
ad nekünk oktatást és tanácsokat. Engedje meg, hogy némi 
viszonzásul mi is szolgáljunk ilyennel és kifejtsük, hogy szerény 
nézésünk szerint neki, mint kritikusnak, milyen eljárást kellett 
volna követnie: 

Nem kellett, volna Jamiesont látatlanba, egyetlenegy félreértett 
kifejezés miatt ugy leszólni, amint azt tette; nem kellett volna a 
saját magunk munkájáról könnyed átlapozgatás után egyszerűen 
megsemmisítő kritikát mondani, hanem behatóan kellett volna tanul
mányoznia Jamieson alapvető műveit. 

Meggyőződésünk szerint okvetlenül arra a véleményre jutott 
volna dr. Kövessi Ferencz főiskolai tanár ur is, hogy Jamieson 
munkáiban — bár tételeit nem szabad még bebizonyitottaknak 
mondani és — mint minden úttörő munka — az övé sem lehet 
hibamentes — nagyon sok olyan dolog van, amelyet szakmunkáink 

Jelenlegi tételeiben ugyan hiába keresünk, de amelyek nagyon alkal
masak arra, hogy belevilágítsanak a növény fiziológia homályos rejte
keibe és jogosan megkövetelhetik, hogy ne legyenek a limine vissza
utasítva. 

z egyenes adók reformja, amelylyel lapunk ismételten és 
behatóan foglalkozott, befejezéséhez közeledik. A kormány 
erre vonatkozó javaslatait már a képviselőház plénuma 

tárgyalja s ha a részletekben még változást is fognak szenvedni, 
egészben véve a pénzügyi bizottság szövegezését mégis immár 
elfogadottnak kell tekintenünk. Nevezetesen ebben a szövegezés
ben jutnak kifejezésre azok a módosítások is, amelyeket maga a 
kormány eszközölt eredeti, a mult években ismertetett javaslatain 
s méltán kérdezhetjük, vájjon mily mértékben vétettek figyelembe 
az erdőgazdaság kívánságai, amelyeket az Országos Erdészeti 
Egyesület terjedelmes emlékiratban terjesztett a kormány és a 
törvényhozás mindkét háza elé. (L. Erd. L. 1908. VIII. 433. old.) 

A földadóra nézve az Országos Erdészeti Egyesület, egybe
hangzóan a gazdatársadalom többi szerveivel, azt kívánta, hogy ez 
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az adó továbbra is kontingentáltassék, még pedig 52 millió K-ban^ 
mig a földtehermentesitési járulék csupán az e cimen tényleg fel
merülő és folyton apadó szükséglet mértékéig szedessék be. 

Ennek a kívánságnak a kormány eleget tett annyiban, hogy a 
földadót 74 millió koronában kontingentálta, vagyis abban az 
összegben, amely eddig földadó és földtehermentesitési járulék 
cimén befolyt. A földtehermentesitésből folyó teher tehát, amely 
jog szerint 1958-ban megszűnt volna, ezzel állandósittatott; a 
kontingentálás ennek dacára értékes vívmány, mert biztosítékot 
nyújt arra, hogy a földbirtok terhei, legalább az elavult és sok 
tekintetben (különösen az erdőnél) igazságtalan földadóból folyólag, 
nem fognak növekedni. Ezzel természetesen a kataszter revíziójára 
vonatkozólag táplált aggályok is legnagyobbrészt tárgytalanokká 
válnak. 

A kontingentálásra vonatkozó szakasz szövege a következő:: 
„Ha a 20%-kal kivetett évi földadónak bevételezett összege 
valamely évben 74 millió K-t annyival halad meg, hogy e többlet 
alapján a földadó százaléka legalább fél százalékkal mérsékelhető 
lenne, a földadó százalékának megfelelő leszállítása iránt, a magasabb 
bevételt követő második évtől kezdve, a költségvetési törvényben 
intézkedés teendő. Az elemi kár cimén történő leírások, valamint 
a vízszabályozási társulatoknak járó visszatérítési összegek a 74 
millió K-ba beszámitandók." 

