
Erdészeti Rendeletek Tára. 
A földmivelésügyi minister rendelete 

s az 1898. évi XIX. törvényezikk életbelépése és a törvény 
első czimében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában.*) 

(Folytatás.) 

IV. FEJEZET. 

A m. kir. állami erdöhivatal költségeiről. 
A birtokosok által természetben lerovandó szolgáltatásokról. 

— Á törvény 18. §-ának végrehajtásához. — 

77. §. (Törvény 18. §-a.) 
A m. kir. állami erdöhivatal közegei részére a 11. §-ban (jelen 

rendelet 48. §-ában) felsorolt teendők teljesítésekor szükséges kézi-
munkaerőt, anyagokat és szereket, továbbá a község határán belül 
szükséges fuvart és, ha a munkálatok egy napnál tovább tartanak, 
az elszállásoláshoz szükséges helyiséget az a birtokos, illetőleg azok a 
birtokosok kötelesek szolgáltatni, a kinek, illetőleg a kiknek erdeje 
érdekében a munkálatok teljesíttetnek. 

78. §. 
A m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgond

nokság közegei, ha a törvény 11. §-ában (jelen rendelet 48. §-ában) 
emiitett teendők teljesítése végett a helyszínére kiszállanak, erről 
az érdekelt birtokost, illetőleg birtokosokat megfelelő időben előre 
értesíteni tartoznak. 

Ebben az értesítésben a kiszálló tisztviselőnek meg kell 
jelölni a megérkezés idejét, a végzendő munkálatokat, azok idejét 
és színhelyét, továbbá ha fuvarra lesz szüksége: az időt és helyet, 
a mikor és a hova a fuvar állítandó; ha munkásokra lesz szük
sége : a munkások számát és a szükséges szerszámokat és eszkö
zöket, melyekkel azok ellátandók; ha anyagokra és szerekre lesz 
szüksége : ezek minőségét és mennyiségét stb. Közölnie kell egyszers
mind, hogy a helyszinén mennyi ideig marad; hogy elszállásolásá
ról a birtokosnak kelle-e gondoskodni; hogy a jelenlétében meg
kezdendő munkálatok eltávozása után folytatandók-e s ha igen, 
kinek felügyelete alatt s milyen munkaerővel. 

* ) E rendelet első része megjelent az E. L. f. é. IV. f.-ében. 



A birtokosok ezen felhívás alapján az előre jelzett szükség
letekről megfelelő időben gondoskodni tartoznak. 

Mérnöki munkálatokhoz csak megbízható, értelmes és lehető
ségig olyan munkások küldendők ki, a kik az ilyen munkálatok
nál már alkalmazva voltak és a kik a teendők befejezéséig mun
kában maradhatnak. 

79. §: 
Fuvart a kiszálló tisztviselő csak akkor követelhet a birto

kostól, ha az út, melyet megtennie kell, 4 kilométernél hosszabb 
és kocsiközlekedésre alkalmas. 

Kocsival nem járható, de lovaglásra alkalmas úton, a mennyi
ben a birtokosnak módjában van hátaslóról gondoskodni, hátasló 
bocsátandó a tisztviselő rendelkezésére; de a tisztviselő ezt a 
szolgáltatást is csak akkor követelheti a birtokostól, ha a távolság 
a kiszállás színhelyéig 4 kilométert meghalad. 

A tisztviselő podgyászának, továbbá mérő és más eszközeinok 
a kivánt helyre való szállításáról a birtokosnak minden körülmé
nyek között, tehát még akkor is megfelelően gondoskodni kell, 
midőn a tisztviselő fuvart vagy hátaslovat nem vehet vagy nem 
kíván igénybe venni. 

80. §. 
A rendelkezésre bocsájtott fuvart (hátaslovat) a tisztviselő 

csak az illető község határán belül használhatja a birtokos ter
hére : ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt, hogy ugyanazt 
a fuvart, mely őt elutazásakor a község határáig szállította, tovább 
is igénybe ne vehesse, de ebben az esetben a fuvardijat a község 
határától számítva megfizetni, illetőleg a fuvart rendelkezésére 
bocsátó birtokosnak megtéríteni tartozik. 

81. §. 
Éjjeli szállásul a kiszálló tisztviselőnek tiszta, egészséges, 

meghalásra megfelelően berendezett, téli időben fűtött szoba 
bocsátandó rendelkezésére. 

82. §. 
Olyan községben, a hol több állami kezelés alá tartozó erdő 

és kopár terület van, ezek birtokosai, egymással és esetleg a közel
fekvő szomszédos községek birtokosaival egyesülve, együttesen 
gondoskodhatnak a 79—81. §-okban említett szolgáltatásokról. 



Megállapodhatnak például abban, hogy a kiszálló tisztviselő
ket mindig egy és ugyanazon helyen szállásolják el s esetleg szál
lításukkal is ugyanazt a fuvarost bizzák meg; a felmerülő költsé
geket pedig közösen viselik. 

Vagy pedig az egymással közvetlen szomszédos községek 
birtokosai oly értelmű egyezségre léphetnek, hogy a tisztviselőket, 
midőn körutazásaik alkalmával egyik községből a másikba szálla-
nak át, nem csupán a saját községük határáig szállítják, hogy 
onnan megint a szomszéd községbeli birtokosoknak kelljen őket 
külön fuvarral tovább szállítani, hanem kölcsönösen mindig oda 
viszik őket, a hol a szomszéd község határában teendőiket foly
tatni fogják. 

Miután az érdekelt birtokosok ilyen módon kétségkívül könnyeb
ben és kevesebb megterheltetéssel tehetnek eleget elszállásolási 
és fuvar-szolgáltatási kötelezetségeiknek, mint abban az esetben, 
ha erről külön-külön gondoskodnak, a közigazgatási erdészeti bizott
ságok felhatalmaztatnak, hogy a birtokosoknak e tekintetben segít
ségükre legyenek s esetleg a szállás- és fuvar-szol gáltatás módo
zatairól az érdekelt birtokosok meghallgatásával és hozzájárulásá
val szabályrendeletet adjanak ki. 

83. §. 
Ha a birtokosok a 78. §-ban említett értesítésben megjelölt 

szolgáltatásokat a kitűzött időben valamely okból egészben vagy 
részben nem volnának képesek teljesíteni, erről a m. kir. állami 
erdőhivatalt, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokságot azon időpont 
megjelölése mellett, midőn kötelességeiknek eleget tenni képesek 
lesznek, értesíteni tartoznak. 

A m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgond
nokság ilyen esetekben a kiszállást lehetőségig arra az időre ha
lasztja el, melyet a birtokosok értesítésükben megjelöltek, ha azon
ban olyan intézkedésről lenne szó, melynek teljesítésére a törvé
nyek, szabályok, vagy hatósági rendeletek záros határidőt tűznek 
ki, a kiszállás idejének megállapításánál ezt is figyelembe veszi s 
általában véve oda törekszik, hogy mulasztás sem a saját részé
ről, sem a birtokosok részéről el ne követtessék. 



EHDÉSZETI L/ArOK. 36 

Ha a birtokosok a helyszínére kiszálló tisztviselőnek az elő
zetes értesítés daczára sem bocsátják rendelkezésre a szükséges 
fuvart és szállást, ezekről a kiszálló tisztiviselő a birtokosok költ
ségére lehetőségig maga gondoskodik s a mennyiben egyéb tekin
tetben akadályozva nincs, kitűzött feladatait teljesiti. 

Ha pedig a birtokosok a kitűzött munkálatok teljesítéséhez 
szükséges napszámosokat, anyagokat, szereket stb. sem bocsátják 
rendelkezésére, vagy pedig a fontosabb mérnöki és más munká
latokhoz megbizhatlan, vagy használhatatlan napszámosokat kül
denek ki, a törvényes következményekre való utalással őket köte
lességeik sürgős teljesítésére hivja fel, a mennyiben pedig ezen 
felhívása sikertelen marad s ennek folytán kitűzött teendőit azon 
idő alatt, a meddig megállapított utiprogrammjához képest, illető
leg a felettes hatóságától nyert utasításához képest az illető község
ben maradhat, nem teljesítheti: a m. kir. állami erdöhivatal utján 
a közigazgatási erdészeti bizottsághoz jelentést tesz, mely a tör
vények vagy szabályok rendelkezéseinek megfelelően intézkedik. 

85. §. 
A helyszínére kiszállt tisztviselőnek a megelőző szakasz első 

bekezdésében említett esetben fölmerült költségeit (a fuvar és szál
lásra tényleg kiadott költségeket) az illető birtokos vagy birtokosok 
megtéríteni tartoznak, de nem közvetlenül a tisztviselőnek, hanem 
az államnak. 

A tisztviselő az öt ilyen esetekben megillető illetményeket a 
fennálló szabályok szerint rendes útinaplójában az állammal szem
ben számítja fel, az állam követeléseiről pedig külön kellően iga
zolt számlát készit s azt a m. kir. állami erdöhivatal utján a köz
igazgatási erdészeti bizottsághoz terjeszti be, mely a számla alap
ján a költségeket megállapítja s az összeg behajtása és a törvény
hatóság székhelyén levő m. kir. adóhivatalba való beszállítása 
iránt intézkedik. A m. kir. állami erdőhivatal, midőn a számlái 
intézkedés végett a közigazgatási erdészeti bizottsághoz átteszi, 
annak másolatát egyidejűleg a földmivelésügyi ministeri számvevő
ség erdészeti csoportjának is megküldi. 



A 77. §-ban emiitett szolgáltatásokon kivül a m. kir. állam 
erdöhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokság közegei az állam 
által kezelt erdők birtokosaitól semmiféle más szolgáltatást nem 
követelhetnek. 

Napidijat, tiszteletdijat, pénzbeli vagy másféle jutalmat a 2. 
és 3. §-okban (törvény 1. és 2. §-ában) emiitett erdők és kopár 
területek állami kezelésével kapcsolatban teljesített munkákért és 
szolgálatokért nemcsak nem követelhetnek, de el sem fogadhatnak, 
még akkor sem, ha a birtokos megkeresésére olyan teendőket is 
teljesítenek részükre, a melyek az 54. §. (törvény 13. §-a) szerint 
nem a m. kir. állami erdőhivatalnak, hanem maguknak a birtoko
soknak képezik a feladatát. 

Csak ha a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 
erdögondnokság közegei a 2. és 3. §-okban (törvény 1. és 2. §-aiban) 
emiitett erdők és kopár területek kezelésével összefüggésben egyál
talában nem álló mérnöki vagy más munkálatokat teljesítenek a 
birtokosok részére, lehet helye a külön díjazásnak. De a munka 
diját, illetőleg a felmerülő költségek megtérítésének feltételeit ebben 
az esetben sem az eljáró tisztviselők, hanem a földmivelésügyi 
minister állapítja meg, kitől a m. kir. állami erdöhivatalnak az 
ilyen munkák elvállalására mindig előzetes engedélyt kell a birto
kosok megkeresése alapján kérni. 

