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Erdészeti Rendeletek Tára. 
A földmivelésügyi magyar királyi minister 

rendelete 
az 1898. évi XIX. törvényczikknek Fiume városában és kerü

letében való hatályba léptetése és végrehajtása tárgyában. 
(42,223 99. sz. földm. min.) 

I. Rész. Az 1898. évi XIX. t.-cz. hatályba léptetéséről. 

„A községi és némely más erdők és kopár területek állami 
kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osz
tatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár terü
letek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról" szóló 1898. évi XIX. 
törvényczikket * Fiume városában és kerületében a törvény 64. 
§-ában nyert felhatalmazás alapján 1899. évi július hó 1-én az 
ottani viszonyoknak megfelelő következő módositásokkal léptetem 
hatályba: 

i. n 
A törvény 1. §-ának helyébe a következő szöveg lép: 
„A következő a)—c) pontok alatt felsorolt erdők és kopár terü

letek, azoknak az erdőgazdasági teendőknek az ellátása réyett, melyek 
szakértő erdötisztek által végzendők (187!). éri A'A'A7. förrényczikk 
21. §-á), az állani kezelésébe adandók át, u. m.: 

a) Fiume városának, mint ilyennek tulajdonában levő erdők, 
ha a jelen törvény életbe lépése idejében szerződés alapján már az. 
állam által kezeltetnek, vagy a mennyiben ez az eset nem forog fenn, 
ha jövedelmezőségük külön erdőtiszt tartását nem engedi meg; 

b) az egyházi testületek és egyházi személyek, mint ilyenek bir
tokában levő erdők, továbbá a köz- és magánalapítványok és hitbizo-
mányokhoz tartozó erdők és az 1879. évi XXXI. törvényczikk 17. 
§-ának hatálya alá eső részvénytársulati erdők, ha a jelen törvény 
életbelépése idejében szerződés alapján már az állani által kezeltetnek, 
vagy a mennyiben ez az eset nem forog fenn, ha birtokosaik, a jelen 
törvény életbe léj)ésétől számitott hat hónapon belül, külön szakértő 
erdőtisztet nem cdkalmaznak; 

* Az 1898. ovi XIX. t.-cz. szószerinti szövegét lásd az 57—80. oldalokon. 
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c) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a és az 1894. évi 
XII. törvényczikk 13. és 14. §-ai szerint beerdösitésre kijelölt kopár 
területek közül azok, a mélyek a jelen szakasz a)—c) pontjainak 
hatálya alá eső erdők birtokosainak tulajdonát képezik, továbbá azok 
a kopár területele, mélyeken az erdősítést az 1879. évi XXXI. tör
vényczikk 166. §-ában emiitett társulatnak kell eszközölni." 

A törvény 2. §-a azzal a módosítással nyer alkalmazást, hogy 
a b) pontjában említett «jelen törvény 1. §-ának g) pontja* helyett 
rjelen törvény 1. §-ának c) pontja" értendő. 

A törvény 3. §-ának helyébe a. következő szöveg lép : 
„Az 1. §. c) pontjában említett kopár területekre az 1879. évi 

XXXI. törvényczikk 17. %-ának és a kapcsolatos rendelkezéseknek 
hatálya kiterjesztetik. 

A 2. §. b) és c) pontjai alapján állami kezelésbe vett kopár 
területek birtokosai kötelesek az erdősítést a földmivelésügyi magyar 
királyi minister által jóváhayyott részletes terv szerint foganatosí
tani, és a beerdősitett területeket az 1879. évi XXXI. törvéngezikk 
2 ik, illetőleg 4-ik §-ci szerint kezelni.'' 

A törvény 4. és 7. §-ai azzal a módosítással nyernek alkal
mazást, hogy a 4. §-ban említett »1. §. e) pontjában" helyett „1. 
§. á) pontjában^ —, a 7. §-ban említett „1. §. e) és /) pontjai
ban* helyett «1. §. a) és b) pontjaiban* értendő. 

A törvény 8., 9. és 10. §-ainak helyébe a következő szöveg lép : 
*A Fiume városában és kerületében állami kezelésbe vett erdők 

és kopár területek kezelésével összekötött teendőket a földmivelésügyi 
magyar királyi ministeriumnak az állami kezelésbe vett erdők üyyeit 
intéző ügyosztálya, illetőleg annak kiküldöttje teljesiti." 

6. 
A törvény 11., 13., 14., 15 , 16. és 17. §-ai azzal a módo

sítással nyernek alkalmazást, hogy az idézett 11., 13., 14., 15., 
16. és 17. ij-okban emiitett „m. kir. állami erdőhivatal* helyeit a 

2. 

3. 

4 . 

5 , 

79* 
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„földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami kezelésbe 
vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya, illetőleg annak kiküldöttje" —, 
az idézett 14. §-ban foglalt „a járási főszolgabírónak" helyett pedig 
„a fiumei magyar királyi adóhivatalnak" értendő. 

7. 

A törvény 12. §-a helyébe a következő szöveg lép: „A föld
mivelésügyi magyar királyi minisztériumnak az állami kezelésbe vett 
erdők ügyeit intéző ügyosztálya, illetőleg annak kiküldöttje, a köz
igazgatási bizottság előterjesztésére. Fiume városában és kerületében 
a közigazgatás körében előforduló erdészeti szakteendőket is teljesíti.* 

8. 
A törvény 18. § a azzal a módosítással nyer alkalmazást, 

hogy az idézett §-ban említett „m. kir. állami erdőhivatal közegei" 
helyett a „földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami 
kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya által kiküldöttek" —, 
az idézett §4mn emiitett „a község" helyett pedig „Fiume városa 
és kerülete" értendő. 

9. 
A törvény 19. §-a helyébe a következő szöveg lép : „Az állami 

erdőkezeléssel kapcsolatosan felmerülő s a 18. %-ban nem emiitett ösz-
szes egyéb szükséyleteket az állam fedezi; az állami kezelésbe vett 
erdők és kopár területek birtokosai azonban az államnak kezelési költ
ség czimen, együttesen évi átalányt fizetnek. 

Az évi átalányt, az állami erdőkezeléssel kapcsolatosan felme
rülő kiadásokhoz mérten, a közigazgatási bizottság meghallgatásával, 
öt évről—öt évre a földmivelésügyi maggar királyi minister álla
pítja meg; a megállapításnál azonban a földmivelésügyi magyar királyi 
minister figyelembe venni tartozik, hogy az állami erdőkezeléssel kap
csolatosan, a 12. §. szerint, olyan teendők is teljesitendők, a melyekkel 
járó költségek az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek birto
kosait nem illetik. 

Az állami kezeléssel kapcsolatosan felmerülő s az. állam által 
fedezendő szükségleteket, valamint a birtokosok által az államnak fize 
tendö évi átalányt a földmivelésügyi magyar királyi minister as 

állami kö'lséyvetésben előirányozza." 
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10. 
A törvény 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 

36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 
50., 51., 52., 53., 54., 55. és 56. §-ai nem nyernek alkalmazást. 

11. 
A törvény 57. §-a helyébe a következő szöveg lép: „A Fiume 

város tulajdonát képező területek egy részének az állam által való 
beerdősitése tárgyában Fiume város és a földmivelésügyi mayyar 
királyi ministerium kiküldöttje által 1898. évi április hó 4-én fel
vett jegyzőkönyv határozatai helyébe a jelen törvény rendelkezései 
lépnek." 

12. 
A törvény 58. és 59. §-ai nem nyernek alkalmazást. 

13. 
A törvény 60. §-ának helyébe a következő szöveg lép: „Az 

állami erdökezeléssel kapcsolatos beadványok és iratok bélyeg- és ille
tékmentesek. 

Ez a bélyeg- és illetékmentesség nem terjed ki a fatermékek 
nyilvános árverésénél felvett árverési jegyzökönyvekre.'1 

14. 
A törvény 61. §-a a következő módosítással nyer alkalmazást: 

VA köziyazyatási bizottsáynak a jelen törvénybem megállapított hatás
körét az 1879. évi XXXI. törvényczikk 26. §-ában említett három
tagú albizottság gyakorolja, 

Halasztást nem tűrő egyes esetekben, az albizottsáy előadójának 
meghallgatásával, az albizottsáy elnöke, vayy helyettese, saját felelős
ségére intézkedik, de intézkedését és azt, hogy, miért nem tartotta az 
ülést bevárhatónak, a legközelebbi ülésnek bejelenteni tartozik." 

II. Rész. Az 1898. évi XIX. t.-cz. végrehajtásáról. 

A jelen rendelet I. Részének 1—14. pontjaiban foglalt módo
sításokkal hatályba léptetett 1898. évi XIX. törvényczikk végre
hajtását illetőleg, a belügyi magyar királyi minister úrral egyet-
értőleg, a következőket rendelem : 
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I. FEJEZET. 

Általános határozatok. 

Az állam által kezelendő erdők és kopár területek megha
tározásáról és nyilvántartásáról. 

— A törvény 1., 2., 3. és 4. §-ainak végrehajtásához. — 

1. §• | 
Minthogy a törvénynek 1., 2., 3. és 4. §-aiban foglalt hatá

rozatai a törvény 1. §-ában emiitett erdők és kopár területek bir
tokosaira nézve az állami kezelésbe való átadás kötelezettségét* 
a törvény 2. §-ában emiitett véderdők és kopár területek birtoko
saira nézve pedig az állami kezelésbe való átvétel kérelmezésének 
jogát meghatározott feltételekhez kötik s minthogy továbbá Fiume 
városában és kerületében ez idő szerint csak a városnak vannak 
a törvény 1. §-a alá tartozó erdei és kopár területe: a legelső 
feladat az, hogy: 

a) a Fiume város tulajdonát képező erdők és kopár területek 
összeirassanak s az összeírás eredménye a várossal észrevételeinek 
megtehetése végett közöltessék; 

Ij azok a birtokosok, a kik a törvény 2. §-a alapján véd-
erdeiknek és kopár területeiknek állami kezelésbe való átvételét 
kérelmezhetik, kérelmeik beterjesztésére fölhivassanak; 

c) a birtokosok észrevételeinek, illetőleg kérelmeinek figye
lembe vételével az állami kezelésbe átadandó és átveendő erdők 
és kopár területek a jelen rendeletben szabályozott eljárással meg-
határoztassanak; 

dj a meghatározott területek az állam kezelésébe tényleg átvé
tessenek és azontúl állandóan nyilvántartassanak. 

2. §• 
A város tulajdonát képező erdők és kopár területek össze

írását, a földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelői 
ügyosztályának, illetőleg kiküldöttjének közreműködésével, a köz
igazgatási erdészeti bizottság foganatosítja legkésőbb 1899. évi 
augusztus hó 31-ig. 

3. §. 
Az összeíráshoz az adatok az «Erdők nyilvántartási törzs

könyvé* bői és a «Kopár területek nyilvántartásáéból meritendők. 
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4. atífljitp " 
Fiume város tulajdonát képező azok a kopár területek, a 

melyek a város és a földmivelésügyi magyar királyi ministerium 
kiküldöttje által 1898. évi április hó 4-én felvett jegyzőkönyv sze
rint a földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak beerdősités 
végett átadattak : feltétlenül összeirandók, mig a város egyéb kopár 
területei és a város tulajdonát képező erdők csak feltételesen, azzal 
a megjegyzéssel Írandók össze, hogy az állami kezelésbe tényleg 
csak abban az esetben lesznek átadandók, ha a város az átadást 
önként elhatározza, vagy pedig az átadás kötelezettségét a törvény 
4. §-ában meghatározott eljárással, a belügyi magyar királyi minis-
terrel egyetértésben, a földmivelésügyi magyar királyi minister 
kimondja. 

5. §. 
Az összeirásról az I. minta * szerint kimutatás készítendő. 
Ebben a kimutatásban ki kell tüntetni: 
1. a község nevét; 
2. a birtokos nevét és lakhelyét; 
3. a birtokos meghatalmazottjának nevét és lakhelyét; 
4. az állami kezelésbe adandó terület kataszteri helyrajzi 

számát; 
5. az állami kezelésbe adandó terület megjelölését (azt t. i. 

hogy a terület erdő, véderdő, vagy beerdősitésre kijelölt kopár-e ?) ; 
6. a terület kiterjedését kataszteri holdakban (tizedrész katasz

teri holdakra kikerekítve); 
7. a törvény azon §-át és az illető §-nak azt a pontját, mely

nek alapján az összeírás történt; 
8. a feltételesen összeirt területeknél megjegyzésképen azt 

a feltételt, melynek esetében az állami kezelésbe adás kötelezett
sége a birtokosra nézve beáll. 

6. §. 
Ennek a kimutatásnak egy-egy példánya legkésőbb 1899. évi 

augusztus hó 31-éig megküldendő : 
a) a földmivelésügyi magyar királyi ministernek; 

* Az I. mintát lásd az 1240. és 1241. oldalakon. 
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b) a földmivelésügyi m. kir. ministerium erdőfelügyelői ügy
osztályának ; 

c) Fiume városának, azzal az értesítéssel, hogy a közigaz
gatási erdészeti bizottság a kimutatásban kitüntette a város tulaj
donát képező mindazokat az erdőket és kopár területeket, a me
lyek a Fiume városára és kerületére a jelen rendelet szerint az 
1898. évi július hó 1-én hatályba lépő 1898. évi XIX. t.-cz. 1. és 
4. §-aiban meghatározott feltételek esetében az állam kezelésébe 
átadandók. 

A város egyúttal felhívandó, hogy a mennyiben erdeinek és 
kopár területeinek az állami kezelésbe adandó területek közé való 
besorozása ellen kifogása volna, vagy pedig a kimutatás adatait 
nem találná helyeseknek, kifogásait, illetőleg észrevételeit legké
sőbb 1899. évi szeptember hó 15 éig közvetlenül a fiumei közigaz
gatási erdészeti bizottsághoz írásban beterjesztheti. 

