
ERDÉSZETI RENDELETE K TÁRA . 
i. 

Körrendelet 
valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

24631/903. földmiv. min. — Tudomásvétel és miheztartás 
végett értesítem a czimet, hogy abban az esetben, midőn valamely 
hatóság vagy hivatal más helyre tétetik át és ennek következté
ben az egyidejűleg áthelyezett tisztviselők a szolgálati szabályok 
291. §-a értelmében a teljes átköltözködési költség megtérítésére 
igényt tarthatnak, a kirendelt tisztviselőknek, miután a költözködő 
hivatal nem „állomáshely''-ének, hanem csak kirendelés helyének 
tekintendő, átköltözködési butorkárpótlás nem jár. 

Budapest, 1903. évi márczius hó 9-én. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula, s. k. 
min. tan., orsz. főerdőmester. 

II. 
Körrendelet 

valamennyi vármegyei ós városi közigazgatási erdészeti bizottságnak. 
(Az 1898. X I X . t.-cz. végrehajtására vonatkozó 1899. évi 15217. számú rendelet 
némely intézkedésének az 1902. évi III. t.-cz. által történt módosítása s ezzel 

kapcsolatban kiegészítése tárgyában.) 

7093'903. földmiv. min. — A m. kir. pénzügyminister és 
belügyminister ur által az 1902. évi III. t.-cz. végrehajtása iránt 
1902. évi november hó 5-én kiadott 3600/P. M . számú körrende
lettel kapcsolatban az 1898. évi X I X . t.-cz., illetőleg az 1899. évi 
15217. számú rendeletemnek a vármegyei pénzkezelést és szám
vitelt érintő intézkedéseinek jövőben való alkalmazása, illetőleg 
kiegészítése érdekében a következőket rendelem: 

1. A m. kir. állami erdőhivatalok személyzetének az 1899. 
évi 15217. számú rendeletem 75. és 245. §-ai, illetőleg 85. §-a 
szerint a közigazgatási erdészeti bizottságok által az érdekelt felek 
terhére és az állam javára megállapítandó s közadók módjára 
behajtandó eljárási költségeire és egyéb esetleg felmerült dologi 
kiadásaira vonatkozó számlái, illetőleg fuvarra és szállásra tényleg 
kiadott költségekre vonatkozó számlái megállapítás és behajtás 
előtt jövőben előbb a m. kir. pénzügyigazgatóságok mellé rendelt 



számvevőségek, illetőleg számvevőségi kirendeltségek által érvé-
nyesitendök s a közigazgatási erdészeti bizottságok által azután 
ezen érvényesítéshez képest állapitandók meg és hajtandók be. 

Ezen eljárásnál, nevezetesen a 15217/1899. számú rendelet 
75. és 245. §-jaiban foglalt esetekben való miheztartás végett érte
sítem a közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy az erdőtisztekre 
nézve ezidőszerint fennálló szabályok szerint az egyes fizetési 
osztályokban a következő teljes napidijak számitandók fe l : 
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Ezen napidijak az illetők által rendszerint akkor számitandók 
fel, ha állomásuk székhelyétől 8 kilométert meghaladó távolságra 
utaznak; ha azonban az illetők utazásuk alkalmával állomásuk 
székhelyén kivül kénytelenek éjjelezni, akkor ezen napidijak 8 kilo
méternél kisebb távolságoknál is érvényesitendők. 

Az állami erdőtisztekre nézve ezidőszerint fennálló szabályok 
szerint tengelyen tett utazások alkalmával az erdőtisztek által az 
alábbi táblázat szerinti kilométerpénzek (fuvarköltségek) az egyes 
m. kir. állami erdőhivatalok kerületében és az illető erdőtiszt fize
tési osztályához képest különbözően számitandók fel és pedig: 
(1. a 416. oldalon lévő kimutatást.) 