A birtokosok által törvényhatöságonkint fizetendő éri átalányok mcg-
állapitásáról. 

— A törvény 19. §-ának végrehajtásához. — 

87. §. (Törvény 19. §-a.) 
A m. kir. állami erdöhivatalnak a 18. §-ban (jelen rendelet 

77. §-ában) nem emiitett összes egyéb szükségleteit az állam fedezi; 
az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. és 3. §-aiban) felsorolt erdők 
és kopár területek birtokosai azonban az államnak kezelési költség 
czimén törvényhatöságonkint évi átalányt fizetnek. 

Az évi átalányt, a m. kir. állami erdöhivatal költségeihez mér
ten, a közigazgatási bizottság meghallgatásával, öt évröl-öt évre a 
földmivelésügyi minister állapítja meg: a megállapításnál azonban a 
földmivelésügyi minister figyelembe venni tartozik, hogy a m. kir. 



'állami erdöhivatal a 12. §. (jelen rendelet 71. §-a) szerint olyan 
teendőket is teljesíteni köteles; a melyekkel járó költségek az 1. és 
•2. §-okban (jelen rendelet 2. és 3. §-aihan) felsorolt erdők és kopár 
teridetek birtokosait nem illetik. 

Az ekként megállapított évi átalány azokban a törvényhatósá
pokban, melyekben az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. és 3. §-aiban) 
emiitett erdők a jelen törvény életbe lépése előtt szerződés alapján már 
•az állam által kezeltettek, az állami kezelés iránt kötött szerződések 
lejártáiy, — a többi törvényhatóságokban pedig az első öt év leteltéig, 
kat. holdankint átlagosan nem lehet nagyobb annál az összegnél, a 
•melyet a birtokosok kezelési költség czimén a jelen törvény életbe lé
pését megelőző évben kat. holdankint átlag fizetni tartoztak. 

A m. kir. állami erdőhívatalok szükségleteit és a birtokosok 
•által fizetendő évi általányokat a földmivelésüyyi minister az idlami 
•költségvetésben törvémjhatóságonkint irányozza elő. 

88. §. 

Tekintettel arra, hogy az államnak törvényhatóságonkint fize
tendő kezelési költség-átalányokat a földmivelésügyi minister meg
felelő pontossággal és olyan összegben, hogy az az előbbi §-ban 
említett 5 éves időszak alatt változatlanul érvényes maradhasson, 
•csak a tényleg állami kezelésbe átadandó erdők és kopár terüle
tek meghatározása után állapíthatja meg, ez pedig a jelen rende
let 7—31. §-aiban szabályozott eljárás szerint csak a törvény életbe 
•lépése után történhetik meg ; a megelőző §-nak (törvény 19. §-ának) 
végrehajtása tekintetében a következők rendelletnek: 

a) a folyó év, illetőleg a folyó évnek a törvény életbe lépé
sétől számított hátralevő része átmeneti időszaknak tekintetik és 
& birtokosok által ezen időre fizetendő kezelési költségek az alább 
következő 89. §-ban foglalt határozatok szerint vetendök ki; 

b) a 87. §. (törvény 19. §-ának) második bekezdésében emlí
tett első öt éves időszak az 1900-ik évvel veszi kezdetet az 1904-ik 
évvel végződik; az ezen időszakra érvényes évi átalányt, melyet 
a 2. és 3. §. (törvény 1. és 2. §-a) alapján állami kezelésbe vett 
erdők és kopár területek birtokosai az államnak évenként és törvény
hatóságonként együttesen fi-zetni fognak, a földmivelésügyi minis
ter az alább következő 97. §. szerint az 1900. évi állami költség
vetési előirányzat összeállítása után állapítja meg. 



A megelőző szakasz a) pontjában emiitett átmeneti időszakra 
eső kezelési költségek az állami kezelésbe átadandó és átveendő 
erdőkre és kopár területekre a következő elvek szerint vetendők k i : 

a) a szerződés alapján már most is állami erdötisztek által 
kezelt erdők után az az összeg vetendő ki, mely a szerződés alap
ján 1899-re kivetett összegből ennek az évnek a törvény életbelé
pése napjától számított hátra levő részére aránylagosan esik; 

b) a járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok által kezelt 
erdők után szintén az az összeg vetendő ki, a mely a járási erdő
tiszti intézmény költségeinek fedezése czéljából 1899-re kivetett 
összegből ennek az évnek a törvény életbe lépése napjától számított 
hátralevő részére aránylagosan esik; az ekként megállapítható ke
zelési költséghez azonban azoknál az erdőknél, a melyeknek rend
szeres gaszdasági üzemterve még nem készült el — abban az eset
ben, ha az üzemtervek elkészítése nem a kezeléssel megbízott járási 
erdötiszteknek képezte külön díjazás nélkül is teljesítendő hivatalos
kötelességét, hanem arról a birtokosnak kellett saját költségén gon
doskodni — az üzemterv-készités költségeinek megfelelő hányad
része is hozzászámítandó; ez a hányad pedig a következő elvek 
szerint határozandó meg: hivatalos adatok alapján megállapítandó,, 
hogy a törvényhatóságban mi volt az a legkisebb összeg, melyet 
az olyan birtokosok, kik üzemterveiket saját költségükön tartoztak 
elkészíttetni, a a közigazgatási erdészeti bizottság közreműködése 
mellett létrejött szerződések szerint (ide értve a járási erdőtisz
tekkel kötött szerződéseket vagy alkuegyezségeket is) eddig az. 
üzemtervkészités költségei fejében vállalkozóiknak kat. holdankint 
fizettek vagy fizetni tartoztak; ezen legkisebb összeggel (mely azon
ban holdankint 20 krnál kisebb és 40 krnál nagyobb nem lehet) 
kiszámítandó az illető erdő összes üzemterv-készitési költsége, ez, 
pedig felosztandó 10 évre és az ekként kiszámított egy évre eső 
összegnek fele (vagyis az összes üzemterv készítési költségnek 
1 20-része) tekintendő annak a hányadnak, mely a birtokosra az. 
előbbiek szerint a kezelési költségeken felül az 1899. év hátralevő 
részére még kivetendő; 

c) a megelőző a) és b) pontokban nem említett olyan erdők 
után, melyek az állami kezelésbe adás idejéig a birtokosok által. 



Ikülön alkalmazott erdőtisztek, vagy pedig szomszédos magánura-
-dalmak erdőtisztjei által kezeltettek, az állami kezelésbe adás nap
jától a folyó év végéig terjedő időre annak az évi költségnek arány
lagos része vetendő ki, a mennyibe a birtokosnak a külön erdőtiszt
tartás került, illetőleg a mennyit a birtokos erdejének kezeléseért 
•a szomszédos uradalom erdőtisztjének egy évre fizetett; 

d) végül azok után az állami kezelésbe átadandó, illetőleg 
•átveendő erdők és kopár területek után, melyek eddig nem állot
tak a fentebbi a), b) illetőleg c) pontban emiitett erdőtisztek keze
lése alatt — a milyenek például a 2. §. c) és d) pontjában (tör
vény 1. §-ának c) és d) pontjában) emiitett úrbéri legelő-illetőséget 
képező, illetőleg ajándékozás, vétel, csere vagy más jogczimen 
•szerzett úrbéri erdők, továbbá a 2. §. g) pontjában (törvény 1. §. 
•g) pontjában) emiitett kopárok, a 3. §. a) pontjában (törvény 2. §. 
•a) pontjában) emiitett véderdők és a 3. §. b) és c) pontjában (tör-
•vény 2. §. b) és c) pontjában) emiitett kopárok •— az állami keze
lésbe adás napijától az év végéig terjedő időre eső kezelési költség 
kivetésénél az az összeg veendő alapul, a mely az illető törvény
hatóságban a fentebbi a) és b) pontokban emiitett erdőkre kat. 
holdankint átlagosan kivettetik; az ekként megállapítandó átlagos 
holdankénti kezelési költség azonban a rossz karban levő erdők
inél és a kopár területeknél a fél összegig mérsékelhető. 

90. §. 

A 88. §. a) pontjában említett átmeneti időszakra a meg
előző (89.) §. a) és b) pontja szerint kivetendő átmeneti kezelési 
költségekről kivetési lajstrom készítendő, melybe az erdők és ko
pár területek községenkint vezetendök be, a községek pedig adó
hivatali kerületek szerint csoportositandók. 

A kivetési lajstrom tervezetét a községi erdők kezelésével 
•ez idő szerint megbízott m. kir .erdőhivatalok és m. kir. erdögond
nokságok, illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok, 
oly törvényhatóságokban pedig, a hol állami, vagy járási erdőtiszti 
intézmény ez idő szerint nincs, a kir. erdőfelügyelőségek (a törvény 
•életbe lépése után pedig valamennyi törvényhatóságban a m. kir. 
állami erdöhivatalok) készítik el, és terjesztik be legkésőbb 1899. 
évi augusztus hó 15-éig a közigazgatási erdészeti bizottsághoz. 



A kivetési lajstromban kitüntetendő a birtokos neve és lak
helye, az erdő vagy kopár terület kiterjedése, az egy kat. holdra 
eső 1899. évi egész kezelési költség (kivetési kulcs), az az idő
pont, melytől kezdve ezen kulcs szerint az átmeneti kezelési költ
ség fizetendő, a kezelési költség fejében fizetendő egész összeg, 
az üzemterv készítés költsége fejében holdankint és egészben fize
tendő hányad és az egész összeg, mely az átmeneti időszakra az, 
egész terület után összesen fizetendő. 

92. §. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a kivetési lajstromot leg
később 1899. évi augusztus hó 31-éig megállapítja. A megállapí
tott kivetési lajstromnak egy hiteles példánya a földmivelésügyi! 
ministeri számvevőség erdészeti csoportjának, egy-egy hiteles pél
dánya pedig, vagy annak egy-egy hiteles kivonata a beszedés éa> 
behajtás iránti intézkedések megtétele végett az illető m. kir. adó
hivataloknak legkésőbb 1899. évi szeptember hó 30-áig megkül
dendő. A kivetésről a birtokosok — a jelen rendelet 106. §-ában 
foglalt rendelkezésre a való utalással — egyidejűleg megfelelően' 
értesitendők. 

93. §. 
Azokra az erdőkre és kopár területekre, melyek után a keze

lési költség a jelen rendelet 89. §-ának c) és d) pontja szerint 
csak attól a naptól kezdve fizetendő, a mely napon az állami keze
lés kötelezettségét kimondó határozat alapján a tényleges állami 
kezelésbe vételnek megtörténnie kell, a kezelési költség akkor 
vetendő ki, a mikor az előbb említett határozat kimondatik. Az 
ekként kivetett költségekről a földmivelésügyi ministeri számvevő
ség erdészeti csoportja, az illető m. kir. adóhivatal és a birtokos 
— utóbbi a jelen rendelet 106. §-ában foglalt rendelkezésre való-
utalással — egyidejűleg megfelelően értesitendők. 