Tájékozásul figyelmeztetendő továbbá a város, hogy a jelen 
rendelet II. Rész. 4-ik §-ában emiitett jegyzőkönyv szerint beerdő
sités végett a földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak már 
átadott kopár területeire az állami kezelés a törvény értelmében 
kötelező lesz s igy ezeknek összeírása ellen a város kifogást nem 
emelhet. 

A város a tulajdonát képező többi kopár területeket és erdőket 
ellenben csak akkor köteles az állam kezelésébe átadni, ha azok 
jövedelmezősége a külön erdőtiszt tartását nem engedi meg. Ebben 
a kérdésben azonban a törvény 4. §-a szerint a városnak és a 
közigazgatási erdészeti bizottságnak meghallgatásával, a belügyi 
magyar királyi ministerrel egyetértőleg, a földmivelésügyi m. kir. 
minister illetékes határozni. 

A mennyiben tehát a város a földmivelésügyi magyar királyi 
ministeriumnak ez ideig beerdösitésre még át nem adott kopár 
területeit, továbbá erdeit esetleg saját költségén alkalmazott külön 
erdötiszttel óhajtja kezeltetni, ennek megengedéséért, 1899. évi 
szeptember hó 15-éig, a közigazgatási erdészeti bizottság utján, 
a földmivelésügyi magyar királyi ministerhez folyamodni köteles. 

Ebben a kérelemben a városnak szabatosan meg kell jelölnie 
azokat az erdeit és kopár területeit, melyeket saját erdőtisztjeivel 
kivan kezeltetni; ki kell mutatnia továbbá a szóban forgó terüle-
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teknek jövedelmét, a külön erdötiszttartással járó összes költsé
geket és a mennyiben az erdők jövedelméből az utóbb emiitett 
költségek nem volnának fedezhetők, azt, hogy a hiányt mikép 
szándékozik pótolni? 

A mennyiben pedig a város az állami kezelést valamennyi 
kopár területeire és erdeire önként elfogadná, ezt az elhatározását 
szintén az előbb emiitett határidőig kell a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak bejelentenie. 

Felhívandó továbbá a város, hogy az összeírásra vonatkozó 
kimutatás 4., 5. és 6. rovataiban kitüntetett adatok helyességét 
vizsgálja meg s ezekre vonatkozó esetleges észrevételeit 1899. évi 
szeptember hó 15-éig akkor is megtegye, ha erdeinek és kopár 
területeinek állami kezelésbe való átadása ellen kifogást emelni 
nem szándékozik; észrevételeinek alaposságát azonban, a szüksé
gesnek tartott módosítások szabatos megjelölése mellett, hiteles 
adatokkal kell igazolnia. 

Végül felhívandó a város, hogy az összeírásra vonatkozó 
kimutatás 3. rovatának kitölthetése végett, annak a nevét és lak
helyét, ki a várost a törvény 17. §-a értelmében a hatóságokkal 
és a földmivelésügyi magyar királyi ministerium kiküldötteivel 
szemben képviselni fogja, bejelentse. 

A városhoz a föntebbiek szerint intézendő felhíváshoz mel
léklendő a jelen rendelet egy példánya is. 

A törvény 2. §-ában emiitett véderdők és kopár területek 
csak a birtokosok kérelme alapján vehetők át az állam kezelésébe. 

Ezeknek a területeknek az összeírása czéljából tehát a köz
igazgatási erdészeti bizottságnak a következő hirdetményt kell 
kiadnia. 

II. minta. 

Hirdetmény. 
Az 1898. évi XIX. törvényczikk 2. §-a felhatalmazza a föld

mivelésügyi magyar királyi ministert, hogy Fiume városában és 
kerületében a birtokosok kérelmére, a következő erdőket és kopár 
területeket is az állam kezelésébe vehesse át, u. m.: 

d) a magánbirtokosok tulajdonában levő véderdőket; 
6) az 1879. évi XXXI. törvényczikk (erdőtörvény) 165. §-a 
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és az 1894. évi XII. törvényczikk (a mezőgazdaságról és mező-
rendőrségről szóló törvény) 13. és 14. §-ai szerint beerdősitésre 
kijelölt azon kopár területeket, melyeknek állami kezelésbe való 
átadására a birtokos a törvény 1. § ának c) pontja alapján nem 
kötelezhető; 

c) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-ának és az 1894. 
évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-ának hatálya alá nem eső kopár 
területeket. 

Felhivatnak tehát az érdekelt birtokosok, hogy a mennyiben 
a törvény ezen kedvezményét igénybe venni óhajtják, a földmive
lésügyi magyar királyi ministerhez intézett kérelmeiket lehetőségig 
1899. évi szeptember hó 15-éig az ahüirt közigazgatási erdészeti 
bizottsághoz beterjeszszék. 

Tájékozásul figyelmeztetnek a birtokosok, hogy az állami keze
lésbe átadott területek kezeléseért a törvény 19—22. §-ai szerint 
beszedendő évi járulékot tartoznak az államnak fizetni, azonban 
ezen kötelezettség alól indokolt kérelem alapján a törvény 23. §-a sze
rint részben, vagy egészben felmentethetnek; továbbá, hogy a fen
tebb b) és c) pont alatt emiitett kopár területek állami kezelésbe 
adása esetében az erdősítést a törvény 3. §-ának második bekez
dése szerint a földmivelésügyi magyar királyi minister által meg
állapítandó terv szerint kötelesek foganatosítani, beerdősitett terü
leteiket pedig az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2ik, illetőleg 4. §-a 
szerint tartoznak kezelni. 

Ehhez képest a beterjesztendő kérelemben: 
a) ki kell mutatni a véderdő, vagy kopár terület kat. hely

rajzi számát és kiterjedését; 
b) ki kell jelenteni a birtokosnak, hogy a törvény 3. §-ának 

második bekezdésében, továbbá a törvény 18—22. és 24. §-aiban 
foglalt határozatoknak magát aláveti; 

c) nyilatkoznia kell, hogy a törvény 23. §-ában említett ked
vezményre igényt tart-e s ha igen, mely okok alapján; és végül 

d) be kell, jelentenie azt, a ki őt a halóságokkal és a föld
mivelésügyi magyar királyi ministerium kiküldötteivel szemben 
képviselni fogja. 

Azok a birtokosok, kik kérelmüket a fentebb megjelölt idő
pontig esetleg be nem terjeszthetik, ezt később is bármikor meg
tehetik. 

Kelt Fiúméban, 1899. évi 
Fiumei közigazgatási erdészeti bizottság. 

8. §. 
Ez a hirdetmény a szokásos módon legkésőbb 1899. évi 

augusztus hó 15-éig közhírré teendő s a hirdetmény egy-egy pél-
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dánya, a mennyiben az szükséges, megküldendő az érdekelt birto
kosoknak is. 
. 9. §• 

Fiume városának a jelen rendelet II. Rész. 6. igának c) pontja 
alapján hozzá intézett felhivásra 1899. évi szeptember hó 15-éig 
beérkező beadványát, továbbá a törvény 2. §-ában emiitett birto
kosoktól a jelen rendelet II. Rész. 7. §-ában előirt «Hirdetmény* 
alapján 1899. évi szeptember hó 15-éig beérkező beadványokat a 
közigazgatási erdészeti bizottság elnöke beérkezésük után azonnal 
fölterjeszti a földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfel-
ügyelői ügyosztályához. 

10. §. 
A földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelői 

ügyosztálya a beadványokban foglaltak alapján mindenekelőtt kiegé
szíti az összeírásról összeállított s a jelen rendelet II. Rész. 6-
ü-ának b) pontja szerint hozzá felterjesztett kimutatást. Neveze
tesen bevezeti a kimutatás 3-ik rovatába a birtokosok meghatal
mazottjának nevét és lakhelyét s esetleg a többi rovatokba is 
azokat az adatokat, a melyek az összeíráskor netalán kimaradtak. 

Bevezeti továbbá a kimutatásba a törvény 2. §-a alapján 
állami kezelésbe való átvétel végett bejelentett véderdőket és kopár 
területeket. 

Azután megvizsgálja a beadványokat a felszerelés szempont
jából és a mennyiben azt találja, hogy valamely kérdés elbírálá
sára, vagy a kimutatás kiegészítésére még további adatok szüksé
gesek, ezek beszerzése iránt közvetlenül intézkedik, vagy pedig, 
ha azok rövid uton nem volnának beszerezhetők, azok beszerzé
sére a közigazgatási erdészeti bizottságot hivja fel. 

11. §. 
A közigazgatási erdészeti bizottság elnöke az adatok beszer-

záse iránt, a mennyiben az ülés összehívásáig várni nem lehet, 
ülésen kivül intézkedik. 

12. §. 
A földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelöi 

ügyosztálya, az összeírásra vonatkozó kimutatást a pótlólag beszer
zett adatok alapján kiegészíti, a beadványokat érdemileg megvizs 
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gálja és a szerint a mint azokat alaposaknak, vagy alaptalanoknak 
találja, a kimutatás illető adatainak módosítását, esetleg törlését, 
illetőleg a felszólalások elutasításával a kimutatás adatainak vál
tozatlanul hagyását és végleges megállapítását javasolja a közigaz
gatási erdészeti bizottságnak. 

13. §. 
A közigazgatási erdészeti bizottság, a földmivelésügyi magyar 

királyi ministerium erdőfelügyelői ügyosztályának javaslatai alap
ján, az összes beadványokat letárgyalja s hozott határozatait leg
később 1899. évi szeptember hó 30-áig felterjeszti a földmivelés
ügyi magyar királyi ministerhez. 

14. §. 
A földmivelésügyi magyar királyi minister a közigazgatási 

erdészeti bizottság által felterjesztett beadványok tárgyában vég
legesen határoz s egyúttal intézkedik, hogy az állami kezelésbe 
átadandó erdőket és kopár területeket a ministeriumnak az állami 
kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya, illetőleg ennek kikül
döttje 15 napon belül átvegye. 

A földmivelésügyi magyar királyi minister ezt a határozatát 
az átmeneti időszakra fizetendő kezelési költségeket megállapító 
határozatával együttesen 1899. évi október hó 15-éig közli a köz
igazgatási erdészeti bizottsággal. 

15. §. 
A közigazgatási erdészeti bizottság az összeírásra vonatkozó 

kimutatást a ministeri határozatnak megfelelően kiigazítja s a 
ministeri határozatról az érdekelt birtokosokat 1899. évi október 
hó 31-ig megfelelően értesíti s egyszersmind erdeiknek és kopár 
területeiknek az állam kezelésébe való tényleges átadására felhívja. 

16. §. 
A mennyiben Fiume városától a jelen rendelet II. Rész. 6. 

§-ának c) pontja szerint hozzá intézett felhívásra beadvány 1899 
évi szeptember hó 15-éig nem érkeznék a közigazgatási erdészeti 
bizottsághoz, a városnak az állami kezelésbe adandó területek 
közé összeirt erdei és kopár területei a törvény szerint állami 
kezelésbe adandó, illetőleg állami kezelésbe átveendő erdők és 
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kopár területek közé véglegesen besorozottaknak tekintendők s a 
földmivelésügyi m. kir. ministerhez ily értelmű javaslat teendő. 

17. §. 
A jelen rendelet II. Rész. 7. §-a szerint kibocsájtandó h i r 

detmény* alapján beérkező beadványok 1899. évi szeptember hó 
15-én tul is elfogadandók s a beérkezésüktől számitott 30 napon 
belül, indokolt javaslat kíséretében, a földmivelésügyi magyar királyi 
ministerhez felterjesztendők. 

18. §. 
Az összeírásra vonatkozó kimutatás véglegesen megállapított 

tételei: *As állam által kezelt erdők és kopár területek nyilvántar
tása* -ba vezetendök át. 

Ezt a nyilvántartást a III. mintának *) megfelelő nyomtat
ványon a földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelői 
ügyosztálya állítja össze legkésőbb 1900. évi januárius hó 15-ig. 

Az összeállitás alkalmával minden egyes tételnél pontosan 
feljegyzendő a 7-ik rovatban a közigazgatási erdészeti bizottság 
azon határozatának a kelte és száma is, melylyel az illető tétel 
véglegesen inegállapittatott. 

Éhben a nyilvántartásban a birtokosok folyó sorszám szerint 
vezetendök be oly módon, hogy egy és ugyanazon birtokos erdeje 
és kopár területe egymás után következzék. Az egyes birtokosok 
tételei között az esetleg még felveendő tételek számára megfelelő 
üres hely hagyandó. 

A később előforduló változásokat a nyilvántartásba, a köz
igazgatási erdészeti bizottság határozatainak megfelelően, a föld
mivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelöi ügyosztálya 
vezeti be. A mennyiben a változások már bevezetett tételek módo
sításából állanak, ezek piros tentával jegyzendők be s a „Meg
jegyzés" (8-ik) rovatban, hivatkozással a módosított tételre, a mó
dosítást elrendelő közigazgatási erdészeti bizottsági határozat kelte 
és száma is feljegyzendö. 

19. §. 
Ha a közigazgatási erdészeti bizottságnak tudomására jut, 

hogy a törvény 1. §-ának hatálya alá tartozó valamely erdő, vagy 

*) A III. mintát lásd az 1242. és 124:3. oldatokon. 
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kopár terület, akár azért, mert az első ös«zeirás alapján készült 
kimutatásból kimaradt, akár azért, mert a törvény idézett szaka
szának hatálya csak később állott be, a nyilvántartásba nincs fel
véve, az utólagos felvétel iránt 30 napon belül hivatalból intéz
kedni tartozik. Az eljárás tekintetében a jelen rendelet II. Rész. 
2—-18. §-aiban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók. 

