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Bevezetés.
A regale-jognak az állam által való megváltása maga

után vonja az állami italmérési jövedéket is, minek szük-

sége abban rejlik, hogy az állam a fogyasztási adók körül

intézkedhessék a nélkül, hogy ez által a törvényes jogokat

fel kellenék forgatni, a jogosultak, illetleg földbirtokosok

anyagi helyzetét rontaná.

Az államnak és a honpolgároknak, különösen az üz-

letvilágnak közvetlen érdeke az, hogy az ország minden

részében jó, a közönség igényeinek és várakozásának meg-

felel jó szállodák és vendéglk keletkezzenek, ez által a for-

galom, a kereskedés elmozdíttassék, st sokszor uj, jövedel-

mez iparvállalatok keletkezzenek, keletkezésük minél köny-

nyebb módon eszközöltethessék és meg ne nehezítessék,

minek következménye, hogy a szálloda és vendégli ipar

önállósága és jövedelmezbbé tétele elmozdíttassék.

A regale-váltság fejében fizetend kamat- és tketör-

lesztést az állam az italmérés jövedelmébl fogja fedezni, a

melyet a törvény szerint részben az italmérési illeték, rész-

ben az italmérési adó fog eredményezni.

A törvény az italmérést engedélyhez köti, és pedig a for-

galomba hozatal engedélyhez és korlátokhoz közerkölcsjségi

és közegészségi tekintetekbl azért lett kötve, hogy a mellett az

ellenrzés megkönnyítessék s hatályosabbá tétethessék.

Az italmérés tekintetében fontos az a megkülönbözte-

tés, a melyet a törvény a nyílt és zárt edényekben való elad-

hatás közt tesz. — Czélszer, hogy a nyílt edényekbeni

elárusítás fszerkereskedknek és szatócsoknak is megen-

gedtessék, mert a társadalmi erkölcs szempontjából a korcs-

mák lehet apasztása üdvösnek mutatkozik, mert a korcsmák

az iszákosság, az erkölcstelenség, a játék és szenvedély

terjeszti, s mert a kereskedk és szatócsoknál a vevk üzlet

futó vevk, mig a korcsmabeliek ül vendégek, a hol a d-
zsölésnek tág tér nyittatik.

KASSAY A. : A REG4LIÁK. 1



A kisebb kir. haszonvételek.

A nemesi kiváltságok eltöröltettek ugyanide a nemesi

fekv javak tulajdonjogával kapcsolatos némely jogok, a me-

lyek annak mellékjövedelmi forrását képezik, mindekkoráig

nem szüntettek meg, mint a kir. kisebb haszonvételek.

Ezen a nemesi ingatlan birtokkal kapcsolatos jogok alatt

azon hasznok értetnek, a melyek a nemesi birtokhoz törvény-

nél vagy kiváltságnál fogva tartoznak.

E szerint ide tartoznak :

A korcsma, vagy italmérési jog; mely az újabb tör-

vények által megváltás mellett megszüntetett;

Vadászati jog;

Malomjog

;

Halászati jog;

Tégla, mészégetés, kövágás, agyag- és fövenyásás.

Ezekhez nem tartoznak, s azokkal össze nem zavarha-

tok azon jogok, melyek csak különös kir. adomány utján adat-

tak, mint az ut-, hid-, rév-, vám-, piacz- és országos vásárjog.

A kir. kisebb haszonvételek, úgy az utóbbi jogok is másra

átruházhatók. x
)

1888 . évi XXXV. t. ez. az állami italmérési jövedékrl.

A regalejognak az állam által való megváltása maga

után vonja az italmérési jövedéket. E szerint szeszes italokat

*) A kir. kisebb haszonvétel az ingatlan elidegenitésével csak

úgy száll át az uj tulajdonosra, ha ez az ingatlannal kifejezetten

szinte tárgyát képezte az_ elidegenítésnek, 1885. u. o. 4. 8847. sz. a

Cur. hat.
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kis mértékben kimérni, korcsmákat nyitni, a már
meglevket megtartani, csak az állam engedélye mellett sza-

bad. Senkinek sem szabad tehát az illetékes pénzügyi hatóság

engedélye nélkül bort (bormustot és gyümölcsbort), sört, bár-

mily égetett szeszes folyadékot kimérni, szeszes italokat ül,

álló vendégeknek az üzlet helyiségeiben vagy azon kívül való

fogyasztásra akár nyílt, akár zárt edényekben iparszerüleg ki-

szolgáltatni, kis mértékben elárusítani
;
és égetett szeszes folya-

dékot 100, sört pedig 25 literen aluli mennyiségben az üzleti

vagy elárusítási helyiségen kívül fogyasztásra elárusítani. 1-2. §.