94. §. 
A jelen rendelet 88. §-ának b) pontjában emiitett első öt 

éves időszakra érvényes évi átalány megállapítása iránt a közigaz
gatási erdészeti bizottságnak — tekintettel arra, hogy az 1900. 



évi állami költségvetés előirányzatát a ministeriumnak még az 1899. 
év első felében elkészíteni kell — a kir. erdőfelügyelőség meghall
gatása után a földmivelésügyi ministerhez legkésőbb 1899. évi 
június elsejéig előterjesztést kell tenni. 

Ebben az előterjesztésben, melyhez a 12. §. utolsó bekezdé
sében emiitett kimutatás csatolandó, ki kell mutatni: 

a) az állami kezelésbe adandó erdők és kopár területek össze-
irásának eredményét tartalmazó kimutatásba felvett területek fő
összegét és azt, hogy abból hány kat. hold esik a jövedelmező
ségre való tekintettel képezett különböző osztályokba; 

b) az előbbi pontban emiitett erdők és kopár területek közül 
azok területének a főösszegét, a melyek a kimutatásba a jelen 
rendelet 10. §-ában foglalt utasítások szerint csak feltételesen vétet
tek fel; továbbá hogy ezekből a területekből mennyi esik a jöve
delmezőségre való tekintettel képezett különböző osztályokba; 

c) azoknak az erdőknek és esetleg kopár területeknek az 
összes kiterjedését, a melynek az előbbi a) pontban emiitett erdők 
és kopár területek közül a törvény életbelépése előtt is szakértő 
erdőtisztek által (állami erdőtisztek, járási erdőtisztek, a birtoko
sok által alkalmazott erdőtisztek vagy szomszédos birtokosok erdő
tisztjei által) kezeltettek; 

d) azt az összeget, melyben a megelőző c) pontban emiitett 
erdők és esetleg kopár területek kezelése az 1898. évben egész
ben és kat. holdankint átlagosan került (ennek az adatnak meg
állapításánál azonban az a körülmény, hogy egyes erdötiszti állá
sok megüresedése folytán vagy más okoból a rendes kezelési költ
ségeknek egy része esetleg tényleg nem adatott ki, figyelembe 
nem vehető s ennélfogva az az egész összeg mutatandó ki, a 
mennyit a birtokosok ezen erdők és kopár területek kezeléséért a 
fennállott szerződések, szervezeti szabályok, egyezségek stb. szerint 
fizetni tartoztak, ideértve természetesen az erdőtisztek fizetésén 
vagy tiszteletdiján kivül ezeknek egyéb esetleges javadalmazását 
is, mint például az esetleges természetbeni lakások bérértékét, 
vagy a tisztviselők lakáspénzét, irodatartási átalányát, utazási 
költségeit stb) ; 

e) azoknak az erdőknek a területét, a melyeknek rendszeres 
gazdasági üzemterve még nem készült el, a mennyiben a rendsze-



res gazdasági terv elkészitése nem a kezeléssel megbízott tisztvi
selőknek képezte külön díjazás nélkül is teljesítendő kötelességét, 
hanem erről a birtokosnak külön költséggel kellett gondoskodni; 

f) azt a legkisebb és legnagyobb összeget, melyet az előbbi 
pontban említett birtokosok az üzemtervek elkészítéséért a köz
igazgatási erdészeti bizottság közbenjárása mellett eddig létrejött 
szerződések szerint (ideértve a kezelő erdőtisztekkel létrejött szer
ződéseket vagy alkuegyezségeket is) a törvényhatóságokban eddig 
kataszterti holdankint fizettek vagy fizetni tartoztak, továbbá azt 
az egész összeget, a mennyire a legkisebb holdankénti összeggel 
számítva az előbbi cl) pontban említett erdők összes üzemterv-ké-
szitési költsége tehető; 

g) azoknak a véderdőknek és kopár területeknek kiterjedését, 
a melyek után kivetendő járulékoknak az alább következő 111. §. 
(törvény 23. §-a) szerint egészben vagy részben való elengedését 
az első öt év időtartamára a közigazgatási erdészeti bizottság saját 
szempontjából indokoltnak véli ; 

h) megfelelő indokolás mellett azt a maximális összeget, a 
mely a fentebbi a) pont alatt emiitett összes erdőkre évi átalány
képen a 87. §-nak (törvény 19. §-ának) harmadik bekezdése 
szerint megállapítható ; és végül 

i) megfelelő indokolás mellett azt az összeget, a mennyiben 
az előbbi adatok alapján és a 87. §-ban (törvény 19._ §-ában) foglalt 
rendelkezések figyelembe vételével a közigazgatási erdészeti bizott
ság az első öt évre az évi átalányt tényleg megállapítani javasolja. 

95. §. 
A megelőző szakaszban emiitett előterjesztés adatainak össze

gyűjtésénél és összeállításánál a közigazgatási erdészeti bizottság 
a jelenleg fenálló m. kir. erdőhívatalok és m. kir. erdőgondnok
ságok, illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdögondnokságok sze
mélyzetét igénybe veheti. 

A birtokosok a szükséges adatokat a közigazgatási erdészeti 
bizottság által kitűzött határidőn belül beszolgáltatni kötelesek. 

96. §. 
A 87. §-ban (törvény 19. §-ában) emiitett második és későbbi 

öt éves időszakokra érvényes évi átalányok megállapítására vonat
kozó és a 94. §. a), e), / ) , g) és i) pontjai szerint megteendő elő-



terjesztését a közigazgatási erdészeti bizottságnak legkésőbb az 
illető öt éves időszakot megelőző év május havának l-ig kell fel
terjeszteni. Az adatokat az ilyen előterjesztéshez a m. kir. állami 
•erdőhivatalnak kell összegvüjteni és beszolgáltatni. 

97. §. 
A földmivelésügyi minister az évi átalány megállapítása tár

gyában a közigazgatási erdészeti bizottság előterjesztésének meg
hallgatása után hozott határozatát a közigazgatási erdészeti bizott
sággal a 88. §. 5) pontjában emiitett első öt éves időszakra érvé
nyes évi átalányt illetőleg az 1899. évi deczember hó 31-éig — a 
második és későbbi öt éves időszakokra érvényes évi átalányokat 
illetőleg pedig lehetőségig az illető öt éves időszak első évét meg
előző év szeptember hó 15-éig közli. 

Ebben a határozatában a földmivelésügyi minister — abban 
az esetben, ha az illető törvényhatóságban a 94. §. e) pontjában 
emiitett erdők is vannak — egyúttal azt is közli a közigazgatási 
erdészeti bizottsággal, hogy a megállapított évi átalányból mekkora 
-összeg vetendő ki ezen erdőkre külön üzemterv-készítési költség 
hányad fejében és a kivetésnél milyen kulcs alkalmazandó katasz
teri holdanként és évenként. 

A járulékok kivetéséről. 
— A törvény 20. és 21. §-ainak végrehajtásához. — 

98. §. (Törvény 20. §-a.) 

A földmivelésügyi minister által megállapított évi átalányból az 
•egyes birtokosokra eső évi járulékokat, az erdők, illetőleg a kopár 
területek terjedelme alapján és egyszersmind azok jövedelmezőségének 
is figyelembe vételével, a közigazyatási bizottsáy veti ki és tartja 
nyilván. 

99. §. (Törvény 21. §-a) 

A 20. §. (jelen rendelet 98. §-a) szerint kivetett legmagasabb 
évi járuléknak egy kataszteri holdra eső összege nem lehet nagyobb, 
mint 20. §. (jelen rendelet 98. §-a) szerint ugyanabban a törvény
hatóságban kivetett leyalacsonyed)b évi járulék egy kataszteri holdra 
eső összeyének háromszorosa. 



* ) Lásd az 565 . oldalon. 

A 98. és 99. §-okban idézett törvényes rendelkezések végre
hajtása czéljából az V. minta szerint*) kivetési lajstrom készítendő 
s ebbe, adóhivatali kerületek és községek szerint csoportosítva, 
mindenekelőtt bevezetendők az összes erdők és kopár területek,, 
melyek a járulék kivetésénél figyelembe veendők. 

Figyelembe veendők pedig az 1900—1904. évi időszakra 
szóló évi járulék-kivetésnél mindazok az erdők és kopár területek, 
melyekre nézve az állami kezelésbe való átadás kötelezettsége a. 
jelen rendelet 7—31. §-aiban szabályozott eljárással a kivetési laj
strom összeállítása idejéig végérvényes határozattal kimondatott -
továbbá azok az erdők és kopár területek, melyekre nézve az állami 
kezelésbe adás kötelezettségét a közigazgatási erdészeti bizottság 
saját részéről már kimondta, ha ezen elsőfokú határozat tárgyá
ban a földmivelésügyi minister végérvényesen még nem is döntött. 

Az 1905—1909. évi és későbbi 5 éves időszakokra szóló 
járulék-kivetésnél a kivetési lajstromba azok a területek veendők 
fel, melyek az állam által kezelt erdők nyilvántartásában az illető 
időben nyilvántartatnak. 

A területeknek a kivetési lajstromba való bevezetésénél külö
nös gond fordítandó arra, hogy a jövedelmezőség szerint felállított 
osztályokba minden erdő és kopár terület a közigazgatási erdé
szeti bizottság e tárgyban hozott határozatainak megfelelően osz-
tassék be. 

101. §. 
Ha a kivetés alapjául szolgáló adatok a kivetési lajstomba 

ekként mind bevezettettek, az egyes jövedelmezőségi osztályokba 
sorozott területek külön-külön összegezendők és ezen összegekből,, 
továbbá a földmivelésügyi minister által megállapított évi átalány
ból kiszámítandó az átlagos holdankénti járulék (az átlagos kive
tési kulcs), ebből pedig az egyes osztályokba sorozott területekre 
alkalmazható holdankénti járulékok (a tényleges kivetési kulcsok). 

Az átlagos kivetési kulcs ugy számitható ki, hogy az egyes 
jövedelmezőségi osztályokba sorozott területek összegeit külön-külön 
szorozzuk azokkal az arányszámokkal, a melyeket a közigazgatási 



erdészeti bizottság a jövedelmezőségi osztályok között megállapí
tott ; az ekként nyert számok összegével (az arányosított területek 
összegével) pedig a földmivelésügyi minister által megállapított évi 
átalányt elosztjuk. A kijövő eredmény az átlagos kivetési kulcsot 
fogja adni, a melyből az egyes osztályok tényleges kivetési kulcsait 
megint ugy számithatjuk ki, hogy az átlagos kivetési kulcsot az 
osztályok arányszámaival szorozzuk. 

Ennél a számitásnál a területek tizedholdakra, a kulcsok 
tizedrész krajczárokra és a kimutatott járulékok egész krajczárokra 
kerekitendök ki. 

