
A lap czélja művelni, fejleszteni az élő természet szeretetét, 
terjeszteni a természeti ismereteket. Állandó melléklete „Mi újság 
az állatkertben?" mely a székesfőváros állatkertjének aktuális ese
ményeiről emlékezik meg. 

A folyóirat minden hó 1-én és 15-én jelenik meg. Előfizetési 
ára egy évre 8 K. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
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A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Bartha Ábel erdőtanácsosi 
cimmel é s jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt Beszterczéről Zalaeger
szegre s megbizta a zalaegerszegi m. kir. állami erdőhivatal vezetésével, — továbbá 
Biloveszky Béla m. kir. főerdőmérnököt Budapestről Rimaszombatba s meg
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

KÖRRENDELET. 
Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak. 

13151/1914/1 A/ l . szám. — Hivatkozással folyó évi 1998. eln 
számú intézkedésemre, amelylyel a m. kir. pénzügyminiszter ur 
által kiadott 50000/1913. P. M. számú, a közadók kezelésére nézve 
érvényben lévő törvényeket és szabályokat összefoglaló hivatalos 
összeállítást megküldtem, felhívom, hogy annak az erdőgazdaságot 
közelebbről érintő VI. fejezetét, illetve a VI. fejezetnek 98—119. §-ait, 
amelyek az elemi csapások esetén adható adóelengedések körüli 
eljárásokra vonatkoznak, behatóan tanulmányozza át s az erdei 
elemi károk eseteiben a m. kir. pénzügyigazgatóság esetleges meg
hívására adandó szakvélemények előterjesztésénél az összeállítás 
116. §-ában megállapított alapelveket tartsa szem előtt. 

Felhívom továbbá, hogy ezen rendeletem másolatának ki
adása mellett, az ide megfelelő számban csatolt s a fent idézett 
50000/1913. számú P. M. összeállítás 98—119. §-ait magában foglaló 
különlenyomatokat az alantas erdőgondnokságoknak a 116. § ban 
megjelölt alapelvek szigorú betartására való figyelmeztetéssel adja ki. 

Az erdészeti szakértő költségeinek megállapítása, az utiszámla 
benyújtása, érvényesítése stb. ügyében az összeállítás 107. §-a 
intézkedik s a bizottsági eljárással kapcsolatos költségek fel
számítása, az utiszámla benyújtása stb. tekintetében az idézett 
szakaszban foglalt rendelkezések tartandók szem előtt, másfelől 
azonban a pénzügyminiszter úrral történt megállapodás szerint, 



szókban az esetekben, amikor a pénzügyigazgatóság részéről a 
kincstár érdekeire való tekintettel meghívott erdészszakértő véle
ményének megadása a kérdéses károsítás előzetes megszemlélését 
igényli, ezen előzetes helyszíni eljárás költségei a 6931/1906. F. M. 
eln. számú rendelettel kiadott utiköltségszabályzat értelmében 
tárczám terhére a rendes havi utiszámlában számitandók fel. 

Budapest, 1914. évi június hó 19-én. 

A miniszter helyett: 
Bartóky 
államtitkár. 

K i v o n a t o s m á s o l a t a m a g y a r k i r á l y i p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 
1913. é v i 50000. s z á m ú , a k ö z a d ó k k e z e l é s é r e n é z v e é r v é n y b e n 

l e v ő t ö r v é n y e k és s z a b á l y o k h i v a t a l o s összeá l l í t ásábó l . 

VI. F E J E Z E T . 

Adó elengedéseit elemi csapás esetén. 
1. A földadó elengedése. 

98. §. 
Elemi károk esetei. Az elemi csapások által okozott károk rend

kívüli eseteiben az ingatlanok után kivetett föld- és házadó elenge
désének van helye. 

Ily elemi csapások a földbirtoknál általában: 
1. a jégeső, árviz és tüz; 
2. a terményeknek rovarok és növénybetegségek által való 

elpusztítása nagyobb kiterjedésű területeken; 
3. a szántóföldekre nézve: 
a) oly fagy, vagy földárja által okozott belviz, mely össze

függő nagyobb területeken; 
b) oly tartós szárazság, mely összefüggő nagyobb területeken 

a bevetett földeknek termését oly módon és időben semmisiti meg,, 
hogy az illető földek azon évben már ujabb veteményezés által 
jövedelmezőkké általában nem tehetők; 

c) a rozsda és a burgonyavész; 
d) a hőütés és a mezei egerek által okozott károk, ha össze

függő nagyobb területekre terjednek ki ; 
Erdészeti Lapok 59 



4. a szőlőkre nézve: 
a) a szőlőtetü (phylloxera vastatrix), a szőlőmoly (cocylis 

ambiguella), a szőlőiloncza (tortrix pilleriana), a bagolypille rovarok, 
valamint a fakórothadás s peronospora (plasmopara viticola) nevü 
penészek, ide nem értve a lisztharmatot, ha a kár nemcsak szór
ványosan egyes tőkéken, hanem a szőlőbirtokoknak valamely terület
részén állapittatik meg; 

b) azokban az esetekben, amelyekben a phylloxera vastatrix 
rovar által megtámadott szőlőterület szénkénegezéssel, vagy ezt 
pótló más különleges eljárás által tartatik fenn, ez a feníartási 
költség az 1891. évi I. t.-cz. 4. §-ához képest; 

c) a fagy; 
5. az erdőkre nézve: 
a) a tűzkár; 
b) a tartós szárazság, mely egész határokat magukban foglaló 

területeken a fiatal ültetéseket teljesen, vagy oly mértékben semmisiti 
meg, hogy az ültetvényeknek legalább egyharmadrészét okvetlen 
pótolni kell; 

c) a rovarok, jelesül az apáczalepke (liparis monacha), a gyapjas 
pille (ocneria dispar), a sárgafaru lepke (porthesia chrysorrhoea), a 
fenyőszú (bostrichidae) stb. által okozott kár; 

d) a hótörés (jégtörés), a hó- és jéggörgeteg (lavina); 
e) a szélvihar; 
6. a komlókertekre nézve a fagy; 
7. más egyéb, esetről-esetre felmerülő elemi csapás, amennyi

ben annak az adóelengedésre igényt nyújtó minőségét, az adó
kötelesek bejelentése, vagy a pénzügyigazgatóság felterjesztése 
alapján, a pénzügyminiszter a földmivelésügyi miniszterrel egyet
értve kimondja. (1909: XI . t.-cz. 36. §.) 

99. §. 

Eljárás kárbejelentéseknél. Az elemi károk esetei a községi 
elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) rendszerint Írásban jelentendők 
be, ha azonban a bejelentés csak szóbelileg történt, az a községi 
elöljáróság (városi adóhivatal) részéről díjtalanul jegyzőkönyvbe 
foglalandó. 

A községnél (városnál) fizető adózók bejelentésüket e végre 



•megbízott két képviselőjük által közösen tehetik meg, a közvetlen 
fizetőknek azonban külön kell bejelentést tenniök. 

A bejelentések és jegyzőkönyvek a beérkezés napján a rendes 
községi iktatókönyvbe beiktatandók s a vonatkozó ügyszám és a 
beadás napja a bejelentésekre reávezetendő. 

