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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK.
I.

A községi vadászterületek
bérbeadása
tárgyában
megtartott
nyilvános
árverés eredményének jóváhagyására
a község
képviselő
testülete jogosult,
mely intézkedésnek
természetes
folyománya
az,
hogy ha az árverés eredményét
kielégítőnek
nem találja,
kellő
megokolással
az árverés eredményétől
a jóváhagyást
meg is tagad
hatja s kedvezőbb
eredményre való kilátás
mellett ujabb
árverést
rendelhet el. (335611903.
K sz.)
II.
/. A vadászterületek
bérbeadása
tárgyában hozott várost tanácsi
határozatok
ellen beadott jogorvoslatok
a város
törvényhatósági
bizottságának
hatáskörébe
nem tartoznak,
s az 1886: évi XXI.
törvényczlkk
75. §-ának rendelkezései,
melyek szerint a
törvényha
tósági joggal felruházott
városok tanácsának
határozatai
a város
javadalmait,
vagyonát és gazdászatál
érdeklő ügyekben a közgyű
léshez felebbezhetők,
a községi vadászterületeknek
nyilvános
árverés
utján történt bérbeadása
tárgyában
hozott határozatokra
nézve
az 1883. évi XX. törvényczlkk
3. §-ának
második
bekezdésében
foglalt rendelkezéssel
szemben nem
alkalmazhatók.
2. A községi vadászterületeknek
nyilvános
árverés utján való
bérbeadása
esetén, ha az árverési feltételekben
az utóajánlat
utján
ígéret kifejezetten
megengedve
nincsen, az árverés tárgyát
képező
vadászterület
az árverés jogi hatálya
értelmében
a
legmagasabb
ígéretet tett árverelőnek adandó át. (3360/1903.
K sz.)
III.
A községi
vadászterületek
feltétlenül
bérbeadandók
s
ajándékozás
tárgyát nem képezhetik.
(3263/1903.
K sz.)

azok

IV.
Községi vadászterületre
vonatkozó
árverési feltételekbe
felvett
olyan Intézkedés, mely szerint bárki, ki vadászati
kihágás miatt el
lett ítélve, sem árverés, sem átruházás
utján a vadászati jog
bérletét
meg nem szerezheti
— joghatálylyal
nem bir. (2454/1903.
K sz.)
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V.
A kőszén kiaknázása
az ingatlan
használatával
kapcsolatos
és a tulajdonos
akaratától függő gazdasági
teendők körébe soro
zandó, és mint ilyen felől való intézkedés,
az 1898. évi XIX.
törvényczikk
25. §-a értelmében, a volt úrbéresek
erdejének
közös
birtokosai
gyűlésének
hatáskörébe
tartozik;
a
köszénbányászás
utján elérhető haszonvételek
értékesítése pedig rendszerint
nyilvános
árverésen
eszközlendő.
3403/1903. K. sz. O Felsége a király nevében a magyar királyi közigazga
tási bíróság az a.-i volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő erdő közös birtoko
sai gyűlésének kőszén kutatása és kiaknázása kérdésében hozott határozata ellen
beadott panasz tárgyában M. vármegye közigazgatási bizottságának 1903. évi
július hó 15. napján 2557. szám alatt hozott határozata ellen F. Illés által beadott
panaszt 1903. évi deczember hó 9. napján tartott nyilvános ülésben tárgyalás alá
vévén, következőleg itélt: A magyar királyi közigazgatási bíróság a panaszt
elutasítja. Indokok : Az a.-i volt úrbéresek osztatfen tulajdonában lévő erdő közös
birtokosai gyűlésének azt a határozatát, a melylyel beleegyezését adta, hogy a
panaszló F. Illés a közös ingatlanon kőszén után kutathasson, bányát nyithasson
és kiaknázhasson, M. vármegye közigazgatási bizottsága megsemmisítette. — A
megsemmisítő határozat ellen él F. Illés panaszszal. — Az országbírói értekezlet
által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályok VII. része 1. §-ában foglalt
rendelkezés következtében a kőszénbányák mivelése csakis a földbirtokos
belegyezése mellett történhetik, aki saját földbirtokában a kőszénbánya nyitásától