Az engedélyt írásban kell kérni a pénzügyigazgatóság-

nál, a ki azt — ha a kérelmez személye ellen kifogás nincs

— megadja. Az engedélyt megtagadó határozatot 15 nap alatt

a pénzügyminiszterhez lehet fellebbezni. — A kik engedélyt

nyertek, külön iparhatósági engedélyt nem kötelesek kérni. 3.

§. Engedély nélkül sem a korcsmárosok, vendéglsök, kereske-

dk, szatócsok, szeszes italok kimérésével és kis mértékben

való elárusításával foglalkozók, ezukrászok, kávésok saját

termés boraiknak kis mértékben való elárusításával foglal-

kozó bortermelk nem mérhetnek ki. (4. §.)

Az engedély teljesen megbízható, fedhetlen elélet

nagykorúaknak, a gyámhatóság beleegyezésével azonban a

kiskorúaknak is megadható, de ezek, valamint a jogi szemé-

lyek üzletvezett állítani kötelesek, a kinek neve s személyé-

ben történt változás a pénzügyigazgatóságnak bejelentend.

Vasútállomásokon és hajókon, katonai laktanyákban azoknak

adandó az engedély, a kiket a vállalat vagy a katonai pa-

rancsnokság kijelöl
;
vasúti, vizszabályozási és nagyobb épít-

kezéseknél, ipartelepeken, fürdkben, az építtet tulajdonos

vagy általa kijelölt egyéneknek elsbbség adandó. 5. §. Más vál-

lalkozók felett elny adandó a pusztai birtokok tulajdonosai-

nak, birtokosainak, bérlinek, szálloda-épületekkel bíróknak

vagy azokat ezután építtetknek azért, hogy ezen épületekbe

befektetett tkéiket továbbá is hasznosíthassák, hogy vállala-

tuk által a könny és kényelmes utazást, s ez által akereske-

1
*
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delem és forgalom érdekeit elmozdítsák. A községbelieknek

mások felett, s a községbeliek felett a helybeli illetségüeknek.

De ilyenektl mint tiltott játékosoktól, orgazdaság vagy uzsora

s erkölcstelenség elmozdítására felhasználóktól az engedély

megtagadandó, ha kiadatott, visszavonandó. 6. §. A korcsmái

helyiség templomoktól, iskoláktól, kórházaktól távol legyen. 7.

§. A hol a törvény szerint a korcsmák száma apasztandó, az

italmérési engedély a fent elsoroltaktól,.ha kifogás alá nem
esnek, a helyiségek számának leszállítása czimén a törvény

hatályba léptének els 3 évében meg nem vonható. A kik pe-

dig városokban 1888. nov. 1. eltt az engedélyt egész életökre

megvették, a korcsmák számának leszállítása esetében az en-

gedély tlük csak 6 év múlva vonható meg és ez id után is

egy évi záros határid lejártával. — A korcsmák számát a

pénzügyigazgatóság a közig, hatósággal egyetértleg határozza

meg, az a községi elöljárósággal közlend s a határozatot 15

nap alatt a pénzügyminiszterhez lehet fellebbezni. 8. §. Az

engedély rendszerint határozatlan idre adatik, csak ha az

ok, mely miatt az engedély adatik, olyan, hogy bizonyos id
múlva megsznik, ideiglenesen vagy határozott idre adható.

A kimérési helyiség küls felírással vagy jelvénynyel látandó

el.(9.§.)

Az engedély megsznik: a) arróli lemondás, b)
halál

által, az özvegy azonban folytathatja, ha az arra szükséges kel-

lékeket 15 nap alatt a pénzügyigazgatóságnál igazolja.

Az engedély megvonható: az engedélyesnek csdbeju-
tása, bntett vagy vétség miatti elitéltetés, a foglalkozás

megsznése, az italmérések számának apasztása, az italmé-

rési illeték vagy adó nem fizetése, az egészségre ártalmas

vagy az italnak hamis név vagy czim alatt forgalomba hoza-

tala esetében. (10. §.)