A kulcsok és ezek alapján a járulékok kiszámításánál köve
tendő eljárást legjobban a következő példa világítja meg: 

Példa: Valamely törvényhatóságban a földmivelésügyi minis
ter által megállapított évi átalány 9500 frt s ez összesen 69.430-6 k. 
hold erdőre és kopár területre vetendő ki. 

A közigazgatási erdészeti bizottság ezeket az erdőket és kopár 
területeket az összeíráskor, jövedelmezőségükre való tekintettel, 3 
osztályba sorozta be és az egyes osztályok között ezt az arányt 
állapította meg: 1'5:1'0:0'5. A kivetési lajstrom összeállításakor 
pedig kitűnt, hogy: 

az I. (legmagasabb) osztályba 7.950'2 k. hold, 
a II. (középső) „ 47.580-2 „ 
a III. (legalacsonyabb) „ 13.9002 „ „ esik. 

Ezen adatok szerint tehát az I. osztályba sörözőit területek
nek kataszteri holdanként a másfélszeresét, a III. osztályba tarto
zóknak pedig a felét kell járulék fejében fizetni annak az összeg
nek, a mely az évi átalányból a II. osztályba sorozott erdőkre 
kataszteri holdanként esni fog; vagy pedig a mi ezzel egy jelen
tőségű : az I. osztályba sorozott erdőknek és kopároknak területük 
másfélszerese után (7950"2X1'5 = 11.925'3 k. hold után), a II . 
osztályba sorozottaknak valóságos területük után (vagyis egészben 
47.5802 k. hold után) és a III. osztályba sorozottaknak területük 
felerésze (vagyis egészben 13 900'2 X 0'5 = 6950'1 k. hold után) 
kell fizetni azt az átlagos járulékot, a mely a 9500 frt évi átalány
ból az ekként arányosított összes területre (11'925'3 + 47.580'2 - j -
6950-1 = 66.455-6 kat. holdra) holdankint esik. 

Az átlagos holdankinti járulék vagy átlagos kivetési kulcs 
ezek szerint = 9500 frt: 66.455-5 = 0.14-295 frt. 

Ez az az összeg, a melyet a különböző osztályokba sorozott 
erdők és kopárok birtokosai arányosított területeik után fizetni 
tartoznának. 



Minthogy azonban az egyes birtokok arányosított területeinek 
kiszámítása sok munkával járna, nem az átlagos kivetési kulcscsal 
kell a kivetést eszközölni, hanem az átlagos kivetési kulcsból előbb 
az osztályok kulcsait kell kiszámítani s azután az egyes erdők és 
kopárok valóságos területét ezekkel kell szorozni. 

Az osztályok tényleges kivetési kulcsai pedig ugy számitandók 
ki, hogy az átlagos kivetési kulcs az illető osztályok arányszámai
val szorzandó. 

E szerint tehát: 
az I. osztály kulcsa lesz: 0.14295 frt X 15 = 0 214425 frt = 

0.214 frt = 21-4 kr. 
a II. osztályé: 0.14295 frt X 1*0 = 0.14295 frt = 0.143 frt = 

14-3 kr., 
a III. osztályé: 0.14295 frt X  05 = 0-071475 frt = 0-071 frt = 

7'1 kr. Szorozva ezekkel a kulcsokkal az egyes osztályok valósá
gos területeit, a járulékok összege 

az I. osztályban... . . . . . . 1701 frt 34 kr., 
a II. „ . . . . . . 6803 „ 97 „ 
a III. ,. . . . . . . . . . 996 „ 91 „ 
a járulékok főösszegepedig.... 9502 frt 22 kr. lesz. 

<2 frt 22 krral több, mint a mennyit a földmivelésügyi minister 
•évi átalányképen kivetett.) 

Ha valamely törvényhatóságban a kivetési lajstromba felvett 
területek között olyan erdők is fordulnak elő, a melyekre az évi 
Átalánynak egy része a 97. §. második bekezdése szerint üzemterv-
készítési költség fejében külön vetendő ki, a járulék kivetésénél 
az évi átalányból ez az előbb emiitett rész (üzemterv-készitési költ
ségre számított összeg) levonandó és rendes járulékképpen az 
összes erdőkre és kopár területekre a fentebb leirt módon csak a 
megmaradó összeg vetendő ki; az üzemterv-készitési költségekre 
számított összeg pedig az illető erdőkre kivetett rendes járuléko
kokon felül külön pótlékképpen vetendő ki és tüntetendő ki a 
kivetési lajstrom 6. rovata alatt. 

102. §. 
Mint a megelőző példa is mutatja, az adatok kikerekitése 

folytán a járulékok főösszege soha sem fog pontosan összevágni 
a, megállapított évi átalánynyal, de ha a számitás egyébképen 
helyesen vitetik keresztül, a különbség aránylag véve mindig 
csekély lesz. 



Mindamellett a járulékok főösszegének pontosan meg kell 
egyezni a megállapított évi átalánynyal, a mutatkozó különbséget 
tehát a szerint, a mint az többletet vagy hiányt képez, a kiszá
mított járulékokból arányosan leütni, illetőleg a járulékokhoz, 
arányosan hozzá adni kell. 

A kivetési lajstromba a kulcsok változatlanul, az ezekkel 
kiszámított járulékok ellenben az előbbiek szerint kiegyenlített 
összegeikkel Írandók be. 

103. §. 
A kivetési lajstrom tervezetét a m. kir. állami erdőhivatal 

köteles elkészíteni és elsőizben (az 1900—1904. évekre szóló ki-
vetésnél) legkésőbb 1900. évi január hó végéig, később pedig 
(a második és következő öt-öt éves időszakokra szóló kivetések
nél) az illető öt éves időszakot megelőző év október hava 15.-éig 
a közigazgatási erdészeti bizottságnak beterjeszteni. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a m. kir. állami erdő
hivatal által készített tervezet alapján a kivetési lajstromot a kir-
erdőfelügyelőség meghallgatása után véglegesen megállapítja ; 
intézkedik, hogy azt a törvényhatóság számvevő hivatala szám
szerint megvizsgálja és záradékolja; határozatot hoz a lajstrom-
han megállapított járulékok kivetése, illetőleg beszedése és behaj
tása iránt s gondoskodik, hogy ez a határozata késedelem nélkül 
végrehajtassék, nevezetesen intézkedik, hogy a járulékok kivetése 
tárgyában hozott határozatának egy példánya a kivetési lajstrom 
egy példányával a földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti 
csoportjának, a határozat egy-egy példánya pedig a kivetési 
lajstromnak megfelelő kivonatával az illető m. kir. adóhivatalok
nak kiadassák s végül, hogy a határozat és a kivetési lajstrom 
illető adatai az érdekelt birtokosokkal a községekben való kihir
detés utján, vagy pedig közvetlen kézbesítés utján — a jelen 
rendelet 106. §-ában foglalt rendelkezésre való utalással — 
közöltessék. 

Ezeket az intézkedéseket a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak oly időben kell megtenni, hogy a kivetésre vonatkozó hatá
rozat kézbesítése, illetőleg kihirdetése első izben legkésőbb 1900. 
évi február hó végéig, később pedig az illető öt éves időszakot 
megelőző év november havának végéig feltétlenül megtörténjék. 



Az olyan erdő vagy kopár terület után, melynek állami 
kezelésbe való átvételét a földmivelésügyi minister a járulékok 
kivetése után rendeli el, a járulékot a közigazgatási erdészeti 
bizottság a ministeri rendeletben megállapitott időponttól kezdve 
utólagosan veti ki. 

E végből az illető erdőt vagy kopár területet az állam által 
kezelt erdők nyilvántartásába és a kivetési lajstromba pótlólag 
felvéteti s egyszersmind megállapítja, hogy az a jövedelmezőségi 
osztályok közül melyikbe tartozik, a járulékot pedig ezen osztály 
kivetési kulcsa szerint állapítja meg. A járulék kivetéséről a bir
tokos a jelen rendelet 106. §-ában foglalt rendelkezésre való 
utalással, továbbá az illető m. kir. adóhivatal és a földmivelésügyi 
ministeri számvevőség erdészeti csoportja egyidejűleg értesitendök. 

Ha pedig a földmivelésügyi minister valamely erdőre vagy 
kopár területre nézve, mely a már megállapitott ideiglenes, vagy 
öt éves kivetési lajstromba felvéve volt, az állami kezelést meg
szünteti, a közigazgatási erdészeti bizottság az illető erdőt és 
kopár területet az állam által kezelt erdők és kopár területek 
nyilvántartásából törülteti és a mennyiben a birtokos a ministeri 
rendelet értelmében a már kivetett járuléknak, vagy a járulék egy 
részének megfizetésére nem kötelezhető, a járulék leirása iránt is 
intézkedik, nevezetesen az erdőt vagy kopár területet a kivetési 
lajstromból törli, illetőleg a kivetett járulék összegét megfelelően 
mérsékli s erről a birtokost, az illető m. kir. adóhivatalt és a 
földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportját egy
idejűleg értesiti. 

Végül, ha a földmivelésügyi minister a 111. §, (törvény 
23. §-a) értelmében valamely véderdő vagy kopár terület birtoko
sát a kivetett évi járulék megfizetésének kötelezettsége alól meg
határozott időre egészben vagy részben felmenti, ez a körülmény 
az állam által kezelt erdők nyilvántartásában a kedvezményes 
idő tartamának kitüntetése mellett feljegyzendő és a már kivetett 
járulék azon része, melynek megfizetésére a birtokos nem köte
lezhető, a kivetési lajstromban leirandó és erről az illető birtokos 
a m. kir. adóhivatal és a földmivelésügyi számvevőség erdészeti 
-csoportja egyidejűleg értesitendök. 



Az évi járulék a 98—103. §-ok szerint öt évre, a 104. §, 
•első bekezdése szerint pedig az illető öt éves időszak utolsó 
•évéig még hátralevő időre vetendő ki. Ezen időtartamokon belül 
tehát valamely birtokos járuléka csak akkor módositandó, ha idő
közben államilag kezelt erdejének vagy kopár területének terjedelme 
ujabb területek állami kezelésbe vétele, vagy egyes területrészek
nek az államilag kezelt területek közül való leírása folytán válto
zást szenved. Ebben az esetben az uj területek után eső járulék 
a 104 §. első bekezdése szerint a régi járulékhoz hozzáírandó, 
az elesett területekre eső járulék pedig a régi járulékból leírandó. 

Ha azonban valamely törvényhatóságban a 104. §. első és 
második bekezdése szerint' és a jelen §. első bekezdése szerint 
pótlólag kivetett, illetőleg utólagosan leirt járulékok összegei 
között nagyobb különbség mutatkozik, ugy, hogy ennnek követ
keztében a tényleg fizetendő évi járulékok főösszege a földmive
lésügyi minister által megállapitottt évi átalánynál (illetőleg az évi 
'átalánynak a 111. §. alapján elengedett járulékok levonása után 
megmaradó részénél) jelentékeny összeggel nagyobb vagy kisebb 
volna, a földmivelésügyi minister megengedheti, illetőleg elrendel
heti, hogy az évi átalány, illetőleg annak a 111. §. szerint már 
elengedett évi járulékok levonása után megmaradó része, a járu
lék-fizetésre kötelezett területekre a 98—103. §. szerint az öt 
éves időszak még hátralévő éveire újból kivettessék. 