minden idegen bányamivelőt kizárhat még akkor is, ha maga a kőszenet kiter
melni nem is akarja. — A kőszén kiaknázása tehát az ingatlan használatával kapcso
latos és a tulajdonos akaratától függő gazdasági teendők körébe sorozandó, és mint
ilyen felől való intézkedés, az 1898. évi XIX. törvényczikk 25. §-a értelmében, a
volt úrbéresek erdejének közös birtokosai gyűlésének hatáskörébe tartozik. — A
közös erdőben való köszénbányászás utján elérhető haszonvételek értékesítésének
szabályait az idézett törvény külön nem határozza meg, s arra nincs adat, hogy
e részben a közös birtokosok által megállapított szabályzat rendelkeznék. —
Különös rendelkezés hiányában tehát megfelelően alkalmazandó az idézett törvény
ben a fatermékek értékesítése iránt való rendelkezéseknél nyilvánuló az az elv,
hogy nagyobb értékű termény rendszerint nyilvános árverésen értékesítendő.—
Minthogy pedig a kőszén kitermelése iránt hozott gyűlési határozat ettől az
elvtől elért és minthogy a vállalkozó által fizetendő összeg nem a kitermelendő
kőszén mennyisége szerint, hanem minden tényleges alapot nélkülöző átalány
összegben határoztatott meg s ekkép az sem állapitható meg, hogy a czélba vett
értékesítés az adott körülmények között a nyilvános árverésnél előnyösebb : a
közigazgatási bizottság törvényszerűen határozott, midőn a közös birtokosok
gyűlésének számos birtokos által megtámadott határozatát megsemmisítette.
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VI.
Ha a községi vadászterület
bérbeadása
czéljából tartott
résen a községi biró mint árverelő résztvett, — az árverés
semmisítendő.
(378611903.
K sz.)

árve
meg

VII.
Vadászterület
nyilvános árverése alkalmával
tett ígéret teljesí
tésére az az árverelő,
akinek
ajánlatát
meghaladó
magasabb
ígéret adatott
be, — hacsak ajánlatának
fentartására
a megejtett
árverés alkalmával
vagy azután külön nem nyilatkozik,
— jogilag
nem kötelezhető.
(4318,1903.
K sz.)
VIII.
Ha a községi vadászterület
az 1883: XX. törvényczlkk
3. §-ának
2. bekezdése értelmében több részletben
van bérbeadva, s a bér
jövedelem
az érdekelt birtokosok közt osztatik fel, az egyes részle
tek után befolyó bérjövedelmek
nem együttesen
az összes
érdekelt
birtokosokat
illetik, hanem külön-külön
azok a birtokosok közt
osztandók fel blrtokaránylag,
a kiknek
az egyes vadászterületekbe
eső
birtokaik
a bérbeadás tárgyát képezték. (304911903.
K- sz.)
IX.
/. Erdei termékeknek
mások földjén
való átszállítása
kérdé
sénél az égetett mész Is erdei terméknek,
Illetőleg erdei
mellékter
méknek
minősítendő.
II. Erdei termékeknek
mások jöldjén való átszállításánál
adott
törvényes kedvezmény
beltelkekre nem
vonatkozik.
III. A szóban levő átszállítási
kedvezmény
nem terjed ki a
netán szükségessé
váló rakodóhelyek
megszerzésére
nézve.
IV. A közigazgatási
bíróság hatáskörébe
csupán az
átszállí
tásnak engedélyezése
és feltételeinek
megállapítása
tartozik,
ellen
ben iparvágány
létesítése
és az átszállításra
szolgáló
közutak
mikénti
igénybevétele
tekintetében
a kereskedelmi
miniszter
bir
hatáskörrel.
1102/1904. K. szám. Ő Felsége a király nevében a magyar királyi közigaz
gatási bíróság itj. Cz. László, D. István és társa, valamint P. Ferencz b.-i lako
soknak a S. Dezső k.-i lakos részéről a D. község határában levő erdei termékek
mások területén való átszállítására kért engedély tárgyában B. vármegye köz
igazgatási erdészeti bizottsága által 1903. évi április hó 18-án 1650. szám alatt
hozott határozat ellen benyújtott panaszait 1904. évi márczius hó 29-ik napján.