A dolog természetéből folyólag nem a törvényben, hanem 
annak végrehajtási utasításában várjuk teljesülését abbeli kívánsá
gainknak, hogy az erdőkre vonatkozó kataszteri revizionális mun
kálatoknál főiskolai képzettségű erdészeti szakértők alkalmaztassa
nak és ugy a vármegyei, mint az országos földadóbizottságokba 
erdőbirtokosok és erdészeti szakértők is bevonassanak. Ide tartozik 
az a kívánság is, hogy a művelési ágakban történt változások fel
vételénél, ha volt erdőterületről van szó, a kir. erdőfelügyelőségek 
véleménye is meghallgattassák, vájjon nincsen-e oly területről szó, 
amely az erdőtörvény értelmében újból beerdősitendő. Reméljük, 
hogy minderre nézve a földmivelésügyi minisztérium idejekorán 
érintkezésbe fog lépni a pénzügyminisztériummal. 

A földadóval kapcsolatosan kérte volt az Országos Erdészeti 
Egyesület az elemi csapások esetén nyújtott adókedvezmények 



újból való szabályozását. Örömmel jelenthetjük, hogy a közadók 
kezeléséről szóló törvényjavaslat teljes mértékben eleget tesz az 
egyesület óhajának, amennyiben az erdőkárosodások sorozatát, 
amelyek esetén adóelengedésnek helye lehet, lényegesen kibővíti 
s ebben a tekintetben az ide vágó osztrák törvényektől előnyösen 
különbözik. 

Mig jelenleg csupán tűzkár esetén van helye adóengedmény
nek, ezentúl ez kérelmezhető ezenkívül 

tartós szárazság esetén, mely egész határokat magukban foglaló 
területeken a fiatal ültetéseket teljesen vagy oly mértékben 
semmisiti meg, hogy az ültetvényeknek legalább egyharmad részét 
okvetlenül pótolni kell; 

rovarkárok, jelesül az apácza lepke, gyapjas pille, sárgafaru 
pille, a fenyőszú stb. fellépte esetén; 

hótörés (jégtörés), hó és jéggörgeteg, végül szélvihar káro
sításainál. 

A kárt a káreset bekövetkeztétől számított 30 nap alatt kell 
bejelenteni. Az adóelengedés erdőnél több évre is kiterjeszthető. 

A károsítások sorozatában nélkülözzük az árvizet, a fagyot 
és a jégverést, de a törvényjavaslat szövege nézetünk szerint nem 
zárja ki az adóelengedést ezekben az esetekben sem, mert egy
felől a jégeső és árviz és a tüz általában, mivelési ágra való 
tekintet nélkül is fel vannak sorolva, mint adóelengedésre okot 
adó károsítások, másfelől a törvénytervezet 36. §-ának 7. pontja 
más egyéb kártételeket is figyelembevehetőnek nyilvánít, amennyi
ben azoknak az adóelengedésre igényt nyújtó minőségét a pénz
ügyminiszter a földmivelésügyi miniszterrel egyetértve kimondja. 

Az erdészeti szakértőknek kárbecslőkként való alkalmazására 
vonatkozó intézkedést itt is a végrehajtási utasítástól várjuk. 

A közszolgáltatások egyesitett kezeléséről szóló törvényjavas
lat megszünteti a rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt 
erdők községi pótadókedvezményét, amelyet az erdőtörvény 16. §-a 
biztosított. Az Országos Erdészeti Egyesület felterjesztésében kény
telen volt elismerni, hogy e kedvezménynek a községek rovására 
való fenntartása nem igazságos és nem méltányos, ehelyett tehát 
a rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdőbirtoknak a 
földadó terén kívánt volna kedvezményt biztosítani, tekintettel 



azokra a kötelezettségekre és az egyéni érdek azon korlátozásaira, 
amelyeket az erdőtörvény elrendel. 