20. §. 
A mennyiben az állam által kezelt erdők nyilvántartásának 

véglegesen megállapított adatai az „Erdők nyilvántartási törzs-
könyvé"-nek az adataival nem állanak teljesen összhangban, az 
utóbb emiitett nyilvántartás megfelelően kiigazítandó. Különösen 
szükséges, hogy a törvény 1. §-ának e) pontja alapján állami keze
lésbe átvett kopár területek a törvény 3. §-ának első bekez
dése értelmében az „Erdők nyilvántartási törzskönyvé"-ben, az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 17. §-ának hatálya alá tartozó erdők közé 
beiktattassanak. 

Az állami kezelés hatáskörét szabályozó elvi határozat. 
— A törvény 5. §-ának végrehajtásához. — 

21. §. 

Az állam hatáskörét a törvény 1. és 2. §-ában emiitett erdők 
és kopár területek kezelése tekintetében elvi szempontból az ezen 
§ ok bekezdéseiben foglalt rendelkezések, továbbá a törvény 5. § á 
határozzák meg. 

Ezeknek megfelelően tehát, a vagyon állagával és hasznaival 
való rendelkezés tekintetéből, az eljáró állami közeg csupán felvi
lágosítást nyújt és véleményt ad, melynek elfogadása kérdésében 
a birtokos függetlenül határoz. 

Az állami kezelés megszüntetéséről. 
— A törvény 6. és 7. §-ainak végrehajtásához. — 

22. §. 
A törvény 6. §-ának első bekezdése szerint az állami kezelés 

hivatalból megszüntetendő, ha annak a törvény 1. és 2. §-aiban 
meghatározott feltételei megszűnnek. 
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23. §. 

Azok a feltételek, melyek alapján a törvény 1. és 2. §-aiban 
emiitett erdők és kopár területek az állam kezelésébe átvétettek, 
rendszerint a következő esetekben tekintendők megszűntéknek: 

1. a törvény I. §-ábin említett erdőket és kopár területeket 
illetőleg : 

á) ha valamely állami kezelésbe vett erdő és kopár terület 
adásvétel utján, vagy más jogczimen olyan birtokos tulajdonába 
megy át, kinek birtokában már nem tartozik a törvény 1. §-ának 
hatálya alá (igy például: ha az erdő, vagy kopár terület a tör
vény 1. §-ában nem emiitett birtokos tulajdonába jut) ; 

h) ha az erdő, vagy kopár terület a végből, hogy mive'ési 
ága megváltoztatható legyen (például: hogy az erdő, vagy kopár 
terület kertté, rétté, szőlővé, szántóvá, háztelekké alakittassék át, 
vagy pedig bányászati, ipari, kereskedelmi czélokra használtat
hassák), vagy más okokból a földmivelésügyi magyar királyi mi
nister engedélye alapján, az 1879. évi XXXI. törvényczikk hatálya 
alá tartozó területek közül («Az erdők nyilvántartási törzskönyvé»-
bői) véglegesen töröltetik; 

c) ha a törvény 1. § ának c) pontja alapján állami kezelésbe 
vett kopár terület a földmivelésügyi magyar királyi minister enge
délyével, az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-ának, illetőleg 
az 1894. évi XII. t.-cz. 13. és 14. §-ainak hatálya alá tartozó 
kopárok közül töröltetik; 

d) ha a törvény 1. §-ának c) pontjában emlitett társulat erdő
sítési kötelezettsége a társulat megszűnése, vagy más okok folytán 
oly birtokosra megy át, kinek erdeje és kopár területe nem esik 
a törvény 1. §-ának hatálya alá; 

2. a törvény 2. §-ában említett erdeket és kopár területeket 
illetőleg pedig: 

e) ha a törvény 2. §-ának á) pontja alapján állami kezelésbe 
vett véderdőt az erdőrendészeti hatóság az 1879. évi XXXI. tör
vényczikk 2. és 3. § ainak hatálya alá tartozó erdők sorából törli; 

f) ha a törvény 2. §-ának á) pontja alapján állami kezelésbe 
vett kopár terület a földmivelésügyi magyar királyi minister enge
délyével az 1879. évi XXXI. törványezikk 165, t?-ának, illetőleg 
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az 1894. évi XII. törvényczikk 12. és 14. §-ainak hatálya alá tar
tozó kopárok közül törültetik ; 

g) ha a törvény 2. §-ának c) pontja alapján állami kezelésbe 
vett kopár terület a földmivelésügyi magyar királyi minister enge
délyével az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2., illetőleg 4. §-a 
szerint való kezelés kötelezettsége alól felmentetik. 

24. §. 
Ha a jelen rendelet II. Rész. 23. §-ában felsorolt esetekben 

a birtokos (a birtokos személyében történt változás esetében az 
uj birtokos) az állami kezelés megszüntetését nem óhajtja, ille
tőleg a már megszüntetett állami kezelés folytatását kívánja, a 
közigazgatási erdészeti bizottság utján a földmivelésügyi magyar 
királyi miniszterhez folyamodványt kell beadnia, ki a kérelem tel
jesítése esetében egyidejűleg az állami kezelés feltételeit is meg
állapítja. 

Az ilyen kérelem a törvény 6. §-ának második bekezdése 
szerint csak akkor teljesíthető, ha az a terület, melyre nézve a 
birtokos az állami kezelés folytatását kéri, az 1879. évi XXXI. 
törvényczikk 2. és 3. §-ainak hatálya alá tartozó véderdőt, vagy 
pedig beerdősitendö kopár területet képez. A kérelem lehetőségig 
oly időben adandó be, hogy az a megszüntetés kérdésével egy
idejűleg legyen tárgyalható. 

25. §. 
A törvény 6. §-ának harmadik bekezdésében az állami kezelés 

megszüntetésére kitűzött egy évi határidő a jelen rendelet II. Rész. 
23. §-ának d) pontja esetében a birtokos személyében beállott 
változás igazolásától —, b), c), e), f) és g) pontjainak eseteiben a 
megszüntetés alapját képező ministeri engedély keltétől —, d) 
pontja esetében pedig a társulat erdősítési kötelezettségének meg
szűnésétől, illetőleg ennek írásban történt igazolásától számítandó. 

26. §. 
Az állami kezelés hivatalból való megszüntetése iránt a föld

mivelésügyi magyar királyi minister a közigazgatási erdészeti 
bizottság javaslata alapján intézkedik. 

A közigazgatási erdészeti bizottság ezt a javaslatát a meg
szüntetésére kitűzött egy évi határidő kezdetétől számitott 30 napon 
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belül megtenni tartozik. A jelen rendelet II. Rész. 23. §-ának 6), 
<0i e )> f)i és g) pontjainak eseteiben azonban a javaslat rendszerint 
már abban a felterjesztésben megteendő, melyet a közigazgatási 
erdészeti bizottság az ezen pontokban emiitett erdőrendészeti intéz
kedés (törlés) tárgyában a földmivelésügyi magyar királyi minis
terhez intéz. 

27. §. 
A hivatalból való megszüntetést elrendelő határozatban az 

állami kezelés tényleges megszüntetésének időpontjául a törvényben 
meghatározott egy évi határidőn belül rendszerint a polgári év 
vége tűzendő ki. 

A határozatról a közigazgatási erdészeti bizottság a birtokost, 
a határozat beérkezésétől számított 30 nap alatt, értesíteni tartozik. 

28. §. 
A törvény 18. §-ában említett szolgáltatásokra és a törvény 

20. §-ában említett járulék fizetésére vonatkozó kötelezettsége a 
birtokosnak az állami kezelés tényleges megszüntetésével egyide
jűleg szűnik meg. Az ezen időpontig esedékessé vált járulékokra 
nézve, a birtokos személyében történt változás esetében, a tör
vény 24. §-a alapján, a közadókra vonatkozó szabályok nyernek 
alkalmazást. 

29. §. 
Az állami kezelés a hivatalból való megszüntetés esetén 

kivül, a birtokos kérelmére is megszüntethető, de csak a törvény 
7. §-ában megszabott feltételek esetében. A törvény ezen §-ának 
a rendelkezése szerint a törvény 1. §-ának a) és b) pontjaiban és 
a törvény 2. §-ának a—c) pontjaiban emiitett erdők és kopár terü
letek birtokosainak kérelmére az állami kezelés csak a törvény 
életbe léptétől számitolt minden tizedik év végén szüntethető meg. 

30. §. 
Az állami kezelés megszüntetésének kérelmezésére jogosított 

birtokosok, a mennyiben az állami kezelést valamely 10 éves 
időszak végén tényleg megszüntetni kívánják, a földmivelésügyi 
magyar királyi ministerhez intézett kérelmeiket a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz legkésőbb az illető 10 éves időszak nyol-
czadik évének végéig beterjeszteni kötelesek. 

EBDÉSZETI LAPOK. 80 
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Később beérkezett kérelmek a törvény 7. §-ára való hivat
kozással, mint tárgyalás alá nem vehetők, visszautasitandók. 

31. §. 
A kérelemben a birtokosnak szabatosan meg kell jelölnie az 

erdötéskopár területet,melynekállamikezelését megszüntetni kívánja. 
Ezenkívül, a mennyiben az erdő és kopár terület az 1879. 

évi XXXI. törvényczikk 17. és 21. §-ainak hatálya alá esik, hite
lesen igazolnia kell azt is, hogy erdejének és kopár területének 
kezelésére az állami kezelés megszűnésétől kezdve külön törvényes 
minősítéssel biró erdőtisztet, illetőleg, ha az erdő és kopár terület 
nagyobb, mint a mennyit egy erdőtiszt sikerrel kezelhet, megfe
lelő számú erdőtisztet képes alkalmazni. E végből tehát ki kell 
mutatnia a birtokosnak erdeje jövedelmét, a külön erdőtiszt-tar
tással járó összes költségeket és a mennyiben az erdő jövedel
méből az utóbb emiitett költségek már nem volnának fedezhetők, 
azt, hogy a hiányt miképen szándékozik fedezni. 

Végül, ha törvényhatóság, törvényhatósági joggal felruházott 
város, rendezett tanácsú város, egyházi testület, egyházi személy, 
köz- vagy magánalapítvány kéri az állami kezelés megszüntetését, 
kérelméhez csatolnia kell törvényszerinti felsőbb hatóságának abbeli 
nyilatkozatát, hogy az állami kezelés megszüntetéséhez saját részé
ről is hozzájárul. 

32. §. 
A kellő időben beérkezett kérelmek közül a közigazgatási 

erdészeti bizottság azoknak a birtokosoknak a kérelmét, kiknek 
erdeje és kopár területe nem esik az 1879. évi XXXI. törvény
czikk 17. és 21. §ainak hatálya alá, csupán a jelen rendelet II. 
Rész. 31. §-ának első bekezdésében foglalt követelmény szempont
jából veszi vizsgálat alá s a mennyiben szükséges, az erdő és 
kopár terület megjelölésére vonatkozó adatokat helyesbiti. 

A többi kérelmeket ellenben a jelen rendelet II. Rész. 31 
§-ának második, illetőleg harmadik bekezdésében foglaltak szem
pontjából is gondosan megvizsgálja és a kérelem tárgyában a föld
mivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelői ügyosztá
lyának javaslata alapján, a kérelmek beterjesztésére kitűzött határ
időtől számitott 4 hónapon belül, előterjesztést tesz a földmivelés
ügyi magyar királyi ministerhez. 
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3 3 . § ; 
A földmivelésügyi magyar királyi miniszter a felterjesztett 

kérelmek tárgyában az illető tiz éves időszak kilenczedik évének 
végéig határoz. 

Ha határozatában a kérelem teljesítését rendeli el, az állami 
kezelés megszüntetését az illető 10 éves időszak végére tűzi ki, 
mindamellett azzal a hozzáadással, hogy a mennyiben a birto
kosnak ezen időben még nem volna külön erdőtisztje, kinek a 
kezelést átadni lehelne, az állami kezelés tényleg csak akkor lesz 
megszüntetendő, midőn a birtokos a szükséges számu erdötisztről 
gondoskodott. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a földmivelésügyi magyar 
királyi minister határozatát a birtokossal 30 napon belül közölni 
tartozik. 

34. 
A törvény 20. §-ában emiitett járulékot a birtokos az állatni 

kezelés tényleges megszüntetése idejéig megfizetni tartozik. 

II. FEJEZET. 

Az állami kezelés közegeiről. 
— A törvény 8. §-ának végrehajtásához. — 

35. §, 
Az állami erdőkezelóssel összekötött teendőket Fiume váro

sában és kerületében a földmivelésügyi magyar királyi ministe-
riumnak az állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya, 
illetőleg annak kiküldöttje, látja el. 

III. FEJEZET. 

Az állami erdókezeléssel összekötött teendők. 
A földmivelésügyi magyar királyi ministerium állami keze
lésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályának teendői a 
Fiume városában és kerületében állami kezelésbe vett erdők 

és kopár területek kezelése tekintetében. 
— A törvény 11., 13., 14., 15., 16., és 17. §-ainak végrehajtásához. — 

36. §.. 
A földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami 

kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya által kiküldött erdö-
80* 
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tisztek az erdők és kopái" területek kezelésével kapcsolatos és a 
törvény 11. §-ában felsorolt teendőket a fenálló törvények és sza
bályok, az érvényben levő gazdasági üzemtervek és a birtokosokhoz 
esetről-esetre kiadott külön hatósági rendeletek részletes intézke
déseinek megfelelően, továbbá a földmivelésügyi magyar királyi 
minister utasításai szerint és általa megállapított időszaki munka
tervek értelmében teljesitik; ezektől a birtokosok egyenes kíván
ságára sem térhetnek el, de az emiitett korlátokon belül a birto
kosok kívánságát figyelembe venni tartoznak. 