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tartott nyilvános ülésben tárgyalás alá vévén, következőleg ítélt: A magyar királyi
közigazgatási bíróság S. Dezső k.-i lakosnak a gróf B. Aladár és neje B. Vilma
grófnőtől D. község határában megvásárolt 4500 kataszteri holdnyi erdőbirtok
erdei termékeire, s ezek között a mészre nézve és a mások területén kért átszál
lítást 20 év tartamára, a közigazgatási erdészeti bizottság által megjelölt irány
ban, a megvett erdő határától B. községig oly kötelezettség mellett engedélyezi,
hogy az igénybe veendő terület után kataszteri holdankint az érdekeltek között
haszonaránylag megosztandó 36 koronát tartozik évenkint előre fizetni és 3000
korona biztosítékot letenni. Ellenben a bíróság a panaszoknak a részben, hogy
farakodó helyek czéljaira kivánt területek, valamint a már rendelkezésére álló
utakon kivül általában nem valamely gazdasági mivelési ághoz tartozó teriiletek
az átszállításnál igénybe vehetők ne legyenek, továbbá, hogy az engedély az R.
község határában levő 1500 kataszteri holdnyi erdőterületre ki ne terjesztessék,
helyt ad. Egyúttal a bíróság kötelezi S. Dezső engedélykérőt, hogy a közigaz
gatási erdészeti bizottság határozatával már terhére rótt és az 1903. évi deczember
hó 4. és 5-én ezen b róság rendelkezése fo'ytán megtartott póttárgyaláshoz
kiküldött hatósági közegek és szakértők ujabban felmerült 245 korona 80 fillér
uti illetményein kivül Cz. László részére 150 korona, D. István és társai részre
85 korona 45 fillér, végül P. Ferencz részére 120 korona költséget jelen ítélet
kézbesítésétől számított 15 nap alatt különbeni közigazgatási végrehajtás terhe
alatt térítsen meg. Indokok:
S. Dezső k.-i lakos illetve czég a fejezetben idézett
határozattal, az 1879. évi XXXI. törvényczikk 178. §-a alapján engedélyt nyert
arra, hogy a D. község határában Gróf B. Aladártól és nejétől B. Vilma gróf
nőtől megvett 4200 kataszteri holdnyi és a R. község határában fekvő, a n.-i
gör. kath. püspökség tulajdonában tartozó mintegy 1500 kataszteri holdnyi
erdőbirtok összes tűzi- és épületfáját, összesen mintegy 900.000—1,125.000,
illetve 1,200.000—1,425.000 köbméter fatermékek, valamint az erdőben nyerhető
és hasznosítható, bármi néven nevezendő melléktermékek a külön engedélyezés
alatt álló iparvasuton, az e czélból és a rakodóhelyek létesítése czéljából szükséges
idegen területek igénybevételével 25 évig át, illetve kiszállíthasson és köteleztetett
nevezett engedélyes, hogy a törvény értelmében 3000 korona biztosítékot tegyen
le. Ezen határozat ellen a fent nevezett panaszlók a következő észrevételeket
emelték: 1. Ifj. Cz. László kifogásolja, hogy az engedély 25 évre adatott meg
és nem csak az erdei termékek, de más anyagok, úgymint mész szállítására is
kiterjesztetett, továbbá, hogy nemcsak a d.-i erdőre, hanem a gör. kath. n.-i püs
pökség R. község határában levő erdejére is érvényesnek mondatott ki, holott
engedélyt kérő ezt az erdőt meg nem vásárolta. Továbbá vitatja, hogy az úrbéri
erdő és legelőelkülönités alkalmával megállapittatott az útvonal, melyen vasút
építhető volna a S. által megvett erdő termékeinek kiszállítására, különben az
eddigi erdei uton is szekereken kiszállítható a fa, minek beigazolására kér szakér
tők közbenjöttével helyszíni szemlét elrendelni. Különösen sérelmesnek tartja,
hogy a faanyag összegyűjtése, illetve raktározása és mészkemencze felállításához
szükséges idegen terület igénybevétele is engedélyeztetett. Az engedélyes által
megajánlott kártalanítást nem fogadhatja el, mert iparvállalatot szándékozik
létesíteni és ebből 8000 korona jövedelemre számit, azért kért 4000 korona évi,
