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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi vármegyei és városi közigazgatási erdészeti bizottságnak. 

(Az állami kezelésért fizetendő költségjárulékok kivetésénél köve
tendő eljárás tárgyában.) 

12179/1904. földmiv. min. Tapasztaltam, hogy a bizottságok 
az állami kezelésért fizetendő kezelési költségjárulékok kivetésé
nél és a már kivetett járulékok módosításánál nem egyöntetűen, 
s illetőleg nem mindig helyesen járnak el s ennek következtében 
a vezetésem alatt álló minisztérium teendői a helyreigazítások révén 
ok nélkül szaporittatnak. 

Kapcsolatban az 1903. évi 7093. számú körrendeletem 2. 
pontjában foglaltakkal, miheztartás végett a következőkre figyel
meztetem a bizottságot: 

Egyes területeknek az állami kezelésből való kibocsátása 
vagy egyéb módon való apadása esetében a bizottságok nagy 
része — akár részesült az erdőbirtokos a kérdéses terület után 
járulék-elengedésben, akár nem — az előirt járulékból leírandó 
összeget tévesen mind a két esetben egyaránt az apadási lajstrom 
7. és 8. hasábjában tünteti ki. Minthogy pedig az apadási 
lajstrom 7-ik hasábjában a kimutatott összeg az addigi előírásból 
leírandó, a 8-ik hasábban kitüntetett összeg pedig a korábbi 
kivetésből elengedés folytán történt leírással szemben viszont elő
írandó összeget jelzi, ha az említett mind a két hasáb egy és 
ugyanazt az összeget tartalmazza, az adóhivatal az apadási lajstrom 
téves kiállítása miatt az illető erdőbirtokos számláján semmit sem 
elő, sem le nem ir, habár a korábbi előírásból leírás is lett volna 
eszközlendő. 

Figyelmeztetem tehát a bizottságot, hogy a kivetési és szapo
rodási lajstrom 5., 6., és 7-ik hasábja az erdőbirtokosok terhére 
előírandó erdőkezelési járulékok és üzemtervkészitési költségek 
kimutatására, a 8-ik számú hasáb pedig azon összegek megjelölé
sére szolgál, a melyek az 5-ik számú hasábban kivetett járulék
összegekből és a 6. számú hasábban kivetett üzemtervkészitési 
költségekből (lásd 7093/1903. sz. körrendelet 2. pont 11. bekez-
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dését) az 1898. évi X I X . t.-cz. 23. §-a szerint történt elengedés 
folytán leirandók. 

Figyelmeztetem továbbá a bizottságot, hogy a kivetési és 
szaporodási lajstrommal teljesen ellentétes értelmű és rendeltetésű 
lévén, az apadási lajstrom abban az esetben, ha valamely terület 
az állami kezelésből kibocsáttatik, vagy egyéb módon apad azon 
összeg, a mely az illető erdőbirtokos terhére előzőleg előirt járu
lékból leírandó, az 5., 6. és 7. hasábban mutatandó ki, az apadási 
lajstrom 8. sz. hasábjában pedig csak az az összeg tüntetendő ki, 
a melylyel az állami kezelésből kibocsátott vagy egyébként apadó 
területhez képest az illető erdőterület után az 1898. évi X I X . t.-cz. 
23. §-a szerint elengedett járulék összege is a kivetés módosulá
sával egyidejűleg apad. 

Mig tehát az apadási lajstrom 5., 6. és 7-ik hasábjában 
kimutatott összeg az illető erdőbirtokos számláján leíratik, addig 
a 8-ik hasábjában kitüntetett összeg az eddigi leírás megszünteté
sére előiratik. 

Azon véderdők és kopár területek, a melyekre eső kezelési 
költségjárulékok az évi átalányösszeg megállapítása alkalmával 
egyidejűleg teljesen elengedtettek, az I. ötéves időszakra vonat
kozó legtöbb alapkivetési lajstromból teljesen kihagyattak. 

Ez az eljárás nem helyes, mert a kivetési lajstromnak az 
állam által kezelt összes területeket magában kell foglalnia. 

Felhívom tehát a bizottságot, hogy annak idején a II. ötéves 
időszakra szóló alapkivetésnél erre figyelemmel legyen és a 
kivetési lajstromba azokat a területeket is vegye fel, a melyek 
után a járulék teljesen elengedtetett, a járulékot ezekre a terüle
tekre is vesse ki (kivetési lajstrom 5., 6. és 7. sz. hasábjai), de a 
kivetett költségeket egyúttal irja le (kivetési lajstrom 8. számú 
hasáb). 

