
kéri a következő 4 kérdésre : 1. a folyóvizek növése és állása ; 
2. a tavak számának és terjedelmének változása; 3. a téli és 
nyári évszakok jellegének és tartamának változása; 4. észlelt 
változások a tenyészetben általában és különösen a mívelt 
növényeknél. Ezen kérdések közölve lettek a tudományos tár
sulatokkal, az erdőket kezelő fölmivelési ministerrcl (hogy 
közölje az erdészekkel), a helyhatóságokkal, a statistikai bizott
ságokkal és a földbirtokosokkal. 

Halálozás. G y ő r y Vilmos, m. kir. erdőgyakornok és az 
Országos Erdészeti-Egyesület alapitó tagja meghalt. Béke 
hamvaira! 

Erdészeti rendeletek tára. 
Szabályzat az országos erdei alap rendeltetéséről. 

(Kiadta a fö ldmivelés- , ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium 1S80. é v i 
36.776. sz. a.) 

1. §. Az országos erdei alap az 1879. évi X X X I . t.-czikk 208. 
§-a értelmében, az erdőrendészeti áthágások és erdei kihágások után 
megítélt és behajtott pénzbüntetéseknek, továbbá az emiitett törvény 
alapján elkobzott tárgyak eladásából befolyt összegeknek az illető 
községi szegény vagy betegápolási alap javára fordított egyötöd rész
nek levonása után fenmaradó négyötöd részéből képeztetik. Bevételeit, 
ezen alapnak az említett pénzeken kivül a tőkésítendő összeg kama
tai, az frdészeti államvizsga és az erdőőri szakvizsgadijak és azon 
különféle bevételek képezik, melyek érdekében a megfelelő kiadásokat, 
az erdei alap viselte, nevezetesen pedig az erdei alap költségén kia
dott szakkönyvek és a törvényszerű erdőőri jelvények után befolyó 
pénzek. 

Az erdei alap a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis
ter kezelése alatt áll és az alább következő szakaszban megjelölt 
erdészeti czélokra szolgál. 

2. §. Az országos erdei alap folyó bevételeiből és időszaki 
kamataiból fedeztetnek: 

1. Mindazon kiadások, melyek az erdőtörvény végrehajtásánál 
felmerülve, sem más közalapból nem fedezhetők, sem azokon, kikkel 
szemben vagy kiknek érdekében a költségeket előidéző erdőrendészeti 
intézkedés foganatosíttatott, részint törvényes jogezim hiányában, 
részint pedig vagyontalanság miatt be nem hajthatók. 



Ilyen kiadásokat képezhetnek: 
a) az erdőrendészeti hatóság által halasztást nem tűrő esetek

ben az erdők fennállását veszélyeztető rovarkárok (Erd. törv. 15. §.) 
és esetleg más veszélyek megakadályozása czéljából az érdekelt bir
tokosok terhére közvetlenül elrendelt intézkedések összes költségei, 
mint előlegek, és a kiadott összegekből esetleg be nem hajtható rész, 
mint végleges kiadás; 

b) erdőrendészeti intézkedések eljárási költségei azon esetben, 
ha az erdőbirtokos, ki ellen az eljárás folyamatba tétetett, az Ítélet
hozatalnál felmentetik (Erdőtörvény 56. §.); 

c) az erdőfelügyelői intézmény fejlesztésére szükséges kiadások ; 
cl) az erdei kihágási bíráskodás eljárási költségei, ha az eljárás 

az erdőtörvény 109. 110. és 116. §§-ban megbatározott kihágások 
miatt hivatalból indíttatik meg és a költségek a kihágást elkövetőn vagy 
elkövetőkön nem hajthatók be. 

2. Az állam részéről szükségesnek ismert sürgősebb beerdősi-
tési munkálatoknak, u. m. futóhomok-területek megkötésének, véder
dőterületek és más kopárságok befásitásának közvetlenül teljesítése 
vagy közvetett előmozdítása. 

3. Az erdőgazdaság emelése és az erdészeti ismeretek általános 
terjesztésére koronkint szükségesnek ismert és az alap erejéhez mér
ten megszabott következő kiadások : 

a) az erdőgazdasági üzemnek általában, valamint ennek egyes 
fontosabb ágainak emelése érdekében szükséges tanulmányok és kísér
letek költségének fedezése; 

b) az erdőtörvény rendelkezése által igényelt szakképzett erdő
őrök részére szükséges gyakorlati erdőőri szakiskolák alapításának és 
lentartásának segélyezése; 

c) az erdészeti államvizsgák évi kiadásai; 
cl) az erdészeti irodalom fejlesztése és az erdőgazdasági ismere

tek általános terjesztésére szolgáló alkalmas szakmunkák kiadása vagy 
azok kiadásának segélyezése. 