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béit a tőle elfoglalandó területért. Felhozza még, hogy a biztosíték nincs arány
ban a folyamodó által teendő százezrekre rugó beruházások értékével, kéri azt
50.000 koronára felemelni és a folyamodót 600 korona eljárási költségeiben
marasztalni. 2. D. István és társai azt vitatják, hogy a b.-i ut a fakiszállitási czélokra
teljesen megfelel, hogy a lerakodóhely megállapítása illetve erre a czélra idegen
területeknek elfoglalása törvényesen meg nem engedhető. Kifogásolják, hogy a
megengedett útirány által beltelkeik is érintetnek, továbbá, hogy a biztosíték
csak 3000 koronában állapíttatott meg, kérik azt 15.000 koronára felemelni. A
megajánlott kártalanítást ők sem fogadják el és költségeiket az engedélyes ter
hére 85 korona 45 fillérben kérik megállapítani. 3. P. Ferencz állítja, hogy
folyamodónak van ufja, melyet jogelődje is használt a fatermékek kiszállítására,
ez a b.-i ut, sőt kijelöltetett egy más útvonal is a legelő- és erdőelkülönités
során, az engedélyes tehát ott építsen vasutat. Tagadja, hogy az 1879. évi
XXXI. törvényczikk 178. §-a vasútépítésre adna jogot, illetve e czélból idegen
terület elfoglalására. Vitatja, hogy a kérdéses erdőkből a vasúti állomásig vezet
nek utat, melyek bizonyos befektetéssel a fatermékek kifuvarozására alkalmasakká
tehetők, kéri ennek bizonyítását helyszíni szemle és szakértők közbenjötte utján
elrendelni. Neki is van B.-n fa- és agyagüzlete, melynek czéljaira szüksége van a
S. által igényelt területre. Egyébként a lerakodó helyre idegen terület igénybe
vétele a fentebb idézett törvényszakasz alapján meg nem engedhető, sem az, hogy
folyamodó meszet is akar szállítani és uj mészkemenczéket felállítani. Iparvasut
csak egyenes vonalban engedélyezhető, mig a panaszolt határozat a meredek
ségek elkerülése végett görbe vonalban kerülő iránynyal engedélyezi a vasút
létesítését. O is kifogásolja, hogy az engedély 25 évre adatott és hogy az elvont
haszon megállapításánál a földek haszonértéke vétetett alapul, holott neki fa- és
agyagáru üzlete van s igy a sinek lerakása által egész földje értéktelenné válik,
és az alapul vett haszonbérek különben is alacsonyan vétettek fel. Végül a
biztosítékot panaszló 50.000 koronában kéri megállapítani és az engedélyest
500 korona eljárási költségeiben marasztalni. Mindhárom rendbeli panasz S.
Dezső engedélyesnek kiadatván, nevezett vádiratában kiterjeszkedik a panaszokban
felhozottak nagy részére és a panaszok elutasitásával nevezetteket egyetemlegesen
800—800 korona költségben marasztalni kéri. Miután még a védirat a panaszló
felekkel közöltetett és a magyar királyi földmivelésügyi miniszter szakvélemény
adása iránt megkerestetett volna, a magyar királyi közigazgatási bíróság 1903.
évi november hó 3-án tartott ülésében 3341. szám alatt hozott végzésével,
tekintettel arra, hogy egyfelől panaszlók azon állításuk igazolására, mely szerint
a szóban levő erdei termékek a meglevő uton kiszállíthatók, községi bizonyítvá
nyokat mutattak fel, viszont a kérvényező és a meghallgatott szakértők ezzel
szemben azt hozták fel, hogy a kérdéses út részint rossz karban léte, részint a
terepviszonyok miatt a kérvényező d.-i fatermékeinek kiszállítására nem használ
ható, azonban a tárgyalási iratok sem az út jellegére, sem annak állapotára
kétségtelen adatokat nem tartalmaztak, elrendelte, hogy a közigazgatási erdészeti
bizottság a kérvényező és a panaszlók meghívásával, valamint az erdőfelügye-lőség és az államépitészeti hivatal szakközegeinek közbenjöttével a D. községtől,
illetve a B. patak völgyétől B.-ig vezető út állapotának, és a kérdéses erdei
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termékek kiszálitására alkalmas vagy alkalmatlan voltának kideritése czéljából,.