Az italmérési illeték. Bpesten 5, másutt 3 osz-

tályba sorozható. Minden helység részére alakítandó kivet
bizottság határozza meg, hogy az egyes adóköteles felek az.

5 illetleg három osztály közül melyikbe soroztassanak.
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Korcsmárosok, vendéglsök, italmérk, szeszes italok ki-

mérésével vagy kis mértékben való élárusitásával foglalkozók

Budapest fváros területén 500, 200, 100 és 50 frlot fizetnek.

Törvényhatósági vagy rendezett tanácsú városokban, a

törvényhatóság vagy törvényszék székhelyein, ha népességük

20,000 léleknél nagyobb, 100,75,50 frtot. 10,000—20
;
000

léleknél 75, 50, 40 frtot. 10,000 léleknél kisebbnél 50, 40,

30 frtot.

Más községekben, ha népességük 20,000 léleknél na-

gyobb, 50, 40, 30 frt, 10,000— 20,000 lél. 40, 30, 20 frt, 10,000

lél. kevesebbnél 30, 20, 10 frt. Ezen osztályba sorozás úgy esz-

közlend, hogy egy-egy évi illeték együttvéve községenként

annyit tegyen, hogy minden 500 1. után Bpest területén 100 frt,

városokban s a fentebbi székhelyeken 20,000 l.-nél nagyobbak

75 frt, 10,000—20,000 léleknél 50 frt, 10,000 léleknél kisebb-

nél 40 frt, — más községekben ha népességük 20,000 léleknél

nagyobb, 40 frt, 10,000-20,000 léleknél 30 frt, 10,000 léleknél

kisebbekben 20 frt illeték fizettessék évenként. — Sör- és szesz-

fzdék vállalkozóikor-, szeszkereskedk a megállapított tételek-

nek 4
/5-ét, más kereskedk, szatócsok s rendes üzletükön kivül

kiméréssel foglalkozók, 3
/5 czukrászok, kávésok 2

/5
-ét, borterme-

lk y5
-ét fizetik. (14. § )Az illeték három évrl három évre vette-

tik ki a kivet bizottság által, s az idközben a pénzügyigazgató-

ság által megállapított illeték ellen birtokon kivül 8 nap alatt a

felszólamlási bizottsághoz, ennek határozata ellen annak véte-

létl 8 nap alatt a pénzügyminiszterhez lehet felebbezni. (1 5. §

)

Idközben az üzlet változása esetében az engedélyt a pénzügy-

igazgatóság igazítja ki. (15. §.)

Italmérési adó. Minden vállalkozó köteles az általa

kimért bor(bormust,gyümölcsbor) minden hektoliterje után zárt

városokban 2 frtot, nyilt helyeken 3 frtot fizetni
;
sör után min-

den hektoliterért 2 frtot, közönséges pálinka után 100 fokú szesz

mér szerint (30 fokig) hekt. 4 frt 50 krt., 30 fokon felül, de 50 fo-

kot meg nem haladótól (szilvórium, törköly-, gyümölcspálinka)

hekt. 7 frt 50 krt, 50 fokot meghaladó mindennem szesz után
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hektoliter fokonkint 15 krt: likrök, puncseszentiák, édesített

folyadékok, arak, rum, cognac után hekt. 12 frtot. (17. §.)

Az adó a zárt városokban a fogyasztási adóhivatal által

a behozó felek terhére azonnal kiszabatik s a behozatal eltt

azonnal kifizetend. Zárt városok területén az adó a szeszes ita-

lokat készítk terhére havonkint leszámolás utján szabatik meg
s 3 nap alatt kifizetend'. A pénzügyi hatóság biztosíték mellett 6
havi hitelt is adhat. (22. §.) Zárt városokon keresztül szállítandó

adóköteles czikkek után italmérési adó nem fizettetik. (24. §.)

Nyílt helyeken az adó megváltás, bérbeadás s

kincstári kezelés utján szedetik be.

A megváltásnál az alapot a kimért vagy elárusított szeszes

folyadékok mennyisége, bérletnél a bérleti összeg képezheti.[(27.

§ )
A megváltás az adókötelezettekkel kisérlend meg, ha sike-

rül, az italmérési adó havi részletekben utólagosan fizetend.

