
(102. §.) A járási közutak hálózata a törvényhatósági közút reví
ziójával egyidejűleg állapítandó meg a törvényhatósági bizottsági 
közgyűlés által. (103. §.) 

A községi közutak hálózata a törvényhatósági és járási közutak 
hálózatainak jogerős megállapítását követő két (2) éven belül 
minden község részéről megállapítandó. Addig is, mig ez meg
történt, a községi közutak hálózatát azon közutak képezik, amelyek 
az 1890. évi I. t.-cz. alapján mint községi (közdűlő) közutak jog
erősen megállapítva lettek. (106. §.) 

A vasúti hozzájáró közutak a jelen törvény életbelépésének 
napjától számított harmadik hónap végéig ama hatóságok által 
veendők át kezelésbe, amelyek illetékesek azon közutakat kezelni, 
amelyekből a vasúti hozzájáró utak kiágaznak. (107. § ) 

E törvény életbeléptének napját a kereskedelemügyi minisz
ter határozza meg, ki annak a belügy-, a pénzügy-, az igazság
ügy- és a földmivelésügyi miniszterekkel egyetértő végrehajtásával 
megbizatik. (112. §.) 
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A földadókataszternek a mivelési ágváltozásokkal 
kapcsolatos kiigazitásáról. 
Irta: Nagy Károly m. kir. erdőtanácsos. 

1909. évi V. törvényczikk, amelyet az „Erdészeti Lapok" 
11. füzetében ismertettem, a tényleges mivelési ágakban 
ujabban beállott változások kiigazítását elsősorban a községi 

elöljáróságok feladatává teszi. Az idézett törvénynek erre vonatkozó 
szakaszai és rendelkezései azonban olyan hézagosak, hogy azokból 
a kiigazítás körül követendő eljárásról sem a községi elöljáróság, sem 
az érdekelt birtokosok nem szerezhetnek teljes útbaigazítást. Neve
zetesen nem nyújt a törvény a felől tájékozódást, hogy ha a bir
tokos a községi elöljáróság által foganatosítandó kiigazításokkal 
nem lenne megelégedve, mi módon kereshet a helytelennek vélt 
kiigazítás ellen orvoslást. 

Ugylátszik, hogy a törvény eme hiányosságának pótlása vé
gett adta ki a pénzügyminiszter folyó évi 19099. sz. a.: „Utasítás 



a földadókataszteri munkálatoknak az 1909. évi V. t.-ezikk értel
mében a tényleges mivelési ág szerinti kiigazítása tárgyában" a 
„Pénzügyi Közlöny" f. évi 13. számában megjelent rendeletét. 

A 13 §-ból álló utasításnak az erdészetet érdeklő részét a 
következőkben ismertetem. 

A mivelési ágváltozások felvétele végett a község határára 
vonatkozó, a m. kir. pénzügyigazgatóság részéről rendelkezésére 
bocsátott kataszteri munkálatokat a községi elöljáróság 30 napi 
közszemlére kiteszi s a községi birtokosokat felhívja, hogy azokat 
átvizsgálván, az állandó mivelési ágváltozásokat az egyes földrész
letek megjelölése mellett jelentsék be. (2. §.) 

Állandó mivelési ágváltozás akkor állapitható meg, midőn 
vagy a talajviszonyok átalakulása, vagy egyéb körülmények követ
keztében a földadókataszteri felvétellel nem azonos mivelési ágon 
folytatott gazdálkodás a vidéken szokásos gazdálkodásnak megfelel 
és tartós jellegű. (Ily változatok pl. uj szőlők ültetése, erdősítés, 
erdők kiirtása, legelők vagy száraz rétek, nádasok feltörése stb.) 

A mivelési ág a tényleges állapot szerint veendő fel, kivéve 
ha igazoltatik, hogy a kérdéses földrészlet az uj mivelési ágban 
csak kivételesen használtatik. Igy pl. valamely erdőállományhoz 
tartozó és az erdei üzemtervben foglalt oly letarolt erdőrészletek, 
melyek az újraerdősítés sikeresebb eszközlése czéljából ideigle
nesen szántóföldül használtatnak, az erdőmivelési ágban meg
hagyandók; ha azonban ily földrészletek jövőbeni használata 
kétes, ez esetben azok a tényleges mivelési ág szerint veendők fel. 

Oly földrészlet, mely terméketlennek volt felvéve, de jelen
leg valamely mivelési ág szerint használtatik, ezen mivelési ágba 
veendő fel; ha pedig a földadó tárgya megszűnt, vagy partszag
gatás vizáradás, elkavicsolás vagy egyéb okok miatt terméket
lenné vált, terméketlen területként jelzendő. 

Az ideiglenes adómentességben részesített uj adóterületeknél 
beállott mivelési ágváltozások nem veendők fel a változási jegy
zékbe. 

A mivelési ágban, esetleg az adótárgyban beállott változáso
kat az illető földrészlet tulajdonosa tartozik bejelenteni. (3. §.) 