helyszíni bejárást tartasson. — Ebben helyszíni bejárás 1903. évi deczember hó
4. és 5. napján megtartatván, az erdészeti bizottság az arról szóló jegyzőkönyvet
a bekivánt egyéb adatokkal és tárgyalási iratokkal együt ezen bírósághoz fölter
jesztette, a bíróság pedig tekintettel a kérdésnek fontosságára és szakszerű megbirálást is igénylő jellegére, de az egyik panaszló P. Ferencz kérésének is meg
felelően, a magyar királyi kereskedelemügyi minisztert a helyszíni bejárás alapján
tárgyalt kiszállítási módozatoknak — az út helyreállítása, és iparvasut épitése
szempontjából való szakszerű felülvizsgálata iránt megkereste, minek folytán
nevezett miniszter közölte ezen bírósággal szakközegeinek a fenébb jelölt szem
pontokból irányadóul elfogadott véleményét, mely némi csekély — a dolog
lényegét nem érintő számszerű helyesbitésekkel — megerősíti a helyszíni
bejáráson résztvett szakközegek véleményét. — Az 1879. évi XXXI. törvényczikk
178. §-a szerint minden földbirtokos megengedni tartozik, hogy idegen erdei
termékek bármily mivelési ághoz tartozó földjein illetőleg magánútjain átszállittassanak, ha azok az erdőből különben éppen nem, vagy csak tetemesen nagyobb
költséggel lennének elhordhatók. Ebből következik, hogy mindenekelőtt az a
kérdés mérlegelendő, fenforognak-e a jelen esetben a kiszállítás nehézségeire
nézve a törvényben megjelölt körülmények. Ezekre nézve az ismételve megtartott
helyszíni tárgyalások során megállapittatott, hogy a b.-i községi közdűlő úton,
mely a panaszlók által a fatermékek kiszállítására alkalmasnak jeleztetett, sok
helyütt igen meredek kapaszkodók, illetve meredek sziklatömbökkel borított
lejtők vannak, továbbá, hogy ezen útvonal egyáltalán nincs kiépítve, és nem
annyira út mint inkább csapás, és még a községek belterületén sincs rendesen
fentartva. Ezen út tehát jelenlegi állapotában erdei termékek nagyobb mérvben
való kiszállítására általában alkalmatlan és csak akkor válnék alkalmassá, ha az
teljesen és újonnan nyomjeleztetnék és a rendkívül meredek szakaszok, serpentinek beiktatásával mérsékelteinek, mely útépítési munkálatok a S.-Körösön és K.
csatornán építendő két uj híddal együtt, mintegy 114.000 koronába kerülnének.
De ezen út kiépítésénél a S. Dezső által megvett 4500 kataszteri holdnyi D. -i
erdőnek csak mintegy 600 holdat tevő, részben már kiszálalt és megritkított
területén remélhető mintegy 60.000 m fatermékek szállíthatók ki, vagyis azon
erdőrész termékei, mely fekvésénél fogva ezen útra gravitál. Hogy tehát folya
modó a többi erdőrészek termékeit is ezen az úton szállíthassa ki, szükséges
volna a d.-i utat a B patak völgyével — a melynek két oldalán az erdőterület
zöme elterül, egy teljesen uj úttal összekötve, és folytatólag a M. hegygerincz
és D. község közt szintén uj útat építeni. Ezen utak költsége — tekintettel a.