Ha a megváltási szerzdés a községgel jön létre, a községet 500
írtig terjed összegig 5°/0 , ezen ti terjed megváltási összegnél

2°/
0
-ka illeti, mely jutalék azonban 2000 frtot meg nem halad-

hat. (28. §.)t
Ha pedig a megváltás létre nem jön, az adóbeszedési

jog közhírré teend nyilvános árverés utján bérbe adatik. Ha
ez nem sikerül, az adó kincstári kezelés utján a pénzügyi kö-

zegek által szedetik be. (31. §.) — Ha a hátralék-összeg 8 nap

alatt nem fizettetik le az 1883. XLIV. t. ez. értelmében végre-

hajtás utján hajtatik be. (37. §.)

Az italmérési illeték és adó elévül, ha 5 év alatt ki nem
vettetik, ha a kivetés évétl 5 év alatt nem szorgalmaztatik

vagy nem biztosíttatott. (44. §.)

Az emberi élvezetre alkalmatlanná tett (denaturált)

szesz adómentesen hozható forgalomba azért, mert az minden

más adótól mentes. Azoknak, a kik italméréssel foglalkoznak,

nincs megengedve, hogy denaturált szeszt is árulhassanak.

Kis mértékben árulók adómentesen csak akkor árulhatnak, ha

annak beszerzését igazolják. (48. §.) Versenyhiány esetében a

pénzügyminiszter a szeszes italok legmagasabb árát megha-

tározhatja. A jogosult bérbeadók vagy bérlk tartoznak bér-
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szerzdéseiket a pénzügyi hatóságnak kivánatára — elismer-

vény mellett — átadni. (50. §.)

1889. évi deez. 31-vel az ingatlanra vonatkozó jelenlegi

bérleti szerzdések megsznnek és a bérlk kártérítést nem
követelhetnek, hacsak a kártérítés határozottan kikötve nem
volt. Ha pedig az italmérési jog földbirtokkal vagy az e czélra

szolgáló épületekkel volt bérbeadva, csak az italmérési jogra

vonatkozó intézkedései sznnek meg. És ha az italmérési jogra

es bérösszeg elkülönítve nem volt, az együttes haszon-

béri összegbl a tulajdonos váltsági összegének 5%-a, ha a

bérl tartozott az adót fizetni, 4

7

2
%-a levonandó. — Ily

együttes bérbeadás esetében a bérl a haszonbéri szerzdést

1889. decz. 1-ére felmondhatja. (53. §.)

1888 . évi regále-váltság.

A földesurak és regale-tulajdonosok korcsmáltatási, ille-

tleg italmérési joga megszüntettetvén, azt kárpótlás mellett

az állam veszi át. — Azonban csak azok tarthatnak kárpót-

lásra igényt, akik a regale-jövédelemtl 1882. évi január hó

1-tl 1886. évi decz. hó 3 1-ig, vagyis ezen öt év, vagy ezen

öt év egyike alatt adót fizettek. A kártalanítás alapját ezen

öt évi összes jövedelemnek egy ötödé képezi, melybl azon-

ban 10% kezelési költség fejében levonatik, s az akép megálla-

pított kárpótlási alapnak húszszoros összege képezi a kárta-

lanítás teljes összegét. Ha azonban a regale-tulajdonos iga-

zolja, hogy a regale bérbe volt adva, és a haszonbéri összegen

felül az adót a bérl volt köteles fizetni, mely a jövedelemhez

számítva nem volt, úgy ezen adóösszeg a kártalanítás alapjául

szolgáló összes jövedelemhez hozzáadatik
; ha az az ingatlannal

vagy más joggal volt bérbeadva, kiszámítandó, hogy az adó-

ból mennyi esik az italmérési jogra. 1—3.§.

Ha 1886. végéig italmérési jog rendezése jött el, vagy

a jogosult bebizonyítja, hogy az italmérési jogot a hatóság-

nak a közjó érdekében vagy tévesen tett intézkedése foly-

tán nem jövedelmeztethette, és ha az 1882— 86. évi idszak-

ban volt év, melynek jövedelmét azon hatósági intézkedés
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nem befolyásolta, vagy a mely évben a rendezés-aránvositás

utáni állapot a jövedelemben már kifejezésre jutott — ezen

évek átlagos jövedelme szolgál alapul, (6. §.) feltéve, hogy az

illetk az italmérési jognak 6 évre való bérbevétele által ke-

zességet nyújtanak az iránt, hogy a kártalanítási összegnek

megfelel jövedelem be fog folyni. (7. §.)