Ezen kilométerpénzt az érdekelt birtokosok terhére akkor 
számítandó fel, ha az illető erdötisztek kocsival járható uton 
állomásuk székhelyétől 4 kilométert meghaladó távolságra utaznak, 



még pedig a saját erdöhivatala kerületében egyedül megtett utazás 
alkalmával az illető erdőtiszt fizetési osztályának megfelelő egy
szerű postahajtópénz, a saját erdőhivatalának kerületén kivül történt 
utazás alkalmával pedig állomása székhelyétől kezdve már a fize
tési osztályának megfelelő teljes postahajtópénz. 

Ha több erdőtiszt ugyanazon ügyben és ugyanazon uton jár 
el, az erdőgyakornokok és a V I I — X I . fizetési osztályba tartozó 
erdőtisztek, kettőnként egy kocsin együtt kötelesek utazni, mely 
esetben az együttutazók közül a rangban idősebb mindig a fize
tési osztályának megfelelő teljes postahajtópénzt számítja fel, a 
rangban alacsonyabbat pedig semminemű kilométerpénz nem 
illeti meg. 

A VI. fizetési osztályba tartozó tisztviselők senkivel, a többi 
erdőtiszt pedig az altisztekkel és szolgákkal nem köteles együtt 
utazni. 

Kocsival nem járható, de lovaglásra alkalmas uton 4 kilo
méteren tul minden erdőtiszt által az igényelhető hátasló költsé
gének fedezésére, tekintet nélkül az illetőnek fizetési osztályára, 
kilométerenként az erdőgyakornokok s a VIII—XI. fizetési osztályba 
tartozó tisztviselők részére megállapított egyszerű postahajtópénz 
fele számítandó fel. 

Az egyéb költségek felszámítására nézve (mint vasúti, bér
kocsi, hordár stb. dijak) a m. kir. pénzügyminisztérium ügykörére 
nézve ezidőszerint fennálló szolgálati-szabályok irányadók. Az 
erdötisztek esetleg felmerült dologi kiadásai a számlában szabály
szerűen bélyegeit nyugtával igazolandók. 

Az eljáró erdőtiszt által az 1899. évi 15217. sz. rendelet 
85. §-a szerint tényleg fizetett szálláspénz és fuvarköltség az erre 
vonatkozó számlában szabályszerűen bélyegeit nyugtával igazolandó. 

2. Az 1899. évi 15217. számú rendelet 103. §-a szerint 
tárgyalandó járulékkivetési lajstromok az 1903. évtől kezdve, 
mielőtt a bizottság azokat megállapítaná, a m. kir. pénzügyigaz
gatóság mellé rendelt számvevőség, illetőleg számvevőségi kiren
deltség által vizsgálandók meg és záradékolandók. 

Utasítom egyúttal a bizottságot, hogy a vármegye levéltárá
ban őrzött s az 1900—1904. évi 5 éves időszakra vonatkozó ; 
járulékkivetési lajstromokat hiteles másolatban a végrehajtási ren-
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f i l l é r e k b e n 

1. A beregszászi, beszterczei, 
brassói, csikszeredai, deési, 
dévai, d.-szt.-mártoni, eperjesi, 
íogarasi, kolozsvári, lőcsei, 
m.-szigeti, m.-vásárhelyi,nagy-
enyedi, n.-szebeni, rimaszom
bati, s.-a.-ujhelyi, segesvári, 
s.-szt-györgyi, sz.-udvaihelyi 
tordai és ungvári m. k i r . áll. 
erdőhivatal kerületében __. . . . 32-0 49-6 48 0 70-4 64-0 91-2 

2. A z aradi, b.-gyarmati, budapesti, 
komáromi, n.-károlyi, n.-varadi 
és zilahi m. kir . állami erdő-
h i i a t a l kerületében ._. __. . . . 32-8 50-6 49-2 718 656 93-0 

