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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

K Ö R R E N D E L E T 

valamennyi főispánnak, alispánnak és közigazgatási bizottságnak. 

A mellékelt „Szabályzat"-ot, mely az erdőtörvény (1879 : X X X I . 
t.-cz.) és az azzal kapcsolatos törvények végrehajtása körében a 
kir. erdőfelügyelőségek és a m. kir. állami erdőhivatalok közre
működése folytán felmerülő s a törvényes határozatok és szabá
lyok szerint az érdekelt felek által megtérítendő eljárási költsé
geknek felszámítására, m e g á l l í t á s á r a , beszedésére és beszállítá
sára vonatkozik, tudomás és használat czéljából 1 példányban 
megküldöm. 

Budapest, 1908. évi deczember hó 16-án. 



1908. évi 27355WA—1. F. M. sz. 

Szabályzat 
a felek által megtérítendő eljárási költségek felszámítása, megálla

pítása, beszedése és beszállítása ügyében. 

A felszámítás tárgya i . 

1. §. 

Ha a kir. erdőfelügyelőség vagy a m. kir. állami erdőhivatal 
(illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság) tisztviselője hivatalos 
kötelességeiből folyólag (hivatalból), illetőleg az arra illetékes 
hatóság felhívására, hivatalának (a kir. erdőfelügyelőségnek, a 
m. kir. állami erdőhivatalnak, illetőleg a m. kir. járási erdő
gondnokságnak) képviseletében olyan ügyben jár el, melyben az 
eljárási költségeket a törvények és szabályok szerint az érdekelt 
feleknek kell viselni, a hivatalosan eljárt tisztviselő a felek által 
megtérítendő eljárási költségeket a jelen szabályzat szerint számítja fel. 

A tisztviselő által felszámitható költségek a következők: a) napi
dijak, b) útiköltségek, c) dologi kiadások. 

A napidijak mértéke. 

2. §. 

A napidijat a tisztviselő annak a fizetési osztálynak meg
felelően számitja fel, melybe tényleges tiszti állása sorozva van. 

A napidijak fizetési osztályonkint a következők: 

az V. fizetési osztályban 21 korona 
a VI. „ » 16 „ 
a VII. „ „ 13 
a VIII. „ „ 10 
a IX. a a 8 a 

a X. a a 7 a 

a XI . a a 6 n 

Az erdőgyakornokok a XI . fizelési osztálynak megfelelő 
napidijat számítják fel. 



A napidíjak felszámításának jogosultsága. 

3- §• 

A napidij azokra a napokra számítandó fel, melyeken a 
tisztviselő a hivatalos eljárás rendén utazott, vagy hivatalos teendőt 
teljesített, tekintet nélkül arra, hogy a naptár szerint számított 
napból a hivatalos eljárásra, vagy utazásra mennyi idő fordíttatott. 

Ha azonban a tisztviselő a hivatalos eljárás rendén saját 
állomáshelyén marad, akkor napidíj-felszámításnak nincs helye. 

Felemelt napidijak. 

4. §• 

Abban az esetben, ha a tisztviselő a hivatalos eljárás rendén 
a magyar korona országainak határát átlépni kénytelen, akkor: 

a) a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok, 
valamint Bosznia és Herczegovina területére nézve, amennyiben 
hivatalos lakásban el nem helyezhető: a 2. §-ban meghatározott 
napidíjnak másfélszeresét (ellenkező esetben csak egyszeresét); 

b) más országok területére nézve pedig a 2. §-ban meg
határozott napidíjnak kétszeresét számítja fel. 

A felemelt napidij csak az olyan napokra számitható fel, 
melyeket a tisztviselő a hivatalos eljárás rendén vagy utazással, 
vagy hivatalos teendőivel foglalkozva egészben vagy részben 
tényleg a magyar korona országainak határán kivül töltött. 

Az útiköltségek felszámításának jogosultsága. 

5. §. 

A tisztviselő útiköltséget arra az útra számit fel, amely a 
saját állomáshelyétől, mint kiindulási ponttól, a hivatalos eljárásnak, 
illetőleg az ezzel kapcsolatos hivatalos teendőknek színhelyére 
(munkahelyre) és onnan vissza a saját állomáshelyére a legrövidebb 
utat képezi. 

