, s a kettő közül a 100 tartandó meg. mert a 
II. t. h. jegenyefenyő erdő nagyobb területet foglal el, mint 
az V. t. h. tölgysarjerdő; továbbá összevonandók még a 30 
és 25 krajczáros tételek, ez utóbbinak megtartásával, a meny
nyiben a III. t. h. bükkszálerdő nagyobb terjedelemben fordul 
elő. mint a IV. t. h. jegenyefenyő erdő. 

Ezen összevonások folytán a 230 ,95 és 30 krajczáros 
tételek mellőztetvén, az osztályok száma a szabályszerű nyolczra 
apadt, melyek a X . számú minta szerinti űrlap megfelelő rova
taiba jegyezve, a teljes tiszta jövedelmi fokozatot képviselik. 



Magától értetik, hogy ha valamely járásban, illetőleg 
osztályozási vidéken nyolcznál kevesebb számú erdőnem, s 
ennek megfelelőleg nyolcznál kevesebb tiszta jövedelmi tétel 
fordulna elő, a tiszta jövedelmi fokozat is nyolcznál kevesebb 
osztályt fog tartalmazni. 

C. R é s z . 
Az egyes erdör észleteknek a megfelelő minőségi (tiszta jövedelmi) 

osztályokba való sorozása. 

1. F E J E Z E T . 
A mintaterek kijelölése és leirása. 

Hogy a járás, illetőleg osztályozási vidék területén elő
forduló erdőrészleteket, a tervezett tiszta jövedelmi fokozat 
egyes osztályaiba biztosabban lehessen sorozni, szükséges az 
egyes minőségi osztályok jellegét kitüntető mintatereket oly 
számban kitűzni, hogy minden község határában, az ott elő
forduló osztályok legalább egy-egy mintatér által legyenek 
képviselve. ( 1875 . törvényczikk 14. §.) 

A mintatereknek czélja az, hogy az osztályba sorozás 
alkalmával, minden egyes erdőrészietet össze lehessen hasouli-
tani azon osztály mintájául szolgáló erdőrészszel, a melybe 
az illető erdőrészlet besoroztatni terveztetik. 

Miután azonban ezen összehasonlitásnál sem az állab kora, 
sem pedig zárlatának jobb vagy rosz volta, hanem csak a 
fanem, üzemmód és a termőhelyi jóság mérvadó : következik, 
hogy a mintaterek kiválasztásánál csak az utóbbi három ténye
zőre, t. i. az üzemmódra, a fanemre és a termőhelyi jóságra 
kell tekintettel lenni. 

Ehez képest minden község területén legalább annyi 
mintatér jelölendő ki, a hányféle külön üzemmód, fanem és 



termőhelyi osztály a község területén fekvő erdőkben tényleg 
előfordul. 

A mintaterek nagysága, bizonyos terjedelemhez ugyan 
kötve nincsen, azonban egy kataszteri holdnál kisebbre az 
még sem veendő, hacsak a község határában fekvő erdőrész
letek legnagyobbika sem birna ezen kiterjedéssel; mely eset
ben a mintául kijelölt erdőrészletek, tényleges kiterjedésükben 
képezendik a mintatereket is. Egyébként legczélszerübb ott 
is, a hol sokkal nagyobb terjedelmű erdőrészletek fordulnak 
elő, ezek közül a kiválasztandókat egész terjedelmükben minta-
terekül kijelölni, annál is inkább, mert az ezekben előforduló 
állabminőségi különbségek, inkább szemlélhetővé fogják tenni 
az illető osztály jellegét, mintha ezen erdőrészletből csak 
egy vagy több hold jelöltetnék ki. Ennélfogva mintaterekül 
rendszerint külön helyrajzi szám alatt álló egész erdőrészletek 
lesznek kijelölendők. 

Minthogy a mintaterek kijelölését a nélkül, hogy az erdő
becslő az illető község határában fekvő erdők minémüségét 
alaposan ismerné, helyesen eszközölni nem lehet, s minthogy 
az erdőbecslő, a já rás beutazása és az ottani erdőgazdasági 
viszonyok leírása alkalmával, az illető erdőket tüzetesen tanul
mányozta, önként következik, hogy az erdőbecslő a mintaterek 
kiszemelésének tényével már tisztában volt az iránt, hogy az 
illető község területén fekvő erdők hány osztályba esnek, mert 
ha czéltudatosan jelöl ki egy mintatért, tudnia kell, hogy 
mely erdőrészletek jellegzésére fog ez szolgálni, s igy saját 
későbbi tájékozása végett egyidejűleg azt is feljegyezheti, hogy 
a kitűzött mintatér mely crdőrészletek jellegét hordja magán. 