3. A kaposvári, pécsi, soproni, 
szegedi, szombathelyi, temes
vári, újvidéki, veszprémi és 
zalaegerszegi m. kir . állami 
erdőhivatal kerületében . . . . . . ! 33-6 51-jB 50-4 73 2 67-2 94-8 

4. Az alsókubini, besztercze
bányai, l.-szt.-miklósi, nyitrai 
és trencséni m. kir . állami 
erdőhivatal kerületében 34-4 52-6 51-6 74-6 Ö8-8 96-6 



delet 104. §-a értelmében bennök addig keresztülvezetett összes 
változások figyelembevételével az illető m. kir. pénzügyigazgató
ság mellé rendelt számvevőségnek, illetőleg számvevőségi kiren
deltségnek azonnal rendelkezésére bocsássa, ezentúl pedig a meg
állapított kivetési lajstromok egy példányát, az illetékes adóhiva
talok és számvevőségem erdészeti csoportján kivül, a pénzügy
igazgatósági számvevőségnek, illetőleg számvevőségi kirendeltségnek 
is küldje meg. 

Több izben tapasztaltam, hogy a közigazgatási erdészeti 
bizottságok az erdökezelési járulékoknak az 1899. évi 15217. sz. 
rendeletem 104. § a alapján történő pótkivetésénél és leírásánál 
ismételten szabálytalanul és hiányosan járnak el, amennyiben a 
többi között például : azt az időt, melytől kezdve a járulék elő
írandó vagy leírandó, legtöbbnyire egyáltalában nem jelölik meg, 
sőt egyes bizottságok határozataikban a fizetendő vagy leírandó 
évi járulékösszeget sem jelölik meg s a járulékösszeg kivetésére 
illetéktelenül egyszerűen az adóhivatalokat utasítják, saját teen
dőjüket ezekre hárítván. Egyes esetekben pedig a bizottságok a 
kivetés és leirás iránt intézkednek, még mielőtt a járulék kiveté
sének, illetőleg módosításának időpontját meghatároztam volna. 

Ezen és az ehhez hasonló szabálytalanságok megszüntetése 
czéljából mindenekelőtt figyelmeztetem a közigazgatási erdészeti 
bizottságot, hogy mielőtt a járulék-kivetés, leirás, felemelés, apasz-
tás iránt érdemlegesen intézkedne, illetőleg az illetékes adóhivatalt 
erre vonatkozólag utasítaná, feltétlenül be kell várnia a járulék
kivetés, illetőleg módosítás időpontjának megállapítására vonat
kozó határozatomat. 

Továbbá az 1899. évi 15217. számú végrehajtási rendelet 
108. §-ában közölt adóhivatali utasítás II. 9. §-a 3-ik pontjának, 
illetőleg az abban emiitett Jegyzékének helyes értelmezése érde
kében értesítem a bizottságot, hogy mivel az 1898. évi X I X . t.-cz. 
24. §-a (rendelet 107. §-a) szerint az erdőkezelési járulékokra 
nézve is a közadókra vonatkozó szabályok irányadók, a járulé
koknak az 5 éves időszakon belül a végrehajtási rendelet 104. §-a 
alapján történő pótkivetése és lairása a közadókhoz hasonlóan 
járulékszaporodási és apadási lajstromok segélyével eszközlendö. 

Az ugyanazon adóhivatalra vonatkozólag egy bizottsági ülésen 



tárgyalt összes járulékpótkivetések, felemelések egy járuléksza
porodási lajstromban s épp igy a járulékleirások, apasztások is egy 
járulékapadási lajstromban összefoglalva állapitandók meg. A járu
lékszaporodási és apadási lajstromok is megállapítás előtt a in . 
kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség, illetőleg a 
számvevőségi kirendeltség által megvizsgálandók és záradékolan-
dók s a megállapított szaporodási és apadási lajstromok egv-egy 
példánya az illetékes adóhivatalok és számvevőségem erdészeti 
csoportján kívül az előbb említett számvevőségnek is kiadandó és 
a megállapított szaporodási, illetőleg apadási lajstrom illető téte
léről az érdekelt erdőbirtokos akként értesítendő, amint az az 
5—5 éves időszakokra vonatkozó kivetési lajstromok megállapí
tása alkalmával a végrehajtási rendelet 103. §-a szerint történik. 