nagy természeti nehézségekre 100.000 koronára tehető, vagyis az utak épitése
összesen 214.000 korona befektetést igényelne. Ehhez hozzáadva a szállító fuvarok
beszerzésére, továbbá az istállók és cselédlakok építésére szükséges 125 520
koronát, az összes befektetési költség 339.520 koronát tenne ki, ha S. Dezső d.-i
erdei termékeinek a B. völgytől a d.-i útra vezető összekötő úton és a d.-i úton
való kiszállítására volna utalva. Ezen költségek évi törlesztését — a kereske
delemügyi miniszter központi szakközegeinek véleményéhez képest némi helyes
bítéssel — számba véve, 50.000 m évi szállításánál 1 m fa kiszállítására,
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4 korona 44 fillér költség esnék, melynek a fa köbméterenkint 88 fillérre tehető
termelési és rakodási költségeit is hozzáadva, 1 m faanyagnak összes költsége
5 korona 27 fillérbe kerülne. Minthogy pedig egy vaggon bükktüzifa a b.-i
állomáson és a többi szomszédos birtokosok által beszolgáltatott értékesítési adatok
szerint 76 korona, 20 köbméter egy vaggonra számítva, jut lm -re 3 korona
80 fillér, vagyis ezen útvonalon a fa köbméterenkint 1 korona 47 fillér veszte
séggel volna csak kiszállítható. — Áttérve arra az esetre, ha a d.-i erdei ter
mékek kiszállítása a B. völgy torkolatáig vasúton és a B. torkolatától szekéren
eszközöltetnék B.-ra, az esetben a befektetési es szállitási összköltségből — melyek
a bejárási jegyzőkönyvben részletezve vannak, de az említett szakvélemény alap
ján némileg szintén helyesbítendők, évenkint 45.000 m szállítást feltételezve 1
m fára 2 korona 59 fillér költség esnék, melyhez hozzáadva az 1 korona 43
fillérre tehető termelési és rakodási költséget, 1 m fa termelése s kiszálliása
4 korona 02 fillérbe, tehát a 3 korona 80 fllér értékesítési ár mellett, 22 fillérrel
még mindig többe kerülne, mint a mennyiért az értékesíthető. E mellett mindkét
esetben idegen területek igénybevétele elkerülhetetlen volna. Miután továbbá
B. községnek 1903. évi július 25-én 1722. szám alatt kelt nyilatkozatából kitűnik,
hogy a panaszlók által emiitett az az útvonal, mely az úrbéri erdő- és legelőelkülönités alkalmával a B. völgy nyilasától a vasút felé terveztetett, ki nem
épült, sőt annak irányában beépített telkek vannak és többek közt a b.-i gör.
kath. templom is ott épült; ezekből nyilvánvaló, hogy jelen esetben a jelzett
útirányokban és módon a d.-i erdő termékeinek kiszállítása részint oly költségbe
kerülne, részint pedig oly nehézségekbe ütköznék, melyek folyamodó részére
az átszállításnak a közigazgatási erdészeti bizottság által megjelölt irányban és
módon való engedélyezését annyival inkább indokolttá teszik, mert az 1879. évi
XXXI. törvényczikk 178. §-a az ott megjelölt körülmények fenforgása esetében
az átszállítást általában engedélyezvén, a nélkül, hogy a szállitási módokat fel
sorolná, ebből okszerüleg következik, hogy a törvény az átszállítási engedélyt
minden szállitási módra megadta, illetve kiterjesztette, mert másfelől a tárgyalási
iratok igazolják, hogy a jelen esetben ez az egyedüli átszállítási mód, a mely
mellett a kérvényező mérsékeltnek tekinthető haszonra tehet szert, tehát a
kiszállítást észszerüleg egyáltalában eszközölheti. Az átszállítási engedélyt természet
szerűleg a mészre nézve is meg kellett adni, mert a törvény nem a fatermékek,
de az erdei termékek átszállításáról szól és igy az égetett mész, mint erdei
melléktermék, ezen engedély alól nem vonható ki. Viszont miután S. Dezső
kifejezetten csak a d.-i 4500 kataszteri holdnyi erdőterület termékeinek átszállítása
iránt folyamodott és azt, hogy a n.-i gör. kath. püspökség szomszédos 1500
kataszteri holdnyi erdejét is megvásárolta volna, nem igazolta, miután továbbá
a póttárgyalási jegyzőkönyv szerint is megállapittatott, hogy a d.-i erdőnek
mintegy 600 holdnyi részletéből a faanyag nagyobb befektetések nélkül a d.-i
úton is kiszállítható és igy az engedélyezett irányban alapul véve a kérvényező
által is 50.000 m -ie számított évenkinti szállítást, a d.-i erdőterületnek erre utalt
legfeljebb 1,000.000 m -nyi faanyaga 20 év alatt kiszállítható; végül, miután az