A hivatalos eljárás, illetőleg az ezzel kapcsolatos hivatalos 
teendők színhelyén (munkahelyén) szükséges járás-kelés czimen 
utiköltség-felszámitásnak nincs helye; ellenben az egyik munka
helytől a másikhoz vezető ut a felszámításnál figyelembe veendő. 



Az utiköltség-felszámitás tárgyát azokra az utrészletekre nézve, 
amelyek közforgalmi közlekedési eszközökkel tehetők meg, az 
érvényben levő díjszabása szerinti viteldíj és a jelen szabályzatban 
meghatározott egyéb útiköltség, a többiekre pedig a jelen szabály
zatban meghatározott kllométerpénz képezi. 

Közforgalmi eszközök. 

6. §. 

A közforgalmi közlekedési eszközök viteldija a következő 
szabályok szerint számítandó fel: 

a) hajóviteldíjnál az I. osztálynak megfelelő viteldíj: 
b) vasúti viteldíjnál: az V—VII. fizetési osztályú tisztviselők 

által az I., a többi tisztviselő által pedig a II. kocsiosztálynak 
megfelelő viteldíj. 

A közforgalmi közlekedési eszközök viteldijával kapcsolatos egyéb 
útiköltségek. 

7- §• 

Közforgalmi közlekedési eszközökkel megtehető utaknál egyéb 
útiköltség czimen a következő költségek számitandók fel: 

a) a fel- és leszállásnál és közvetlen átszállásnál ,40 fillér, 
várakozással összekötött átszállásnál, vagy közlekedési akadályok 
miatt szükséges átszállásnál 80 fillér kézipodgyász-viteldij; 

b) három napot meghaladó utazásnál egy darab 50 kgr. sulyu 
podgyásznak díjszabás szerinti szállítási dija. 

Kilométerpénz. 

8- §• 

A kilométerpénzt a tisztviselő annak a fizetési osztálynak meg
felelően számítja fel, amelybe tényleges tiszti állása sorozva van. 

A kilométerpénz mértéke a kocsin (illetőleg csónakon) járható 
utakra nézve a következő: 



Magyarországon 
és Horvát-Szlavón 

országokban 
Fiúmé

ban 

k i l o m é t e r e n k i n t 

az V—VII. fiz. osztályba tartozó 
tisztviselők részére 70 fillér 90 fillér 

a VIII—XI. fiz. osztályba tartozó 
tisztviselők részére 50 fillér 60 fillér 

A kocsin nem járható utakra (lóösvényekre, gyalogutakra 
nézve) a fentebb emiitett kilométerpénzek fél összege számítandó fel. 

Az erdőgyakornokok a XI . fizetési osztálynak megfelelő 
kilométer pénzt számítják fel. 

A távolság meghatározásánál a kilométer tizedrészei még 
figyelembe veendők. 

Olyan esetekben, ha az ut egész hosszában közforgalmi 
közlekedési eszközzel tehető meg, vagy ha az ekként kezdődő ut 
kilométerpénz felszámítására jogositó útban folytatódik: a bérkocsidij 
ugy a kiindulás községéből a felszálló állomásig, valamint a 
leszálló állomástól ennek községébe felszámítandó. 

Ha azonban valamely kilométerpénz felszámítására jogositó 
ut kapcsolódik közforgalmi közlekedési eszközzel megtehető 
utrészlethez, akkor a felszálló állomáshoz ennek községéből külön 
bérkocsidij csak abban az esetben számitható fel, ha a tisztviselőnek 
a hivatalos eljárás ügyében az illető községben tényleg időznie 

Olyan községekre nézve, melyekben a bérkocsidijak szabá
lyozva vannak, bérkocsidij czimén mindig a kétfogatú bérkocsi 
dija számítandó fel a díjszabás szerinti pótdijakkal együtt. 

Más községekre nézve abban az esetben, ha a bérkocsidij 
felszámítására jogositó ut hossza a 4 klm-t meg nem haladja, bér
kocsidij czimen 2 (kettő) K, különben pedig a szabályszerű 
kilométerpénz számítandó fel. 

kellett. 