Megtörtént továbbá, hogy az I. ötéves időszak folyama alatt 
újból állami kezelésbe vett és a járulékfizetés kötelezettsége alól egy
idejűleg felmentett területekre vonatkozólag számvevőségem erdé
szeti csoportja a bizottságoktól határozatot egyáltalában nem kapott. 

Ebből kifolyólag figyelmeztetem a bizottságot a 15217,1899. 
sz. végrehajtási rendelet 104. §-ának második és negyedik bekez
désében előirt s a bizottságot kötelező eljárásra. 
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Egyes közigazgatási erdészeti bizottság eddig azt az eljárást 
követte, hogy az állami erdőhivatal által előterjesztett kivetési, 
illetőleg szaporodási lajstromokat kétszer tárgyalta. Még pedig 
első izben előzetesen ideiglenesen állapította meg, hogy az illető 
erdőbirtokos terhére mely időtől mennyi járulék írandó elő, s az 
evvel a határozatával megállapított kivetési lajstromot ez után 
érvényesítés végett a vármegyei számvevőséghez utalta, a melynek 
megtörténte után újból ugyanolyan határozatot hozva, az adó
hivataloknak mind a két határozatot adta ki, melynél fogva az 
adóhivatalok az illető erdőbirtokosokat ugyanavval a járulékkal 
illetéktelenül kétszer terhelték meg. 

Felhívom tehát a bizottságot, hogy a kivetési, szaporodási, 
apadási lajstromokat megállapítás előtt a m. kir. pénzügyigaz
gatóság mellé rendelt számvevőséghez, illetőleg számvevőségi 
kirendeltséghez rövid uton, elnöki intézkedéssel tegye át és szám
vevőségem erdészeti csoportjával a m. kir. pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőséggel, illetőleg számvevőségi kirendelt
séggel, továbbá az illetékes m. kir. adóhivatallal és az érdekelt 
birtokossal a m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő
ség, illetőleg a számvevőségi kirendeltség által érvényesített 
lajstromok megállapítása ügyében hozott végleges határozatát 
közölje (a lajstrommal, illetőleg annak kivonatával felszerelve). 

Végül a munkaapasztás czéljával figyelmeztetem a bizottságot 
a 7093/1903. számú körrendeletem 2. pont hatodik bekezdésének 
első mondatában foglaltakra, mely szerint a bizottság ülésein 
tárgyalás alá kerülő ügyek közül az ugyanazon adóhivatalt érdeklő 
járulékkivetések, leírások egy lajstromba összefoglalva állapitan
dók meg. 

Végül értesítem a bizottságot, hogy jelen rendeletemnek a 
m. kir. pénzügyigazgatóságok mellé rendelt számvevőséggel, ille
tőleg számvevőségi kirendeltséggel való közlésére a vármegyék 
alispánjait egyidejűleg felhívtam. 

Budapest, 1904. évi október hó 7-én. A miniszter megbízásá
bó l : Horváth s. k. miniszteri tanácsos. 
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UTASÍTÁS 
az idénylelövésre, vagy bárczázásra és fővadtelepitésre fentartott, 
továbbá akincstári erdészeti személyzet részére vagytanulmányi czélra 
kihasított, úgyszintén a bérbe ki nem vett vadászterületek felügye

letét és kezelését illetőleg. 
/. Bevezetés. 

64.141/1904. sz. földmiv. min. 1. §. A kincstári erdészet 
kezelése alatt álló vadászterületek a következő 5 csoportba 
tartoznak: 

a) idegen feleknek bérbe adott, 
b) idénylelövésre és bárczázásra, továbbá fővadtelepitésre 

fentartotr, 
c) kincstári erdészeti személyzetnek kihasitott, 
d) bérbe ki nem vett és 
e) tanulmányi czélokra fentartott vadászterületek. 
2. §. Az 1. §. b) és d) pontjai alatt felsorolt vadászterületeken 

gyakorolható vadászat kizárólag a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
rendelkezése alá tartozik, a c) pontban megnevezett területeken 
az erdészeti személyzet, a melynek részére kihasittatott, az e) pont 
alatt foglalt s tanulmányi czélokra fentartott területeken pedig az 
illető tanintézet a vadászatot a jelen utasításban foglalt rendel
kezések betartása mellett gyakorolhatja. 