Sajnos, e kívánságot a kormány és illetőleg a pénzügyi 
bizottság nem teljesítette s aligha lenne, az ügyek jelen állása 
mellett, remény arra, hogy ennek kivivására inditott ujabb akció 
sikerre vezessen. Egyébként nem is szabad az eddigi kedvez
ménynek túlságos jelentőséget tulajdonítani, amennyiben sok 
rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt birtok azt igénybe 
sem vette, a kedvezménynek oly hatása pedig, hogy az erdőtör
vény 17. szakasza alá nem tartozó birtokosokat rendszeres gaz
dasági üzemterv készítésére serkentse, aligha mutatható ki. 

A jövedelemadóra nézve némi mértékben, teljesedésbe ment az 
a másfelől is hangsúlyozott kívánság, hogy az adókulcs lassabban 
és egyenletesebben emelkedjék és nevezetesen a közepes jöve
delmeket több kíméletben részesítse. 

Ellenben nem vette a kormány figyelembe azt a kívánságot, 
hogy az erdőőrök mint közbiztonsági közegek, jövedelemadó alól 
mentesek legyenek. A kincstári erdészeti munkástárspénztárak és 
a "kincstári erdészeti altiszti személyzetet segélyző egyesületek 
által tagjaiknak orvosi kezelésre, betegség esetén való élelmezésre 
és temetkezésre nyújtott segélyek azonban nem esnek jövedelem
adó alá. 

A nyers jövedelemből levonható tételek közé felveendőnek 
kértük volt az adózó fél által fizetett állami és községi adókat, 
az erdészeti társpénztárakba fizetett járulékokat, az uj erdőtelepíté
sekre, tehát eddig erdőt nem képezett talaj (kopárok) beerdősitésére 
fordított összegeket és azt a jövedelemrészt, amely elemi csapások 
következtében a birtokos akarata ellenére kénytelenségből kihasz
nált fából származik. 

Mindezen kérelmek figyelmen kivül maradtak. Ebből követ
kezik, hogy az uj erdőtelepítésre fordított összeget a pénzügy
miniszter nem tekinti ujabb befektetésnek, hanem az a birtok 
nyers bevételének megszerzésére, biztositására és fenntartására, 
illetőleg a leltári vagyon pótlására fordított kiadás, amely a 12. § 
1. pontja értelmében a nyers bevételből, mint erdőmivelési, ille
tőleg kezelési költség eo ipso levonandó. Következik továbbá, 
hogy a pénzügyminiszter az elemi csapás (széldöntés stb.) követ-



kcztében szükségessé vált fahasználatot nem tekinti az erdőben 
rejlő tőke egyrészének folyósításaként, hanem folyó jövedelemnek. 
A birtokosra ily esetekben sokszor még éretlen, nem vágható koru 
erdő kényszerű kihasználásából származó káron kivül, ellentétben pl. 
Poroszországgal, tehát az adózás kötelezettsége is hárul. Egy okkal 
több, hogy ily esetben a rendkívüli fahasználat ellensúlyozására 
és erdejének jövőbeli jövedelmezőségét biztosítandó, a folyó 
vágásokat megfelelően korlátozza, már csak azért is, hogy a bevétel 
időleges, hirtelen felszökését megakadályozva, a progresszív adó
kulcsból folyó fokozott adózást elkerülje. 

Lényeges kifogásunk volt a jövedelemadóról szóló javaslat 
lü. §-a ellen is, amelynek teljes átszövegezését kértük. Ez ugyan 
nem következett be, mégis azonban módosított a kormány a 
szövegen annyit, hogy az jelen alakjában félreértésekre már 
kevésbbé adhat okot. A szakasznak az erdőgazdaságot közvetlenül 
érintő része jelenleg igy hangzik: 

„Önkezelés esetén a mező- és erdőgazdasági üzem s a vele 
kapcsolatos jogok jövedelmét a saját gazdálkodás folytán tényleg 
elért tiszta nyereség alkotja . . ." „Az erdő faállományának eladása 
esetén az esedékes vételár teljes összegében nyers bevételnek 
veendő, amelyből azonban, ha az eladás nem tőáron történt, a 
vételár eléréséhez netalán szükséges letarolási, szállítási és egyéb 
költségek levonhatók." 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy az „önkezelés" a 
szövegben szemben áll a „bérbeadás" fogalmával, az erdőgazda
ság szokásos alakjai tehát mind az önkezelés, illetőleg „saját 
gazdálkodás" f '' alá esnek, történjék a fatermés eladása 
akár tövön, akár úgynevezett ház lagos kezelés mellett a rakodókon, 
akár évről-évre, akár több évre. Az erdő bérbeadása abban az 
értelemben, amint az a mezőföldeknél szokásos, a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik. Az Esterházy-birtok lejárófélben lévő 
bérletén kivül ez ma már legfeljebb mezőgazdasági földek között 