A pótkivetés, járulékleirás, módosítás czéljára a kivetési 
lajstrom-nyomtatványok használandók fel, melyek „Kivetési lajstrom" 
czime a czélnak megfelelően „Szaporodási", illetőleg „Apadási 
lajstrom" czimre helyesbítendő. 

Ezekbe a község nevén kivül, melynek határában az illető 
terület fekszik, a birtokos neve és lakóhelye, a megállapított jöve
delmezőségi osztály megfelelő hasábjába azon területnagyság veendő 
fel, mely újonnan állami kezelésbe vétetetett, illetőleg melylyel az 
eddig is már állami kezelés alatt álló s járulékkal megterhelt 
terület szaporodott, avagy mely terület az állami kezelés alól 
kibocsáttatott, illetőleg melylyel az állami kezelés alatt állott s 
járulékkal megterhelt terület apadt. 

A járulékszaporodási és apadási lajstromokban tehát soha
sem jelölendő meg az az összterület, melyre a terület kiterjedése 
helyesbittetett. 

A terület-szaporodásnak, illetőleg apadásnak megfelelően az 
illető hasábokba azon évi járulékösszegek is felveendők, melyek 
az eddig már is kivetett évi járulékösszegeken felül még előirandók, 
— illetőleg azokból leiirandók. 

Mivel pedig az üzemterv készítési költségek az 1899. évi 
15217. számú rendeletem 101. §-ának végső bekezdése szerint az 
erdőkezelési járuléknak oly pótlekát képezik, mint pl . az általános 
jövedelmi pótadó az egyenes állami adónak: az üzemterv készítési 
költséggel megrótt terület változása esetén a helyesbítés, az erdő-



kezelési járulékhoz hasonlóan, egyidejűleg a kivetett üzemterv 
készítési költségre is kiterjesztendő. 

A mennyiben valamely az illető 5 éves időszak tartamára, 
az erdőkezelési járulék fizetése alól részben, vagy egészen fel
mentett kopár, vagy véderdő területe változást szenvedne, a szapo
rodási lajstrom leirás hasábiában azon összeg megjelölendő, mely 
a terület-szaporodásnak megfelelően az eddig már elengedett 
járulékösszegen felül a pótkivetéssel kapcsolatosan még leírandó, 
illetőleg az apadási lajstromban azon összeg, mely a terület
apadással elrendelt leirással kapcsolatosan, az eddigi nagyobb 
elengedésből törlendő. 

Ezenkívül a szaporodási, illetőleg apadási lajstrom, „Jegyzet" 
hasábjában minden alkalommal pontosan megjelölendő az az idő
pont is, melytől kezdve a lajstromban megállapított évi járulék és 
üzemterv készítési költség előírandó, illetőleg leírandó. 

Amennyiben pedig ezen időpont az illető év kezdetével nem 
volna azonos, a „Jegyzet" rovatban mindig azon járulék és üzem
terv-készítési költségösszeg részlet is megjelölendő, mely a lajstrom 
megállapított egész évi folytonos összegekből az illető év hátralévő 
töredékidejére előírandó, illetőleg leírandó. 

A járulékszaporodási és apadási lajstromokra nézve előirt 
fenti eljárás akkor is követendő, ha valamely erdőterület a köz
igazgatási bíróság esetleges ítéletével más jövedelmezőségi osztályba 
soroztatik át, megjegyezvén, hogy a járulék felemelése, illetőleg 
apasztása előtt az erre vonatkozó időpontra nézve — a bírósági 
ítélet felterjesztése mellett — hozzám előterjesztés teendő. 