Ezen most nevezett 4 csoportba sorolt vadászterületeknek a 
jelen utasítás értelmében való okszerű vadászati kezelése a kincs
tári erdészeti személyzet feladatát képezi. 

3. §. Az utasítás rendelkezéseinek az erdészeti személyzet 
részéről való figyelmen kívül hagyása vagy áthágása fegyelmi 
vétséget képez. 

//. A vadnak óvása és gondozása. 

4. §. Kincstári vadászterületen — pórázon vezetett véreben 
és vizslán kívül — bármily más ebet vadászatra használni, vagy 
akár a vadászterületre vezetni tilos. 

Kivételt képez a kizárólag rókának és borznak odújából való 
kiugrasztására használható rövid lábu borzeb (tacskó). 

5. §. A mennyire az erdőgazdaság érdekeinek sérelme nélkül 
történhetik, az erdészeti személyzet a vad kellő nyugalmáról, 



1038 

valamint arról is tartozik gondoskodni, hogy a hasznos vad meg
felelő számban és ivarányban fentartassék és szaporittassék. 

6. §. Ha a fővadtelepitésre szánt kincstári vadászterületeken 
a vadállomány gondozása, avagy a területnek vadászatra való 
berendezése kiadással járó különös intézkedéseket igényel, az erre 
szükséges költségeket az erdőigazgatóságok erre vonatkozó javas
latai alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter engedélyezi. 

7. §. A vadorzás megakadályozása az erdészeti alkalmazot
taknak különös feladatát képezi és ezek illetékes helyen feljelen
teni tartoznak, személyre való tekintet nélkül, mindazokat, a kik 
tilos helyen vagy időben lőfegyverrel, ebekkel, fogó eszközökkel, 
vagy bármely más módon vadászaton tetten éretnek, valamint 
szigorúan felügyelni tartoznak azokra az egyénekre, kik mint vad
orzók ismeretesek, vagy a kik ellen a vadászati törvénybe ütköző 
kihágás gyanúja fenforog. A vadorzásnak, avagy a vadászati tör
vénybe ütköző cselekedeteknek elnézése vagy eltitkolása bünrészes-
ségnek minősül. 

8. §. A felügyeletre kötelezett erdészeti alkalmazottak a vad
orzókkal szemben minden esetben csak az önvédelemre vonatkozó 
törvényes határozatok s különösen a m. kir. földmivelésügyi 
miniszternek a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg kiadott 
1895. évi 72,086. számú rendeletében foglaltak szigorú szem előtt 
tartásával járhatnak el. 

///. Ragadozó állatok irtása. 

9. §. Az összes erdészeti alkalmazottaknak kötelessége az 
1. §. b), c), d) és e) pontjában megjelölt vadászterületeken az 
1883 : X X . t.-czikkben felsorolt kártékony és ragadozó állatokat 
minden rendelkezésre álló módon, lőfegyverrel csapdával, tőrrel, 
méreggel, úgyszintén a tenyészhelyek elpusztítása és a fészkek 
megsemmisítése által is irtani. 

Az irtáshoz szükséges tőrök, méreg és csalétek beszerzéséről 
az erdőigazgatóság gondoskodik. 

10. §. A kártékony és ragadozó állatoknak méreggel való 
pusztítását illetőleg, mindenki a m. kir. belügyminiszter urnák ez 
iránt kiadott körrendeleteiben foglalt rendelkezésekhez köteles 
alkalmazkodni. 
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IV. A vadászat gyakorlása. 
11. §. Az erdőigazgatóságok a kerületükbe tartozó és az 

1. §. b), c), d) és e) pontokban megnevezett vadászterületekre 
vonatkozólag a siket- és nyirfajdot illetőleg külön-külön minden 
év márczius hó l-ig, a többi vadfajokra pedig május l-ig a m. kir. 
földmivelésügyi miniszterhez az idefüzött minta szerinti kimutatás 
kíséretében a mult idényben lőtt, valamint a jövő idényben lövésre 
előirányozható vadról az illető területen vadászati tekintetben tett 
minden észlelésre is kiterjeszkedő jelentést tesznek, melynek 
alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter a lelövendő vadmennyi
séget engedélyezi. 