A bejelentésekben felsorolandók: az elemi csapás neme, idő
pontja, a dűlők nevei, esetleg az illető földterületek elnevezései, 
amelyekben az elemi csapás pusztított, továbbá a károsult vetemény, 
illetve termés neme. 

Szőlőbirtokoknál az esetben, ha a károsult szőlőterület a község
ben levő többi szőlőtől önállóan külön fekszik, az illető birtokostól, 
tekintet nélkül a szőlő területére, külön bejelentés követelendő, 
még ha az illető egyébként (városnál) fizető is; ellenben oly szőlő
birtokos részéről, aki közvetlen fizető ugyan, de szőlőbirtoka hegy
községi kötelékbe tartozik, vagy ha hegyközség nincs is, de az 
több kisbirtokos megkárosult szőlőterületével együttesen egy szőlő
hegyen fekszik, külön bejelentés nem szükséges. 

Oly állítólagos szóbeli bejelentés, melynek megtörténte bár
mely okból jegyzőkönyvileg igazolva nincs, egyáltalában figyelembe 
nem vehető. (1909: XI. t.-cz. 37. §.) 

100. §. 

Bejelentési határidők. Az elemi károk általában a káresettől 
•számított 8 nap alatt jelentendők be. 

Ettől az általános szabálytól a következő eltéréseknek van helye: 
a) az árvíznél a 8 napi határidő attól a naptól számítandó, 

amelyen az árviz legmagasabb állását elérte; 
b) a tartós szárazság és a rovarok pusztítása által a szántó

földekben okozott káreseteknél rendszerint a termés letakaritása 
idejének kezdetét megelőzőleg legalább 15 nappal; 

c) a rovarok által a szőlőkben okozott károknál legkésőbb 
augusztus hó 15-éig; 

d) oly esetekben, midőn az elemi csapás közvetlenül a termés 
letakaritásának ideje előtt, vagy letakaritás közben következik be, 
sürgős módon, esetleg táviratilag; 

e) az erdei elemi károknál pedig a káreset megtörténtétől 
számított 30 nap alatt kell a kárt bejelenteni. (1909: X I . t.-cz. 37. §.) 



A községek (városok) teendője a kárbejelentések alkalmávaL 
Amint az elemi káresetet a községi elöljáróságnál (városi adó
hivatalnál) az illető birtokosok, vagy ezek képviselői bejelentetlék, 
a községi elöljáróság (városi adóhivatal), a bejelentés vételétől 
számított 3 nap alatt, a helyszínén, a bejelentésben megjelölt 
dűlőkről szemlejegyzőkönyvet vesz fel, melyben megállapítandó 
az elemi csapás természeti minősége, felsorolandók azok a dűlők, 
melyekben a termés megkárosult, valamint a vonatkozó kataszteri 
helyrajzi számok (összefüggő több földrészlet helyrajzi száma -tói 

-ig jelzéssel, különálló földrészletek helyrajzi számai egyenkint), 
továbbá megemlítendő az elemi csapás bekövetkezésének ideje, a 
megkárosult vetés vagy termés neme, feltüntetendő az okozott kár 
általános mérve és az az idő, midőn a károsult termés letakaritása 
előreláthatólag megkezdhető. 

A bejelentésben vagy szemlejeg^zőkönyvben fel nem sorolt 
dűlőkben fekvő földrészletek után adóelengedés nem igényelhető. 

A felvett szemlejegyzőkönyvet a községi elöljáróság (városi 
adóhivatal) a vonatkozó kárbejelentésekkel intézkedés és a nyomtat
vány kiszolgáltatása végett a pénzügyigazgatósághoz a szemle
jegyzőkönyv felvételét követő napon beküldeni tartozik. 

102. §. 

A pénzügy igazgatóság teendője a kárbejelentések alkalmávaL 
A pénzügyigazgatóság a hozzá beérkezett bejelentéseket nyomban 
elbírálja s az elkésve beadott bejelentéseket legalább 3 nap alatt 
hivatalból visszautasítja. A visszautasító végzés ellen a bejelentők 
15 nap alatt, a pénzügyigazgatóságnál a pénzügyminiszterhez inté
zendő igazolási kérelmet adhatnak be. 

A pénzügyigazgatóság földadónyilvántartási ügyosztálya a be
érkezett elemi kárbejelentésekről a beérkezés sorrendjében nyilván
tartást vezetni s abba a kárbejelentéseknek miként történt elintézésére 
vonatkozó adatokat esetről-esetre pontosan bejegyezni köteles 
akként, hogy azokból az ügyek állásáról mindig tüzetes tájékozás 
legyen szerezhető. (1909: XI . t.-cz. 37. §.) (35. sz. minta.) 



103. §. 
A becslés határidejének kitűzése. A pénzügyigazgatóság a kár

bejelentések elbírálása után az elemi kár bizottsági felvételére a határ
időt az elemi csapás természetéhez, valamint a termés neméhez és 
letakaritása időpontjához képest oly időre tűzi ki, mely a bekövet
kezett kár megállapítására legalkalmasabb, minden körülmények 
között azonban olykép, hogy a kárfelvétel oly időben eszközöltessék, 
mikor a károsult termés a földtől még el nem választatott. 

A kárfelvételi határidő kitűzése alkalmával intézkedik a pénzügy
igazgatóság az iránt is, hogy az elkésve bejelentett káresetek, 
amennyiben azokat oly időben jelentették be, midőn a károsult 
termés a földtől még el nem választatott és a kár a helyszínén még 
megállapítható, szintén felvétessenek, hogy az igazolási kérelem 
elfogadása esetén az érdemleges véghatározat akadálytalanul meg
hozható legyen. 

Abban az esetben, ha oly bejelentés történt, melyben a fél 
az adóelengedést nem a jelen utasítás 98. §-ában részletesen fel
sorolt elemi csapások által okozott károk czimén kéri, a kár mérve 
a helyszínén szintén megállapítandó, de ennek megtörténte után 
az összes tárgyiratok a 9 8 . § 7. pontja értelmében leendő el
határozás végett a pénzügyminiszterhez terjesztendők fel. 

Kik küldhetők ki a becsléshez. Az elemi csapások folytán be
következett károk mérvének szakszerű és pontos megállapításához 
gazdasági képzettség és szakismeret lévén szükséges, azoknak hely
színi becslésére rendszerint csakis a löldadónyilvántartási biztosok 
és a gazdasági szakismeretekkel biró kataszteri irattárt kezelő 
irodatisztek alkalmazandók. Nagyobbmérvü elemi csapások tömeges 
bejelentése esetében azonban és tekintettel főleg a letakaritási 
időszak közelségére, egyes sürgős és elodázhatlan esetekben e 
czélra a pénzügyigazgatóság személyzetének gazdasági ismeretekkel 
biró más tagjai is kirendelhetők, ha a földadónyilvántartási biztosok 
és a kataszteri irattárt kezelő irodatisztek a kárbecslést maguk nem 
teljesíthetnék. Erről azonban a pénzügyminisztériumhoz egyidejűleg 
jelentés teendő. 

104. §. 
A kárfelvételi jegyzék szerkesztése. A pénzügyigazgatóság a 

jelen utasítás 101. §-a értelmében beterjesztett szemle-jegyző-



könyvet és bejelentéseket, valamint a kért nyomtatványt, a kár 
becslésére kitűzött határidő közlése mellett, a községi elöljáróságnak 
(városi adóhivatalnak) kiküldi. 