Az utazással összekötött egyéb költségek. 

10. §. 

Az utazással összekötött elkerülhetetlen kiadások (utvám, 
hídpénz) mindenkor felszámitandók. 

Egyéb hasonló kiadások (távirat, küldönczdij stb.), amennyiben 
tényleg felmerülnek és a hivatalos eljárással összekötött utazás 
körülményeihez képest indokoltak, szintén felszámitandók. 

Dologi kiadások. 

11. §. 
Ha a tisztviselő a hivatalos eljárás rendén feladatát képező 

teendők teljesítéséhez anyagokat beszerezni, vagy kisegítő munka
erőt igénybe venni stb. kénytelen, az ily czimen felmerült dologi 
kiadásokat az eljárási költségek között, a kiadások szükségességének 
indokolása mellett s a kiadások tényleges felmerülését igazoló 
hiteles iratok (nyugták, bérjegyzékek stb.) alapján szintén fel
számítja. 

A felszámitás módja. 
12. §. 

A tisztviselő a megelőző szakaszokban meghatározott eljárási 
költségekről — a jelen szabályzat megfelelő §-aira hivatkozva -
részletes „Eljárási költségszámla"-i készit s azt — az esetleg 
szükséges mellékletekkel felszerelve - - az eljárási költségek meg
állapítására illetékes hatóságnak: 

a) vagy közvetlenül adja át a hivatalos eljárásra vonatkozó 
tárgyalási jegyzőkönyv felvétele alkalmával, 

b) vagy pedig — legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül — a 
rendes hivatalos uton (a kir. erdőfelügyelőség, illetőleg a m. kir. 
állami erdőhivatal utján) küldi meg. 

A b) pontban említett mód csak abban az esetben alkalmazható, 
ha az eljárási költségeknek az érdekelt fél terhére való meg
állapítását nem koczkáztatja. 

Közös eljárási költségek felszámítása. 
13. §. 

A tisztviselő a felmerült eljárási költségekről rendszerint 
minden egyes ügyre nézve külön eljárási költségszámlát készit. 



Ha azonban a tisztviselő egyidejűleg, illetőleg egyfolytában 
több olyan ügyben jár el, amely ügyeknek elbírálása egy és 
ugyanazon hatósághoz tartozik, abban az esetben az eljárási 
költségekről, melyek ilyen körülmények közt az illető ügyekben 
érdekelt feleket — részben vagy egészben — közösen terhelőén 
merültek fel, a tisztviselő közös eljárási költségszámlát készit. 

Az ilyen közös eljárási költségszámlában a felszámítás rész
letezésénél minden egyes tételre nézve meg kell jelölni, hogy a 
költségtétel a szóban levő összes ügyeket illeti-e (pl. több erdő
rendészeti áthágási, vagy erdei kihágási ügy folytatólagos tárgya
lásánál az a költség, mely a tisztviselőnek a szolgabiróság szék
helyére történt oda- és onnan visszautazása folytán merül fel); 
ellenkező esetben pedig, hogy a költségtétel melyik ügyet illeti 
(pl. ha az egyik ügyben helyszíni szemle szüksége folytán még 
ujabb költségek is merültek fel). 

A tisztviselő köteles gondoskodni arról, hogy az eljárási 
költség megállapítására illetékes hatóság figyelme a közös eljárási 
költségszámlában érintett minden egyes ügynek érdemleges 
tárgyalásánál felhívassák arra, miszerint az illető ügyre nézve 
közös eljárási költségszámla készíttetett és hogy ez mikor, illetőleg 
mely ügy tárgyalása rendén nyújtatott be. 

Abban a kérdésben, hogy a közös eljárási költségszámla 
szerint érdembe hozott eljárási költségek az egyes ügyekben 
érdekelt felek által milyen arányban, Illetőleg milyen összegekben 
lesznek megtérítendők, az eljárási költség megállapítása rendén 
az erre illetékes hatóság határoz. 

Az eljárási költség elszámolásának jelzése. 

14. §. 