37. §. 
A földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami 

kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya által kiküldött állami 
erdőtiszteknek a törvény 11. §-ában megállapított teendőivel kap
csolatosan, a törvény 13. és 18. §-a alapján, a következő feladatok 
a birtokosok kötelességét képezik, úgymint: 

a) kötelesek a birtokhatárok kijelöléséhez szükséges hiteles 
okmányokat (kataszteri, vagy más hiteles térképeket, hiteles határ-
leirási jegyzőkönyveket, egyezségeket) a kiküldött állami erdőtisz
teknek kellő időben rendelkezésére bocsátani; ilyenek hiányában 
a határpontokat az érdekelt szomszédbirtokosokkal egyetértőleg a 
helyszínén kimutatni; vitás határnapok esetében a vitás kérdés 
elintézése iránt a fenálló törvények szerint a szükséges lépéseket 
sürgősen megtenni; a kijelölt birtokhatárokat állandóan megjelöl
tetni s a határjelek fentartásáról, megújításáról gondoskodni; 

b) kötelesek a mérnöki munkálatokhoz szükséges napszámo
sokat a kiküldött állami erdőtiszteknek az ezek által előre jelzett 
időben rendelkezésre bocsátani; a mérnöki jelek felállításához 
szükséges anyagot a helyszínére szállíttatni és a jelek felállítá
sáról, fentartásáról és megújításáról kellő időben gondoskodni; 

c) kötelesek intézkedni, hogy meghatalmazottjaik az elkészí
tett térképeket, területkimutatásokat, továbbá az ideiglenes és rend
szeres gazdasági üzemtervek előzetesen elkészitett tervezeteit (ide 
értve az üzemátvizsgálási munkálatok tervezetét és az üzemtervek 
esetleges módosítására vonatkozó tervezeteket is) a kiküldött állami 
erdőtiszt által előre jelzett időben, szükség esetén a helyszínén, 
megvizsgálják és arra vonatkozó észrevételeiket és kívánságaikat 
jegyzőkönyvre adják; a földmivelésügyi magyar királyi minister 
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által jóváhagyott üzemterveket, üzemátvizsgálási munkálatokat és 
az ezek módosítására vonatkozó rendeleteket átvegyék, tartalmukról 
tudomást szerezzenek, kételyek esetében a kiküldött állami erdő
tiszttől felvilágosítást kérjenek, a nyert felvilágosítások és utasí
tásoknak megfelelően az üzemterveket, üzemátvizsgálási munkála
tokat és az üzemtervek módosítására vonatkozó rendeleteket életbe 
léptessék s azok megtartására felügyeljenek; 

d) kötelesek intézkedni, hogy meghatalmazottjuk a gazdasági 
üzemtervek, vagy külön hatósági intézkedések alapján foganatosít
ható használatok kijelölése alkalmával a kiküldölt állami erdőtiszt 
által előre jelzett időben a helyszínén megjelenjen, a kijelölésnél 
a birtokos esetleges észrevételeit és kívánságait előadja; a kitűzött 
vágáshatárokat, ugyszinte a kihasználható, vagy fentartandó tör
zseket stb. az eljáró erdőtiszt utasítása szerint megjelöltesse és a 
legeltetési s más tilalmi jeleket felállíttassa ; a kijelölt használatok 
foganatosítására vonatkozó terveket és útbaigazításokat átvegye s 
mindezek megtörténtét igazolja; a kijelölt használatok foganatosí
tása (nevezetesen a vágás területén kihasználásra kijelölt faanya
goknak levágása, feldolgozása, ezeknek s más erdei melléktermé
keknek a számbavétele, kiszállítása, a szállításhoz szükséges utak, 
vagy berendezések elkészítése, a faanyagok s más termékek rak
tározása, megőrzése, eladása, a legeltetés ellen nem tilalmazott 
területeken a legeltetés időrendjének, módozatainak és feltételeinek 
az üzemtervi rendelkezések keretén belül való megállapítása, vagy 
az erdei legelő értékesítése stb.) kizárólag a birtokosok feladatát 
képezi és a birtokosok költségén történik; ezeknek a feladatoknak 
a teljesítésénél a birtokosok a kiküldött állami erdőtisztektől azt, 
hogy a munkálatoknál kezdettől végig jelen legyenek és azokat 
közvetlenül vezessék, nem követelhetik, de jogukban áll tőlük bár
mely kérdésben véleményt, vagy tanácsot s a mennyiben nagyobb 
óvatosságot és körültekintést igénylő munkálatokról volna szó, köz
vetlenül a helyszínén megadandó útbaigazítást kérni; 

e) kötelesek intézkedni, hogy midőn a kiküldött állami erdő
tiszt az üzemterv szerint beerdősitendő területek kijelölése, vagy 
az erdősítési és csemetekerti munkálatok bevezetése végett, továbbá 
midőn az üzemterv szerint, vagy rendkívüli körülmények folytán 
foganatosítandó más erdőápolási, vagy erdővédelmi munkálatok 
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(gyérítések, tisztitások esetében, továbbá kártékony rovarok, vagy 
szélvész, árviz, tűzvész slb. által okozott károk esetében szükséges 
teendők) kijelölése, megállapitása, vagy bevezetése végett a hely
színére kiszáll, meghatalmazottjuk az előre jelzett időben a hely
színén megjelenjen, a munkálatok teljesítésére vonatkozó részletes 
utasításokat és tanácsokat átvegye és ennek megtörténtét igazolja; 
a mennyiben pedig a munkálatok azonnal megkezdendők, a szük
séges munkaerőről, anyagokról és szerekről az előzetes értesítéshez 
képest gondoskodjék és a munkálatokat a kirtokosok költségén 
foganatosíttassa ; 

/) ha fakészletek s más erdei termékek értékesítése tervez
tetik erről még az illető használatok kijelölése előtt értesíteni köte
lesek a földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami 
kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályát s egyszersmind 
határozottan megjelölni tartoznak azt is, hogy mely erdőrészből, 
mennyi és milyen termékeket, milyen módon és milyen feltételek 
mellett szándékoznak értékesíteni; kötelesek továbbá az e végből 
szükséges becslési és más munkálatok teljesítése végett a hely
színére kiküldött állami erdőtisztnek a szükséges napszámos mun. 
kaeröt, anyagokat és szereket kellő időben rendelkezésre bocsájtani; 

g) kötelesek intézkedni, hogy az erdőőrzésnél alkalmazottak 
a kiküldött állami erdőtisztek utasításait pontosan teljesítsék s az 
előfordult erdei kihágási eseteket, továbbá mindazon cselekményeket, 
melyek a törvényekbe, szabályokba és az üzemtervek rendelkezé
seibe ütköznek, ugyszinte az elemi csapások által okozott károkat 
stb. közvetlenül, vagy pedig a mennyiben erre nem volnának képe
sek, a birtokos utján a földmivelésügyi magyar királyi ministerium 
állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályának sürgős 
esetekben (erdőégés stb.) azonnal, minden más esetben pedig a 
felfedezéstől számitott 15 napon belül bejelentsék; ha pedig az 
erdőőrzésnél alkalmazottak ezen kötelességüknek eleget nem tesz
nek, kötelesek ellenük a fegyelmi szabályokat a törvény 14. §-a 
érielmében szigorúan alkalmazni; 

kötelesek továbbá határozni a felett, hogy a beismerésben 
levő s egyezséget kötni hajlandó erdei kihágókkal való egyezség
kötést maguknak tartják-e fenn, vagy pedig arra a kiküldött állami 
erdötisztet hatalmazzák fel; 
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abban az esetben, ha az egyezségkötés jogát maguknak tartják 
fenn, kötelesek az egyezség megkötése előtt, mindenesetre azon
ban a kihágás elkövetésétől számitott 15 napon belül a földmi
velésügyi magyar királyi ministerium állami kezelésbe vett erdők 
ügyeit intéző ügyosztályát az egyezség feltételeinek megállapítása 
iránt megkeresni s ha a közölt feltételek alapján az egyezséget 
megkötötték és végrehajtották, erről az előbb említett ügyosztályt 
azonnal értesíteni ; 

abban az esetben pedig, ha az egyezségkötéssel a kiküldött 
állami erdőtisztet bizzák meg, kötelesek erre nézve meghatalma
zást kiállítani s erről a városi rendészeti ügyek tanácsi ülnökét 
is értesíteni : az erdőtiszt által megkötött egyezséget pedig végre
hajtani és erről a földmivelésügyi ministerium állami kezelésbe vett 
erdők ügyeit intéző ügyosztályát azonnal értesíteni; 

kötelesek az erdei kártételek (erdei kihágások, vétségek és 
büntettek) után bíróilag megitélt és behajtott kártérítési összegeket, 
úgyszintén az egyezségekben megállapított kárösszegeket és pénz
büntetéseket is közvetlenül átvenni, illetőleg beszedni; 

végül kötelesek az egyezségek alapján behajtott pénzbünte
tésnek 1 -> részét a községi szegényalap javára Fiume városának, 
4 s részét pedig az «Országos erdei alap* javára a fiumei m. kir. 
adóhivatalnak átszolgáltatni; 

h) abban az esetben, ha a tulajdonukat képező erdőben, 
vagy kopár területen olyan cselekményeket követtek el, a melyek 
az 1879. évi XXXI. t.-cz. 46—60. § ai szerint erdőrendészeti áthá
gást képeznek, kötelesek a kiküldött állami erdőtisztnek a tény
állás megállapításához szükséges felvilágosításokat megadni s a 
mennyiben e végből helyszíni felvételek (mérnöki munkálatok, becs
lések stb.) eszközlendők, a szükséges napszámosmunkaerőt és eset
leg anyagokat, szereket kellő időben rendelkezésére bocsátani; 

ij ha a földmivelésügyi magyar királyi ministerium állami 
kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályától az erdők és kopár 
területek kezelésére vonatkozó bármely kérdésben felvilágosítást, 
tanácsot, vagy véleményt kérnek, kötelesek ebbeli kívánságukat 
vagy írásbeli megkeresésben közölni, vagy pedig, ha a megkeresés 
rövid uton szóbelileg történik, azt meghatalmazottjuk utján a kikül
dött állami erdőtisztnek előterjeszteni , a meghatalmazottak pedig 
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az erdőtiszt kívánatára, kötelesek a birtokosok kívánságát jegyző
könyvre adni ; 

olyan ügyekben, melyekben az erdőrendészeti, vagy közigaz
gatási hatóság illetékes határozni, a birtokosok nem követelhetik 
a kiküldött állami erdőtiszttől, hogy nevükben kérelmeket, vagy 
más beadványokat szerkeszszen és adjon be a hatóságokhoz, de 
ha kérelmeiket, beadványaikat az erdőtisztnek átadják, az erdőtiszt 
köteles azokat az illetékes hatósághoz indokolt vélemény kísére
tében beterjeszteni; 

üzleti és más anyagi felelősséggel járó vagyonkezelési ügyek
ben a kiküldött állami erdőtiszt csak tanácscsal és véleménynyel 
szolgálhat a birtokosoknak, de az ő nevükben szerződéseket, vagy 
más jogügyleteket felhatalmazás alapján sem köthet; kivételt csak 
azok az esetek képeznek, midőn a birtokosok a kiküldött állami 
erdőtisztet a gazdaságban szükséges eszközök, szerek és anyagok 
(erdei famagvak, csemeték, erdőgazdasági szerszámok, mérő és 
jelző eszközök, jelzőtáblák, jelzőoszlopok, jelzésre használt festék
anyagok, térképek, könyvek, nyomtatványok stb.) beszerzésére kérik 
fel; ilyen esetekben a megrendelést az erdőtiszt közvetlenül is 
megteheti, de akkor is szükséges, hogy a birtokosok a felmerülő 
költségek viselésére magukat irásbelileg előre kötelezzék. 

38. §. 
A kiküldött állami erdötisztek a fennálló törvényeken, szabá

lyokon, rendeleteken és üzemterveken alapuló intézkedéseit a bir
tokosok megfelelően teljesíteni tartoznak. A mennyiben ezeknek a 
kötelességüknek eleget nem tesznek, a hatósággal szemben kizá
rólag ők a felelősek. 

39. §. 
A törvény 13. §ának utolsó mondata szerint a földmivelés

ügyi magyar királyi minister megengedheti, hogy az általa kikül
dött erdőtisztek, a költségek megtérítése ellenében, a birtokosok 
feladatát képező teendőket is teljesíthessék. 

Ezt az engedélyt a földmivelésügyi minister a birtokos kérel
mére adja meg. 

A kérelemben a birtokosnak részletesen és szabatosan meg 
kell jelölni azokat a teendőket, melyeket a törvény idézett intéz-



kedése alapján teljesíttetni kivan, továbbá ki kell mutatnia az 
indokokat, melyek alapján ezt a kedyezményt igénybe venni óhajtja 
és végül köteleznie kell magát arra, hogy az átruházni kivánt teen
dők teljesítésével járó költségeket az államnak megtéríti. 

Az ekként szerkesztett kérelem a közigazgatási erdészet 
bizottsághoz adandó be, mely azt a földmivelésügyi magyar királyi 
ministerium erdőfelügyelői ügyosztályának meghallgatása után a 
földmivelésügyi magyar királyi ministerhez terjeszti fel. 

A földmivelésügyi magyar királyi minister, ha az engedélyt 
megadja, a teendők elvállalásának feltételeit és teljesítésének módját 
rendeletileg állapítja meg. 

40. §. 
A törvény 14. §-ában emiitett erdőőrök alatt az 1879. évi 

XXXI. törvényczikk 37. §-ában meghatározott minősitéssel biró s 
ugyanazon törvény 38. §-a szerint felesketett erdőőrök, a törvény 
14. §-ában emiitett segédszemélyzet alatt pedig az erdőőri állások 
szervezése és az 1879. évi XXXI. törvényczikk -37. §-ában foglalt 
rendelkezések végrehajtása tárgyában kiadott 1890. évi 18.960. 
számú földmivelésügyi magyar királyi ministeri körrendelet negyedik 
bekezdésében foglalt engedély alapján alkalmazott erdőszolgák 
értendők. 