A községi elöljáróság (városi adóhivatal), mihelyt a szükséges 
nyomtatványokat kézhez veszi, a nyomtatványokkal együtt neki 
visszaküldött szem'e-jegyzőkönyv alapján, a földadó kárfelvételi 
jegyzék 1—8. hasábját, a kárt szenvedett földrészleteknek helyrajzi 
fekvés, illetve számszerinti (topografikus) sorrendben való felsorolá
sával, a kár felvételére kitűzött határidőig, az egyéni birtokivek 
adataiból kitölti, ugyanannak 5., 7. és 8. hasábjait összegezi és a 
földadónyilvántartási biztosnak a kár becslésére kitűzött határnapon 
leendő átadása végett készen tartja. (36. sz. minta.) 

Egyúttal a községi elöljáróság (városi adóhivatal) a községben 
szokásos módon közhirré teszi, hogy azok, akik az elemi csapás 
folytán termésükben kárt szenvedtek, a kárfelvételi jegyzék be
tekintésével meggyőződhetnek arról, hogy károsult földrészleteik 
a jegyzékbe fel vannak-e véve; mert azon a czimen, hogy vala
mely földrészlet a jegyzékből tévedésből kimaradt, a kár mérvének 
bizottságilag történt megállapítása után többé adóelengedés nem 
igényelhető. 

Azok a községek (városok), melyek a kataszteri telekkönyv 
másolatával nem rendelkeznek, vagy ha ilyennel rendelkeznek is, 
de az már elavult, a kárfelvételi jegyzéket a birtokivek szerint 
csoportosítva is elkészíthetik és a károsult földrészleteknek a 
jegyzékben helyrajzi szám szerinti sorrendben való felsorolására 
nem kötelesek. 

A kárfelvételi jegyzékbe csakis azokban a dűlőkben fekvő 
földrészletek, illetve azok a helyrajzi számok vehetők fel, melyek 
a bejelentésben, illetőleg az ennek alapján felvett szemlejegyző
könyvben fel vannak sorolva. 

A kárfelvételi jegyzékek rendszerint az azonos természetű vagy 
egymással időrend tekintetében kapcsolatos elemi csapások szerint 
veendők fel. 

Ha tehát egy községből (városból) több bejelentést is adtak 
be, de a bejelentésekben emiitett elemi csapások természetüknél 
vagy az elemi csapás bekövetkeztének időpontjánál fogva egy
mással kapcsolatosak, csak egy jegyzék veendő fel. Ugyancsak egy 



jegyzék veendő fel akkor is, ha azonos természetű, de különböző 
időpontokban pusztított elemi csapásokról van szó (midőn pl. 
abban az évben jégverés több izben fordult elő), feltéve, hogy a 
korábbi elemi csapás folytán a helyszíni eljárás még nem tör
tént meg. 

Különböző természetű és különböző időpontokban pusztított 
elemi csapásokról, például szőlőknél a phylloxera rovar- és jég
kárról külön jegyzékek veendők fel. 

Szén kén egezéssel fentartott szőlőkről mindenkor külön jegyzék 
készítendő. 

A kárfelvételi jegyzéken kivül köteles a községi (városi) 
nyilvántartó a földadóleirási jegyzéket is elkészíteni és annak 1—2. 
hasábját kitölteni. Ebbe a jegyzékbe a közvetlen fizetők a községnél 
(városnál) fizető adózóktól elkülönitve vezetendők be. (37. sz. minta.) 

Ha a kárfelvételi jegyzék helyrajzi szám szerinti sorrendben 
van szerkesztve, annak egyes tételszámait a leírási jegyzék szélén 
az illető birtokos neve mellé fel kell jegyezni. 

Ha az elemi csapás annyi birtokost ért, hogy a károsultak 
jegyzékbe vételére több iv nyomtatvány szükséges, az iveket össze 
kell varrni és az összevarrásra használt fonál végét a jegyzékek 
czimlapján a község (város) pecsétjével le kell pecsételni. 

A kárfelvételi jegyzékben vakarásnak lenni nem szabad, hanem 
a hibásan beirt tétel vízszintes húzással olykép törlendő, hogy az: 
eredeti irás világosan olvasható legyen. 

105. §. 
A kárbecslő bizottság szervezete. A kárbecslést a helyszínén 

bizottság foganatosítja. 
A bizottság elnöke a földadónyilvántartási biztos, esetleg a 

pénzügyigazgatóságnak más kiküldött közege, tagjai a községi 
(városi) elöljáróság által e czélra megválasztott két helybeli szakértő 
becsüs. Becsüsökül csak oly földbirtokosok alkalmazhatók, kiknek 
főfoglalkozása a gazdálkodás; városokban egyik becsüs a gazdasági 
tanácsnok is lehet. 

Községi-, illetőleg körjegyző becsüs rendszerint nem lehet, oly 
esetekben azonban, ha valamelyik becsüs előre nem látott körül
mények miatt meg nem jelenhet és hirtelen más becsüs nem kapható, 
helyettesül elfogadható. 



A becsüsök megbízatásukat kötelesek a községi (városi) elöl
járóság által kiállított megbízólevéllel igazolni, melyet a becslési 
eljárás megkezdése előtt a kincstári kiküldöttnek adnak át, aki azt 
a kárfelvételi jegyzékhez csatolja. 

Önálló községgé alakított pusztáknál, hol az egész községi 
határ egy vagy egynéhány nagybirtokos tulajdonát képezi és a 
községi elöljáróság teendőit a tulajdonosok maguk, vagy gazda
tisztjeik, vagy bérlőik teljesitik, becsüsökül valamely szomszédos 
községnek elöljárói alkalmazandók, kiknek kirendelése iránt a 
pénzügy igazgatóság a járási főszolgabíró utján előzetesen intézkedik. 

A bizottság tagjai napidíj vagy útiköltség megtéritésére az 
államkincstár részéről igényt nem tarthatnak. A helyszíni felvétel 
alkalmából szükséges fuvarok díjtalan előállításáról a község (város) 
köteles gondoskodni. 

A kárbecslés idejét a községi (városi) elöljáróság a helyben 
szokásos módon közhírré teszi avégből, hogy a kárt szenvedett 
birtokosok érdekeit külön maguk képviselhessék. 

106. §. 

Gazdasági szakértő alkalmazása. A kárbecsléshez a pénzügy
igazgatóság vagy a kárbejelentők kívánatára gazdasági szakértő is 
meghívható. 

Gazdasági szakértőül a vármegye alispánja a pénzügyigazgatóság 
és az esetleg ott működő vármegyei gazdasági, illetve szőlészeti 
egyesület meghallgatása mellett, a gazdaközönség köréből, minden 
járásra két-két arra alkalmas egyént jelöl ki s azok neveit a pénzügy
igazgatósággal és a községi (városi) elöljáróságokkal közli. Önálló 
törvényhatósági joggal felruházott városoknál gazdasági szakértőül 
az illető város területével szomszédos valamelyik járás részére 
kijelölt szakértő alkalmazandó. 