3. §. Az előbbi szakaszban részletezett kiadások fedezésére az 
alap évi jövedelméből ennek legfeljebb négy ötödrésze fordítható, mig 
a másik egyötöd rész tőkésítendő. 

4. §. Az erdei alap pénzei a m. kir. központi állampénztár 
által alapszerüen kezeltetnek; bevételei és kiadásai a földmivelésügyi 
ministerium költségvetésében „erdei alap" czim alatt évenkint előirá-
nyoztatnak; az előirányzat keretében teljesített bevételek és kiadások 
pedig szabályszerűen számolandók el. 

Kelt Budapesten, 1880. évi novemberhá 29-én. 
B. Kemény, s. k. 



Pénzügyrninisteri körrendelet a vadászati jegyek kiadása ügyében. 
1880. 79.236. sz. a. intézve az ország összes törvényhatóságaihoz. 

Minthogy a vadászat megadóztatásáról szóló 1875. évi X X I . 
t.-cz. határozatainak módosítását czélzó törvényjavaslatot közelebbi 
időben az országgyűlés elé terjeszteni szándékozom, hivatkozással a 
f. évi májushó 18-án 1176/P. M . sz. alatt az ország összes törvény
hatóságaihoz intézett körrendeletemre, mely szerint az 1880. év máso
dik felére kiszolgáltatott vadászati jegyek érvényessége f. é. deczember-
bó végével lejár : miheztartása végett ezennel értesítem a törvény
hatóságot, hogy az uj törvény megalkotásáig egyelőre mindazon felek 
részére, kik az 1880. év végéig érvényes vadászati jegyeket meg
újítani kívánják, vagy a kik az 1881. év első felében vadászati je
gyek kiadásáért először folyamodnak, a fentebb idézett törvény 12. 
§-a első bekezdése értelmében, félévre eső hat frtnyi bélyegilleték 
előzetes lefizetése mellett, a kívánt uj vadászati jegyek 1881. évi ju-
niushó végéig terjedő érvényességgel lesznek kiállitanddók, mely czélra 
a f. évi 1176/P. M . sz. a. kelt körrendeletemben említett, bélyegzett 
űrlapok felhasználandók. 

Azon ritkább esetekben pedig, midőn az 1875 : X X I . t.-cz. 11. 
és 12. §§-aiban megállapított 2, illetőleg G frtos évi bélyegilleték alá 
eső vadászati jegyek kívántatnak, a kérelmező feleknek szintén csak 
a félévi bélyegilletéknek megfelelő három, illetőleg egy frtnyi illeték
összeg előzetes lefizetése mellett, 1881. évi juniushó végéig érvényes 
uj jegyek adhatók k i . És miután az e czélra használha*ó bélyegzett 
űrlapok forgalomban nincsenek, ilyenek kinyomását pedig, tekintettel 
az azzal járandó költségekie, másrészt viszont a fentemlitett törvény
javaslat alapján amúgy is közel jövőben várható törvényhozási intéz
kedésre, indokoltnak nem találhatom : ezennel megengedem, hogy az 
utóbb említett vadászati jegyek kiállítására a 6, illetőleg 2 frtos 
bélyeggel ellátott űrlapok használtathassanak fel; szoros kötelességévé 
tévén a fentidézett törvény 2. §-a szerint eljáró törvényhatósági tiszt
viselőnek, hogy felelősség terhe alatt az ilyen vadászati jegy kiszol
gáltatása alkalmával annak hátlapjára a 3, illetőleg 1 frtnyi illeték
összeg lefizetését, valamint az 1881. évi juniushó végéig terjedő érvé
nyesség időpontját pontosan tüntesse ki , és az ebbeli záradékot alá
írásával és a hivatalos pecséttel lássa el. 

Felhívom egyúttal a törvényhatóságot, hogy az emiitett bélyeg
zett űrlapokból szükségelt készletnek az eddigi módozatok szerinti 
megszerzése végett idejekorán intézkedjék. 

Végül kijelentem, hogy a vadászat megadóztatásáról szóló, fen
tebb idézett törvényjavaslatnak törvény erejére emelése cselében, a 
jelen körrendelet értelmében fizetett illetékösszegek betudás által k i 
fognak egyenlittetni. 

Kelt Budapesten, 1880. évi deczemberhó 11-én. 
Gróf Szapáry Gyula, s. k. 