Kedvezményt nyújt a törvény a törvényhatósági váro-

soknak, midn az 1882—86. évi jövedelem helyett ugyanazon

évek zárszámadásilag igazolt jövedelmét vette fel, de tartoz-

nak a kincstár biztosítására az italmérési jogot 3 évre bérbe

venni. A kárpótlás mérvéül nem csak az italmérési jog után

fizetett adó, hanem az italmérési jog gyakorlói által fizetett

egyéb adó (kereseti, házbér sat.) is, a melybe az italmérési

jog jövedelme is felvétetett, szolgálhat. (8. §.)

Ha a jogosult a jogot az államtól 1882. évi jan. 1. óta

vette meg, azt az állam az eredeti vételárban veszi vissza, de

ha azzal ingatlanok és egyebek is vétettek meg, az érték vagy

becslés, vagy egyezség utján állapíttatik meg. — Az ingatlan

az érték levonása mellett a tulajdonos birtokában marad.

Ellenkezleg minden, a mi eladás tárgyát képezte, az állam

tulajdonába megy át. 9. §. Ha a jogosult hitelt érdeml, 1889.

évi márczius 31-ig az adófelügyelhöz írásban beadandó

kérvényéhez mellékelt adatokkal igazolja, hogy az 1882

—

1886. év végéig megadóztatott jövedelemnél nagyobb tiszta

jövedelme volt, mint a mennyi után az adót fizette, akkor a

kártalanítási összeg egyezség utján, vagy ha ez létre nem jön,

hatósági becslés utján állapíttatik meg, és ekkor, ha a jöve-

delmet a jogosult vallotta be, az eltitkolt jövedelem után járó

állami adónak nyolczszorosa, a községi adónak egyszerese^

ha pedig nem maga vallotta be, négyszerese, a törvényható-

sági és községi adó egyszerese vonandó le. De ha jogelde

titkolta el a jövedelmet, akkor az elvont adó négyszerese, a

községi adó egyszerese vonatik le. A kártalanításnak eképen

megállapított tkeösszege állami kötvényekben kiadandó és

1892. év végével szolgáltatandó ki. (10. §.)
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A kártalanítás megállapítására s azzal összefügg kérdések

eldöntésére illetékesek : 1. A kir. adófelügyel. 2. A törvényha-

tósági közigazgatási bizottságnak albizottsága. 3. A pénzügymi-

niszter. Illetékesek ezek különösen azon kérdésekre nézve: 1.

Van-e egyáltalán kártalanításnak helye? 2. Mily alapon állapí-

tandó meg a kártalanítás összege ? 3. Mekkora legyen a kártala-

nítás összege. 4. Hogy az igényt támasztónak kiadható- e s mily

arányban a kártalanítás összege? Azt pedig, hogy kit és mily

arányban illet a kártalanítás, a bíróságok döntik el, ha közig,

utón nem volt tisztára hozható. (12. §.)

Eljárás. A kártalanítási kérvényt 1889. évi márczius

hó 31-ig a kir. adófelügyelnél Írásban kell beadni. Igényét

beadhatja az is, a ki bebizonyítja, hogy azt részben vagy

egészben megvette, habár az adót más fizette is, vagy tulaj-

doni igényének megállapítása végett a hatósági eljárás folya-

matban van, vagy azt 1889. évi junius 30-ig folyamatba

teendi. Közös italmérési jognál egyik jogosult bejelentése a

többire is érvényes. (13. §.)

Nem az illetékes ádófelügyelhöz beadott kérvény, vagy

a melyben a község kitéve nincs, vagy tévesen van jelezve, vagy

a jogot megszerzettnek állítok igényeikre nézve hatósági eljárás

folyamatban létét nem igazolják, visszautasítandók.— A vissza-

utasítási végzés a bejelentnek kézbesítend; ha lakhelye

nem tudatik, részére a kir. adófelügyel által ügygondnok ren-

delend és az elutasító végzés annak kézbesítend. — A ké-

sbb jelentkezk kártalanítást nem igényelhetnek. (13. §.)

A kir. adófelügyel a beérkezett jelentéseket jkönyvbe ve-

szi, a kártalanítás megállapítása végett az egyezkedésre határ-

idt tz ki, a létrejött egyezséget Írásba foglalja, s azt az összes

iratokkal jóváhagyás végett a pénzügyminiszterhez terjeszti fel.