A gazdasági szakértők megbízatása a megbízatás visszavonásáig, 
vagy addig marad érvényben, mig arról a megbízott le nem mond. 

Erdei elemi károk esetén erdészeti szakértő hallgatható meg. 
Erdészeti szakértők alkalmazása. Erdészeti szakértők előzetesen 

nem jelölendők ki s ilyen szakértőkül rendszerint államerdészeti 
közegek a pénzügyigazgatóság által hivandók meg, de ha a 
pénzügyigazgatóság működési területén államerdészeti közeg nem 



volna, magánosoknál alkalmazott erdészeti közeg közreműködése 
is igénybe vehető. 

A gazdasági (erdészeti) szakértő meghívását az érdekelt bir
tokosok a jelen utasítás 99. §-a értelmében beadott kárbejelentésbe 
foglalva kérhetik. 

A pénzügyigazgatóság pedig a kárbejelentéseknek a jelen 
utasítás 102. §-a értelmében való felülvizsgálata alkalmával bírálja 
el, vájjon az államkincstár részéről a kárbecsléshez a gazdasági 
(erdészeti) szakértő meghivassék-e. 

Gazdasági (erdészeti) szakértő alkalmazásának az államkincstár 
részéről csak akkor lehet helye, ha a szakértő meghívását az 
érdekelt birtokosok már a kár bejelentésénél nem kérelmezték 
volna és ha a fenforgó körülmények s a helyi viszonyok alapos 
mérlegelése mellett az államkincstár érdekeire való tekintettel 
szükségesnek mutatkozik. 

Oly esetekben, midőn a kárbecsléshez akár a bejelentők, akár 
a pénzügyigazgatóság a gazdasági (erdészeti) szakértő meghívását 
kívánják, a kárfelvételi határidő kitűzése alkalmával köteles a 
pénzügyigazgatóság a határidőről az illető gazdasági (erdészeti) 
szakértőt is késedelem nélkül és pedig a szükséghez képest esetleg 
távirat vagy távbeszélő utján értesíteni. 

107. §. 

A gazdasági (erdészeti) szakértők költségei. A gazdasági 
(erdészeti) szakértő költségeit abban az esetben, ha annak meghívása 
a pénzügyigazgatóság kívánatára történt, az államkincstár, ha pedig 
a károsult birtokosok kérelme alapján történt, az érdekelt birtokosok 
viselik. 

A gazdasági szakértőnek járó illetményeket a pénzügy
igazgatósággal egyetértőleg a vármegye alispánja állapítja meg. 

Ha erdei elemi károk esetén szakértőül állami erdészeti közeg 
hivatik meg, a szolgálati szabályok szerint részére járó illetményekre 
van igénye. 

A gazdasági (erdészeti) szakértő költségeinek számszerű összegét 
az eljárás befejezésétől számítva 14 nap alatt szabályszerűen be
nyújtandó utiszámla alapján a pénzügyigazgatóság állapítja meg és 
abban az esetben, ha azok az államkincstárt terhelik, a földadó-



nyilvántartás szolgálat terhére folyósítja. Ha a költségeket az érdekelt 
birtokos vagy birtokosok viselik, azok beszedése iránt az alispán 
intézkedik. 

108. §. 

Bizottsági eljárás. A kár mérvét, vagyis azt, vájjon az elemi 
csapás a termést egyharmadrészben, kétharmadrészben vagy egész
ben kárositotta-e, meg a bizottság szótöbbséggel határozza meg. 

A kár mérve mindenkor a legnagyobb lelkiismeretességgel, 
nagyobb dűlőkben annak gyalog eszközlendő részletes bejárás 
után, a becsüsökkel egyetértően, azok véleményének meghallgatása 
mellett, a valóságos kárnak megfelelően állapítandó meg. 

A bizottsági becslés csak a szemlejegyzőkönyvben felsorolt 
dűlőkben fekvő földterületekre terjeszkedhetik ki és a kárfelvételi 
jegyzékbe a helyszíni szemle alkalmával csakis olyan netán kimaradt 
károsult földrészletek vehetők fel pótlólag, melyek a bejelentésben, 
illetőleg a szemlejegyzőkönyvben megjelölt dűlőkben feküsznek.. 

Ha elháríthatatlan akadályok, vagy a termést letakaritása közben 
ért elem, cs;<.pás bejelentése folytán a kár felvétele oly időre 
tüzetett volna ki, amikor a termés a földtől már el van választva, 
a kár mérve csak akkor állapitható meg, ha a termény még künn 
van a károsult földrészleteken. 

A már elhordott terményekre nézve kár egyáltalában nem: 
állapitható meg. 

Az a körülmény, hogy a pénzügy igazgatóság, vagy a kár-
bejelentők által kívánt gazdasági (erdészeti) szakértő a kárbecsléshez 
meg nem je ent, az eljárás keresztülvezetését nem akadályozza. 

A bizottság elnöke köteles a károsult földrészletekben talált 
termények nemeit és a kár mérvét, abban az esetben, ha a kár
felvételi jegyzék a helyrajzi számok sorrendjében van elkészítve, a 
kárfelvételi jegyzék 9—11. hasábjaiba bejegyezni. Ha pedig a 
kárfelvételi jegyzék a birtokivek szerint van összeállítva, a kár 
mérvét a kataszteri telekkönyv „megjegyzések" rovatába künn a 
helyszínén irónnal jegyzi be. A kárfelvételi jegyzék megfelelő 
hasábjai ezen bejegyzések alapján a helyszíni eljárás befejezése 
után a község- (város-) házánál tintával pontosan kitöltendők. 



109. §. 

Ideiglenes kárfelvételi jegyzék. Oly rendkívüli esetekben, midőn 
közvetlenül az aratás előtt vagy alatt jelentetett be az elemi csapás 
és a községi elöljáróságnak (városi adóhivatalnak) a kárfelvételi 
jegyzék elkészítésére, az elemi károk helyszíni becslésére kitűzött 
határnapig ideje egyáltalában nem lehetett, az elemi kárbecslésről 
a kataszteri telekkönyvben a helyszínén irónnal eszközölt feljegy
zések alapján egy ideiglenes kárfelvételi jegyzék állítandó össze, 
amelyben felsorolandók a károsult földrészletek kataszteri helyrajzi 
számai, a dűlők, melyekben azok előfordulnak, a művelési ágak 
jelzése, az ültetmények nemei és a károsodás mérve. (38. sz. minta.) 

Ez a jegyzék a bizottság által szabályszerűen aláírandó és, 
záradékolandó és a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) 
a kárfelvételi jegyzék elkészítése végett visszahagyandó. 

Ennek elkészítése után a kár mérvét, az ideiglenes jegyzékbe 
felvett adatok alapján a bizottság elnöke a pénzügyigazgatóság 
székhelyén hivatalból bejegyzi, az ideiglenes jegyzéket a kárfel
vételi jegyzékhez hozzáfűzi és azon szabályszerűen igazolja, hogy 
a kár mérvét a helyszínén felvett ideiglenes jegyzék alapján 
jegyezte be. 