106. §. 

Az 1899-ik év átmeneti részére a 89—93. §-ok szerint ki
vetett kezelési költségek 1899. deczember végéig kamatmentesen, 
ezen határidőn tul 5%-os késedelmi kamatokkal szedendők, 
illetve hajtandók be. Az 1900. évtől kezdve fizetendő évi járulé
kok félévi részletekben minden év január és július hava elsején 
esedékesek. Az 1900. évi január 1-én esedékes félévi részlet, 
tekintettel arra, hogy a kivetés a szabályszerű időnél később fog 
megtörténni, 1900. évi április 15.-éig, a későbbi félévi részletek 
pedig az esedékességtől számított 45 napon belül kamatmentesen, 
ezen határidőkön tul ellenben 5°,u-os késedelmi kamatokkal sze
dendők, illetőleg hajtandók be. 



107. §. (Törvény 24. §-a.) 
Az évi járulékok a közadók módjára hajtatnak be. 

108. §. 
A járulékok beszedésénél és behajtásánál követendő eljárást 

a földmivelésügyi miniszternek a pénzügyi ministerrel egyetértőleg 
a m. kir adóhivatalokhoz intézett rendelete szabályozza. 

Ez a rendelet a következőket tartalmazza: 

Utasítás a m. kir. adóhivatalok részére 
az 1898. évi XIX. törvényczikk 20. §-ában emiitett évi erdő-
kezelési járulékok kivetésénél, könyvelésénél, nyilvántartá
sánál, beszedésénél és behajtásánál követendő eljárás tár

gyában. 

1. Kivetés. 
1. §• 

Az 1998. évi XIX. törvényczikk I. czimében foglalt határo
zatok szerint állami kezelésbe vett erdők és kopár területek birto
kosai az államnak kezelési költség czimén törvényhatóságonként 
évi átalányt tartoznak fizetni. 

Az évi átalányt 5 évről—5 évre a földmivelésügyi minister-
állapítja meg. (Törvény 19. §-a.) 

2. §• 
A földmivelésügyi minister által megállapitott évi átalányból 

az egyes birtokosokra eső évi járulékokat az erdők, illetőleg a 
kopár területek terjedelme alapján és egyszersmind azok jövedel
mezőségének is a figyelembe vételével a közigazgatási erdészeti 
bizottság veti ki. Az ekként kivetett legmagasabb évi járuléknak 
egy kataszteri holdra eső összege nem lehet nagyobb, mint az. 
ugyanabban a törvényhatóságban kivetett legalacsonyabb évi 
járulék egy kataszteri holdra eső összegének háromszorosa. (Tör
vény 20. és 21. §-ai.) 

3. §. 
A törvény életbelépése napjától az 1899. év végéig terjedő 

idő átmeneti időszaknak tekintetik. Az állam által kezelt erdők és 
kopár területek birtokosai által ezen időszakra fizetendő kezelési 
költségeket a közigazgatási erdészeti bizottság külön veti ki. 

Azoknak az erdőknek és kopár területeknek átmeneti kezelési 
költségeiről, melyek már a törvény életbelépése napján állami 
kezelésbe vétetnek, a közigazgatási erdészeti bizottság kivetési 
lajstromot készit és azt a kivetett kezelési költségek beszedése és 



behajtása végett legkésőbb 1899. évi szeptember hó 30-áig a m. 
kir. adóhivatalnak megküldi. Ebben a lajstromban ki lesz tüntetve 
a birtokos neve és lakhelye, az erdő vagy kopár terület kiterje
dése, az egy kat. holdra eső 1899. évi egész kezelési költség
hányad (kivetési kulcs), az az időpont, a melytől kezdve ezen 
kulcs szerint az átmeneti kezelési költség fizetendő, a kezelési 
költség fejében fizetendő egész összeg, továbbá egyes birtokosok
nál esetleg az üzemtervkészitési költség fejében holdanként és 
egészben fizetendő hányad és végül az egész összeg, mely az 
átmeneti időszakra a kimutatott terület után egészben fizetendő. 

Azoknak az erdőknek és kopár területeknek átmeneti keze
lési költségeit, melyek a törvény életbelépése után, de még az 
1899. évben állami kezelésbe vétetnek, a közigazgatási erdészeti 
bizottság utólag veti ki s erre vonatkozó határozatát külön közli 
a m. kir. adóhivatallal. 

4. §. 
Az első ötéves időszak, a melyre a földmivelésügyi minister 

az 1. $-ban emiitett évi kezelési költségátalányt törvényhatóságon
ként megállapítja, 1900. évi január 1-én kezdődik és 1904. de
czember 31-én végződik. 

Az ezen 5 éves időszakra érvényes évi átalányból az egyes 
birtokosokra eső évi járulékokat a közigazgatási erdészeti bizott
ság a 2. §-ban foglalt rendelkezések szerint 1900. évi február hó 
végéig tartozik kivetni. 

A kivetés (az V. alatti minta szerint) „kivetési lajstrom" 
segélyével történik, melyben községek szerint csoportosítva, folyó 
szám szerint ki lesz tüntetve a birtokos neve és lakhelye, az 
erdő vagy kopár terület kiterjedése, jövedelmezőségi osztályok 
szerint elkülönítve az egyes osztályokra nézve megállapított holdan-
kénti évi járulékok (kivetési kulcsok) kitüntetésével; és végül az 
egész terület után kivetett évi járulék, továbbá az egyes birtoko
sok által esetleg az üzemterv készítési költség fejében holdanként 
és egészben fizetendő hányad és végül az egész befizetendő 
összeg, melyet a ni. kir. adóhivatalnak beszedni, illetőleg behaj
tani kell. 

A második és későbbi 5 éves időszakokra az évi járulékokat 
a közigazgatási erdészeti bizottság mindig az illető ötéves időszakot 
megelőző év november hava végéig veti ki és közli a m. kii-, 
adóhivatalokkal. 

5. §. 
A mennyiben a 4. szerint foganatosított járulék-kivetés 

után egyes erdők vagy kopár területek az állam kezelésébe 
újonnan átvétetnek, vagy az állam által kezelt erdők közül leirat-
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nak, a közigazgatási erdészeti bizottság a járulékot utólagosan 
veti ki, illetőleg a kivetett járulék leírását elrendeli. 

A 4. §. szerint rendes időben eszközölt kivetés az egész 5 
éves időszakra, az 5. §. szerint utólag eszközölt kivetés pedig 
az illető 5 éves időszak végéig még hátralevő időre szól. Ezen 
határidőkön belül tehát valamely birtokos évi járuléka rendszerint 
csak akkor emelhető fel, szállítható le, vagy szüntethető meg, ha 
ezt a közigazgatási erdészeti bizottság elrendeli. 

Kivételes körülmények között a földmivelésügyi minister el
rendelheti, illetőleg megengedheti, hogy az általa megállapitott évi 
átalány a birtokosokra a 2. §. szerint az 5 éves időszak letelte 
előtt újból vettessék ki. 

A járulékokat könyvelik és nyilvántartják: 
a) birtokosonkint (község, közbirtokosság, egyházi testület, 

köz- vagy magánalapítvány stb.) a kir. adóhivatalok; 
b) adóhivatalonkint és törvényhatöságonkint a m. kir. föld

mivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportja. 

Az erdőbirtokosokra kivetett járulékokat a kivetési lajstrom 
7. hasábja alapján a kir. adóhivataloka számfejtő könyvekben elő
írják és a lajstrom megfelelő, azaz 9. hasábját kitöltik. 

Az ekképpen kiegészített és az előírást igazoló záradékkal 
ellátott kivetési lajstrom az ,,állami kezelésbe vett községi s más 
erdők" czimü segédnaplóhoz csatoltatván, ezzel együtt a pénzügy
igazgatósági számvevőség utján a m. kir. földmivelésügyi ministeri 
számvevőség erdészeti csoportjához minden hó 10-éig pontosan 
beküldendő. 

A járuléki számfejtőkönyvben — mely a VI alatt ide zárt 
minta szerint *) 1899. évtől számitva4—4 évre vezetendő — min
den egyes birtokosnak (község, közbirtokosság, egyházi testület, 
köz- vagy magánalapítvány stb.) külön számla nyittatik. 

A számfejtőkönyv czimlapján jelzendő az „általános tudni
való" rész. Kiteendő, mely hatóság által, mikor és mely szám 
alatt rendeltetett el az előirás, a kezelés mely törvény és szabály-

6. §. 

8. §. 

9. §. 

* ) Lásd az 560. oldalon. 



rendelet szerint eszközöltetik, a járulék esedékessége, a késedelmi 
kamat és időpontja stb., ugy, hogy ezen adatokból személyváltozás 
•esetén az utódok könnyen tájékozhassák magukat és a szükséges 
felvilágosításokat akadálytalanul megadhassák. 

Midőn a lapszám megállapittatott és a negyedik év végén 
lezárt régi könyv az uj számfejtőkönyvvel összekapcsoltatott, 
valamint a járulékköteles birtokos neve (a mi a névmutatóba is 
egyidejűleg a betű és tétel jelzése mellett felveendő), illetve lak
helye, a kivetési lajstrom tétele (esetleg a birtok kiterjedése, 
holdankinti járulék) stb. bejegyeztetett: az előirás, leirás és lerovás 
következőképp eszközlendő. 

Elöiratnak: 
1. a mult évről maradt járulékhátralékok a megelőző évi 

számfejtőkönyv lezárásának eredményeihez képest. 
Ha a mult évi számfejtökönyv túlfizetéssel záratott le, a 

tulfizetett összeg a következő számfejtökönyv lerovási hasábjában 
első tétel alatt könyvelendő. Ha azonban a birtokos e járulék további 
fizetése alól teljesen felmentetik és a tulfizetett összegért 3 (három) 
éven belül folyamodik, a tulfizetett járulék visszautalványozása 
iránt a m. kir. adóhivatal által a földmivelésügyi ministerhez jelen
tés teendő. 

2. A folyó évi járulékok a törvényhatóság által kiadott ki
vetési lajstrom alapján, hivatkozással az „elöirási rovancs"-ra. 

3. Az évközben beállott változásokat tartalmazó elő- és 
leirási rendeletek. 

Ezen rendeletek, illetve az elő- és leirt összegek jegyzékbe 
foglalva — hivatkozással a számfejtőkönyv lapjára — az elő-, illetve 
a leírást igazoló záradékkal ellátva, a 8. §-ban megjelölt módon 
a földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportjához 
beküldendők. 