Ha az egyezség meg nem köttetett, eljárás végett a közig, bi-

zottság albizottságához terjesztendk. (14. §.) Az albizottság a

tárgyalásra határidt tz ki, azon a felek által szóval vagy írás-

ban elterjeszthet érvek s adatok alapján határozatot hoz, azt

kihirdeti, a meg nem jelenteknek kézbesítteti, mely határozat
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ellen a kihirdetéstl, illetleg a kézbesítéstl számítandó 15 nap

alatt a kir. adófelügyelhöz beadandó és újabb érvekkel és

adatokkal támogatható fellebbezésüket a pénzügyminiszterhez

beadhatják. A kir. adófelügyel is fellebbezheti azt. (16. §.)

A kártalanítás összegét véglegesen, akár jött egyezség

létre, akár nem, mindig a pénzügyminiszter állapítja meg. (17. §.)

A kártalanítás módozatai. A kártalanítás 70 év alatt ki-

sorsolandó kötvényekkel 1892. év végéig elégíltetik ki. A tö-

redékrész készpénzzel fizettetik ki. A jogi személyek (mint köz-

ségek) kötményezett papírjaikat közforgalmú papírokkal (ha a

hatóság engedélyével kötötték le regale jövedelmeiket) a köl-

csönadók meghallgatása és beleegyezésével cserélhetik fel,

illetleg a váltságtkét csak igy idegeníthetik el. (19. §.)

A kártalanítási kötvényektl 1890. évi január 1-tl

kezdve kamat jár és pedig vagy 5% kamat, a melybl a 10%
tkekamat-adó levonatik, vagy évi 4 1

/2%, melybl levonás nem
tétetik. (20. §.) A kamat a szelvények folytán félévenkint fizet-

tetik ki.

A váltságtke és szelvények a jogosítottnak ki nem adat-

nak : ha az igényjogosultság kétes, ha a jogutód ebbeli jogát iga-

zolni nem tudja, vagy a melyekben peres igények merülnek

fel és adóhátralék esetében. A záloghiteleznek csak akkor

van joga a váltságtokére és járulékaira, midn az italmérési jog

az ingatlannal, a melyre a követelése bekebelezve van, vál-

hatatlanul egybe van kapcsolva, vagy mikor az italmérési jog

a telekkvbe bejegyeztetett, vagy midn a hitelez akár bírói

foglalással, akár a nélkül az italmérési jog világos lekötésével

arra tényleg zálogjogot nyert. (21. §.) Ezen törvény hatályba

lépte után a kártalanítás tárgyát képez jogok megsznnek az

ingatlan tartozékai lenni. A váltságtke engedményezése, zá-

logba adása a kincstár és harmadik személy ellen jogérvényes

akkor leend, ha a jogügylet közjegyzi okiratba vagy közjegy-

zileg hitelesített magánokiratba foglaltatik s az átruházásról

a kir. adófelügyelö értesíttetik. E czélra az adófelügyelségnél

pontos napló vezetend.



Tételszám

A bor- és Ims-fogyasztási adó.

A bor- és hus-fogyasztási adó következ árszabás szerint fize-

tend, az 1887 : LX. t. c.

A tárgyak megnevezése

1 Bor 1 hl.

2 Bormust és szllcefre ....
o
ó Borsepr n
4 Gyümölcsmust n
5 Vágó és kisebb marhák, u. m

:

ökrök, bikák, tehenek és egy

éven felüli borjúk drbja
6 Egy éven alóli borjúk .... n
7 Juhok, kosok, kecskék, kecske-

bakok
;
ürük és birkák . , .

8 Bárányok 14 kilogrammig, gö-

dölyék és malacok ....
')'!

9 Süldk, azaz sertések 6 kilo-

10
grammtól 20 kilogrammig . .

??

Sertések 20 kilogrammon felül

11
különbség nélkül n

Friss hús, a vágott marhának
fogyasztásra alkalmas egyes

darabja, azután besózott, füstölt

és pácolt hús, szalámi és egyéb

kolbászok, szelencelius, végre

szalonna ........
Budapesten.

100 kg.

12 Házi szárnyasok:

a) pulyka, lúd drbja
b) kacsa (récze), kappan . . .

c) csirke, tyúk, galamb . . .