110. §. 
A kárfelvételi jegyzék záradékolása. Amint az elemi kár hely

színi felvételét a bizottság befejezte, a kárfelvételi jegyzéket: 
következő záradékkal látja e l : 

„Igazoljuk, hogy az ezen jegyzékbe felvett kárt, a mai napon 
a helyszínén, a valósághoz híven, legjobb lelkiismeretünk szerint, 
becsültük fel, továbbá, hogy a jegyzék 4., 5., 6. és 7. hasábja 
alatt bejegyzett helyrajzi számok, azok térfogata, művelési ága és, 
tiszta jövedelme, a kataszteri birtokivekben foglalt adatokkal min
denben megegyeznek." Kelt stb. 

A jelen utasítás 98. §-nak 2., 3. a), b), d) és 5. b) pontjai 
alatt felsorolt elemi csapások eseteiben, midőn tudniillik adó
elengedésnek csakis nagyobb területekre, illetve egész határokra 
kiterjedő károsodás esetén van helye, a kárfelvételi jegyzék zára
dékában arra a körülményre is ki kell terjeszkedni, hogy a fen-
forgó esel a bizottság véleménye szerint az idézett § vonatkozó, 
határozmányai alá tartozik-e. 



A záradék mindig azzal a nappal keltezendő, amelyen a kár
becslés foganatosíttatott, illetve, amelyen a több napig tartó kár
becslés befejeztetett. 

Ez utóbbi esetben a becslés kezdete a záradék szövegében 
kitüntetendő. 

A kárfelvételi jegyzékeket a bizottság elnöke veszi át, aki 
azokat a pénzügyigazgatósághoz késedelem nélkül beterjeszti. 

111. §. 

Eljárás véleményeltérés esetén. A kárbecslésnél netalán elő
forduló véleményeltérés esetén, ha tudniillik a bizottság elnöke 
(a kincstári képviselő) a kár mérvének a községi szakértő becsüsök 
által történt megállapítását az államkincstárra nézve sérelmesnek 
találná, vagy pedig a becsüsök valamelyikének véleménye eltérő 
volna, jogában áll ugy a kincstári képviselőnek, mint az illető 
községi szakértő becsüsnek külön véleményét a kárfelvételi jegy
zékre rávezetni s azt megindokolni. A helyszini eljárásnál részt
vevő gazdasági (erdészeti) szakértő azonban mindig köteles saját 
indokolt véleményét a kárfelvételi jegyzékre reávezetni. 

112. §. 

Eljárás birtokrendezés esetén. Abban az esetben, ha oly 
községből jelentenek be elemi kárt, melynek határában az 1908. 
évi VII., illetve X X X I X . t.-cz. alapján tagosítás, vagy másnemű 
birtokrendezés történt, de a megfelelő uj földadókataszteri munkálat 
még nem készült el, a kárfelvételi jegyzék azokra a határrészekre 
nézve, melyek esetleg tagosítás vagy birtokrendezés alá nem 
kerültek, az érvényben levő földadókataszteri munkálat adatai 
alapján készítendő el s az adóleirás ezen területek után szabály
szerűen foganatositandó. A tagosítás vagy birtokrendezés által 
érintett területekre nézve pedig a kincstári képviselő, a kataszteri 
térképvázlatok és telekkönyv segélyével, az akkor érvényben levő 
földadókataszteri munkálat szerint megállapítja azokat a dűlőket és 
földrészleteket, melyekben az elemi csapás kárt okozott. Az ered
ményhez képest a jelen utasítás 109. §-a szerint ideiglenes jegy
zéket készit, azt a kárfelvételi jegyzékhez hozzáfűzi s az illető 
dűlőket és földrészleteket, annak idején a tagositási vagy birtok-



rendezési térképen, a régi kataszteri birtokvázlatok megfelelő' 
részeivel összehasonlítja, továbbá a kárt szenvedett területek tago-
sitási földkönyvi számait, illetőleg az ennek alapján készült uj 
földadókataszteri helyrajzi számait az ideiglenes kárfelvételi jegyzék 
kataszteri helyrajzi számaival azonosítja s az azonosítás eredményét 
az ideiglenes jegyzékre rávezeti. 

Az azonosítás adatai alapján a községi (városi) nyilvántartó 
által, az uj földadókataszteri munkálat szerint kárfelvételi pót
jegyzék készítendő, s az adóleirás ennek alapján pótlólag foga
natosítandó. 

113. §. 

Az adóelengedés mérve általában. Az adóelengedés csak egy 
évre, a folyó adóra adható, erdei elemi károknál azonban több 
évre is (116. §) kiterjeszthető. 

Az elemi csapás mérve a kataszteri birtokiv helyrajzi számai
nak megfelelő földrészletek szerint tárgyalandó s az elemi csapás 
által sújtott földrészlet után járó adó egyharmadrészben, két
harmadrészben vagy egészben engedtetik el, aszerint, amily mérv
ben a termés megsemmisült. 

Adóelengedés csak a kár tényleges fenforgása esetén és a 
kár mérvéhez képest adható, elemi csapások elleni védekezés 
azonban az adóelengedésre igényt nem nyújt, kivéve a phylloxera 
pusztítása ellen szénkénegezéssel való védekezés esetét, ami a 
jelen utasítás 93. §-nak 4. b) pontja értelmében szintén elemi 
kárnak tekintendő. 

Abban az esetben, ha az elemi csapás a földrészletnek csak 
egy részét kárositia, az adó a földnek csakis azon része után 
engedhető el, melyet az elemi csapás ért és a károsult terület 
nagysága becslés utján állapítandó meg. 

Oly földrészlet után, mely csak részben volt bevetve, részben 
pedig ugarul hagyatott, az adó csak a bevetett rész után engedhető el. 

Az a körülmény, hogy a birtok bérbe van-e adva vagy sem, 
az adóelengedés megadását nem érinti. 

A letakarított, de még be nem hordott, vagy asztagokban, 
kazalokban és csűrökben levő terményeknek elemi csapás által 
történt megsemmisülése esetén adóelengedésnek csak a 98. §• 
7. pontja szerinti eljárás után lehet helye. 



A kárfelvételnél az a művelési ág a mérvadó, mely a katasz
terben fel van véve s ehhez képest adóelengedés is csak akkor 
adható, ha a kérdésben forgó elemi kár ennek a művelési ágnak 
hozadékát is megsemmisítette volna. 

Igy pl. fagy- vagy jégkár czimén nem állapitható meg az adó
elengedés oly szántóföldnek használt területre nézve, mely a föld
adókataszterben még legelőnek van felvéve s időközben töretett 
fel, miután ezek az elemi csapások a legelő fűtermésében kárt 
nem okozhattak volna. (1909: XI . t.-cz. 38. §.) 

114. §. 

Adóelengedés szántóföldeknél. Szántóföldeknél jégeső és tűz 
esetén, a kár mérvéhez képest mindenkor van adóelengedésnek 
helye; eilenben a rovar- és növénybetegségek, továbbá a fagy vagy 
földárja, tartós szárazság, hőütés és mezei egerek által okozott 
károk esetén adóelengedés csak abban az esetben adható, ha a 
károk összefüggő nagyobb területekre terjednek ki. Ez az eset 
akkor áll be, ha a kár egy-egy vidéken általános jeléggel bir és 
az több egymással összefüggő dűlőre, esetleg ha kisebb községek
ről van szó, több község határára terjed ki. 