41. §. 
A birtokosok által alkalmazandó erdöörök és erdőszolgák 

számát és alkalmazásuk feltételeit véglegesen az elkészítendő és 
jóváhagyandó üzemtervek fogják megállapítani; addig, mig az 

•üzemtervek elkészülnek, a közigazgatási erdészeti bizottság köteles 
a birtokosok meghallgatásával az erdőőrzés ideiglenes szervezetét 
legkésőbb 1899. évi szeptember hó 30-ig megállapítani s jóvá
hagyás végett a földmivelésügyi magyar királyi ministerhez fel
terjeszteni. 

42. §. 
Az erdőőri szervezet szerint alkalmazandó személyzet részére 

a törvény 14. §-a értelmében megállapítandó szolgálati és fegyelmi 
szabályok tervezetét a földmivelésügyi magyar királyi ministeri-
umnak az állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya 
készíti el és legkésőbb 1899. évi október hó végéig mutatja be 
a birtokosoknak. 



1 2 2 2 

A szolgálati szabályokban meg kell állapítani: 
aj az erdöőrzés szervezetét (az erdőöri járásokat és a meny

nyiben erdőszolgák is alkalmaztatnak, az erdőszolgák kerületeit, 
a járásokba és a kerületekbe beosztott területeket és azok kiter
jedését ; az erdőőrök és erdőszolgák javadalmazását és alkalma
zásuk egyéb feltételeit; az erdőőri és erdőszolgai állások betöl
tésének és az erdőőrök és erdőszolgák szolgálatba való beveze
tésének módját; az erdöőrök és erdőszolgák szolgálatból való 
kilépésének feltételeit stb.) 

hl az erdőőri és erdőszolgai alkalmaztatáshoz megkívánt 
kellékeket (az erdőőrök és erdőszolgák minősitését; a minősítés 
igazolására szolgáló okmányokat; az ideiglenes minőségben próba
szolgálat kikötése mellett, vagy valamely szolgálati kellék igazo
lására szükséges bizonyítvány megszerzésének feltételei mellett 
alkalmazottakra nézve a végleges alkalmazás feltételeit stb.); 

c) az erdőőrök és erdőszolgák általános jogait és köteles
ségeit (az erdőőrök eskületételére, az erdőőri jelvény viselésére, 
az erdei rovatos napló vezetésére, az erdőőrök fegyverviselésére 
és fegyver-használatára vonatkozó szabályokat; az erdőörök és 
erdőszolgáknak a törvényekben és rendeletekben meghatározott 
általános kötelességeit és jogait; az erdőőrök és erdőszolgák köte-
tességeit a birtokosokkal, az állami erdőtisztekkel szemben; az 
erdőőrök és erdőszolgák általános kötelességeit a járásukba, ille-
lőleg kerületükbe tartozó erdők és kopár területek bejárása és 
felügyelete tekintetében stb). ; 

d) az erdőőrök és erdőszolgák részletes szolgálati teendőit 
(a birtokhatárok, gazdasági és mérnöki jelek épségben tartása 
tekintetében; az erdőben előforduló változások megfigyelése és 
bejelentése tekintetében; a gazdasági teendők végzése és ellen
őrzése tekintetében ; az erdei kihágásnk megakadályozása, kinyo-
mozása és bejelentése tekintetében ; az erdőrendészeti áthágások 
bejelentése tekintetében; az Írásbeli teendők végzése és a szük
séges nyilvántartások vezetése tekintetében stb.). 

A fegyelmi szabályokban pedig meg kell állapítani: 

e) a súlyosabb beszámítás alá nem eső kisebb szolgálati 
hibákat (kisebbfoku hanyagság, felületesség, helytelen intézkedés, 
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engedetlenség stb.), melyek a fegyelmi eljárás mellőzésével, szol
gálati uton rendbüntetéssel büntetendők; 

f) az alkalmazható rendbüntetéseket és azok fokozatait, 
továbbá azt, hogy a rendbüntetés alkalmazására ki van feljogosítva; 

g) a fegyelmi vétségeket, melyek elkövetése esetében sza
bályszerű fegyelmi eljárásnak van helye; 

hj a fegyelmi vizsgálat elrendelésére és a fegyelmi bírásko
dásra első és másodfokban illetékes személyt, vagy hatóságot; 

i) a fegyelmi vizsgálatnál követendő eljárást; 
kJ a fegyelmi büntetéseket és azok fokait; 
l) a megengedett jogorvoslatot; 
m) a szolgálattól és fizetéstől való felfüggesztésre vonatkozó 

intézkedéseket; 
n) a jogerőre emelkedett fegyelmi ítéletek végrehajtására 

vonatkozó intézkedéseket; 
o) a büntettek, vétségek, vagy kihágások fenforgása esetében 

teendő intézkedéseket; 
p) azokat az okokat, melyek miatt az erdőőr, vagy erdőszolga 

állásától fegyelmi eljárás mellőzésével feltétlenül elbocsátandó. 

43. §. 
A jelen rendelet II. Rész. 42. ij-ának c) pontjábaa emiitett 

intézkedések között az erdőőrök fegyver-viselésére és fegyver
használatára vonatkozó határozatok a szolgálati és fegyelmi sza
bályokba szószerint ugy veendők fel, a mint azok a földmivelés
ügyi magyar királyi minister által a belügyi magyar királyi minis
terrel egyetértőleg 1895. évi 72.086. szám alatt kiadott szabályok
ban («Az erdőőrök fegyverviselési, fegyverhasználati és fegyelmi 
szabályau-ban) foglaltatnak. 

A jelen rendelet II. Rész. 42. §-ának c) pontjában emiitett 
többi intézkedések, továbbá a jelen rendelet II. Rész. 42. §-ának 
a), h) és d) pontjaiban emiitett intézkedések a szolgálati szabályok 
tervezeteiben a fen álló törvények, szabályok és rendeletek illető 
rendelkezéseinek szem előtt tartásával, a helyi viszonyoknak meg
felelően veendő'; fel. 

A jelen rendelet II. Rész. 42. ij-ának e ) , /), g), A), i), k), IJ, 
( » ) , W ) , O ) és pj pontjaiban említett intézkedések a fegyelmi sza
bályokban azon határozatok értelmében állapitandók meg, melyek 
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a jelen szakasz első bekezdésében emiitett 1895. évi 72.086. számú 
szabályzatnak a fegyelmi eljárásról szóló részében foglaltatnak, 
mindamellett a helyi viszonyoknak megfelelő módosításokkal. 

44. §. 

A birtokosok a szolgálati és fegyelmi szabályok tervezetét 
tárgyalni s az elfogadott, vagy módosított tervezetet legkésőbb 
1899. évi deczember hó végéig a közigazgatási erdészeti bizott
sághoz beterjeszteni tartoznak. 

45. § ; 

A közigazgatási erdészeti bizottság a jóváhagyás iránt a 
beterjesztéstől számitott három hónapon belül intézkedik, illetőleg 
a mennyiben a birtokosok a jelen rendelet II. Rész. 44. §-ában 
emiitett kötelességüknek a kitűzött határidőn belül eleget nem 
tesznek, a szolgálati és fegyelmi szabályokat, a jelen rendelet II. 
Rész. 42. §-ának első bekezdésében emiitett tervezet alapján és 
a földmivelésügyi magyar királyi ministerium erdőfelügyelői ügy
osztálya véleményének meghallgatásával, hivatalból állapítja meg. 

46. §. 

A birtokosok a jóváhagyott, vagy hivatalból megállapított szol
gálati és fegyelmi szabályokat szigorúan alkalmazni tartoznak. 
Kötelesek abban az esetben, ha az alkalmazott erdőőrök és erdő-
szolgák szolgálati kötelességeiket hiven és pontosan nem tetjesitik 
s e tekintetben kifogás alá eső magaviseletet tanúsítanak, az elkö
vetett szabálytalanságokat és fegyelmi vétségeket a földmivelésügyi 
magyar királyi ministerium állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző 
ügyosztályának és egyidejűleg a fegyelmi szabályok szerint illetékes 
elsőfokú fegyelmi hatóságnak bejelenteni. 

47. §. 

Ha a birtokosok a jelen rendelet II. Rész. 46. §-ában emii
tett kötelességüknek eleget nem tesznek, a közigazgatási erdészeti 
bizottság, a kiküldött állami erdötiszt panaszára, az elsőfokú fegyelmi 
hatóságot záros határidő kitűzése mellett a felmerült fegyelmi ügy 
tárgyalására hívja fel. 
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A földmivelésügyi magyar királyi ministerium állami keze
lésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályának teendői Fiume 
városában és kerületében a közigazgatás körében előforduló 

erdészeti szakteendők teljesitése tekintetében. 

— A törvény 12. §-ának végrehajtásához. — 

48. jj£ 
A földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami 

kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya, illetőleg annak 
kiküldöttje, a közigazgatási erdészeti bizottság előterjesztésére: 

a) közreműködik a véderdők hatósági kijelölésénél; kitűzi a 
kijelölt véderdők határvonalait, felügyel arra, hogy a kitűzött 
határpontok megfelelően megjelöltessenek; javaslatot készit a ki
jelölt véderdők kezelésének és használatának ideiglenes szabá
lyozásáról ; 

b) közreműködik az erdei rovarok pusztításának és tovább 
terjedésének és más elemi csapások károsításának megakadályo
zását czélzó erdőrendészeti intézkedések végrehajtásánál; 

c) közreműködik a földmivelésügyi magyar királyi ministerium 
erdőfelügyelői ügyosztálya által az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
31. §-a alapján közvetlenül elrendelt tilalom végrehajtásánál; 

d) teljesiti azokat a mérnöki és más szakértői munkálatokat, 
melyek a birtokosok által elkövetett erdőrendészeti áthágások ese
tében a tényállás megállapításához szükségesek ; 

é) közreműködik az erdei érték- és árszabályok megállapí
tásánál ; 

f) az erdei kihágási bíróságok megkeresésérc szakértői véle
ményt ad a kezelése alá nem tartozó erdőkben és kopár terüle
teken elkövetett erdei kihágások eseteiben is az érték, kár és kár
térítés megállapítására nézve; 

g) közreműködik a beerdősitendő kopár területek hatósági 
kijelölésénél, véleményt ad azon intézkedésekre nézve, melyek a 
foganatosítandó erdősítési munkák ideje, sorrendje és módja tekin
tetében a kijelölés tárgyában hozandó határozatba felveendők lesz
nek; kitűzi a beerdősitésre kijelölt kopár területek határait s fel
ügyel arra, hogy a határpontok megfelelően megjelöltessenek; 

h) véleményt ad a gyámhatóság megkeresésére a gyámság 
és gondnokság alatt állók tulajdonában levő erdők kezelése és érté-
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kesilése tekintetében és a mennyiben a gyámhatóság kérelme alapján 
a földmivelésügyi magyar királyi minister elrendeli, gondoskodik, 
a földmivelésügyi magyar királyi minister által meghatározott fel
tételek szerint, az ilyen erdők kezeléséről és értékesítéséről is ; 1 

i) teljesiti a közigazgatási hatóságoknak erdészeti ügyekre 
vonatkozó megkereséseit; 

A) kezeli a közgazdasági czélra városi, vagy állami költségen, 
vagy pedig hatósági felügyelet alatt álló alapokból létesített erdei 
facsemetekerteket és erdősítési kisérleli telepeket; 

l) teljesiti mindazt, a mit a földmivelésügyi magyar királyi 
minister külön intézkedéssel hatáskörébe utal. 

49. §. 

Ha a földmivelésügyi magyar királyi ministerium állami keze
lésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályának kiküldöttje a törvény 
12. $-ának alapján olyan ügyekben jár el, a melyekben az eljárás 
költségeit a törvények és szabályok szerint az érdekelt feleknek 
kell viselni, ez utóbbiak az eljáró állami közeg költségeit szintén 
megtéríteni tartoznak. A kiküldött közeg köteles tehát rangszerinti 
teljes napidijáról, fuvarköltségeiről és egyéb esetleg felmerült dologi 
kiadásairól szabályszerű számlát készíteni s azt a felszámított ösz-
szeg megállapitása, beszedetése és a fiumei m. kir. adóhivatalba 
való beszállítása végett, a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
beterjeszteni. 

A számla beterjesztésével egyidejűleg annak másolata a föld
mivelésügyi magyar királyi ministerium számvevősége erdészeti 
csoportjának elküldendő. 

Az eljáró erdötisztek részére a szabályszerűen felszámitot 
költségek ugy ezekben az esetekben, mint akkor is, midőn az érde
kelt felekkel szemben felszámításnak helye nincs, rendes utiszám-
láik alapján, közvetlenül az állam által utalványoztatnak. 
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IV. FEJEZET. 

Az állami erdökezeléssel járó költségekről. 

A birtokosok által természetben lerovandó szolgáltatásokról. 

— A törvény 18. g-ának végrehajtásának. — 
50. §. 

A földmivelésügyi magyar királyi ministerium állami keze
lésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályának kiküldött közegei, 
ha a törvény 11 . §-ában említett teendők teljesitése végett a hely
színére kiszállanak, erről az érdekelt birtokost, illetőleg birtoko
sokat, megfelelő időben előre értesíteni tartoznak. 

Ebben az értesité-ben a kiszálló tisztviselőnek meg kell jelölni 
a megérkezés idejét, a végzendő munkálatokat, azok idejét és szín
helyét, továbbá ha fuvarra (hátas lóra) lesz szüksége: az időt és 
helyet, a mikor és a hová a fuvar (hátas ló) állítandó; ha mun
kásokra lesz szüksége : a munkások számát és a szükséges szer
számokat és eszközöket, melyekkel azok ellátandók; ha anyagokra 
és szerekre lesz szüksége: ezek minőségét és mennyiségét stb. 
Közölnie kell egyszersmind, hogy a helyszínén mennyi ideig marad, 
hogy a jelenlétében megkezdendő munkálatok eltávozása után foly. 
tatandók-e s ha igen, kinek felügyelete alatt s milyen munkaerővel. 