Ebből következőleg nemcsak czélszerü, hanem az osz
tálybasorozás munkájának gyorsitása végett szükséges is, hogy 
az erdőbecslő, midőn a község határában a mintatereket kije-



löli, egyidejűleg feljegyezze azt is, hogy ezen mintaterek a 
község területén fekvő mely erdőrészletek mintájául szolgálnak. 

A mintaterek helyi fekvésük, állab és talaj minőségük 
leírásával, a XI. minta szerénti jegyzékben kimutatandők. 

2. F E J E Z E T . 

Az erdőrészleteknek a tervezett tiszta jövedelmi fokozat megfelelő 
osztályaiba való sorozása. 

Az osztálybasorozás községről-községre, a községi bizott
ságnak (1875 . t.-cz. 34. §.) és ha az illető földbirtokos jelen 
van, vagy magát képviselteti, ennek is meghallgatásával a hely
színén hajtandó végre. ( 1 8 7 5 . t.-cz. 39 . §.) 

E czélból a sorozás napja az egyes községeknek az erdő
becslő által előre tudtul adandó, és a községekben közhírré 
teendő, hogy az érdekelt birtokosok a sorozásnál jelen lehes
senek. 

A községi bizottság köteles a sorozásnál megjelenni s a 
szükséges felvilágosításokat a becslőknek megadni. (1875 . 
t.-cz. 39 . §.) 

Az osztálybasorozás ténye abban áll, hogy a határban 
fekvő minden egyes erdőrészletre nézve megállapittatik, hogy 
az minősége vagy tiszta jövedelme szerint, a mintaterek által 
képviselt, melyik osztályba tartozik. 

Ezen megállapodás eredménye a XIII. minta szerinti 
kimutatás illető rovatába, betűvel beiratik. 

Az osztálybasorozási kimutatás minden adóközségre nézve 
külön és előre elkészítendő ugy, hogy az osztálybasorozás 
alkalmával annak mindazon rovatai ki legyenek töltve, a 
melyekre nézve az erdőbecslő a szükséges adatokkal már előbbi 
felvételeiből rendelkezik. 

Ezen osztálybasorozási kimutatás az erdőbecslő és a köz
ségi bizottság jelen volt tagjai által aláirandók. 



Kétséget nem szenved, hogy az osztálybasorozás közsé-
genkint közvetlenül a mintaterek kijelölése után is eszközöl
hető ; mindazonáltal egyes esetek kivételével czélszerübb lesz 
a tényleges osztályozást csak akkor kezdeni meg, ha az erdő
becslő a járás, illetőleg osztályozási vidék minden községében 
a mintatereket kijelölte, leirta és egyúttal az előleges osztályo
zást is eszközölte. Ezen utőbbi módnak előnye abban fekszik, 
hogy az erdőbecslő a mintaterek kijelölése és az erdőrészle
teknek előleges osztályozása alkalmával az egész járás , illetőleg 
osztályozási vidék erdeinek viszonyaival még jobban megis
merkedvén; midőn a tényleges osztálybasorozáshoz lát, az 
összes erdő viszony ok élénk képét hordán dj a emlékezetében, s 
igy szélesebb s az egész járás viszonyait egybefoglaló tapasz
talatai és átnézete alapján, az erdőrészletek osztálybasorozá
sánál biztosabban és helyesebben fog eljárhatni, mintha csak 
azon község erdészeti viszonya állana szeme előtt, melyben a 
mintatereket kitűzte, s nyomban erre az osztálybasorozást 
foganatosítja. De még egy más előnye is van a jelzett eljá
rásnak, az t. i., hogy a já rás összes községeiben eszközlendő 
mintatér-kitűzések és előzetes osztályozások alkalmával e részt 
előforduló és később felismert hibák, könnyen helyrehozhatók 
és az erdőbecslő által kiigazíthatók; ellenben, ha a tényleges 
osztálybasorozás megtörtént és a kimutatás aláíratott, a netán 
más községekben tett tapasztalatok alapján, az előbbi osztá
lyozásban felismert hibák, már az erdőbecslő által ki nem 
igazithatók. 

3. F E J E Z E T . 

Az osztálybasorozásnál követendő szabályok. 