Önként értetődik, hogy az a körülmény, miszerint az illető 
-dűlőkben vagy határokban, a kérdéses elemi csapás által sújtott 
.földrészletek között más, a csapás által egyáltalában nem károsult 
vetemények is előfordulnak, az adóelengedés iránti igényt nem be
folyásolja. 

A földárja által okozott kár természetszerűen csak akkor jöhet 
figyelembe, ha ezen, bizonyos területeken gyakrabban ismétlődni 
szokott károsodás az osztálybasorozásnál már figyelembe véve nem 
lett. Ez a körülmény esetleg a községi vagy járási mintaterekből, 
illetve a tisztajövedelmi fokozatok kiszámítására vonatkozó javas
latokból állapitható meg. 

Ártérben fekvő szántóföldeknél árvízkár czimén csak gát
szakadás folytán bekövetkezett, vagy oly rendkívüli árvízkárok 
eseteiben van adóelengedésnek helye, midőn az árviz az egész 
községi határt elborítja és a föld termését egészben vagy részben 
megsemmisíti, miután a rendes elöntések hátrányai már a tiszta
jövedelmi hozadék megállapításánál figyelembe vétettek. 



Ehhez képest a most megjelölt esetekben árvízkár czimén 
adóelengedés csak az ármentesitett területek után adható, az árvíz 
által rendszerint bonttatni szokott területek (hullámterek) azonban, 
mivel azok osztálybasorozása már ezen körülmény figyelembe
vételével történt, adóelengedésben árvízkár czimén egyáltalában nem 
részesíthetők. 

Ha a szántóföld abban az évben, melyben elemi csapás érte, 
másodszor bevettetik, az adó az első vetést ért egész károsulásnál 
kétharmadrészben s kétharmadrész károsulásnál egyharmadrészben 
engedhető el, egyharmadrész károsulásnál azonban adóelengedés 
nem jár. 

Oly földekre nézve, melyeknek nem az első, hanem csak a 
második termését érte elemi csapás, az adó egyharmadrésze enged
hető el akkor, ha a második vetés teljesen megsemmisült. Ha a 
második vetés csak részben semmisült meg, adóelengedés nem 
adható. (1909: X I . t.-cz. 36. és 38. §§.) 

115. §. 

Adóelengedés kerteknél. Kerteknél, ha az adóelengedést a 
gyümölcstermés megsemmisülése miatt kérték, csak akkor lehet 
adóelengedésnek helye, ha a becslési alapmunkálatok szerint a 
kataszteri tiszta jövedelem megállapításánál főjövedelmi forrásul 
a gyümölcstermelésből eredő haszon van megjelölve. 

Réteknél. Réteknél, ha a szénatermés teljesen megsemmisült, 
kétharmadrész adó engedhető el, ha pedig a termés legalább két
harmadrészben semmisült meg, az adó egyharmadrésze engedtetik 
el. Ha a szénatermés megmaradt, a sarjutermés azonban teljesen 
megsemmisült, az adónak egyharmadrésze irandó le. 

A sarjunak részleges megsemmisülése esetén adóelengedésnek 
helye nincs. 

Szőlőknél. Szőlőknél a jégeső és a jelen utasítás 98. § 4. a) 
pontjában felsorolt rovarok és növénybetegségek által okozott károk 
esetén, a kár mérvéhez képest, mindenkor van adóelengedésnek 
helye. 

A fagy által okozott kár akkor szolgáltat alapot az adóelenge
désre, ha oly időben következik be, midőn a növényi élet már 
megindult, de ez esetben is csak akkor, ha az illető vidéken eset-



leg gyakrabban előforduló tavaszi fagyok által okozható károk„ 
az osztályfelállitási javaslatok, esetleg mintaterek adatai szerint, a 
földadókataszter készítése alkalmával figyelembe nem vétettek. 

Phylloxeia rovarkár czimén az adó egyharmad- vagy kétharmad
részben engedendő el mindaddig, mig a pusztulás tart, ha azonban 
a szőlő teljesen elpusztult és parlagon hever, az egész adó leírandó. 

Ez a teljes adóleirás évenként teendő bejelentés alapján csak 
hat évig tarthat elemi kár czimén. Ezen idő után, ha a terület 
még akkor is parlagon hever, vagy ha az érdekelt birtokos a 
parlag minőségét esetleg előbb bejelenti, az illető földrészlet 
terméketlen területek közé veendő és az adótárgyváltozás a föld
adókataszteri munkálatokban átvezetendő. (1883: XVII . t.-cz 8. §.)• 

Önként értetődik, hogy ha az illető terület a most jelzett 
hat év alatt más művelés alá került, az adóleirásra való igény 
megszűnik és a földrészletet a tényleges művelési ágba kell 
átvezetni. (1909 :V . t.-cz. 6. §.) 

Szénkénegezéssel fentartott szőlők a szénkénegezés évében 
kétharmadrész adóelengedésben részesülnek. (1909: XI. t.-cz. 36. 
és 38. §§.) 

116. §. 

Adóelengedés erdőknél. Az elemi csapások által erdőkben 
okozott károk eseteiben (lásd a jelen utasítás 98. §-ának 1., 2., 
5. és 7. pontját) földadó elengedésének csak akkor van helye, ha 
részben vagy egészben a főhaszonvétel, vagyis maga a fatermés 
semmisült meg; ellenben ha tisztán az erdei mellékhaszonvételek
ben (legeltetésben, tűhasználatban, kéreg-, makk- és gubacstermés-
ben stb.) történt elemi kár, ez magában véve adóelengedés alap
jául nem szolgálhat. 

A károsult erdőterület egy évi adóját egyharmadrészben, 
kétharmadrészben vagy egészben kell elengedni, ha annak egy évi 
fatermése (növedéke) hasonló mérvben semmisült meg. 

Több évi fatermés (növedék) megsemmisülése esetén az elemi 
csapás által sújtott erdőterület után járó adót annyi éven át kell 
elengedni, ahány évi fatermése (növedéke) a károsult erdőterület
nek az elemi csapás folytán megsemmisült. 

Több évre szóló adóelengedés csak a birtokosnak az elemi, 
kár bejelentésben kifejezetten előadott kérelmére adható. 



Ha a bejelentés ily irányú kérelmet nem tartalmaz, ugy az 
csak az évi adóelengedésre szóló kérelemnek tekintendő. Több évi 
adóelengedésre irányuló bejelentés esetén mindenkor erdészeti 
szakértő hallgatandó meg. Ha az elemi kár nagyobb mérvű volna, 
előzetesen a pénzügyminiszterhez kell jelentést tenni. 

Annak a megállapításánál, hogy az elemi csapás a károsult 
erdőterület hány évi fatermését semmisítette meg, a következő 
szempontok irányadók: 

Ha a károsult erdőterület faállománya az elemi csapás előtt 
a lehető legjobb záródásban és növekedésben volt, vagy legalább 
is megközelítette a közönséges és tartamos gazdálkodás mellett, 
rendesen kezelt erdőknél, az illető terület termőhelyi viszonyai 
között nagy átlagban elérhető szabályos állapotot és ha a most 
emiitett erdőterület faállományát az elemi csapás egészben el
pusztította, ez esetben a károsult erdőterületnek annyi évi fatermését 
kell megsemmisültnek tekinteni, ahány éves az elpusztult faállo
mány volt. Vegyes korú erdőknél az átlagos kort kell e részben 
alapul venni. 