A községi elöljáróság a közszemle határidejének lejártá
val a kataszteri telekkönyvet tételről-tételre átvizsgálja s a felek 



részéről be nem jelentett változásokat a mezei vagy erdőőrök 
meghallgatása mellett helyszíni szemlék alapján hivatalból felvenni 
tartozik. Az ily módon megállapított változásokat a változási jegy
zékbe felveszi s a változott földrészlet eddigi kataszteri tiszta jöve
delmét az illető kataszteri birtokivekről bevezeti, a 12. rovatba 
pedig az uj mivelési ágat jegyzi be. Ezen teendőit a községi elöl
járóság a közszemlére történt kitétel idejének lejártától számítandó 
30 nap alatt tartozik befejezni. Ennek megtörténte után a záradék
kal ellátott változási jegyzék a pénzügyigazgatóság utján a katasz
teri helyszinelési felügyelőséghez (kolozsvári kataszteri igazgató
sághoz) beküldendő. (5. §.) A felvett mivelési ág- és adótárgy
változásokat kirendelt szakközegek osztályba sorozzák. E czélból 
a kataszteri becslőbiztos a községekbe kiszáll s a mivelési ág
ban változott földrészleteket az uj mivelési ág azon osztályába 
sorozza, mely a községben ezen mivelési ágra kitűzött mintatér
nek megfelel. 

Az osztályozás két községi (városi) előljárósági tag s az 
esetleg megjelenő érdekeltek közbenjöttével ejtendő meg, kiknek 
meg nem jelenése azonban a munkálat folytatását nem gátolja. 

Az osztálybasorozás befejeztével a becslőbiztos a jegyzéket 
záradékolva aláirja a két előljárósági taggal együtt, s azután az 
illetékes kataszteri helyszinelési felügyelőséghez (kolozsvári katasz
teri igazgatósághoz) terjeszti be, ahol is az uj mivelési ágakba 
történt sorozásnak megfelelő kataszteri tiszta jövedelmet földrész
letenként kiszámítják és a változási jegyzékbe bevezetik. (6. §.) 

A tisztajövedelmi adatokkal kiegészített jegyzéket az emii
tett hivatalok a községi elöljáróságnak 30 napi közszemlére leendő 
kitétel végett megküldik. Az elöljáróság a változott földrészletek 
birtokosát a jegyzék kitételéről értesíteni tartozik azzal, hogy a 
netalán sérelmesnek vélt sorozás ellen felszólalásaikat az elöl
járóságnál jelentsék be. A 30 nap leteltével a jegyzéket az Írás
ban beadott felszólalásokkal együtt az elöljáróság az illetékes 
kataszteri helyszíni felügyelőségnek (kolozsvári kataszteri igazgató
ságnak) megküldi. (7. §.) 

A változási jegyzékeket a megyei előadó átvizsgálja s a fel
szólalásokat a helyszínén megint két községi (városi) elöljáróság 
és az esetleg megjelenő birtokosok vagy képviselőik közbenjöttével 



részletről-részletre megvizsgálja. A helyszíni eljárás befejeztével a 
jegyzéket szabályszerűen záradékolva a jelenvoltak aláirjáksaztaközs. 
elöljáróság megint beküldi a kat. helyszíni felügyelőségnek (8. §.) 
A felügyelőség vagy igazgatóság aztán a felszólalások helyszíni 
vizsgálatának eredményét kiszámítja s a beállott változásokat a 
kataszteri telekkönyvben, valamint a községektől bekivánandó 
kataszteri birtokivekben és részletes osztálykivánatokban keresztül
vezetteti s a változott birtokivekről különbözeti összehasonlító 
kimutatást készit, melyeknek a pénzügyminisztertől nyert jóvá
hagyása után az illetékes kir. pénzügyigazgatóságot a földadó 
törzskönyv megfelelő kiigazítása, valamint a földadónak az uj 
tiszta jövedelem alapján 1910. évi január hó 1-től leendő előírása 
és az esetleg ez időponttól szükséges adókiegyenlités elrendelése 
végett értesiti. A kiigazított birtokiveket a községnek egyidejűleg 
kiadja. (9. §.) 

Ezen kiigazítások néha szükségesek olyan községekben, ahol 
részletes kataszteri felmérés vagy műszaki helyszínelés alapján 
szükségessé vált uj kataszteri munkálat a folyó évre előirányozta-
tott, avagy tagosítás, legelő- és erdőelkülönités vagy egyéb birtok
rendezés miatt uj kataszteri munkálat szerkesztése van folyamat
ban. A változások ezen munkálatoknál is lehetőleg f. év nyarán 
befejezendők. (10. §.) Irodai helyiségeket, az ott működő közegek 
részére lakást, gyalognapszámokat, anyagokat, fuvarokat, hátaslova
kat és ladikokat a községek ingyen tartoznak adni. (13. §.) 

ú£ ú% ó£ 

Erdőgazdasági mozgalmak Franczia- és Angol
országban. 

I. 

z erdők rendszeres irtásának végzetes következményeit sokáig 
nézte közömbösen Francziaország. Csak kevesen akadtak, 
akik elég józanok voltak fölismerni az erdők pusztulásának 

az ország éghajlati viszonyaira s folyamrendszerére gyakorolt 
káros hatásait. Az utóbbi évek sűrűn megismétlődő katasztrófái 
azonban, melyeknek romboló munkáját súlyosan sinlették meg a 