A tisztviselő az eljárási költségszámla czimlapján köteles 
világosan megjelölni, hogy az eljárási költség a m. kir. adó
hivatalba szállítandó be és hogy ott a beszállított eljárási költség 
a „Földmivelésügyi tárcza" javára, még pedig; 

a) amennyiben a kir erdőfelügyelőség képviseletében járt 
e l : a „Kir. erdőfelügyelőségek" czimü segédnaplóban, 

- b) amennyiben pedig a m. kir. állami erdőhivatal (illetőleg 
13 



a m. kir. járási erdőgondnokság) képviseletében járt e l : az „Állami 
kezelésbe vett községi erdők" czimü segédnaplóban számolandó el. 

Az eljárási költségek beszolgáltatásának ellenőrzése. 

15. §. 
A tisztviselő akkor, amikor eljárási költségszámláját az 

illetékes hatósághoz benyújtja, a költségszámla másolatát a m. kir. 
öldmivelésügyi minisztérium számvevőségének erdészeti csoport

jához a rendes hivatalos uton megküldeni tartozik. 
Amennyiben pedig utóbb arról értesülne, hogy az illetékes 

hatóság az érdembe hozott eljárási költségnek a fél terhére való 
megállapítását elmulasztotta vagy mellőzte, errőba m. kir. föld
mivelésügyi minisztériumhoz rendes hivatalos uton azonnal jelen
tést tenni köteles. 

Ha pedig arról szerezne tudomást, hogy az eljárási költségek 
megállapítása a szabályszerű felszámítástól eltérően történt, a 
hatósági intézkedés (határozat, ítélet) rendelkező részének erre 
vonatkozó része ellen indokolt esetben felebbezést tartozik benyújtani. 

Az eljárási költségszámla érvényesítése. 

16. §. 

Az eljárási költség megállapítására illetékes hatóság a hozzá 
benyújtott eljárási költségszámlát, a jelen szabályzat alapján, a 
m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséggel, vagy 
a számvevőségi kirendeltséggel érvényesítteti. 

Az eljárási költségszámlának ez a szabályszerű érvénye
sítése az erdőrendészeti áthágások eseteiben mellőzhetetlenül 
foganatosítandó. 

Az eljárási költség megállapítása, beszedése, beszállítása és el
számolása. 

17. §. 

Az eljárási költséget az illetékes hatóság a hozzá benyújtott 
eljárási költségszámla alapján állapítja meg s a ,-megállapitott 
eljárási költségnek az érdekelt féltől való beszedése, illetőleg be
hajtása iránt annak az intézkedésnek (határozatnak, Ítéletnek) 
rendelkező részében intézkedik, amelylyel a hivatalos eljárás tár
gyát képező ügyet érdemben elintézi. 



A megállapított eljárási költség beszedésére, illetőleg behaj
tására vonatkozó ezen intézkedés keretében, az eljárási költség
számla czimlapján telt feljegyzés szerint, mulhaüanul meg kell 
említeni, hogy a befizetett eljárási költség a m. kir. adóhivatalba 
száll tandó be s hogy ott a beszállított eljárási költség a „Föld
mivelésügyi tárcza" javára, még pedig aszerint, hogy az illető 
tisztviselő a kir. erdőfelügyelőség vagy a m. kir. állami erdőhivatal 
(illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság) képviseletében járt e l : 
a „Kir. erdőfelügyelőségek", vagy másik esetben az „Állami keze
lésbe vett községi erdők" czimü segédnaplóban számolandó el. 

Budapest, 1908. évi deczember hó 16. 
Darányi s. k. 

III. 

KÖRRENDELET 

valamennyi közigazgatási erdészeti bizottságnak. 