10. §. 
Ha az összes járulék előiratott és a mult évből fenmaradt 

hátralékok, vagy túlfizetések átvezettettek, akkor az egyes számlá
kon előirt összegek a VII alatt idezárt minta szerint*) az „elő
írási rovancs"-ba kivonatnak, mely azután sommázta tik és a 
végösszeg mutatja az adóhivatalnál előírásban lévő járulékkövetelést, 

A végösszegnek egyeznie kell a közigazgatási bizottság által 
leküldött kivetési okmány ádóhivatalonkinti összegével, hozzáadva 
a mult. évi hátralékot. Ezen rovancs, mely házi használatra szol
gál és az évközben történt elő- és leírásokkal havonta pótoltatik, 
gondosan megőrzendő, minthogy az adandó alkalommal, de kivált 
az év végével a számfejtökönyv lezárásánál szükségeltetni fog. 

* ) Lásd az f 67. oldalon. 



A rovancs czélja tehát, hogy egyrészt a könyvelést teljesítő' 
egyén saját magát ellenőrizhesse, másrészt, hogy az adóhivatalon
kinti sommás könyvelés pontosan eszközölhető, illetve ellenőriz
hető legyen. 

A rovancs a hó végével lezárandó s annak végeredménye a. 
VIII alatt mellékelt minta szerint*) a „sommás számla"-lapra át
vezetendő. 

Ugyanily eljárás követendő a leírásoknál is, kölcsönös hivat
kozással a számí'ejtőkönyv lapjára, illetve rovancs tételére. 

A járulékok leírása, az egyes birtokosokra kivetetett évi 
járulék megfizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre 
részben vagy egészben való felmentése esetében, csak a föld
mivelésügyi minister engedélye alapján történhetik. 

A ekként elengedett évi járulék a törvényhatóságonkint meg
állapított évi átalányból leszámittatnak, illetve leiratnak. (Törvény 
23. §-a). 

11. §. 
A m. kir. adóhivatal a számfejtőkönyv alapján minden bir

tokos számára a IX alatt csatolt minta szerint**) „erdőkezelési 
járulékkönyvecskét" állit ki és a helyben lakóknak saját közege 
által, a nem helyben lakóknak a postahivatal utján kézbesitteti. 

A járulékkönyvecske, valamint annak kiállítása dijmentes. 
A m. kir. adóhivatal köteles az esetleges változásokat a 

könyvecskébe bevezetni, mely könyvecskének a számlával minden
ben egyeznie kell. 

Ugy az egyes számlák, mint a járulékkönyvecskék évenként 
lezárandók. 

12. §. 
A számfejtőkönyv lerovási hasábjában könyveltetnek: 
1. Első tétel alatt a mult évben előfordult túlfizetések a 

megelőző számfejtőkönyv lezárásának eredménye szerint (lásd 
a 7. §.). 

2. A járulékok fejében befizetett készpénzösszegek. 
3. Késedelmi kamatok. 
4. Járulékbehajtási illetékek fejében történt fizetések. 

13. §. 
A számfejtőkönyv lerovási hasábjában elkönyvelt befizetések 

kölcsönös hivatkozás mellett minden hó végével a „gyűjtő 
rovancs"-ba (VII. minta) kivonatnak és a végösszegek a sommás 
számlalapra átvezettetnek. 

* ) Lásd az 568. oldalon. 
* * ) Lásd az 569. és köv. oldalon. 



Ezen rovancs havi végeredménye az ugyanazon havi napló
ban előforduló bevételek végösszegével összehasonlítandó, ennek 
megtörténie a rovancsban jelzendő és az e tekintetben kiállított 
záradék két tiszt részéről aláírással látandó el. 

A gyűjtő rovancs — nyomtatvány-megtakarítás czéljából — 
az előírási rovancscsal egy füzetben vezettetik. 

14. §. 
Az előírási, illetve gyűjtő rovancs havi végeredménye minden 

hó végével a sommás számlalapra átvezetendő és ennek meg
történte a számlakönyv lapjának, illetve tételének feljegyzése 
mellett a rovancsban kellően jelzendő. 

15. §. 
A számfejtökönyv a megfelelő járulékkönyvecskékkel együtt 

minden év végével lezáratik. 
A zárlat előtt köteles meggyőződni az adóhivatal, hogy az 

előírások és törlések helyesen keresztülvezettettek-e, illetve a 
készpénzben teljesített járulékok és kamatok el vannak-e könyvelve ? 

Ha ez irányban a számfejtőkönyv rendbehozatott, az egyes 
számlákon az előírási és törlési hasábok lezáratnak s megállapít
tatik a tiszta előírás, illetve a helyesbített tartozás, ezután sommáz -
tatik a lerovás ugy a járuléknál, mint a kamatnál és végrehajtási 
illetéknél és a mutatkozó járulék-hátralék, illetve túlfizetés meg
állapíttatik. 

16. §. 
A számlalupokra vezetett előírások, törlések és lerovások 

deczember hó végével záratnak le akként, hogy az összesített elő
írásokból levonandó a törlések (leírások) végeredménye, a midőn 
előáll a tiszta előírás (tartozás), mely összehasonlítva az egész évi 
lerovással (befizetéssel), a különbség képezni fogja a hátralékot, 
esetleg túlfizetést. 

Az adóhivatalonkint kezelendő sommás lapok mintájára a 
ministeri számvevőség erdészeti csoportjánál „sommás számlakönyv" 
vezettetik. 

A adóhivatalonkint havonta előirt, törölt és lerótt összegek 
a kivetési okmányok, rendeletek és naplók alapján a sommás 
számlakönyv megfetelő lapjaira elsiratnak és könyveltetnek, 
rovancsok segélyével összegyűjtetnek és törvényhatöságonkint veze
tett számlalapokra elkönyveítetnek. 

A törvényhatöságonkint vezetett számlalapok havi eredmé
nyei rovancsok segélyével összegyűjtetvén, a nyert havi eredmé
nyek az egész ország számára nyitandó számlalapra elkönyveítetnek. 

A pontos számvitel biztosítása, végett szükséges, hogy az 
egyes számlalapokon kitüntetett végleges hátralékok a rovancs 



segélyével összegyűjtessenek s ezek végeredményei a gyüjtö-
számlalapokon foglalt végleges hátralékokkal összehasonlitassanak. 

A m. kir. adóhivatalok kötelesek a szabályszerűen lezárt 
sommás számlalapok tisztázatait, a hátralékokat és túlfizetéseket 
részletesen feltüntető kimutatással együtt minden év január hó 
20-ig közvetlenül a földmivelésügyi ministeri számvevőség erdé
szeti csoportjához beterjeszteni. 

A hátralékok kimutatásában pontosan megjelölendő, hogy az 
egyes birtokosok (község, közbirtokosság, egyházi testület, köz
vagy magánalapítvány stb.) hátralékainak behajtására mily intéz
kedések történtek. Ezen hátraléki kimutatáson jelzendő a túlfizetés 
összege, hogy a tényleges hátralék megállapítható legyen. 

A sommás számlalapot, illetve a hátraléki kimutatást a föld
mivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportja megvizsgálja 
saját nyilvántartásával összehasonlítja, ennek megtörténtét a 
szám és év, valamint az esetleg talált eltérés jelzése mellett 
saját számlalapjának „jegyzet" czimü hasábjába bevezeti, a 
helyesnek talált és kellően záradékolt számlalapot tudomás, illetve 
használat végett az illetékes m. kir. pénzügyigazgatóságnak meg
küldi, végül az egész országra vonatkozó eredményről minden 
év február hó végéig a ministernek jelentést teszen. 

17. §. 
A törvényhatóságonkint vezetett számlalapokra, illetve az 

országos számlalapra bevezetett havi eredmények kölcsönös hivat
kozás mellett a főkönyvbe átvezettetnek és ez alapon az évi zár
számadás állítandó össze. 

III. Befizetés. 

18. §. 
A 3. §. szerint kivetett átmeneti kezelési költségek és a 4. 

és 5. §. szerint kivetett évi járulékok a következő időpontokban 
válnak esedékessé és fizetendők meg: 

a) a 3. §-ban emiitett átmeneti kezelési költségek a kivetésre 
vonatkozó határozat kihirdetése, illetőleg kézbesítése napján ese
dékesek és 1899. évi deczember 31-éig fizetendők meg; 

b) a 4. §. szerint kivetett évi járulékok félévi részletekben 
minden év január és július elsején esedékesek és az esedékesség 
napjától számított 45 napon belül fizetendők; kivételt képez azon
ban az 1900. január 1-én esedékes félévi részlet, mely tekintettel 
arra, hogy a kivetés 1900. évi február végéig eszközlendö, 1900. 
évi április 15-éig fizetendő meg. 



Addig, a mig a folyó évre történt járulékkivetés eredménye 
a könyvecskébe bejegyezve nincsen, a félévi részletek a megelőző 
évi járulékkivetés szerint fizetendők. Az esetleg mutatkozó külön
bözetek a könyvecskék kiállításának befejezését követő részlet
fizetés alkalmával egyenlitendők ki. 

Részletfizetések feltétlenül elfogadandók. 
A járulékba semmi más természetű követelés nem számít

tatik be. 
20 §. 

Azon erdőbirtokos, a ki a fizetési határidő leteltéig tartozá
sát le nem fizeti, évi 5% késedelmi kamatot fizet az egész félévre 
azon összegek után, melyekkel hátralékban van. 

A járulék természeténél és kivetési módjánál fogva egy vagy 
több félévi részletnek előre fizetése esetén kamattérítés nem 
engedélveztetik. 

21. §. 
Az erdőbirtokosok mint közvetlen fizetők az évi járulékot 

annál a m. kir. adóhivatalnál róják le, a melynek kerületébe 
tartoznak, illetve, a mely adóhivatal a könyvecskét kiállította. 

A járulékot beszedik a m. kir. adóhivataloknál az adótárnok 
és ellenőr s ennek megtörténtét az átvett összegnek beírása és 
neveik bejegyzése mellett a járulékkönyvecskében jogérvényesen 
igazolják. 

A hol postai közlekedés van, a járulék postán is beküldhető 
az illetékes m. kir. adóhivatalnak, a postadijakat azonban a föl
adók tartoznak fizetni. 

A postai űrlapok kitöltésére, pénzek átvételére, kamatszámí
tásra, nyugtatványozásra stb. „a m. kir. adóhivatalok szolgálatára 
vonatkozó utasítások és szabályrendeletek gyűjteményének" az 
egyenes adók kezeléséről szóló VII. füzetében foglalt megfelelő 
rendelkezések irányadók. 

22. §. 
Az erdőbirtokosok által teljesített és a járulékkönyvecskében 

nyugtázott befizetéseket és pedig a járulékokat és kamatokat tar
toznak az adóhivatalok egy külön e czélra nyitandó „napi, illetve 
havi jegyzékbe" bevételezni, a befizetés havi eredményét sommá
san az „állami kezelésbe vett községi s más erdők" czimü naplóba 
(tételenként a számfejtőkönyvbe) átvezetni és az emiitett jegyzéket 
a naplóhoz csatolni. 