13 Vadak:

:

a) szarvas, dámvad ....
b) vaddisznó 17 kilogrammal és

r>

azon felül .

c) vaddisznó 17 kilogrammon
jj

alul, z, zerge
??

d

)

nyúl
14 Kivágott vagy feldarabolt vad 100 kg.

15 Vad szárnyasok:
a) fácán, süketfajd, fajdtyúk,

túzok ...
b) császármadár, hófajd, erdei-

drbja

szalonka

c)
vadlud, vadkacsa, szárcsa, fo-

goly, vadgalamb, mocsári és

mezei szalonka
d) Fürj, és fenymadár . . . >5

Öd o>
'Ö -*-3

r-3 (1)

CQ p.

frtkr

Po-
zsony

N ‘TO

CO >

frtlkr

osztá-
lyú

frtlkr.

II. III.

közsé-

gekben

frt kr. frt kr,

4 46

3|36
49
20

6,30
1 05

— 40

- 26

-79

158

2 35

3

3 -

— 15

5 36

-30

— 20

4 46
3l

—

1 29

504
-84

—
*32

21

- 63

126

3 35
2 52

1 -

504
84

32

21

— 63

126

1 88

269
201

1 35
1 01

80

3,78
— 63

150

60

17

11

- 32

63

95

i a Jegyzet. Fél állattól

^ az egész darab után járó
b adónak fele, félnél na-
gyobb darabtól az egész
adótétel fizetend.

Félnél kisebb darab a
11., illetleg a 14. tétel

szerint rovatik meg.
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A gyümölcsmust bor fogyasztási adó alá esik. (1887: 47.

t. c. 2. §.)

A fenn kitett árszabás osztályai a lakosság száma sze-

rint határoztatik meg, és pedig az I. osztályba a 20,000 lakost

meghaladó városok, a II. osztályba a 10 és 20,000 lakos száma

között levk, a III. osztályban a 1 0,000 lakost meg nem haladó

községek tartoznak.

A bor- és husadó fizetésének kérdése és az adó mérvé-

nek meghatározása bírói eljárás tárgya nem lehet. ]

)
Ezen

adók a közadó módjára hajtatnak be, — Csd esetében az

1881: t. c. szerint sorozandó.

Ezen adók elévülnek : a) ha öt év alatt ki nem vettet-

nek, vagy nem szorgalmaztatnak, vagy nem biztosíttatnak, a

szorgalmazás intési vevénynyel igazoltatik. Az államnak a

kárt az fizeti, a ki a biztosítást vagy szorgalmazást elmulasz-

totta. Az elévült adó leírását els fokon a pénzügyigazgató-

ság, másodsorban a pénzügyi közig, bíróság rendeli el
2
)
Ha

pedig a szabályok meg nem tartása miatt vált az adó behajt-

hatlanná, a kárt a hibás fél tartozik megtéríteni 3
)

Bort keresztül vinni csak nyílt, (nem dl) és a pénz-

ügyi hatóságok által megjelölt utakon nappal, april hótól

sept. végéig, reggeli 7 órától esti 9 óráig, a többi hónapokban

reggel 7 órától esti 7 óráig szabad. Kivétetnek az utasok és

postaszekerek általi szállítások 4
). Minden szállító köteles a

szállítandó tárgyat a pénzügyi közegnél szóval vagy írásban

vizeni szállításnál pedig kirakodás eltt bejelenteni 5
). A be-

szedési körben egyik községbl a másik községbe beszállított

szllcefre és must a behozatalnál bejelentend és megadóz-

tatandó, erre tehát a feltétes adómentesség ki nem terjed.

A bejelentés alapján a hivatalos sorkönyvbl bárca ál-

líttatik ki és az az adó-illeték lefizetése után az adófizetnek

kiadatik 6
).

') 1876 : 6. t. c. 7 §. — *) 10. §. 1883 : 4. t. c. 90. §. — 3
) u. o. 11.

§. - fi 14. §. - 5
) 16. §. 87. - «) u. o. 19. §.
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A hivatalos eljárás bevégzése és a pénzügyi közeg bele-

egyezése nélkül az adótárgyat lerakni, épületbe, pincébe tenni

nem szabad 4
). A haszonbérl az összes borkészletet azonnal

meg nem adóztathatja, — az utólagos befizetés kedvezményét

meg nem tagadhatja
;
hanem annak megvonását a pénzügyi

igazgatóságnál kérelmezheti, mely azután e tárgyban határoz.