Az 1. §. b), d) és e) pontjaiban megnevezett területeken a 
vadállomány gondozása érdekében, avagy ezen területnek beren
dezése czéljából szükséges intézkedésekre (etetők, sózok, cserkész-
utak) és az erre megkívánt költségekre vonatkozólag az erdőigaz
gatóságok minden év február hó 15-ig a következő vadászidényre 
részletes és esetleg költségelőirányzattal felszerelendő javaslatot 
tesznek, melynek alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter a 
költségeket megállapítja és engedélyezi. 

12. §. Az idénylelövésre és bárczázásra, továbbá a fővadtele-
pitésre fentartott és bérbe ki nem adott vadászterületeken hasznos 
vadra általában, a személyzet részére kihasított területeken pedig 
a fővadra a személyzet a vadászatot csupán a m. kir. földmivelés
ügyi miniszter által esetről-esetre adandó engedély alapján gyako
rolhatja. 

Egyébként a személyzet a részére kijelölt vadászterületen, a 
lelövésre engedélyezett vadmennyiség korlátain belül, a vadászatot 
a törvény rendelkezéseinek figyelemmel tartásával és a jelen 
szabályzat alapján szabadon gyakorolhatja, az elejtett vaddal saját 
czéljaira szabadon rendelkezik, annak eladása, elárusitása azonban 
tiltva van. 

13. §. Szarvas, dám, zerge és őz, ugy a személyzet, mint a 
vendégek által csupán golyóval lőhető. 

14. §. A tenyésztésre káros egyedek kivételével, melyeknek 
megállapítására a hivatalfőnök illetékes, szarvastehén, őz-suta, 
dámkecske, fáczántyuk és általában mindazon hasznos Szőrmés és 
szárnyas vadfajok nőstény egyedeire, melyek a hímektől vadászat 
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közben is könnyen megkülönböztethetők, külön engedély nélkül 
lőni tilos. 

15. §. A ki szándékosan vagy tévedésből oly vadat lő, mely 
ezen szabályzat szerint tilalom alatt áll, az állami erdőtisztek 
gyermekei nevelésének segélyezésére létesített alap javára az 
árjegyzékben kitüntetett vadértéknek megfelelő összeget befizetni 
tartozik. 

Ez a rendelkezés a vadászat megkezdése előtt a vadászatban 
esetleg résztvevő vendégekkel közlendő. 

16. §. A fővadtelepitésre fentartott és a bérbe ki nem adott 
vadászterületeken a m. kir. földmivelésügyi miniszter által lelőni 
rendelt vadra tartott vadászatok alkalmával esetleg szükséges 
hajtók napi béreit s a kincstár javára értékesítendő lelőtt vadak 
szállitási költségeit a kincstár viseli. 

V. A vad értékesítése. 

17. §. Hasznos vadat csupán tenyésztési czélokra s a m. kir. 
földmivelésügyi miniszternek előzetes engedélye alapján szabad 
befogni. 

18. §. A fővadtelepitésre fentartott és a bérbe ki nem adott 
vadászterületeken a m. kir. földmivelésügyi miniszter által elrendelt, 
vagy megengedett vadászatokon teritékre hozott hasznos vad a 
kincstár javára a függelékben megállapított ár mellett, a helyi 
fogyasztóknak, vagy a mennyiben előnyösebb értékesítésre van 
kilátás, előzetesen megállapított árban esetleg vadkereskedőknek 
adandó el. 

A vadászatban résztvevők azonban a teritékre hozott vadat a 
Függelékben megállapított árban megvehetik. 

Az erdészeti személyzet által átvett vadnak további eladása 
fegyelmi büntetés terhe alatt tiltva van. 

A tanulmányi czélokra rendelt vadászterületeken elejtett vad 
szintén a fentemiitettek szerint a kincstár javára értékesítendő. 

19. §. Az elejtett vad tropheái (agancs, zergekampó, agyar, 
csuha) az illető vadászt illeti, kivételt képez a medve, hiúz és 
farkas csuhája, mely a kincstár tulajdonát képezi, de a Függelék
ben megállapított árban megváltható. 
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VI. Lődijak. 
20. §. Az 1. §. b), c), d) és e) pontjai alatt felsorolt vadász

területeken az erdészeti személyzet által lőtt, csapdában, tőrben 
fogott, mérgezett vagy bármi módon elpusztított és a Függelék
ben felsorolt szőrmés és szárnyas ragadozó vadakért a kincstár 
az ugyanott kitüntetett lődijakat fizeti. 