Az állami kezelésbe vétel és felmentés, illetőleg a járulék
kivetés, leirás és módositás a törvény értelmében csak eziránti 
utasításaim alapján történhetvén, a pótkivetési, szaporodási és 
apadási lajstromokban eziránti rendeletem száma is mindig 
idézendő. 

3. Olyan esetben, midőn az egyes erdőbirtokosokra kivetett 
erdőkezelési járulékok ez iránti utasításaim alapján több évre 
visszamenőleg utólag leírattak, a közigazgatási erdészeti bizott
ságok nagyrésze eddig a járulékok leírását tárgyaló határozataiban 
az adóhivatalokat egyidejűleg illetéktelenül odautasitotta, hogy az 
elengedés utólag megállapított kezdőpontjától a leirás elrendelő 



séig befizetett járulékokat az illető erdőbirtokosoknak visszafizessék, 
minekfolytán némely adóhivatal ezen illetéktelen rendelkezésnek 
hibásan gyakran eleget is tett. 

Ezen a bizottságok hatáskörét túllépő szabálytalanságok meg
szüntetése czéljából és szoros miheztartásul figyelmeztetem a 
közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy a befizetett járulék-összegek 
visszautalványozásának jogát az 1898. évi X I X . t.-cz. végrehajtása 
ügyében 1899. évi 15217. szám alatt kiadott rendeletem I. rész 
108. §-át kiegészítő adóhivatali utasítás 9. §-ának 1. pont 2-ik 
kikezdése szerint is kizárólag magamnak tartottam fenn. 

Ennélfogva ezentúl szigorúan tartózkodjék attól, hogy az 
adóhivatalokat a tulfizetett járulékok visszafizetésére utasítsa; a 
mennyiben azonban valamely erdőbirtokos utólag a reá kivetett 
járulékok fizetése alól visszamenőleg felmentetik, ez esetben az 
ezen járulék-leírások iránti határozataiban figyelmeztesse az érdekelt 
erdőbirtokosokat, hogy az erre vonatkozó határozat hozataláig az 
utólagos leirás folytán esetleg tulfizetett járulékok visszafizetése 
iránt hozzám intézett bélyegtelen kérvényüket az illetékes m. kir. 
adóhivatalnál 3 éven belül, benyújthatják, mely adóhivatal ebbeli 
kérvényüket a tényállást felölelő jelentésével közvetlenül hozzám 
terjeszti fel. 

4. Felhatalmazom a közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy 
az állami kezelesbe vett erdőknél alkalmazott erdöőrök és erdő-
szolgák részére elkészített és az 1898: X I X . t. cz. 14. §-a alapján 
már jóváhagyott szolgálati és fegyelmi szabályzatoknak 2. §-ában 
az erdőőrzési költségek kivetésére, behajtására és az erdőőri 
személyzet javadalmainak kifizetésére vonatkozó s az 1902. évi 
3600 P. M . szám alatt kiadott utasításokkal ellentétben álló rendel
kezéseit, jelen rendeletemre való hivatkozással, megfelelően módo
sítsa és felhívom, hogy a még csak ezután jóváhagyásom alá 
terjesztendő szóban lévő szabályzatok emiitett intézkedéseit a 
szintén emiitett utasításokkal egybehangzóan szövegeztesse. 

Magától értetődik, hogy a m. kir. állami erdőhivataiok, 
illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokságok az őrzési költségek 
beszedésével és az erdőőri személyzet javadalmainak kifizetésével 
a jövőben sem bízhatók meg. 



5. Végül értesítem a közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy 
jelen rendeletemnek a m. kir . pénzügyigazgatóságok mellé rendelt 
számvevőséggel, illetőleg számvevőségi kirendeltséggel való közlé
sére a vármegyék alispánjait egyidejűleg felhívtam. 

Budapest, 1903. évi márczius hó 2-án. 
Darányi, s. k. 