Ellenben, ha az elemi csapás tárgyát képező erdőterület fa
állománya akár helytelen kezelés folytán, akár pedig abból az 
okból, mert a birtokos a faállomány egy részét már az elemi 
csapás előtt kihasználta, számbavehetően kevesebb, illetve gyérebb 
záródású volt, mint amennyire közönséges gazdálkodás és az illető 
terület termőhelyi jósága mellett nyerhető középfatermés mennyi
sége, illetve záródása tehető, ugy a szóban levő erdőterület egész 
faállományának elpusztulása esetén a károsult erdőterületnek nem 
annyi évi fatermését kell megsemmisültnek tekinteni, ahány éves 
az elpusztult faállomány volt, hanem viszonylag kevesebbet. Pl. ha 
egy 30 kat. hold kiterjedésű erdőterület 20 éves faállományáról, 
amelyet az elemi csapás egészében elpusztított, megállapítható, 
hogy az hanyag felújítás vagy kíméletlen használat folytán, köz
vetlenül az elemi csapás előtt, csak 0 - 4 záródásban volt s illetve 
0'4 részét tette ki annak a famennyiségnek, mely rendes gazdál
kodás mellett ugyanazon területen termelhető lett volna, ebben az 
esetben az elpusztult 30 kat. holdnyi erdőterületnek nem 20 évi, 
hanem csak 20 X 0 ' 4 = 8 évi fatermését (növedékét) kell meg-
semmisitettnek tekinteni s ehhez képest a szóban levő terület adóját 
is csak 8 éven át kell elengedni. 



Hasonlóképen kell megállapítani a fatermés megsemmisülé
sének mérvét és az ennek fejében igényelhető adóelengedés idő
tartamát abban az esetben, ha a károsult erdőterület faállománya 
csak részben pusztult el. Például, ha egy 50 kat. holdnyi rendesen 
kezelt erdőterület 60 éves, teljes záródású faállományának 0'2 
része pusztult el, ugy az 50 kat. holdnyi erdőterületnek 
6 0 X 0 ' 2 = 12 évi fatermése szolgál, mint megsemmisült fatermés, 
adóelengedés alapjául. Abban az esetben pedig, ha pl. 50 kat. 
hold kiterjedésű erdőterületen levő 0'5 záródású, 60 éves fa
állománynak 0 -2 része semmisült meg, a károsult területnek 
60 X 0 -5 X 0 -2 = 6 évi fatermését kell az adóelengedésnél alapul 
venni. 

Önként érthető, hogy a megsemmisült fatermés felbecsülé
sénél nemcsak a teljesen elpusztult famennyiséget kell az adó
elengedés szempontjából számításba venni, hanem azt is, mely az 
elemi csapás következtében annyira megsérült, vagy olyan át
alakuláson ment keresztül, hogy sem további fentartásra (tenyész
tésre), sem pedig okszerű kihasználásra nem alkalmas. 

Tartós szárazság által erdőkben okozott károsodás esetén adó
elengedésnek csakis a jelen utasítás 98. §-nak 5. b) pontja alatt 
meghatározott előfeltételek mellett, vagyis akkor van helye, ha a 
szárazság egész határokat magában foglaló területeken a fiatal 
ültetéseket teljesen vagy olyan mértékben semmisiti meg, hogy 
az ültetvényeknek legalább egyharmadrészét okvetlenül pótolni kell. 
Ezeknek az előfeltételeknek fenforgása és szabályszerű megállapítása 
esetén azonban a fatermés megsemmisülése mérvének és az ennek 
fejében igényelhető adóelengedés időtartamának meghatározásánál 
a jelen szakaszban foglalt rendelkezések nyernek alkalmazást. 

Az adóelengedés legmagasab időtartama az elemi csapás 
sújtotta erdőre fennálló üzemtervben előirt vágásforduló (forda) 
éveinek számát meg nem haladhatja és több évre, mint amennyire 
azt a bejelentésben a birtokos kérte, az erdészeti szakértő véle
ménye daczára sem terjedhet ki. 

Üzemterv nem léte esetén a kataszteri tiszta jövedelem meg
állapításánál alapul vett, vagy a helyi viszonyok között szokásos 
vágásforduló éveinek számát kell irányadónak tekinteni. 



Ha az elemi csapás folytán elpusztult erdőterület állandó 
jellegű másnemű gazdasági művelés alá vonatott, az adóelengedésre 
való igény megszűnik és az illető földterület után az adót a tény
leges művelési ág szerint kell kivetni. 

117. §. 

Eljárás az adóelengedés megállapítása körül. A pénzügy
igazgatóság főnöke a beterjesztett kárfelvételi jegyzékek czimlapján 
a kárbejelentés beérkezésének idejét és az ügyszámot, mely alatt 
az a pénzügyigazgatósági iktatóba beiktattatott, az érkezés napján 
aláírásával igazolja. 

A pénzügyigazgatóság földadónyilvántartási osztálya a kár
felvételi jegyzéket tüzetesen átvizsgálja a tekintetben, vájjon a fel
sorolt földrészletek nincsenek-e egy, esetleg azon évben már előző
leg felvett kárfelvételi jegyzékbe is felvéve, mely esetben a két
szeresen felvett földrészletek az előbbi jegyzékből törlendők. Abban 
az esetben pedig, ha az adóleirás az előbbi jegyzék alapján 
már foganatosíttatott volna, az utóbbi jegyzékben a kár mérve 
az előbb megállapított kár mérvére való tekintettel akként igazí
tandó ki, hogy az adóleirás összege a már törlésbe hozott összeg 
figyelembevételével állapittassék meg. 

A pénzügyigazgatóság földadónyilvántartási osztálya továbbá 
abban az esetben, ha a kár felvételéhez nem földadónyilvántartási 
biztos, hanem más tisztviselő volt kiküldve, a vonatkozó kár
felvételi jegyzéket tüzetesen átvizsgálja a tekintetben is, hogy az 
előirt szabályok és alakiságok betartattak-e s ellenkező esetben az 
illető tisztviselőkkel a hiányokat pótoltatja. 

Ennek a megtörténte után a pénzügyigazgatóság az elemi 
kár mérvét a bizottság határozatának, valamint a netáni külön 
véleménynek és az esetleg jelen volt gazdasági (erdészeti) szakértő 
véleményének alapos mérlegelése mellett- állapítja meg s ehhez 
képest a leírandó adót a kárfelvételi jegyzékben a mellé rendelt 
számvevőség által kiszámíttatja. 

A számvevőség a törlendő adótételeket összegezi és a jegy
zéket szabályszerű záradékkal látja el. 

A leírandó adót a számvevőség a leírási jegyzék illető hasáb
jába is bevezeti, az oldalakat összesíti és azután, ha a nyert fő-
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összeg a kárfelvételi jegyzékben megállapított főösszeggel egyezik, 
a leirási jegyzéket is megfelelően záradékolja. 