Az erdők osztálybsorozásánál a következő szabályok tar
tandók szem előtt : 

a) Az állabok tökéletes vagy tökéletlen volta tígyelembe 



nem vehető, sőt ellenkezőleg az osztályba sorozandó erdőrész-
let ugy tekintendő, mintha annak állab ja a szabályszerű kor
fokozatban és oly tökéletes állapotban lenne, a mely közön
séges és tartamos gazdálkodás mellett, rendesen kezelt erdők
nél, nagy átlagban elérhető. 

b) Minden a kataszteri telekkönyvben külön helyrajzi 
szám alatt bejegyzett crdőrészlet, kiterjedésére való tekintet 
nélkül, rendszerint csak egészben s csak egy-egy osztályba 
sorozható. 

Ha egy és ugyanazon helyrajzi szám alatt előforduló 
valamely crdőrészlet, oly lényeges termőhelyi különbségeket 
tartalmazna, hogy annak részei különféle minőségi osztályok
nak felelnének meg : ilyen erdőrészlet rendszerint még is csak 
egy és pedig egészben azon minőségi osztályba lesz sorozandó, 
a melyhez átlagosan számítandó tiszta jövedelme szerint leg
közelebb esik. Ily esetben az osztályozandó erdőnek, az erdő
birtokos által az erdőbecslő rendelkezésére bocsátandó részle
tes állab leírásából veendő ki, hogy a kérdéses erdőrészletben 
előforduló minőségi különbségek mily tért foglalnak el; ha 
pedig az erdőbirtokos ilyen részletes állableirással nem rendel
keznék, akkor az erdőbecslő feladata lesz megítélni, hogy a 
kérdéses erdőrészlet egyes minőségi különbségei, az egész erdő-
részletnek hány százalékait teszik. Az előforduló minőségi 
különbségek kiterjedésének egyik vagy másik uton megállapí
tott arányszámai azután, az illető osztályok tiszta jövedelmi 
tételeivel szorozandók; az eredmények összege az átlagos 
tiszta jövedelmet adja. 

Például : ha egy és ugyanazon helyrajzi szám alatt ikta
tott erdőrészlet területének 7 0 % - k a 1 fit 20 kr, 3 0 % - k a pedig 
50 kr holdankinti tiszta jövedelemnek felelne meg, akkor az 
átlagos tiszta jövedelem lenne (120X0 .70 + 50X0 .30 ) = 99 
kr, vagyis kerekszámbau 1 frt. 



Ezen eljárástól való eltérésnek kivételképen és az alábbi 
feltételek alatt csak akkor lehet helye, ha az illető, a katasz
teri telekkönyvben egy helyrajzi szám alatt iktatott crdőrészlet 
talajának egyik része, az erdőbecslő meggyőződése szerint, 
mezőgazdasági állandó használatra kétségen kivül alkalmas, 
másik része pedig föltétlen erdőtalaj, s ha ezen kivül a bir
tokos határozottan kívánja, hogy a szóban levő erdőrészlet a 
most jelzett minőségi különbségek terjedelméhez képest, alrész-
letekre felosztva, a megfelelő külön minőségi osztályokba tény
leg be is soroztassék. 

Minthogy azonban ezen kívánságnak csak ugy lehet eleget 
tenni, ha az illető földrészlet a fenti minőségi különbségek 
szerint a természetben külön alrészletekre tényleg felosztatik, 
és ezen alrészletek valódi kiterjedése hiteles felmérés alapján 
pontosan kimutattatik; ezen munkálatokat pedig az állam sem 
nem eszközölheti, sem azok költségeit nem viselheti: a birtokos 
feladata leend az illető erdőrészietet, az erdőbecslőnek előzetes 
beleegyezése és az 1 8 7 5 . VII. t.-cz. 39 . §. c) pontjának szem 
előtt tartása mellett, a megjelölt minőségi különbségeknek meg
felelő alrészletekre saját költségén felosztani, okleveles mérnök 
által felméretni, a területeket kiszámíttatni és az egész munká
latot hatósági megvizsgálás utján rendszerint hitelesíttetni. 

Ha ezen adatokat a birtokos, még a tényleges osztályba
sorozás előtt az erdőbecslőnek átadja, ez a kérdéses erdő-
részletet a megállapított alrészletek szerint, az osztálybasoro-
zási kimutatásba felveszi, s a felosztás alapjául szolgáló hiteles 
térképet és térszámitást, a járásbizottsághoz benyújtandó mun
kálatához csatolja. 