A napló végeredménye a forgalmi naplóba átvezettetvén, 
ezen napló a pénzügyigazgatósági számvevőség utján a földmivelés
ügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportjához minden hó 
10-ig felküldendő. 



A járulékok közadók módjára hajtatván be (törvény 24. §-a), 
mindennemű behajtási költség és előfordult perköltség rendes 
kiadásként a pénzügyi tárcza „egyenes adók" czimének „adó
behajtási költségek" rovata terhére számolandó el s viszont a 
kincstárt megillető s befizetett illetékek, intési dijak, behajtási 
költségtéritmények stb. a pénzügyi tárcza javára vételezendők be. 

A befolyt behajtási illetékek azonban a számfejtőkönyv meg
felelő hasábjában is jelzendők (lásd: a 12. §-t). 

IV. Az erdőkegeUsi járulékoknak és egyéb kincstári követeléseknek 
végrehajtás utján való behajtásáréi. 

23. §. 
A járulékok a közadók módjára lévén behajtandók, a meg

intés, ennek kézbesítése, a járulékhátralék, kamatok, illetékek, 
perköltségek behajtása, beszállítása és biztosítása a közadók keze
léséről szóló 1883. évi XLIV. törvényczikk s az ezzel kapcsolat
ban kiadott szabályrendeletek és utasítások szerint történik (Tör
vény 24. §-a). 

V. Vegyes intézkedéseié. 
24. §. 

A pénzügyi tisztviselők kötelesek rovancsolások és egyéb 
kiküldetések alkalmával az adóhivatali nyilvántartásokat megvizs
gálni, ennek megtörténtét az illető tételek mellé irandó kelet és 
névaláírásokkal jelezni és a tapasztalt, szabálytalanságokról a 
pénzügyigazgatóságnak jelentést tenni. 

A kiküldötteknek főkép arra kell ügyelni, hogy a kamatok 
helyesen számittatnak-e, a hátralékok, illetve kincstári követelések 
behajtása iránt az adóhivatal részéről a szükséges intézkedések 
megtétettek-e, s az előirt nyilvántartások szabályszerűen vezet
tetnek-e ? 

25. §. 
Az érdekelt adóhivatalok kötelesek a kerületükben szükséges 

nyomtatványok beszerzéséről idejekorán gondoskodni. 
A nyomtatványok a m. kir. államnyomdában állíttatnak elő 

és azokat, ugy mint más kezelési nyomtatványokat, a m. kir. 
adóhivatalok a budapesti m. kir. államépületi felügyelőségnél ren
delik meg. 



A birtokosok panaszjoga a járulékok kivetésénél, beszedésénél és h-
hajtásánál követett cl járás ellen. 

— A törvény 22. §-ának végrehajtásához. — 

109. §. (Törvény 22. §-a.) 
A közigazgatási bizottságnak az éri járulékok kivetése tárgyá

ban hozott határozata, ellen, továbbá a kivéteti járulékok beszedésénél 
és behajtásánál követett eljárás ellen a közigazgatási bírósághoz 
panasznak van helye. A panasz a határozat végrehajtását nem. 
függeszti föl. 

110. §. 

A helyet, a hol és az időt, melyen belül a megelőző 
szakaszban emiitett panasz beadható, továbbá a panasz tartalmi 
kellékeit és az eljárást a közigazgatási bíróságról szóló 1896. évi 
XXVI . törvényezikk és az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
1896. évi 21973. min. elnöki számú rendelet határozzák meg. 

A kivetett járulékok elengedéséről vagy mérsékléséről. 
— A törvény 23. §-ának végrehajtásához. — 

111. §. (Törvény 23. §-a.) . 

A véderdők és kopár területek birtokosait u földmivelésügyi 
minister, a közigazgatási bizottság meghallgatása után, a kivetett 
évi járulék megfizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre 
részben, vagy — kivételes indokok alapján — egészben felmentheti. 
JLZ ekként elengedett évi járulékok a 19. §. {jelen rendelet 87. §-a) 
szerint megállapított éri átalányból leszámittatnak. 

112. §. 

A megelőző szakaszban emiitett kedvezményre csak azok a 
birtokosok tarthatnak igényt, a kik kimutatják: 

a) hogy a kivetett járulékot csak anyagi megerőltetéssel 
volnának képesek megfizetni; 

továbbá, a kik egyszersmind azt is igazolni képesek: 
b) hogy véderdejük, iliefőleg kopár területük után hosszabb 

időn át, vagy legalább is az első öt év alatt semmiféle jövedelemre 
nem számithatnak; vagy pedig 

c) hogy véderdejük, illetőleg kopár területük jövedelme 



csekélyebb, hogysem abból az adón, erdősítési és más szükséges 
költségeken felül a kezelési költség fejében kivetett járulékot is 
fedezhessék. 

113. §. 
A járulék elengedéséért a birtokosoknak a földmivelésügyi 

ministerhez kell folyamodni; a folyamodványok azonban a köz
igazgatási erdészeti bizottságnál adandók be, mely azokat a kir. 
erdöfelügyelőség és a m. kir. állami erdöhivatal meghallgatása 
után, indokolt javaslat kíséretében, a földmivelésügyi ministerhez 
terjeszti fel. 

114. §, 

A közigazgatási erdészeti bizottság a 112. §. a) és b) pont
jában emiitett feltételek együttes igazolása esetében a járulék 
teljes elengedését, a 112. §. a) és c) pontjában emiitett feltételek 
együttes igazolása esetében pedig a fenforgó viszonyokhoz képest 
a járulék egynegyed részének, felének vagy háromnegyed részé
nek az elengedését javasolhatja. 

115. §. 
Ha a földmivelésügyi minister a kérelmező birtokost a ki

vetett járulék megfizetésének kötelezettsége alul részben vagy 
egészben felmenti, egyidejűleg a kedvezmény időtartartamát is 
meghatározza. Ez az időtartam ugy állapítandó meg, hogy annak 
utolsó éve a 87. §-ban (törvény 19. §-ában) említett 5 éves idő
szakok valamelyikének utolsó évével essék össze. 

V. FEJEZET. 

Átmeneti intézkedések és záróhatározatok. 

Átmeneti intézkedések. 
— A törvény 57., és 58. §-ainak végrehajtásához. — 

116. §. (Törvény 57. §-a.) 

Az 1. és 2. S-okban (jelen rendelet 2. és 3. §-aiban) emiitett 
erdők és kopár területek állami kezelése iránt a birtokosok és a 
földmivelésügyi minister között, illetőleg a birtokosok nevében a tör
vényhatóságok és a földmivelésügyi minister között létrejött szerződések 
határozatai helyébe a jelen törvény rendelkezései lépnek. 



117. §• 
A megelőző §-ban emiitett szerződéseknek (szerződést pótló 

jegyzökönyveknek, egyezségeknek és ministeri rendeleteknek) azon 
határozatai, a melyek az államot olyan teendők teljesítésére köte
lezik, a melyek a jelen rendelet 54. §-ának (törvény 13. §-ának) 
első bekezdése szerint, továbbá a jelen rendelet 55. §-a szerint 
a birtokosok feladatát képeznék, addig, a mig a földmivelésügyi 
minister a jelen rendelet 54. §-ának (törvény 13. §-ának) utolsó 
mondatában foglalt felhatalmazás alapján esetleg másként nem 
határoz, hatályban maradnak. Ugyaneddig hatályban maradnak 
egyszersmind a megelőző szakaszban emiitett szerződéseknek 
(szerződést pótló jegyzőkönyveknek, egyezségeknek, ministeri ren
deleteknek) azon kapcsolatos határozatai is, melyek a birtokosokat 
az előbb emiitett teendők teljesítésével járó költségeknek meg
térítésére, illetőleg viselésére kötelezik. 

118. §. (Törvény 58. §-a.) 
A jelen törvény életbelépése előtt az 1. és 2. §-okban (jelen 

rendelet 2. és 3. íj-aiban) emiitett erdők és kopár területek kezelésére 
szervezett erdőtiszti intézmények a m. kir. állami erdöhivatalok szer
vezésével megszűnnek. A megszüntetett erdőtiszti intézményeknél az 
1879. éri XXXI. törvényczikk 36. §-ában megszabott minősítéssel 
alkalmazott személyzetnek megfelelő alkalmazásáról vagy végellátá
sáról az állam gondoskodik. 

119. §. 
A megelőző szakaszban foglalt rendelkezéshez képest a 116. 

§-ban emiitett szerződések alapján szervezett m. kir. erdőhivatalok 
és m. kir. erdőgondnokságok a törvény életbelépése napján meg
szűnnek ; teendőiket, harmadik személyekkel szemben fennálló köve
teléseiket és tartozásaikat, ugyszinte irattárukat és leltárukat, jegyző
könyv felvétele mellett, annak az 1899. évi 690. eln. számú ren
delettel (lásd : jelen rendelet 47. §-át) szervezett m. kir. állami 
erdőhivatalnak, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokságnak adják 
át, a melynek ügykörébe a megszűnt m. kir. erdöhivatal, illetőleg 
m. kir. erdögondnokság kerülete besoroztatott. 

A 116. §-ban emiitett szerződések alapján szervezett m. kir-
erdőhivatalok és m. kir. erdőgondnokságok személyzetét a föld-



mivelésügyi minister, az újonnan szervezett m. kir. állami erdő-
hivatalokhoz és m. kir. járási erdőgondnokságokhoz, a szolgálat 
követelményeinek megfelelően osztja be. 

120. §. 
A 118. §-ban foglalt rendelkezéshez képest a 2. és 3. §-ban 

(törvény 1. és 2. §-aiban) emiitett erdők és kopár területek keze
lésére szervezett járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok a 
törvény életbelépése napján szintén megszűnnek; megszűnnek 
továbbá a törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruházott 
városok, rendezett tanácsú városok és községek által saját erdeik 
és kopár területeik kezelésére szervezett külön erdőtiszti intézmé
nyek is, de csak abban az esetben és akkor, a mikor az emiitett 
erdők a törvény alapján állami kezelésbe átvétetnek. 

A megszüntetendő járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnok
ságok és előbb emiilett egyéb erdötiszti intézmények irattárukat 
és leltárukat, jegyzőkönyv felvétele mellett, annak az 1899. évi 
690. eln. számú rendelettel (lásd: jelen rendelet 47. §-át) szerve
zett m. kir. állami erdöhivatalnak, üietőleg m. kir. járási erdő
gondnokságnak adják át, a melynek ügykörébe a megszűnt járási 
(vármegyei, kerületi) erdőgondnokság kerülete, illetőleg a törvény
hatósági, városi, községi erdő és kopár terület besoroztatott. 

Az irattár átadása alkalmával az átadás napjáig még el nem 
intézett hivatalos ügyiratok, továbbá az ideiglenes gazdasági ter
veket magukba foglaló ügyiratok és a jóváhagyott, elkészített, 
valamint munkában lévő rendszeres gazdasági tervek, a hozzájuk 
tartozó térképekkel és egyéb iratokkal együtt, jegyzékbe foglalan-
dók és külön-külön adandók át. 