1879. évi XXXI. törvényczikk 178. §-a az erdei termékek átszállítását világosan
csak a bármely mivelési ág alá tartozó földeken és a magánutakon biztosítja és
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igy a nem mivelési ágakra, jelesül a beltelkekre ezen kedvezményt kiterjeszteni
nem lehet: ezeknél fogva az átszállítási engedélyt a d.-i erdőre — ezen erdő
határától B. községig terjedőleg a beltelkek kizárásával, és 20 év tartamára korlá
tozni kellett. Az átszállítási engedély feltételeképen az igénybe veendő területek
elvont hasznának ellenértéke azért állapíttatott meg kataszteri holdankint évi 36
koronában, mert tekintettel kellett lenni az engedély hosszú tartamára, az ezen
idő alatt elölállható jövedelmi növekedésre, és az eldarabolt telkek mivelési
nehézségeire. Másfelől annál magasabb kárpótlás nyújtására az engedélyes azért
nem volt kötelezhető, mert az engedély a beltelkek kizárásával csakis a mező
gazdaságilag használt s az átszállításra felhasználható legközelebbi úton és utczákon kivül eső, illetőleg az erdőterület és ezek közé eső kültelkekre nézve adat
ván meg, azt a panaszlók nem igazolták, hogy igénybe veendő területeik után
nagyobb haszonban részesülnének. Önként érthető, hogy a holdankint megálla
pított bérösszegnek a tényleg igénybe veendő területek között haszonaránylag
az egész engedély tartamára leendő megosztása iránt ezen bírói ítélet végre
hajtásaként a közigazgatási erdészeti b'zottságnak álland tisztében az érdekeltek
meghallgatásával intézkedni. A biztosíték a törvény értelmében részben az elvont
haszon fejében fizetendő kárpótlás és az előállható károk valamint az előbbi
állapotba való visszahelyzés költségei arányában állapíttatott meg 3000 koroná
ban, annak más alapon kért felemelését tehát nem lehetett indokoltnak elfogadni.
Nem lehetett a megadott engedélyt a rakodóhelyek igénybe vételére sem kiter
jeszteni, mert ott, a hol az 1879. évi XXXI. törvényczikk alapján rakodóhelyek
megszerzéséről lehet szó, mint pl. a törvény 198. §-a szerint a tutajozásnál és
fausztatásnál a törvény ezt világosan megengedi, sőt kisajátítási jogot is ad, a
178. §-ban azonban az erdei termékeknek mások földjein vagy utain csak
átszállítását engedélyezi. Miután pedig a bíróság hatáskörébe csak az átszállítás
nak engedélyezése és feltételeinek megállapítása tartozik, ez az ítélet az ipar
vágány létesítését és e czélra az átszállításnál egyébként önként érthetőleg sza
badon használható közutak mikénti igénybevételét nem érinti. A költségek azért
voltak S. Dezső engedélyes terhére a körülmények méltányos figyelembe vételével
megszabott összegek erejéig megállapitandók, mert az eljárás annak érdekében
történt. Saját ügyvédje részében ellenben felszámítás hiányában költséget meg
állapítani nem lehetett. Végül megjegyeztetik, hogy az ujabb helyszíni bejárás
alkalmával M. György és Cz. Nucz érdekeltek visszavonták ugyan panaszukat
azonban miután panaszukat D. István és társaival együttesen nyújtották be,
ezekre nézve pedig a panasz fennállónak tekintendő a panasz visszavonása a
bíróság döntését nem befolyásolhatta.
j

X.
A vadászati
törvény annak a rendelkezésének,
hogy ha a
vadászati
jog bérbeadásából
befolyó évi tiszta jövedelem felosztásának
aránya
a tulajdonosok
között blrtokarányában
nem lenne megállapítható,
az
egész jövedelem
a községet Illeti, mely azt közigazgatási
czélokra
fordítani
köteles, nem tulajdonitható
az az értelem, hogy az a jöve-
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delemnek az emiitett arányban való felosztása feltétlen
lehetetlensége
kívánná, hanem elegendő' az is, hogy a fenforgó körülmények
között
az arány megállapítása
csupán czélszerüségi szempontokból,
— pl. az
illető' összeghez képest aránytalan
munka és költség miatt, — nem
lehetséges.
(23471904.
K sz.)
XI.
Olyan esetben, midőn a földbirtok
érdekében felmerülő
községi
költségek fedezése czéljából csakis a földadó arányában
kivetendő
községi
adó kivetésének
szüksége
van, akkor a vadászati
bér
jövedelem
első sorban ennek a földbirtok
érdekében
felmerülő'
szükségletnek
fedezésére
szolgál és csakis a még fenmaradó
feles
leg fordítható
általános közigazgatási
czélokra. (3254/904.
K~- sz.)