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 munkálatoknál 
már alkalmazva voltak és a kik a teendők befejezéséig munkában 
maradhatnak. 

5 1 . {?. 

Fuvart, vagy hátas lovat a kiszálló tisztviselő csak akkor 
követelhet a birtokostól, ha az út, melyet megtennie kell, 4 kilomé
ternél hosszabb és kocsiközlekedésre, illetőleg lovaglásra alkalmas. 

A tisztviselő podgyászának, továbbá mérő és más eszközeinek 
a kivánt helyre való szállításáról a birtokosnak minden körülmé
nyek között, tehát még akkor is megfelelően gondoskodni kell, 
midőn a tisztviselő fuvart, vagy hátas lovat nem vehet, vagy nem 
kivan igénybe venni. 
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52. §. 
A rendelkezésre bocsájtott fuvart (hátas lovat) a tisztviselő 

csak Fiume város és kerülete határán belül használhatja a birtokos 
terhére. 

53. §. 
Ha a birtokosok a jelen rendelet II. Rész. 50. §-ában emiitett 

értesítésben megjelölt szolgáltatásokat egészben, vagy részben nem 
volnának képesek teljesíteni, erről a földmivelésügyi magyar királyi 
ministeriumnak az állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügy
osztályát, azon időpont megjelölése mellett, midőn kötelességeiknek 
eleget tenni képesek lesznek, értesíteni tartoznak. 

54. §. 
Ha a birtokosok a helyszínére kiszálló tisztviselőnek az elő

zetes értesítés daczára sem bocsátják rendelkezésre a szükséges 
fuvart (hátas lovat), ezekről a kiszálló tisztviselő a birtokosok költ
ségére lehetőségig maga gondoskodik s a mennyiben egyéb tekin
tetben akadályozva nincs, kitűzött feladatait teljesiti. 

Ha pedig a birtokosok a kitüzütt munkálatok teljesítéséhez 
szükséges napszámosokat, anyagokat, szereket stb. sem bocsátják 
rendelkezésre, vagy pedig a fontosabb mérnöki és más munkála
tokhoz megbizhatlan, vagy használhatatlan napszámosokat küldenek 
ki, a törvényes következményekre való utalással őket kötelességeik 
sürgős teljesítésére hivja fel, a mennyiben pedig ezen felhívása 
sikertelen marad, a közigazgatási erdészeti bizottsághoz jelentést 
tesz, mely a törvények, vagy szabályok rendelkezéseinek megfe
lelően intézkedik. 

55. §. 
A helyszínére kiszállt tisztviselőnek a jelen rendelet II. Rész. 

54. §-ának első bekezdésében emiitett esetben fölmerült költségeit 
(a fuvarra, esetleg hátas lóra tényleg kiadott költségeket) az illető 
birtokos, vagy birtokosok megtéríteni tartoznak, de nem közvet
lenül a tisztviselőnek, hanem az államnak. 

A tisztviselő az őt ilyen esetekben megillető illetményeket, 
a fenálló szabályok szerint, rendes útinaplójában az állammal szem
ben felszámítja, az állam követeléseiről pedig külön igazolt számlát 
készit s azt a közigazgatási erdészeti bizottsághoz terjeszti be, mely 
a számla alapján a költségeket megállapítja s az összeg behajtása 
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és a fiumei m. kir. adóhivatalba való beszállítása iránt intézkedik. 
A számla beterjesztésével egyidejűleg annak másolata a föld
mivelésügyi magyar királyi ministerium számvevősége erdészeti 
csoportjának elküldendő. 

56. §. 
A törvény 18. §-ában (a jelen rendelet II. Rész. 50. § ában) 

említett szolgáltatásokon kivül az állami erdőtisztek az állam által 
kezelt erdők birtokosaitól semmiféle más szolgáltatást nem köve
telhetnek. 

Napidijat, tiszteletdijat, pénzbeli, vagy másféle jutalmat a tör
vény 1. és 2. §-ában emiitett erdők és kopár területek állami keze
lésével kapcsolatosan teljesített munkákért és szolgálatokért nem
csak nem követelhetnek, de el sem fogadhatnak, még akkor sem, 
ha a birtokos megkeresésére olyan teendőket is teljesítenek részükre, 
a melyek a törvény 13. §-a szerint maguknak a birtokosoknak 
képezik feladatát. 

Csak ha az állami erdő tisztek a törvény 1. és 2. §-aiban emlí
tett erdők és kopár területek kezelésével összefüggésben egyálta
lában nem álló mérnöki, vagy más munkálatokat teljesítenek a 
birtokosok részére, lehet helye a külön díjazásnak; a munka diját, 
illetőleg a felmerülő költségek megtérítésének feltételeit azonban 
ebben az esetben sem az eljáró tisztviselők, hanem a földmivelés
ügyi magyar királyi minister állapítja meg, kitől a birtokosnak az 
ilyen munkák engedélyezését mindig előzetesen kell kérni. 

A birtokosok által együttesen fizetendő évi átalány meg
állapításáról. 

— A törvény 19. §-ának végrehajtásához. — 

57. §. 

Tekintettel arra, hogy az államnak fizetendő kezelési költség
általányokat a földmivelésügyi magyar királyi minister megfelelő 
pontossággal és olyan összegben, hogy azok a törvény 19. §-ában 
emiitett ötéves időszakok alatt változatlanul érvényesek maradhas
sanak, csak a tényleg állami kezelésbe átadandó erdők és kopár 
jerületek meghatározása után állapithatja meg, ez pedig a jelen 
rendelet II. Rész. 2.—16. §-aiban szabályozott eljárás szerint csak 

EEDÉSEETI LAPOK. 
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a törvény életbe lépése után történhetik meg: a törvény 19. §-ának 
végrehajtása tekintetében a következők rendeltetnek: 

a) az 1899. év, illetőleg az 1899. évnek a törvény életbe 
lépésétől számitott hátralevő része átmeneti időszaknak tekintetik 
és a birtokosok által ezen időre fizetendő kezelési költségek az 
alább következő 59. és 60. §-okban foglalt határozatok szerint 
állapitandók meg; 

b) a törvény 19. §-ának második bekezdésében emiitett ötéves 
időszakokra érvényes évi átalányok, melyeket a törvény 1. és 2. 
§-a alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek birto
kosai az államnak évenkint együttesen fizetni fognak, az alább 
következő 61.—64. §-ok szerint állapittatnak meg. 

58. §. 
A jelen rendelet II. Rész. 57. §-ának a) pontjában emiitett 

átmeneti időszakra eső kezelési költségek az állami kezelésbe 
átadandó erdők és kopár területek birtokosai által csak az erdők 
és kopár területek állami kezelésbe történt átadásának napjától kezdve 
az 1899. év végéig terjedő időre fizetendők. 

59. §. 
Az előbbi szakaszban emiitett kezelési költség megállapitása 

iránt a közigazgatási erdészeti bizottság, a földmivelésügyi magyar 
királyi ministerium erdőfelügyelői ügyosztályának meghallgatása 
után, a földmivelésügyi magyar királyi ministernek, a jelen ren
delet II. Rész. 13. §-a szerint, 1899. évi szeptember hó 30-áig 
megteendő felterjesztésével együttesen és egyidejűleg tesz javaslatot 

60. §. 
A földmivelésügyi magyar királyi minister az átmeneti idő

szakra fizetendő kezelési költségeket, a közigazgatási erdészeti 
bizottság javaslata alapján, megállapítja avval az időponttal együtt, 
a melytől kezdve a kezelési költségek fizetendők lesznek s erről 
a közigazgatási erdészeti bizottságot, a jelen rendelet II. Rész. 
14. §-a szerint hozandó határozatával egyidejűleg, legkésőbb 1899. 
évi október hó 15-éig értesiti. 

61. §-
A jelen rendelet II. Rész. 57. §-ának b) pontjában emiitett 

ötéves időszakok közül az első ötéves időszakra (az 1900. év ele-
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jétől az 1904. év végéig terjedő időre) érvényes évi átalány meg
állapitása iránt a közigazgatási erdészeti bizottság, a földmivelés
ügyi magyar királyi ministerium erdöfelügyelöi ügyosztályának meg
hallgatása után, legkésőbb 1899. évi augusztus hó 31-éig erdő
terjesztést tesz a földmivelésügyi magyar királyi ministerhez. 

Ebben az előterjesztésben — melyhez a jelen rendelet II. 
Rész. 6. §-ának a) pontjában emiitett kimulatás csatolandó — ki 
kell mutatni: 

a) az állami kezelésbe adandó erdők és kopár területek 
összeírását tartalmazó kimutatásba felvett területek főösszegét; 

b) azoknak a véderdőknek és kopár területeknek a kiterje
dését, a melyek után kivetendő járulékoknak a törvény 23. §-a 
szerint egészben, vagy részben való elengedését az első öt év 
időtartamára a közigazgatási erdészeti bizottság saját szempont
jából indokoltnak véli; 

c) megfelelő indokolás mellett azt az összeget, a mennyiben 
az előbbi adatok alapján a közigazgatási erdészeti bizottság az 
első öt évre az évi átalányt tényleg megállapítani javasolja. 

62. §. 

A jelen rendelet II. Rész. 57. §-ának b) pontjában emiitett 
öt éves időszakok közül a második és későbbi öt éves időszakokra 
érvényes évi átalány megállapítása iránt, a jelen rendelet II. Rész. 
61. §-ában foglaltak szerint szintén előterjesztést, kell tennie a 
közigazgatási erdészeti bizottságnak és pedig legkésőbb az illető 
öt éves időszakot megelőző év május havának 1-éig. 

Ezekben az előterjesztésekben az évi átalány megállapításánál 
alapul veendő területek főösszegét «Az állam által kezelt erdők 
és kopár területek nyilvántartása»-ban az illető időben nyilván
tartott erdők és kopár területek főösszege képezi. 

63. §. 

A jelen rendelet II. Rész. 61. és 62. §§-aiban emiitett elő
terjesztésekhez szükséges adatoknak az összegyűjtésénél és össze
állításánál a földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az állami 
kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztálya közreműködik. 

8 1 ' 
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64. §. 
A földmivelésügyi magyar királyi minister az öt éves idősza

kokra érvényes évi átalányokat, a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak a jelen rendelet II. Rész. 61. és 62. §§-aiban előirt elő
terjesztései alapján megállapítja s ez ügyben hozott határozatait 
a közigazgatási erdészeti bizottsággal, az első öt éves időszakra 
érvényes évi átalányt illetőleg 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 havának 15-éig közli. 

A járulékok kivetéséről. 
— A törvény 20. §-ának végrehajtásához. — 

65. §, 
Arra való tekintette], hogy a Fiume városában és kerületében 

állami kezelésbe átveendő területek között jövedelmezőség tekin
tetében ez idő szerint számbavehető különbségek nincsenek, a 
földmivelésügyi magyar királyi minister által az átmeneti időszakra 
megállapított kezelési költségekből, valamint az első öt éves idő
szakokra megállapított évi átalányokból a birtokosokra eső évi 
járulékok területaránylag vethetők ki. 

E végből a IV. minta * szerint kivetési lajstrom készítendő. 
A jelen rendelet II. Rész. 57. §-ának a) pontjában említett 

átmeneti időszakra érvényes kezelési költségek kivetésénél, vala
mint az 1900—1904. évi időszakra szóló évi járulék-kivetésnél figye
lembe veendők mindazok az erdők és kopár területek, melyekre 
nézve az állami kezelésbe való átadás kötelezettségét a földmive
lésügyi magyar királyi minister a jelen rendelet II. Rész. 14. §-a 
szerint hozandó határozatában végérvényesen kimondta. 

A második és későbbi öt éves időszakokra szóló járulékok-
kivetésénél követendő eljárás annak idején külön rendelettel fog 
szabályoztatok 

66. §. 
A birtokosok feladatát képező teendőkért az államnak külön 

fizetendő s a birtokosok hozzájárulásával megállapított költség-

* A IV. mintát lásd az 1244. oldalon. 
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hányadok az illető erdőkre és kopár területekre kivetett kezelési 
költségeken, illetőleg járulékokon felül külön pótlékképen vetendők 
ki és tüntetendők fel a kivetési lajstrom 6-ik rovatában ; megje
gyeztetvén, hogy ezen külön költséghányadok a kezelési költségek, 
illetőleg járulékok kivetésénél számításba nem vehetők. 

67. §. 
A kivetési lajstrom tervezetét a földmivelésügyi magyar kir. 

niinisteriumnak az állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügy
osztálya készíti el s megfelelő időben a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak küldi meg három példányban. 

68. §. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a megküldött tervezet 
alapján a kivetési lajstromot megállapítja s annak egy-egy pél
dányát megküldi a földmivelésügyi magyar királyi ministerium szám
vevősége erdészeti csoportjának és a fiumei m. kir. adóhivatalnak, 
egyidejűleg pedig a kivetésről az érdekelt birtokosokat — a jelen 
rendelet II. Rész. 71. §-ában foglalt rendelkezésre való utalással 
— értesiti és pedig: 

a) az átmeneti időszakra szóló kivetésnél legkésőbb 1899 
évi október hó 31-éig; 

b) az első ötéves időszakra szóló kivetésnél legkésőbb 1900. 
évi februárius hó végéig; 

c) a második és későbbi időszakokra szóló kivetésnél pedig 
legkésőbb az illető öt éves időszakot megelőző év november havá
nak 30 áig. 

69. §. 
A járulékot az olyan erdő és kopár terület után, melynek 

állami kezelésbe való átvételét a földmivelésügyi magyar királyi 
minister a járulékok kivetése után rendeli el, a közigazgatási erdé
szeti bizottság a ministeri rendeletben megállapított időponttól 
kezdve utólagosan veti ki. 