121. §. 

A megelőző szakasz szerint megszüntetendő járási (vár
megyei, kerületi) erdőgondnokságoknál és egyéb erdötiszti intéz
ményeknél alkalmazott erdőtisztek, a mennyiben az állami szol
gálatba való felvételükért a földmivelési ministerhez folyamodnak, 
az állami szolgálatba átvétethetnek, ha folyamodványukban okmá
nyokkal, igazolják, hogy : 

a) az 1879. évi XXXI. törvényezikk 36. §-ában megszabott 
minősítéssel birnak; 



b) oly egészségi állapotban vannak, mely őket a szolgálattal 
egybekötött kötelességek teljesítésére teljesen képessé teszi. 

122. §. 
A megelőző §-ban említett folyamodványok, az e tárgyban 

hirdetendő pályázatban kitűzendő határidőn belül, az illetékes 
közigazgatási erdészeti bizottsághoz terjesztendök be. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a folyamodó erdőtisztet, 
a kir. erdöfelügyelőség meghallgatása után minősiti s a folyamod
ványt a minősitvény csatolása mellett a földmivelésügyi minister
hez terjeszti fel. 

123. §. 
A 121. §. szerint állami szolgálatba átvett erdőtisztek az 

1899. évi 690. eln. számú rendelettel (lásd: jelen rendelet 47. §-át) 
szervezett m. kir. állami erdőhivatalokhoz és m. kir. járási erdő
gondnokságokhoz, a szolgálat követelményeinek megfelelően, osz
tatnak be. 

124. §, 
A törvény 58. §-ának (jelen rendelet 118. i?-ának) a vég

ellátásra vonatkozó rendelkezése külön intézkedés tárgyát fogja 
képezni. 

Záróhatéroza tol;. 
— A törvény 60. és 61. §-ainak végrehajtásához. — 

125. §. (Törvény 61. §-a.) 

A közigazgatási bizottságnál; a jelen törvényben {jelen rende
letben megállapított hatáskörét . . . az 1879. éri XXXI. törvényczikk 
26. §-ában említett háromtagú albizottság gyakorolja . . . 

A jelen §. első bekezdése szerint az ott említett albizottsc'u/ 
hatásköréhez tartozó, de halasztást nem tűrő egyes esetekben, az al
bizottság előadójának meghallgatásával, az albizottság elnöke vagy 
helyettese saját felelősségére intézkedik, de intézkedését és azt, hogy 
miért nem tartotta az ülést bevárhatónak, a legközelebbi ülésnek be
jelenteni tartozik. 

126. §. (Törvény 60. §-a.) 
A jelen törvényben (jelen rendeletben) szabályozott eljárással 

kapcsolatos beadványok és iratok bélyeg- és illetékmentesek. Ez a 
bélgeg- és illetékmentesség nem terjed ki a közös birtokosok és 



alkalmazottaik és más harmadik személyek közt létrejött jogügyle
tekre és a fatermékek nyilvános árverésénél felvett árverési jegyző
könyvekre. 

127. §. 
A 2. és 3. §-ban (törvény 1. és 2. §-ában) emiitett birtoko

soknak erdőkezelési ügyben a m. kir. állami erdőhivatalokhoz és 
m. kir. járási erdőgondnokságokhoz intézett olyan közönséges (nem 
ajánlott) levelei, melyek boritékán a czimiraton kivül a feladó 
neve és erdőbirtokosi minősége ki van téve és „Állami erdökeze-
lési ügyben, az 1898. évi XIX. törvényezikk folytán portómentes" 
záradékkal vannak ellátva, a m. kir. kereskedelemügyi minister 
ur 1899. évi 18.182. számú rendelete szerint portómentesen keze
lendők. 

Miután ezt a portómentességet kizárólag csak a megelőző 
bekezdésben idézett törvényczikkből folyólag lehet igénybe venni, 
a m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdögondnokságok 
szigorú ellenőrzést kötelesek gyakorolni oly irányban, hogy a 
hozzájuk intézett ilyen levelek tisztán az 1898. évi XIX. törvény
czikkből folyó ügyet tartalmaznak-e. Ellenkező esetben tehát köte
lesek a feladó ellen postajövedéki áthágás miatt leletet felvenni 
s azt további eljárás végett az illetékes m. kir. pénzügyi igazga
tósághoz átteni. 

Budapesten, 1899. évi márczius hó 30.-án. 

Darányi, s. k. 



V. minta. Kivetési lajstrom 
azokról az összegekről, melyek az 1898. évi X I X . t.-cz, 20. §-a és a földmivelésügyi m. kir. minister számú rendelete értelmében a 
közigazgatási erdészeti bizottság évi számú határozatával erdőkezolési járulék czimén az alább megjelölt birtokosokra kiro

vattak s melyek az egyes adóhivataloknál az évre vozetctt járuléki számfejtőkönyvben előirandók. 
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(az 1898. évi X I X . t.-cz. 20. §-a szerint) 

számára. 



T A R T O Z Á S 

évre 

A tartozás részletezése 
Járulék 

A tartozás részletezése 

frt kr 

Hátralék a n 
• 

Hátralék a n 

Folyó évi kivetés félévi frt kr. részletben . _ . _ 

Összes tartó Összes tartó 

Törlés - . . . - -

Helyesbített tartozás — . . . — -Helyesbített 

Levonva a 1 Levonva a 1 

Mutatkozik Mutatkozik Mutatkozik Mutatkozik 



L E R O V Á S 

évre 

N
ap

i 
je

gy
zé

k 
té

te
l 

sz
ám

a 

Járulék Kamat Behajtási 
illeték Összesen 

A pénzkezelők aláírása 

N
ap

i 
je

gy
zé

k 
té

te
l 

sz
ám

a 

frt kr frt kr frt kr frt kr 

A pénzkezelők aláírása 

• 



Jegyzőkönyv 

a földmivelésügyi m. Tár, ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó-
állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alap intéző bizott
ságának Budapesten 1899. évi május hó 6-án tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: elnök Sóltz Gyula ministeri tanácsos, előadó 
Horváth Sándor főerdőtanácsos, bizottsági tagok: Tavi Gusztáv 
főerdőtanácsos, Bartha Gyula főerdőtanácsos, Szenes József erdő
tanácsos, pénztáros: Gurányi István erdész, jegyzőkönyvvezető: 
Bodor Gyula főerdész. 

Elnök üdvözli a megjelent tagokat, s az ülést határozatképes
nek nyilvánítja és megnyitja; azután megemlíti, hogy Havas József, 
Szabó Adolf és Simenszky Kálmán bizottsági tagok távolmaradásu
kat írásban kimentették. 

I. Előadó bemutatja a felelős számadók által az alap vagyoná
ról összeállított 1898. évi zárószámadást. 

A zárószámadásnak megvizsgálására és egyúttal az alap 
pénztárának megrovancsolására (az 1892. évi 19,831. számú 
^Szabályzat" 5. §-a értelmében) az előadó mellé Bartha Gyula és 
Szenes József bizottsági tagok küldetnek ki azzal az utasí
tással, hogy eljárásuk eredményéről a legközelebbi ülésen jelentést 
tegyenek. 

Egyúttal elhatároztatott, hogy a zárószámadás megvizsgálása 
után, ha az rendben találtatik, a jövő 1899/900 tanévben kioszt
ható segélyekre vonatkozó pályázati felhívás közhírré tétele iránt 
a szükséges intézkedések az előadó részéről a kellő időben meg
tétessenek. 

A pályázati felhívás összeállításánál az 1898. évi 36.433. 
számú — hasonló — felhívásban foglaltak lesznek a jelen alkalom
mal is figyelembe veendők. 

II. Előadó bemutatja az előző évnegyed (1899. évi márczius 
hó) végén mutatkozott pénztári álladók kimutatását, a mely szerint 
az alap vagyona volt: 



I. Értékpapírokban: 
A magyar leszámítoló és pénzváltóbankban elhelyezett 
a) 50000 korona névértékű korona-

járadék-kötvény . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25000 frt — kr. 
b) 10000 frtnyi regale-kötvény . . . . . . 10000 frt —• kr. 

II. Készpénzben : 
a) a magyar leszámítoló és pénzváltó 

bankban a 21,487. 22,896. sz. betétkönyv 
szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 15448 frt 20 k 

b) az erd. házipénztárban . . . .... . . . . . . 1550 frt 53 kr. 
I —[— II összesen: . . . . . . 51998 frt 73 kr. 
Ebből az összegből esik: 

1. az alaptökére 
a) értékpapírokban . . . 20000 frt •— kr. 
b) takarékbetétekben... 4341 frt 40 kr. 24341 frt 40 kr. 
2. a folyókezélésre: 
a) az 1898/99. tanévre engedélyezett, 

még ki nem osztott segélyre 4590 frt — kr. 
b) az 1899/900. évi tanévre kiosztható 

segélyre.. . . . . _ _ . . . 16500 frt — kr. 
c) az 1899. évi tiszta 

jövedelemre 6567 frt 33 kr. 27657 frt 33 kr. 
1 —)— 2 összesen: . . . . . . 51998 frt 73 kr. 

Folytatólag bemutatja az ülés napján mutatkozó pénztári álla
dók kimutatását, a mely szerint az alap vagyona: 

1. Értékpapírokban: 
A magyar leszámítoló és pénzváltó bankban: 
a) 50000 korona névértékű koronajára

dék-kötvény 25000 frt — kr. 
b) 10000 frt névértékű regale-kötvény 10000 frt — kr. 

II. Készpénzben: 
a) a magyar leszámítoló és pénzváltó-

bankban a 21,487. és 22,896. sz. betétkönyv 
szerint 16748 frt 20 kr 

b) készpénz az erd. házipénztárban . . . 679 frt 03 kr. 
I. + II. összesen 52427 frt 23 kr. 



Ebből az összegből esik 
1. az alaptőkére : 
a) értékpapírokban 20000 frt — kr.| 
b) takarékbetétekben 4341 frt 40 kr.j 
2. a folyó kezelésre : 
a) az 1898/99. évre 

engedélyezett, de fel nem vett 
segélyekre 1790 frt — kr. 

b) az 1899/900. tanévre 
kiosztható segélyekre 16500 frt — kr. 

c) az 1899. évi tiszta 
bevételekre 9795 frt 83 kr. 

24341 frt 40 kr 

28085 frt 83 kr. 
1 + 2 összesen: 52427 frt 23 kr. 

A bizottság ezeket a pénztári jelentéseket tudomásul vette. 
Több tárgy, indítvány vagy jelentés nem lévén: elnök az 

ülést bezárja. 
Kmf. 

Horváth Sándor s. k, 
előadó. 

Bodor Gyula s. k., 
jegyzőkönyvvezető. 

Sóltz Gyula s. k% 

elnök. 