Ennek megtörténte után a pénzügyigazgatóság a leírandó adó 
összegét megállapítja és a leirási jegyzékre a következő záradékot 
vezeti: 

„Véghatározat. Az ebben a leirási jegyzékben névszerint fel
sorolt birtokosok javára a __' K f-ben megállapított 
földadó, K f-ben megállapított általános jöve
delmi pótadó és K f-ben megállapított országos 
betegápolási pótadó leírása ezennel elrendeltetik." Kelt stb. 

v,' . L l , ~ ... - 118. §. • ag / , 

Az adóleirás foganatosítása. A leírandó adók összegének 
megállapítása után a pénzügyigazgatóság a kárfelvételi jegyzéket 
irattárában leendő megőrzés végett visszatartja, a leirási jegyzéket 
pedig az illetékes kir. adóhivatalnak adja ki. A kir. adóhivatal a 
leírandó adókat a havi változási jegyzék alapján az egyenes adók
ról vezetett számfejtőkönyvbe, valamint a község adófizetési ivébe 
sommásan, ezenfelül a közvetlen fizetőkre nézve az adófőkönyvbe 
tételenként és egyénenként irja be s ennek megtörténte után a 
leirási jegyzéket az érdekelt községi elöljáróságnak (városi adó
hivatalnak) haladéktalanul megküldi. 

Amint a leirási jegyzéket a községi elöljáróság (városi adó
hivatal) a kir. adóhivataltól megkapta, köteles annak alapján a 
leengedett adóösszegeket a községi adófőkönyvbe tételenként és 
egyénenként azonnal beírni és a leirási jegyzék 7. hasábjába be
jegyezni azokat a főkönyvi tételszámokat, melyek alatt a beírás 
megtörtént. 

Az adóelengedéseknek a községi adófőkönyvbe történt be
jegyzését a községi elöljáróság (városi adóhivatal) a leirási jegy
zéken igazolni köteles. 

Ezután a leirási jegyzék a község- (város-) házánál 15 napi 
határidőre szabályszerűen kiteendő és erről az érdekeltek a helyi 
szokás szerint azzal értesitendők, hogy a leengedett adó összegé
nek megállapítása ellen irányuló netaláni felebbezéseiket a leirási 
jegyzék közszemlére történt kitételének lejártát követő naptól szá
mított 15 nap alatt a pénzügy igazgatóságnál benyújthatják. 



A közszemlére való kitétel határidejének lejárta után a leírási 
jegyzék'•címlapjára a községi elöljáróság (városi adóhivatal) a köz
szemlére való kitétel idejére vonatkozó záradékot kitölti, azt alá
írja és- hivatalos pecséttel ellátja. Ezekután a leírási jegyzéket a 
pénzügyigazgatósághoz beterjeszti, mely is a fentiek megtörténté
ről meggyőződést szerezvén, azt a községi (városi) adókezelés 
megvizsgálásánál leendő felhasználás czéljából, további gondos 
megőrzés végett, a községi elöljáróságnak (városi adóhivatalnak) 
visszaküldi. 

119. §. 
Jogorvoslat. A pénzügyigazgatóságnak az adóelengedés tár

gyában hozott véghatározata az előző §-ban kitüntetett határidő 
alatt a közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához felebbezhető, 
melynek véghatározata ellen a közigazgatási bírósághoz intézendő 
panasznak van helye. (1909: XI . t.-cz. 39. §.) 

II. 
KÖRRENDELET 

az igazgatási hivatalok kerületében folyamatban lévő ut- és vasút
építések és egyéb munkálatok által érintett patakok és vízfolyások 
medrének tisztántartása és a szabad lefolyást gátló torlaszok 

eltávolítása tárgyában. 
Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak. 

82802/1914/I /B/4. földmiv. min. szám. — Több izben tapasz
taltam, hogy egyes igazgatási hivatalok kerületében folyamatban 
lévő ut- és vasútépítéseknél, főleg a völgyek felső szakaszain, 
ahol a szük hely miatt a völgy talpán haladó pálya a patakot 
többször megközelíti, a munkálatok foganatosításánál ugy járnak 
el, hogy a nyomvonalba eső cserjéket, tuskókat, gyökereket (néha 
fákat is) és egyéb eltávolítandó anyagokat egyszerűen a patak 
medrébe dobálják, miáltal mesterséges torlaszokat képeznek, 
amelyek nagyobb vízállások alkalmával a szabad lefolyást gátolják 
és igy mederelfajulásokra, de igen sokszor az épülő, vagy már 
meglévő létesítmények megrongálására és egyéb károsításokra 
vezetnek. 

Hasonló eljárást tapasztaltam olyan helyeken is, ahol a völgyek 
aljáig lenyúló vágásterületek kidolgozásánál nem fordítanak kellő 
gondot arra, hogy a kikerülő kéreg, galy és egyéb hulladék-



anyag szabályszerűen összegyűjtessék, minek folytán a hulladék 
egy része szintén a patak medrébe jut és ott az előbbihez hasonló 
torlaszok keletkezését idézi elő. 

Minthogy az árvizek által okozott károsításokat részben a 
fenti körülményeknek lehet tulajdonítani, felhívom az igazgatási 
hivatalt, gondoskodjék arról, hogy a kerületében a vázolt viszonyok 
között folyamatban lévő ut- és vasútépítési, valamint vágáskidol
gozási munkálatokból folyólag az érintett patakok, vagy vizfolyások 
medrébe mesterséges torlaszok és egyéb akadályok keletkezését 
előidéző idegen anyagok semmi szin alatt se kerüljenek. Gondos
kodjék továbbá arról, hogy a már meglévő torlaszok, vagy egyéb 
akadályok a patakok és vizfolyások medréből azonnal eltávolít
tassanak és hogy a patakok és vizfolyások medre általában minden 
időben tisztántartassék, mert csak igy lehet remélni a gyakori 
mederelfajulások mérséklését és az árvízkárok csökkenését. 

Nagy súlyt fektetek arra, hogy ebbeli rendelkezésem a leg
szigorúbban betartassák s hogy annak minél hathatósabb érvényt 
szerezhessen, tegye feladatává az erdőgondnokoknak és a központi 
ellenőrködő tisztviselőknek, hogy a kerületeik beutazása alkalmával 
a szóban lévő ut-, vasút- és vágásfeldolgozási munkálatokat ebből a 
szempontból is kisérjék figyelemmel s amennyiben e tekintetben 
mulasztásoknak, vagy hiányoknak jönnének nyomára, azok meg
szüntetése iránt a helyszínén nyomban tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 

Hasonlóképen tegye szigorú kötelességévé az erdőőröknek, 
hogy védkerületeik bejárása alkalmával a patakok medrében 
talált s a viz szabad lefolyását gátló hulladékfa és egyéb anyagokat, 
ha ezek csak könnyen eltávolítható kisebb torlaszokat képeznek, 
azonnal sajátkezüleg, esetleg a közelben található munkaerő 
igénybe vételével távolítsák el, az ut, vagy vasutpályára jutott 
káros vízfolyásokat, vagy előtörő forrásokat nyomban vezessék el, 
vagy ha erre az ezzel járó munka nagyobb arányai miatt egymaguk 
képesek nem lennének, a tapasztaltakról elöljáróiknak azonnal 
tegyenek jelenlést. 

Budapest, 1914. évi július hó 11-én. 

A miniszter rendeletéből Téglás 
miniszteri tanácsos. 