27355 I A—1/1908. f. m. sz. — A mellékelt „Szabályzat"-ot, 
mely az erdőtörvény (1879: X X X I . t.-cz.) és azzal kapcsolatos 
törvények végrehajtása körében a kir. erdőfelügyelőségek és a m. 
kir. állami erdőhivatalok közreműködése folytán felmerülő s a 
törvényes határozatok és szabályok szerint az érdekelt felek által 
megtérítendő eljárási költségeknek felszámítására, megállapítására, 
beszedésére és beszállítására vonatkozik, tudomás és használat czél
jából azzal a felhívással küldöm meg, miszerint gondoskodjék 
arról, hogy a „Szabályzat" az azzal egyidejűleg ellátott főispáni, 
alispáni hivatalokat, a közigazgatási bizottságot, valamint a kir. 
erdőfelügyelőséget és a m. kir. állami erdőhivatalt kivéve 
mindazon hatóságok, illetőleg hivatalok (m. kir. pénzügyigaz
gatóság s az e mellé rendelt számvevőség, számv. kirendeltség, 
főszolgabiróságok, rendőrkapitányságok stb.) részére, melyeknél a 
„Szabályzat" használatának szüksége egyáltalán felmerülhet, egy-
egy példányban haladéktalanul megküldessék s ez a szabályzat 
egyidejűleg a vármegye hivatalos közlönyében is közhirré tétessék. 

Amennyiben a küldött példányszám nem lenne elég, erről a 
még szükséges példányszám megjelölése mellett tegyen jelentést. 

Budapest, 1908. évi deczember hó 16-án 
Darányi s. k. 
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IV. 
KÖRRENDELET 

a felek által megtérítendő hivatalos eljárási költségekre vonatkozó „Szabályzat" 
használata tárgyában. 

Valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek és m. kir. állami erdőhivatalnak. 

27355/I /A—1/1908. f. m. sz. — A mellékelt „Szabályzat"-ot, 
mely az erdőtörvény (1879: X X X I . t.-cz.) és az azzal kapcsolatos 
törvények végrehajtása körében a kir. erdőfelügyelőségek és a 
m. kir. állami erdőhivatalok közreműködése folytán felmerülő s 
a törvényes határozatok és szabályok szerint az érdekelt felek 
által megtérítendő eljárási költségeknek felszámítására, megállapí
tására, beszedésére és beszállítására vonatkozik, tudomás és használat 
czéljából a következő utasításokkal küldöm meg: 

1. Jelen rendeletem vételétől kezdve minden olyan esetben, 
amely a szabályzat 1. §-ban foglal meghatározások alá sorozható, 
az eljárási költségek felszámítása tekintetében a szabályzat rendel
kezéseit vétesse irányadóul. 

2. Gondoskodjék arról, hogy az érdekelt tisztviselők az 
eljárási költségek felszámítása tekintetében a szabályzat rendelkezéseit 
szigorú tárgyilagossággal alkalmazzák s nevezetesen az alaptalan, 
vagy kellően meg nem okolható felszámításoktól tartózkodjanak 
s a felszámításnál — amennyire az állam megkárosítása nélkül 
történhetik — arra törekedjenek, hogy az eljárási költségek lehetőleg 
mérsékelten legyenek felszámítva. 

3. Abban az esetben, ha a felszámítás adataiból annak jogosult
sága ki nem tűnnék, vagy ha a szabályzattal nem teljesen egyező, 
illetőleg valamely kivételes felszámítás tétetnék, a tisztviselő a 
költségszámlában az ilyen felszámítást külön megokolni tartozik. 

4. Mivel a szabályzat 1. §-a alá tartozó esetekben a tisztviselő 
mindig hivatalos minőségben jár el, ehhez képest azokat az utazási 
költségeket (kiküldetési illetményeket), amelyeket eljárása rendén 
saját személyét megilletően érdembe hoz, az állammal szemben 
rendes utiszámláinak keretében, még pedig az érvényben 
levő utiköltségszabályzat általános rendelkezéseinek megfelelően, 
számítja fel. 
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eljárási költségekre nézve a rendes utiszámlából volt kivonat 
készítendő és viszont amely szerint ez a kivonat, illetőleg az 
eljárási költségekre vonatkozó számla a rendes utiszámlához csatolva 
volt ide felterjesztendő, a szabályzatban (és illetőleg a szabályzat 
15. §-ában) foglaltakhoz képes megszűnik. 

6. A m. kir. állami erdőhivatalok a szabályzat egy-egy 
példányával az alárendelt m. kir. járási erdőgondnokságokat is 
azonnal ellátják s gondoskodni tartoznak arról, hogy amennyiben 
uj erdőgondnokságok létesíttetnének, a szabályzat azoknak is 
rendelkezésére bocsáttassák. 

Budapest, 1908. évi deczember hó 17-én. 
Darányi s. k. 
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