E végből az illető erdőt, vagy kopár területet «Az állam által 
kezelt erdők és kopár területek nyilvántartása*-ba és a kivetési 
lajstromba pótlólag felvéteti s egyszersmind a járulékot a kivetési 
kulcs szerint megállapítja. A járulék kivetéséről a birtokos, a fiumei 
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m. kir. adóhivatal és a földmivelésügyi magyar királyi ministerium 
számvevőségének erdészeti csoportja egyidejűleg értesitendök. 

Ha pedig a földmivelésügyi magyar királyi minister valamely 
erdőre, vagy kopár területre nézve, mely a megállapított kivetési 
lajstromba felvéve volt, az állami kezelést megszünteti, a közigaz
gatási erdészeti bizottság az illető erdőt és kopár területet. „Az 
állam által kezelt erdők és kopár területek nyilvántartása»-ból törül-
teti és a mennyiben a birtokos a ministeri rendelet értelmében 
a már kivetett járuléknak, vagy a járulék egy részének megfize.-
tésére nem kötelezhető, a járulék leírása iránt is intézkedik, neve
zetesen az erdőt, vagy kopár területet a kivetési lajstromból törli, 
illetőleg a kivetett járulék összegét megfelelően mérsékli s erről 
a birtokost, a fiumei m. kir. adóhivatalt és a földmivelésügyi magyar 
királyi ministerium számvevőségének erdészeti csoportját értesiti. 

Végül, ha a földmivelésügyi magyar királyi minister a tör
vény 23. §-a értelmében valamely véderdő, vagy kopár terület 
birtokosát a kivetett évi járulék megfizetésének kötelezettsége alól 
meghatározott időre egészben, vagy részben felmenti, ez a körül
mény «Az állam által kezelt erdők és kopár területek nyilvántar
tásáéban, a kedvezményes idő tartamának kitüntetése mellett, 
feljegyzendő és a már kivetett járulék azon része, melynek meg
fizetésére a birtokos nem kötelezhető, a kivetési lajstromban leí
randó és erről az illető birtokos, a fiumei m. kir. adóhivatal és a 
földmivelésügyi magyar királyi ministerium számvevőségének erdé
szeti csoportja értesitendök. 

70. §. 
Az átmeneti időszakra szóló kezelési költségek az állami 

kezelésbe vétel napjától számítva az 1899. év végéig még hátra
levő időre, — a rendes évi járulékok öt évre, — a jelen rendelet 
II. Rész. 69. §-ának első és második bekezdése szerint utólagosan 
kivetett járulékok pedig az illető öt éves időszak utolsó évéig még 
hátralevő időre vetendők ki. Ezen időtartamokon belül tehát vala
mely birtokos járuléka csak akkor módositandó, ha időközben álla
milag kezelt erdejének, vagy kopár területének terjedelme, ujabb 
területek állami kezelésbe vétele, vagy egyes területrészeknek az 
államilag kezelt területek közül való leírása folytán, változást szen
ved. Ebben az esetben az uj területek után eső járulék a jelen 
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rendelet II. Rész. 69. §-ának második bekezdése szerint a régi 
járulékhoz hozzáírandó, az elesett területekre eső járulék pedig a 
jelen rendelet II. Rész. 69. §-ának harmadik bekezdése szerint a 
régi járulékból leírandó. 

71. §. 
Az 1899-ik év átmeneti részére kivetett kezelési költségek 

1899. deczember hó végéig kamatmentesen, ezen határidőn tul 
5%-os késedelmi kamatokkal szedendők, illetve hajtandók be. Az 
1900. évtől kezdve fizetendő évi járulékok félévi részletekben min
den év januárius és július havának elsején esedékesek. Az 1900. 
évi januárius hó 1-én esedékes félévi részlet, tekintettel arra, hogy 
a kivetés a szabályszerű időnél később fog megtörténni, 1900. évi 
április hó 15-éig, a későbbi félévi részletek pedig az esedékes
ségtől számított 45 napon belül kamatmentesen, ezen határidőkön 
tul ellenben 5%-os késedelmi kamatokkal szedendők, illetőleg haj
tandók be. 

72. §. 

Az 1899. év átmeneti részére kivetett kezelési költségek, vala
mint az évi járulékok beszedésénél és behajtásánál követendő 
eljárást a földmivelésügyi magyar királyi ministernek a pénzügyi 
magyar királyi ministerrel egyetértőleg a fiumei m. kir. adóhiva
talhoz intézett rendelete szabályozza. * 

A birtokosok panaszjoga a járulékok kivetésénél, beszedé
sénél és behajtáséinál követett eljárás ellen. 

— A törvény 22. §-ának végrehajtásához. — 

73. §. 

A helyet, a hol és az időt, a melyen belül a közigazgatási 
erdészeti bizottságnak az átmeneti időszakra szóló kezelési költ. 
ségek, valamint az évi járulékok kivetése tárgyában hozott hatá
rozatai ellen, továbbá a kivetett járulékok beszedésénél és behaj
tásánál követett eljárás ellen a közigazgatási bírósághoz intézhető 

* Az emiitett rendeletet lásd az 1245.—.1259. oldalakon. 



1236 

panasz beadható, továbbá a panasz tartalmi kellékeit és az eljárást 
a közigazgatási bíróságról szóló 1896. évi XXVI. törvényczikk és 
az ennek Fiume városára és kerületére való hatályba léptetése 
és végrehajtása tárgyában kiadott 1897. évi 18.984. és 18.985. 
ministerelnöki számú rendeletek határozzák meg. 

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

74. §. 

A törvény 23. §-ában emiitett kedvezményre csak azok a 
birtokosok tarthatnak igényt, a kik kimutatják: 

a) hogy a kivetett járulékot csak anyagi megerőltetéssel vol
nának képesek megfizetni; 

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

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

c) hogy véderdejük, illetőleg kopár területük jövedelme cse
kélyebb, hogysem abból az adón, erdősítési és más szükséges 
költségeken felül a kezelési költség fejében kivetett járulékot is 
fedezhessék. 

75. §. 

A járulék elengedéséért a birtokosoknak a földmivelésügyi 
magyar királyi ministerhez kell folyamodni; a folyamodványok 
azonban a közigazgatási erdészeti bizottságnál adandók be, mely 
azokat a földmivelésügyi magyar királyi ministerium állami keze
lésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályának meghallgatása után, 
indokolt javaslat kíséretében, a földmivelésügyi magyar királyi 
ministerhez terjeszti fel. 

76. §. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a jelen rendelet II. Rész. 
74. §-ának a) és b) pontjában emiitett feltételek együttes igazolása 
esetében a járulék teljes elengedését —, a jelen rendelet II. Rész. 
74. §-ának a) és c) pontjában emiitett feltételek együttes igazolása 
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esetében pedig, a fenforgó viszonyokhoz képest, a járulék egy 
negyed részének, felének, vagy háromnegyed részének az elen
gedését javasolhatja. 

77. §. 

Ha a földmivelésügyi magyar királyi minister a kérelmező 
birtokost a kivetett járulék megfizetésének kötelezettsége alul rész
ben, vagy egészben felmenti, egyidejűleg a kedvezmény időtar
tamát is meghatározza. Ez az időtartam ugy állapítandó meg, hogy 
annak utolsó éve a törvény 19. §-ában emiitett öt éves időszakok 
valamelyikének utolsó évével essék össze. 

V. FEJEZET. 

Átmeneti intézkedések és záróhatározatok. 
Átmeneti intézkedések. 

78. §. 

A törvény 57. §-ában emiitett s szerződést pótló jegyző
könyvnek azok a határozatai, a melyek az államot a törvény 13. 
§-ának első bekezdése szerint a birtokos feladatát képező teendők 
teljesítésére, — a birtokost pedig az előbb említett teendők telje
sítésével járó költségeknek viselésére és szolgáltatások teljesítésére 
kötelezik, addig, a mig a földmivelésügyi magyar királyi minister 
a törvény 13. §ának utolsó mondatában nyert felhatalmazás alapján 
esetleg másként nem határoz, hatályban maradnak. 

Záróhatár ozaiok. 
79. §. 

A törvény 1. és 2. §-aiban említett birtokosoknak erdőkeze
lési ügyben a földmivelésügyi magyar királyi ministeriumnak az 
állami kezelésbe vett erdők ügyeit intéző ügyosztályához intézett 
olyan közönséges (nem ajánlott) levelei, melyek boritékán a czim-
iraton kivül a feladó neve és erdőbirtokosi minősége ki van téve 
és „Állami erdő-kezelési ügyben, az 1898. évi XIX. törvényczikk foly
tán portómentes" záradékkal vannak ellátva, a magyar királyi keres" 
kedelemügyi minister 1899. évi 18.182. számú rendelete szerint 
portomentesen kezelendők. 
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A birtokosoknak olyan levelei, melyek az előbbeni jelzéssel 
portomentesen adatnak postára, a mennyiben nem tisztán az 1898. 
évi XIX. törvényczikkból folyó ügyet tartalmaznak, postajövedéki 
áthágásért megleleteztetnek s ezek a leletek a további eljárás végett 
az illetékes m. kir. pénzügyi igazgatósághoz áttétetnek. 

Budapesten, 1899. évi június hó 26.-án. 
Darányi s. I. 



Minták 

az 18í)8. évi XIX. törvényezikknek Fiume városá
ban és kerületében való hatályba léptetése és 
végrehajtása tárgyában kiadott 1899. évi 42,223. 
számú földmivelésügyi magyar királyi ministeri 

rendelethez. 
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I. minta. 

Kimutatás a Fiume városában és kerületé
kopár tertt-

R ó z s i 1 g 

A b i r t o k o s 
Az állami 
kezelésbe 

adandó erdő 
(kopár terü
let) katasz

teri helyrajzi 
száma 

R ó z s i 1 g 

neve és lakhelye 
meghatalmazott
jának neve és 

lakhelye 

Az állami 
kezelésbe 

adandó erdő 
(kopár terü
let) katasz

teri helyrajzi 
száma 

1 2 3 4 
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I. minta. 

ben állami kezelésbe adandó erdőkről és 
letekről. 

Az állami keze
lésbe adandó 
erdő (kopár 

terület) minősége 
(erdő, véderdő, 

kopár) 

•3 1 — o -
.Q i 

• O ' O r& 

(i 

. o 
? a 

i • M 

JX d • 

f i i 

03 

03 Ctí 
CO m 

•3 o S .S 
CD O 

Megjegyzés 



m 
III. minta. 

K ö z s é g 

A b i r t o k o s 
Az állam 

által kezelt 
erdő (kopár 
terület) ka

taszteri 
helyrajzi 

száma 

K ö z s é g 

neve és lakhelye 
meghatalmazott
jának neve és 

lakhelye 

Az állam 
által kezelt 
erdő (kopár 
terület) ka

taszteri 
helyrajzi 

száma 

1 2 4 

Az állam állal kezelt erdők és 
Fiume városa 

1242 





I V . M I N T A . K I V E T É S I L A J S T R O 1 1 1 . 
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Fölihniri'h'si'ifjjji m. Jcir. minister. 
42.223. 
T89Ü7 s z á m -

Utasítás a fiaméi ni. kir. adóhivatal részére 
az 1898. évi XIX. törvényczikk 19. és 20. §-a alapján, az 1899. év átmeneti részére 
szóló kezelési köjtségek és az öt éves időszakokra szóló évi járulékok kivetésénél, 
könyvelésénél nyilvántartásánál, beszedésénél és behajtásánál követendő eljárás 

tárgyában. 

/. Kivetés. 

1. §• 
Az 1898. évi XIX. törvényczikk I. czimében foglalt határo

zatok szerint Fiume városában és kerületében állami kezelésbe 
vett erdők és kopár területek birtokosai az államnak kezelési 
költség czimen együttesen évi átalányt tartoznak fizetni. 

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

2. §• ' 
A földmivelésügyi magyar királyi minister által megállapított 

évi átalányból az egyes birtokosokra eső évi járulékokat az erdők, 
illetőleg kopár területek terjedelme alapján a közigazgatási erdé
szeti bizottság veti ki. (Törvény 20. §-a.) 

3. §< 
A törvény éleibe lépése napjától az 1899. év végéig terjedő 

idő átmeneti időszaknak tekintetik; az állam által kezelt erdők 
és kopár területek birtokosai az ezen időszakra megállapított keze
lési költségeket attól a naptól kezdve fizetik, amely napon erdeik 
és kopár területeik az állam kezelésébe tényleg átvétettek. 

4. §. 
Az állam által kezelt erdők és kopár területek birtokosai 

által az átmeneti időszakra fizetendő kezelési költségeket és az 
ötéves időszakokra fizetendő járulékokat a közigazgatási erdészeti 
bizottság veti ki. 

A kivetés az 1. minta szerint „kivetési lajstrom" segélyével 
történik, melyben folyó szám szerint ki lesz tüntetve a birtokos 
neve és lakhelye, az erdő, vagy kopár terület kiterjedése, a meg
állapított holdankinti kezelési költség (kivetési kulcs) kitüntetésével; 

EKUÉSZKTI LAPOK. 82 



1246 

az egész terület után kivetett kezelési költség, illetőleg járulék, 
továbbá az egyes birtokosok által az államnak a törvény 13. §-a 
szerint a birtokosok feladatát képező teendők teljesítéséért külön 
fizetendő hányad és végül az egész összeg, melyet a m. kir. adó
hivatalnak beszedni, illetőleg behajtani kell. 

A közigazgatási erdészeti bízottság a kivetésről, a megálla
pított kivetési lajstrom csatolása mellett, a fiumei magy. kir. 
adóhivatalt: 

a) az 1899. év átmeneti részére szóló kezelési költségekre 
vonatkozólag 1898. évi október hó 31-éig, 

b) az első ötéves időszakra szóló évi járulékokra vonatko
zólag 1900. évi februárius hó végéig. 

c) a második és későbbi ötéves időszakokra szóló évi járulé
kokra vonatkozólag az illető ötéves időszakot megelőző év novem
ber havának végéig értesiti. 