21. §. A Függelékben kitüntetett lődijak csak azon ragadozó 
állatokért fizettetnek, melyeknek szőrméje, illetve a szárnyasoknál, 
azoknak feje és 2 alsó lábszára legkésőbb 8 nap ala a kezelő 
erdőtisztnek bemutatva lett. 

Az erdőgondnok a bemutatott szőrmét a bal lábszár belső 
oldalán, az anilinfestékkel nedvesített erdőgondnoksági bélyegzővel 
megbélyegezni, a szárnyas ragadozók lábszárait és fejét meg
semmisíteni köteles. 

22. §. A lődijakat az erdőigazgatóság az erdőgondnokság 
által bemutatott lőjegyzék alapján évnegyedenként utalványozza. 

23. §. A ragadozó állatok pusztítását igazoló bizonyítékokkal 
való visszaélés legsúlyosabb szolgálati vétséget képez és a 
szolgálatból való elbocsátással büntettetik. 

Budapest, 1904. évi június hó. 
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III. a mult évben értékesített vad után befolyt. 
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B) F Ü G G E L É K . 
A Árjegyzék. 

E 
A hus A csuha 

Té
te

ls
zá

 

A vad neme ár-
egy
sége 

ára ár-
egy
sége 

ára J e g y z e t 

Té
te

ls
zá

 

ár-
egy
sége K f 

ár-
egy
sége K f 

1 Szarvas kg. 60 db _ _ Ad 1. és 2. 

2 Dám .. . _ — 60 — — 
Rigyetési időben 
lőtt szarvas és 

3 Őz 1 dám husa félár

4 Zerge_ db 10 
ban számítandó. 

db 10 

5 Vadsertés .__ kg- — 50 — — 

6 Mezei nyul ... ... db 1 20 — — — 

7 Siketfajd ... . . . .__ 3 — — — — 

8 Nyirfajd .__ » 2 — — — — 

9 Császárfajd » 1 — — — — 

10 Fáczán _ _ . . . . . . 2 _ 
11 Medve ... . . . . . . — — db 60 — 

12 Hiúz ... ... ... ... — — — „ 20 — 

13 Farkas ... ... ... 20 

MEGJEGYZÉS. Azokban az erdőgondnoksági kerületekben, a melyekben a 
személyzet külön vadászterülettel ellátva nem lett, a tenyész
tésre szánt vagy a bérbe ki nem adott területeken teritékre 
hozott vad a személyzetnek a jelen árjegyzékben megállapított 
ár 50%-ában engedtetik át. 
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Q 2. Lődijak 
a személyzet által elejtett ragadozó vadak után. 

Tétel
szám 

A vad neme 
Lődij Tétel

szám 
A vad neme 

Lődij Tétel
szám 

A vad neme 

K f 

Tétel
szám 

A vad neme 

K f 

1 Medve 30 7 Róka 3 

2 Hiúz — ... . . . . . . 40 — 8 Nyuszt ... 3 — 

3 Farkas 40 9 Nyest .. — _ _ . . . 2 

4 Vadmacska... 3 — 10 Görény .__ 1 -— 

5 Kóbor eb 1 — 11 Sas — . . 2 — 

6 Kóbor macska... ... 50 12 Héja és karvaly... 50 

3. Lődijak 
az 1. §. b) és d) pontjai alatt megnevezett vadászterületeken a személyzet által 

rendeletre elejtett hasznos és kártékony vadak után. 

Tétel
szám 

A vad neme 
Lődij Tétel

szám 
A vad neme 

Lődij Tétel
szám 

A vad neme 

K f 

Tétel
szám 

A vad neme 

K f 

1 Szarvas .._ — ... . 6 — 7 Siketfajd... 1 — 

2 Dámvad — — 4 — 8 Nyirfajd — — 50 

3 Őz 2 — 9 Fáczán __ — 40 

4 Zerge 2 — 10 Császárfajd .. . .__ — 30 

5 Vaddisznó 1 éven 11 Nyul — 40 
felül 5 — 

Nyul 

12 Fogoly és erdei 
6 Vaddisznó 1 éven szalonka ... — 20 

alul 2 

Erdészeti Lapok. 70 