fekvő kisebb erdőrészleteknél fordul elő. 
Ugy véljük, hogy a törvényjavaslatban teljesen elegendő lett 

volna annak megállapítása, hogy az erdőgazdaságnak jövedelmét 
a tényleg elért tiszta nyereség alkotja. Arra nézve, hogy ez 
a nyereség hogyan állapíttassák meg, közelebbi útmutatást, ha 



szükséges, a törvény végrehajtási utasítása adhatott volna. 
Ezzel szemben a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy maga a 
törvény tartalmazzon erre nézve utasítást, amely azonban jelen 
alakjában sem olyan, hogy minden kétséget kizárna. Eredetileg 
ez a magyarázó szöveg ugy szólt, hogy „az erdő fájának eladása 
esetén a vételár teljes összegében adóalapul veendő". Ezt a 
szöveget, amelyet az Országos Erdészeti Egyesület méltán ki
fogásolt, mert a nyers jövedelem megadózíatásához vezethetett 
volna, a kormány a fenn már idézett ujabb szöveggel pótolta, 
amely kifejezéseiben helyesebb, de minden kételyt ma sem zár ki. 
Ma sem értjük, hogy miért szükséges a faállomány (vagy fatermés) 
eladásának esetét külön tárgyalni a törvényben, hiszen az erdő
gazdaság rendes főjövédelmi forrása a fatermés eladásából származó 
tiszta nyereség és senki sem gondolt arra, hogy ezt a jövedelem
adó alól kivonja és különösen hangzik, hogy a fatermés eladásáról 
mint eshetőségről szól a törvény, mintha ez kivételes eset volna. 
De ha már minden áron külön kell erről megemlékezni magában 
a törvényben, akkor az erre vonatkozó szöveg legyen teljesen 
kifogástalan. 

Helyes a 16. §. utolsó kikezdésében az a változás, hogy a 
faállomány eladásából befolyó vételár nyers bevételnek veendő, 
de nem szabatos a szöveg folytatása, mely szerint e nyers bevé
telből, „ha az eladás nem tőáron történt, a vételár eléréséhez 
netalán szükséges letarolási, szállítási és egyéb költségek levon
hatók". Ez még mindig félremagyarázható olyképen, hogy a 
tőáron való eladás esetén nem nyers bevétellel, hanem már tiszta 
jövedelemmel van dolgunk, holott tövön való eladás esetén is 
van a vételárból, mint nyers bevételből, a 12. §. szerint levonás
nak helye, mert erdősítési, kezelési, védelmi, őrzési stb. költségek 
az üzemet ebben az esetben éppen ugy terhelik, mint amikor nem 
tőáron, hanem kitermelt állapotban történik az eladás. 

Ha tehát szükséges, talán a pénzügyi személyzet felvilágosí
tására, hogy a törvény 16. §-ának ez az utolsó bekezdése fenn
maradjon, ugy ennek szövege következőképen volna megállapí
tandó. 

„Az erdő faállományának eladása esetén az esedékes vételár 
teljes összegében nyers bevételnek veendő, amelyből azonban, 



ha az eladás nem tőáron történt, a 12. §. értelmében a tőár mellett 
való eladás esetében is eszközlendő levonásokon kivül, a vételár eléré
séhezszükséges letarolási, szállítási és egyéb költségek is levonandók." 