Az alrészletek, megkülönböztetés végett, a földrészlet hely
rajzi számán kivül, törtszámalakban írandó kis betűkkel jelö-
lendők meg. 



c) A kataszt. telekkönyvben külön helyrajzi szám alatt 
iktatott oly erdőrészletek, melyek az 1875 . VII. t.-cz. 6. §-a 
szerint ideiglen adómentesek, szintén sorozás alá esnek, azon
ban az osztálybasorozási kimutatásokban ilyen erdőrészletek 
ezen megjegyzéssel: „ 1 8 . . . . évtől bezárólag 1 8 . . . . évig 
ideiglenesen adómentes" látandók el, s ezen kivül a most 
nevezett kimutatás utolsó rovata, ezen részletekre nézve üre
sen hagyandó. 

d) Az erdőrészleteknek a tervezett tiszta jövedelmi osz
tályokba való sorozásánál, tekintettel az előforduló fanemre 
és üzemmódra, első sorban a talaj termőképessége mérvadó; 
minthogy azonban a tiszta jövedelemre ezen kivül még a favá-
lasztékok aránya, a faárak, a kezelési és mivelési költségek sat. 
is befolyással vannak: tüzetesen megfontolandó, hogy ezen 
tényezők a besorozandó erdőrészletnél olyanok-e, mint a melyek 
a tiszta jövedelmi fokozat illető osztályának felállításánál átla
gosan felvétettek, vagy pedig ezeknél előnyösebbek avagy 
hátrányosabbak. 

Minden egyes erdőrészletnek osztályba sorozásánál tehát 
föltétlenül szükséges, az ott található tényleges helyi ténye
zőket, azon átlagos tényezőkkel összehasonlítani, a melyek a 
tiszta jövedelmi fokozat illető osztályának megállapításánál fel
vétettek, s a melyek az ezen utasításhoz tartozó IX. sz. minta 
szerint készített tiszta jövedelmi számításokban részletesen fel 
vannak sorolva. 

Ha ezen összehasonlításból kitűnnék, hogy a besorozandó 
erdőrészlet kedvező fekvésénél, az épületfa magasabb százalé
kának értékesithetésénél, a magasabb faáraknál, a kezelési és 
mivelési költségek kisebb voltánál vagy bármi előnyös körül
ményeknél fogva, holdankint nagyobb tiszta jövedelmet ád, 
mint a tiszta jövedelmi fokozat azon osztálya, melybe ezen 
erdőrészlet termőhelyi jóságánál fogva tartoznék: akkor ezen 



erdőrészlet a megfelelő magasabb tiszta jövedelmi osztályba 
sorozandó. Megfordítva, ha csekélyebb faárak, kisebb százalék 
épületfa-eladás, magas kezelési és mivelési költségek, vagy 
bármely hátrányos körülmény miatt, valamely erdőrészlet kisebb 
tiszta jövedelmet ád, mint a milyet a tiszta jövedelmi fokozat 
azon osztálya mutat, a melybe a besorozandó erdőrészlet termő
helyi jóságánál fogva tartoznék : akkor ezen erdőrészlet a 
megfelelő alacsonyabb tiszta jövedelmi osztályba sorozandó. 

e) Miután az 1875. VII. t.-cz. 1G. §. f) értelmében a 
f a t e r m é s „a h e l y i v i s z o n y o k s z e r i n t á l l a n d ó a n 
é r t é k e s i t h e t ő f a m e n n y i s é g r e " v a l ó t e k i n t e t t e l 
v e e n d ő s z á m b a , az osztálybasorozásnál ezen tényező is, 
minden erdőrészletre nézve, megállapítandó. 

Az erdőbecslő az iránt, hogy a tartós fatermés mely 
erdőkben értékesithető teljesen vagy csak részben, már a járás
leirás alkalmával szerezvén magának általános tájékozást, az osz
tálybasorozásnál neki már azon helyzetben kell lennie, hogy min
den egyes erdőrészletre nézve megállapíthassa a tartós fater-
mésnek a helyi viszonyok közt állandóan értékesithető részét. 

Ezen meghatározásnál a birtokosnak szó- vagy írásbeli 
bevallása nem mérvadó, hanem az erdőbecslő köteles, a helyi 
viszonyok szorgos tanulmányozása, a birtokos több évi szám
adásainak áttekintése vagy más czélra vezető puhatolódzások 
alapján, a fatermés értékesithetésének mértékére nézve magának 
közvetlen és biztos meggyőződést már előre szerezni. És mintán 
ezen kérdésnek eldöntése a jelen utasitás A. részének 7-ik 
fejezete szerint kizárólag a mult évek eredményei alapján hely
telen volna, a faértékesitésre befolyással biró viszonyok jöven
dőbeli alakulása is okszerű módon számba veendő. Igy például 
az ujabb időben épült, vagy most épülő, avagy rövid időn 
bizton kiépítendő vasutak, vagy pedig ujon keletkezett ipar
vállalatok, a fatermés értékesítésének nagyobb lendületet adnak. 