5. §• 
A mennyiben a 4. §. szerint foganatosított kivetés után egyes 

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

6. §. 
Az átmeneti időszakra érvényes kivetés az erdők és kopár 

területek állami kezelésébe történt átvételének napjától az 1899. 
év végéig terjedő időre —, az ötéves időszakokra érvényes 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 
csak akkor emelhető fel, szállítható le, vagy szüntethető meg, ha 
ezt a földmivelésügyi magyar királyi minister elrendeli. 

Kivételes körülmények között a földmivelésügyi magyar kir. 
minister elrendelheti, illetőleg megengedheti, hogy az általa meg
állapított évi átalány a birtokosokra a 2., illetőleg 4. §. szerint az 
5 éves időszak letelte előtt újból kivettessék. 

II Előírás, könyvelés és nyilvántartás. 

7. §. . m 
A járulékokat könyvelik és nyilvántartják birtokosonkint: 
a) a fiumei m. kir. adóhivatal; 
b) a földmivelésügyi magyar királyi ministerium számvevő

ségének erdészeti csoportja. 
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8. §. 
Az erdőbirtokosokra kivetett összes költségeket a kivetési 

lajstrom 7. hasábja alapján a m. kir. adóhivatal a számfejtő köny
vekben elöirja és a lajstrom megfelelő, azaz 9. hasábját kitölti. 

Az ekképen kiegészített és az előírást igazoló záradékkal ellá
tott kivetési lajstrom az «állami kezelésbe vett községi s más erdők* 
czimü segédnaplóhoz csatoltatván, ezzel együtt a pénzügyigazga
tósági számvevőség utján a földmivelésügyi magyar királyi minis
terium számvevőségének erdészeti csoportjához minden hó 10-éig 
pontosan beküldendő. 

A járuléki számfejtökönyvben — mely a II. minta szerint 
1899. évtől számítva 4—4 évre vezetendő — minden egyes birto
kosnak külön számla nyittatik. 

9. §. 
A számfejtőkönyv czimlapján jelzendő az „általános tudnivaló" 

Tész. Kiteendő: mely hatóság által, mikor és mely szám alatt ren
deltetett el az előírás; a kezelés mely törvény és szabályrendelet 
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 felvilá
gosításokat akadálytalanul megtalálják. 

Midőn a lapszám megállapittatott és a negyedik év végén 
lezárt régi könyv az uj számfejtökönyvvel összekapcsoltatott, vala
mint a járulékköteles birtokos neve (a mi a névmutatóba is egy
idejűleg a betű és tétel jelzése mellett felveendő), illetőleg lak
helye, a kivetési lajstrom tétele (esetleg a birtok kiterjedése, hol
dankinti járulék) stb bejegyeztetett: az elöirás, leirás és lerovás 
következőkép eszközlendő. 

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

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

fizetett összeg a következő évi számfejtökönyv lerovási hasábjában 
első tétel alatt könyvelendő. Ha azonban a birtokos e járulék 
további fizetése alól teljesen felmentelik é s a tulfizetett összegért 
3 (három) éven belül folyamodik, a tulfizetett járulék visszautal-
ványozása iránt a m. kir. adóhivatal által a földmivelésügyi magyar 
királyi ministerhez jelentés teendő. 

2. A folyó évi járulékok a fiumei közigazgatási erdészeti 
bizottság által kiadott kivetési lajstrom 7-ik rovata alapján, hivat
kozással az „előírási rovancs'^-ra. 

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

82* 
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Ezen rendeleiek, illetve az elö- és leirt összegek jegyzékbe 
foglalva — hivatkozással a számfejtőkönyv lapjára — az elö-, 
illetve a leírást igazoló záradékkal ellátva, a 8. §-ban megjelölt 
módon a földmivelésügyi magyar királyi ministerium számvevő
ségének erdészeti csoportjához beküldendők. 

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

hátralékok, vagy túlfizetések átvezettettek, akkor az egyes szám
lákon előirt összegek a III. minta szerint az „előírási rovancs"4ia 
kivonatnak, mely azután sommáztatik és a végösszeg mutatja az 
adóhivatalnál előírásban lévő járulékkövetelést. 

A végösszegnek egyeznie kell a közigazgatási erdészeti bizott
ság által leküldött kivetési okmány összegével, hozzáadva a mult 
évi hátralékot. Ezen rovancs, mely házi használatra szolgál és az 
évközben történt elő- és leírásokkal havonta pótoltatik, gondosan 
megőrzendő, minthogy arra adandó alkalommal, de kivált az év 
végével a számfejtőkönyv lezárásánál, szükség lesz. 

A rovancs czélja tehát, hogy egyrészt a könyvelést teljesítő 
egyén saját magát ellenőrizhesse, másrészt, hogy a sommás köny
velés pontosan eszközölhető, illetve ellenőrizhető legyen. 

A rovancs a hó végével lezárandó s annak végeredménye a 
IV. minta szerint a „sommás számla" lapra átvezetendő. 

Ugyanily eljárás követendő a leírásoknál is, kölcsönös hivat
kozással a számfejtőkönyv lapjára, illetve rovancs tételére. 

A járulékok leírása, az egyes birtokosokra kivetett évi járulék 
megfizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre részben, 
vagy egészben való felmentése esetében, csak a földmivelésügyi 
magyar királyi minister engedélye alapján történhetik. 

Az ekként elengedett évi járulékok a megállapított évi áta
lányból leszámittatnak, illetve leiratnak. (Törvény 23. §-a.) 

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

tokos számára az V. 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 díjmentes. I 
A m. kir. adóhivatal köteles az esetleges változásokat a köny

vecskébe bevezetni, mely könyvecskének a számlával mindenbea 
egyeznie kell. 

Ugy az egyes számlák, mint a járulékkönyvecskék évenkint 
lezárandók. 
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12. §. 
A számfejtőkönyv lerovási hasábjában könyvehetnek : 
1. Első tétel alatt a mult évben előfordult túlfizetések a meg

előző számfejtökönyv lezárásának eredménye szerint (lásd: a 9. S-t1. 
2. A járulékok fejében befizetett készpénzösszegek. 
3. Késedelmi kamatok. 
4. Járulékbehajlási illetékek fejében történt fizetések. 

13. g. 
A számfejtökönyv lerovási hasábjában elkönyvelt befizetések 

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

Ezen rovancs havi végeredménye az ugyanazon havi napló
ban előforduló bevételek végösszegével összehasonlítandó, ennek 
megtörténte a rovancsban jelzendö 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 előirási, illetőleg gyűjtő rovancs havi végeredménye min

den hó végével a sommás számlalapra átvezetendő és ennek meg
történte a számlakönyv lapjának, illetőleg télelének feljegyzése 
mellett a rovancsban kellően jelzendö. 

15. | 
A számfejtökönyv a megfelelő járulék-könyvecskékkel együtt 

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

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

Ha ez irányban a számfejtökönyv rendbehozatott, az egyes 
számlákon az előírási és törlési hasábok lezáratnak s megállapít
tatik a tiszta elöirás, illetőleg a helyesbített tartozás, ezután som-
máztatik a lerovás ugy a járuléknál, mint a kamatnál és végre
hajtási illetéknél és a mutatkozó járulék-hátralék, illetőleg túl
fizetés megá'lapittatik. 

16. §. 
A számlalapra vezetett előírások, törlések és lerovások deczem

ber hó végével záratnak le akként, hogy az összesített előírásokból 
levonandó a törlések (leírások) végeredménye, a midőn előáll a 
tiszta elöirás (tartozás), mely összehasonlítva az egész évi lero
vással (befizetéssel), a különbség képezni fogja a hátralékot, esetleg 
túlfizetést. 
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A m. kir. adóhivatal köteles a szabályszerűen lezárt sommás 
számlalapok tisztázatait, a hátralékokat és túlfizetéseket részletesen* 
i'eltüntető kimutatással együtt minden év januárius hó 20-ig köz
vetlenül a földmivelésügyi magyar királyi ministerium számvevő
ségének erdészeti csoportjához beterjeszteni. 

A hátralékok kimutatásában pontosan megjelölendő, hogy az. 
egyes birtokosok hátralékainak behajtására mily intézkedések tör
téntek. Ezen hátraléki kimutatáson jelzendö a túlfizetés összege, 
hogy a tényleges hátralék megállapítható legyen. 

III. Befizetés. 
17. §. I 

A 3., 4. és 5. §-ok szerint kivetett átmeneti kezelési költsé
gek és évi járulékok a következő időpontokban válnak esedékessé 
és fizetendők meg: 

a) az átmeneti kezelési költségek a kivetésre vonatkozó hatá
rozat kihirdetése, illetőleg kézbesítése napján esedékesek és 1899. 
évi deczember hó 31-éig fizetendők meg; 

b) az évi járulékok félévi részletekben minden év januárius 
és július hó elsején esedékesek és az esedékesség napjától szá
mitott 45 napon belül fizetendők; kivételt képez azonban az 1900-
januárius hó 1-én esedékes félévi részlet, mely tekintettel arra, 
hogy a kivetés 1900. évi februárius hó végéig eszközlendő, 1900. 
évi április hó 15-éig fizetendő meg. 

18. §. 
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 részletfizetés 
alkalmával egyenlitendők ki. 

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

tatik be. 
19. §. 

Azon erdőbirtokos, a ki a fizetési határidő leteltéig tartozását 
le nem fizeti, évi 5o/o 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 enge
délyeztetik. 



20. §. 
Az erdőbirtokosok, mint közvetlen üzetők, az évi járulékot 

a fiumei m. kir. adóhivatalnál róják le. 
A járulékot beszedik az adótárnok és ellenőr s ennek meg

történtét az átvett összegnek beírása és neveik bejegyzése mellett 
a járulékkönyvecskében jogérvényesen igazolják. 

A járulék postán is beküldhető a m. kir. adóhivatalnak, a 
postadijakat azonban a föladók tartoznak fizetni. 

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

21. §. 
Az erdőbirtokosok által teljesített és a járulékkönyvecskében 

nyugtázott befizetéseket és pedig a járulékokat és kamatokat tar
tozik az adóhivatal egy külön e czélra nyitandó „napi, illetőleg 
havi jegyzékbe" bevételezni, a befizetés havi eredményét sommásan 
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 földmivelésügyi 
magyar királyi ministerium számvevőségének erdészeti csoportjához 
minden hó 10-ig felküldendö. 

Az átmeneti kezelési költségek és a járulékok közadók mód
jára hajtatván be (törvény 24. §-a), mindennemű behajtási költség 
és előfordult perköltség rendes kiadásként a pénzügyi tárcza „egye
nes adók" czimének „adóbehajtási költségek" rovata terhére szá
molandó 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 átmeneti kezelési költségeknek és az erdőkezelési 
járulékoknak és egyéb kincstári követeléseknek végrehajtás 

utján való behajtásáról. 

22. §. 
Az átmeneti kezelési költségek és a járulékok a közadók mód

jára lévén behajtandók, a megintés, ennek kézbesítése, a járulék
hátralék, kamatok, illetékek, perköltségek behajtása, beszállítása 
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és biztosítása a közadók kezeléséről szóló 1883. évi XL1V. tör
vényczikk s az ezzel kapcsolatban kiadott szabályrendeletek és 
utasítások szerint történik. 

V. Vegyes intézkedések. 
23. §. 

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 pénz
ügyigazgatóságnak 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 vezettetnek-e? 

24. §. 
A fiumei m. kir. adóhivatal köteles a kerületében szükséges 

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

és azokat, ugy mint más kezelési nyomtatványokat, a m. kir. adó
hivatal a budapesti m. kir. államépületi felügyelőségnél rendeli meg. 

Budapesten, 1899. évi június hó 26-án. 
Darányi g. i. 

46.201. 
—j-g^j— pénzügymiiiisteri szám. 

Láttam ós hozzájárulok. 
Budapesten, 1899. évi június hó 19-én. 

Lakács s. Jc. 



' minta. K i v e t é s i l a j s t r o m 
azokról az összegekről, melyek az 1898. évi XIX. t.-cz. 20. §-a ós a földmivelésügyi m. kir. minister számú rendelete értelmében a közigaz
gatási erdészeti bizottság évi számú határozatával erdőkezelési járulék czimen az alább megjelölt birtokosokra kirovattak s melyek 

a fiumei m. kir. adóhivatalnál az évre vezetett járuléki számfejtőkönyvben elöirandók. 
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J áruléki számié,jtőkönj v. II. minta. 

.lap Áthozatott évi számfejtőkönyv 
lapjáról 

Átvitetett évi számfejtőkönjM 
lapjára 

A járulékköteles erdőbirtokos neve 
lakása község szám. A névmutatóban 

felvéve ._ betű 1. alatt. 
A czimlapon jelzett t. cz. és minist, rend., illetőleg közig. erd. bizottsági 
határozat ért. a kivetési okmány tétele alatt kirótt s alább jelzett 

évi erdőkezelési járulék előírandó. 
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IV. minta. 

_ . lap Fiume város 1 'én ziigy igazgatóság Adóhivatal . Fiume város 1 'én ziigy igazgatóság 
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Sommás számla. 
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Fiume város. M. kii: pénziiyyiyazgatósáy i. 

Adóhivatali számfejtőkönyv lápja- M. kir. adóhivatal:. 

E r d ő k e z e l é s i j á r u l é k -

k ö n y v e c s k e 
(az 1898. XIX. t.-cz. 20. §-a szerint) 

számára. 

V. minta. 
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T a r t o z á s 

évre 

A t a r t o z á s r é s z l e t e z é s e 
Járulék 

frt kr. 

Hátralék a mult év végével - - - -

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

-

Összes tartozás — — — —- — 

Torlés . . . ... - — - — — 

Helyesbített tartozás . . ... — .. . ... ... . - — — — 

Levonva a lerovást . . . — — - — 

Mutatkozik • 

hátralék ~ — — - — 

Mutatkozik • 
túlfizetés - — 