Mellőzte a kormány az Országos Erdészeti Egyesület abbeli 
kívánságát, hogy abban az esetben, ha az erdőgazdaság bevételei 
akár szünetelő üzem, akár az erdő fatermésének több évre előre 
történő eladása esetén egyes években felhalmozódnak, a jöve
delemadó ugyan az egész bevételnek megfelelő tiszta jövedelem 
után fizetendő, de csupán azon adókulcs szerint, amely az egy 
évi fatermésből eredő tiszta jövedelem és az adózó fél netaláni 
más forrásokból származó jövedelmei összegének megfelel. 

Nem méltányos, hogy akkor, amikor szünetelő üzem, vagy 
az erdő fatermésének hosszú időre való lekötése által az erdő
birtokos úgyis károsodik, mert fatermésének értékesítésénél ekként 
nem alkalmazkodhatik az általában mindig lassú emelkedésben 
lévő piaczi faárakhoz, az állam az adókulcs progresszivitásával a 
maga részéről is rendkívüli teherrel sújtsa. Ugy értesültünk, hogy 
egyik előkelő székelyföldi képviselő, kerületének e tekintetben 
való különös érdekeltsége alapján, az |Országos Erdészeti Egye
sület álláspontjának megfelelő módosítást szándékszik a 16. §-hoz 
indítványozni. 

A 17. §-ban kért azt a módosítást, mely az erdőgazdasági 
épületek részére a házadó alól való mentességet állapítja meg, 
a kormány figyelembe vette. 

A 38. §-ra vonatkozólag kifejezett az az óhaj, hogy az adó
kivető bizottságban megokolt esetben az erdőgazdaság is kép
viseletet nyerjen, csak annyiban részesült figyelemben, hogy a 
törvény hangsúlyozza, hogy a bizottság összeállításánál különös 
figyelem fordítandó arra, hogy abban a különféle foglalkozások 
lehetőleg arányosan legyenek képviselve. 

Az általános kereseti adóról szóló törvény szövege ellen 
annak idején különleges erdőgazdasági szempontból nem merült 
fel megjegyzés, de kifogás tárgyát képezte annak indokolása, 
amely a dongakészítést és a saját termékeket feldolgozó fürész
üzemet is kereseti adó alá vonandónak jelzi. Bőven kifejtettük 
annak idején erre nézve álláspontunkat, mely szerint a birtokos 
saját termékeire szorítkozó szenités, a donga és más faragott és 



hasított erdei választékok készítése, a cserkéregtermelés, a saját 
kezelésben álló, saját termékeket megmunkáló fürészüzem, vala
mint a faraktárak a kereseti adó alól kivonandók. 

Sajnos, a pénzügyi bizottság jelentése erre a kérdésre nem 
terjed ki s így bizonytalanságban vagyunk aziránt, hogy a tör
vénynek különben helyes, de általánosan tartott szövege a gyakor
latban miként fog értelmeztetni, de ismételjük, hogy végtelenül 
igazságtalannak tartanok, ha a földadót és jövedelemadót fizető 
erdőbirtokos az erdei üzemmel szoros kapcsolatban álló mellék
üzemei és faraktárai után még kereseti adóval is megterheltetnék. 
Ezek nem különálló vállalkozások s különösen pedig a szenités, 
donga-, szőllőkaró-, kerítésoszlop-, talpfa- stb. termelés, cserkéreg-
apritás és faraktárak tartása nem tekinthető annak. Vitás e tekin
tetben csupán a fürészüzem lehet, amig azonban Ausztriában a 
birtokos saját fűrészei kereseti adó alól mentesek, addig a verseny
képesség fenntartása érdekében ezt nekünk is követelnünk kell. 

Kereseti adó alá természetesen legkedvezőtlenebb esetben is 
az a jövedelmi többlet eshetik, amely onnan származik, hogy az 
illető erdei termék nem nyersen, hanem bizonyos mértékig fino-
mitva kerül eladásra. Vagyis pl. a földadót fizető erdőgazdaság 
a saját fürészüzemnek felszámítja a fa rakodói árát s a fürészüzem 
tiszta jövedelme, amely után kereseti adó fizetendő, ekként álla
pítandó meg. 

A házadóról szóló javaslatban az erdőmunkásoknak átenge
dett házak adómentessége az Országos Erdészeti Egyesület kíván
sága értelmében megállapittatott. 
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