Előfordulhatnak oly esetek is, a hol a birtokos saját aka
ratából, vagy mert az erdők kihasználásához szükséges befek
tetésektől tartózkodik, fatermését nem értékesiti, ámbár annak 
értékesítése, tekintettel a fanemre és az értékesebb választé
kokra, ha nem is a helyi fogyasztás, de távolabbi vidékekre 
való szállítás utján lehetséges volna. Ilyen és hasonló esetek
ben a fatermés természetesen ugy veendő fel, mintha az 
tényleg értékesíttetnék. 

Tekintettel a fatermés értékesítési mértékének fontossá
gára, szükséges, hogy az erdőbecslő már a mintatereknek 
községenkint való kijelölésénél és leírásánál, s az ezen alka
lommal saját tájékozása czéljából eszközlendő előleges osztályo
zásnál feljegyezze, a fakelendőség hiánya miatt esetleg szüksé
gesnek látszó levonásokat a fatermésből; ezeket azonban a 
tényleges osztálybasorozásnál csak akkor alkalmazhatja, ha 
azokat az illető kataszt. igazgatóság előbb felülvizsgálta, helyes
bítette és jóváhagyta. 

Ennélfogva az erdőbecslő a XII. sz. minta szerint készí
tendő kimutatásba feljegyzi mindazon erdőrészleteket, a melyek
nek fatermése nem egészben, hanem csak részben értékesit
hető ; leírván egyszersmind az értékesítési viszonyokat, feljegyzi 
azon utat és módot, a melyen a fatermés értékesithető részé
nek megállapításához jutott. — A kataszt. igazgatósághoz 
benyújtandó ezen kimutatást a kerületi erdőbecslési felügyelő 
szükség esetén a helyszínén megvizsgálja, és saját véleménye 
kíséretében a kataszt. igazgató elé terjeszti, a ki azt belátása 
szerint helyesbítve, az erdőbecslőnek a tényleges sorozás alkal
mával való használat végett kiadja. 

Miután a tényleges osztályozásnál első sorban minden 
erdőrészlet csak a fanemre, üzemmódra és a termőhelyi jóságra 
való tekintettel becsülendő meg; ha azon eset fordulna elő, 
hogy a termőhelyi jóságnak megfelelő fatermés, csak részben 



lenne értékesithető : akkor az illető minőségi osztály tiszta 
jövedelmi tételének azon tényezői, melyek a fatermés értékét 
tartalmazzák, megfelelőleg leszállitandók s ennélfogva az illető 
erdőrészlet, a tiszta jövedelmi fokozatnak aránylag alacsonyabb 
osztályába lesz sorozandó, mint a melybe tartoznék, ha a fa
termés nem részben, hanem egészen értékesithető lenne. 

4. F E J E Z E T . 

Az osztályozási kivonat elkészítése. 

Az osztálybasorozás eredményének könnyebb áttekintése 
végett, a községenkinti osztálybasorozási kimutatásokból (XIII. 
minta) az erdőbecslő járásonkint, illetőleg osztályozási vidé-
kenkint a XIV. minta szerint, osztályozási kivonatokat készit, 
melyeknek végösszegei a tiszta jövedelmi osztályok mindegyikébe 
eső összes terület nagyságát mutatandják. *) 

B e f e j e z é s . 

Az erdőbecslők a jelen utasitás szerint készitett összes 
munkálataikat, beleértve a járásbizottság által már tárgyalt 
és ettől visszakapott járásleirást is, minden itt előirt kimuta
tások melléklésével, és egy tartalomjegyzék kíséretében, az 
illető járásbizottság elé terjesztik. ( 1 8 7 5 : VII. t.-cz. 39 . §.) 

Az egész munkálatnak egy másod példányát, további, 
nevezetesen a bizottsági és felszólamlási tárgyalásoknál való 
használat végett, az erdőbecslő magánál tartamija és szorgosan 
megőrzendi. — Budapest, 1 8 7 6 . májushó 17 . 

(Folyt , köv.) 

*) Az ezen cz ikksoroza t ta l k a p c s o l a t b a n á l ló t á b l á z a t i m i n t á k a t a jövő 
füzetben fogjuk közöln i . Szerk . 