Az utólagos adófizetés kedvezménye megvonathatik : a)

a csonkítást elkövetk, b) egy év alatt fizetéssel két Ízben ké-

sedelmesek, s azoktól, a kik ellen kényszer-szabályokat kell

alkalmazni 2
). — Utólagos fizetést igénybe venni nem óhajtók

kötelesek a helyiséget és az összes borkészletöket az üzlet

megyitása eltt 14 nappal a hivatalos eljárás végett bejelen-

teni 3
),
a bejelentés igazolására a félnek szemle-iv adatik 4

). A
bejelentés foytáft a helyiség, a bormennyiség és a szabály-

szer mértékjelzéssel ellátott boros hordók megvizsgáltatnak.

Az edények és hordók megjelölendk 5
),
ezen jeleknek épség-

ben tartásáért az illet fél felels 6
)
A hordó és helyiség álla-

gában tett változtatás 24 órával, a bor lefejtése pedig 6 órá-

val elbb bejelentend, tekintet nélkül arra, váljon a bor hi-

telesített vagy hitelesítetlen hordókban van 7
).

A fogyasztási adó alá nem vett hordók csak gyanú ese-

tében zárolhatok le
8
). A zár, vagy pecsét eltávolítása vagy

felnyitása 6 órával elbb bejelentend, mely bejelentésrl az

illet pénzügyi közeg bizonyítványt ad. A 6 óra a bejelentés-

tl kezdve még a déli órákon át is szakadatlanul folyik 9
)
—

A kipincézés, kiszállítás, általában a borkezelés april hótól

septemberig reggeli 5 órától esti 9 óráig, a többi hónapokban

pedig reggeli 7 órától esti 7 óráig eszközöltethetik, ennek

megfelelleg 6 órai bejelentési id megállapításánál a fenn-

említett összes órák számbavehetk 10
). A zárt és pecsétet a

pénzügyi közeg veszi le
n

). Ha azonban a pénzügyi közeg a

bejelentés után egy óra alatt meg nem jelenik vagy annak

}) U. o. 22. §. — *) u. o. 25. §. - 3
) u. o. 26. §. - 4

) u. o. 25. §. —
5
)
m. ö. 30. §. — 6

) u. o. 31. 3. - *) 32. §. — 8
) 38. §. — 9

) 39. §. — 10
)
8188

sept. 7. 54229. sz. a. pénzügyin, rend. — n
)
u. o. 40. §.
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közbejötté nélkül is a zárlevétele engedélyeztetett, azt a fél

maga is leveheti *).

A borsepr és apadásnál, évenkint 2%, forrásra és sep-

rre, összesen fehér bornál 10% , vörösnél 6% számíttatik 2
)

Ha egy beszedési körben egyik községbeli adófizet a

másik községbeli szemle-ivvel biró adófizetnek legalább 56

liternyi bort elad vagy átvesz, adómentes szállításnak van

helye, ezen elszállítást a haszonbérl is köteles megengedni.

A szállítás hivatalos felügyelet alatt történik rendeltetési he-

lyére, az adófizet félnek átadásáig, a más adókerületbe szál-

lításnál pedig, mig a szállítmánynyal a határt át nem lépik,

vagy azt a tulajdonos át nem vette. Minden más borokra

nézve (23. 24,) igénybevett adómentes elszállításra az enge-

délyt az illet pénzügyigazgatóság adja meg 3
).

Az ember élvezetére használhatlanná vált, vagy véletlen

eset által megsemmisült (p. o. kifutott bor után, adóleirásnak

van helye, de nem a megecetesedett italra.

Az adófizet köteles a pénzügyi közegnek bejelenteni,

mihelyt a bor kiforrt 4
)
s tisztulni kezd, mely idpontot a pénz-

ügyi hatóság határozza meg, s azt szüret után azonnal kihir-

deti 5
). Szüret után 6 hétre a pénzügyi közegek a bort a pin-

cékben felveszik, a talált mennyiséget a szemle-iven bevé-

telbe, ellenben a borcefrét és mustot kiadásba teszik 6
).

A pénzügyi közeg jogosítva van a borkészletet bármi-

kor megvizsgálni, az adófizet akkor a segédmunkát teljesí-

teni és felvilágosítást adni, a szemle-ivet a befizetést igazoló

bárcával elmutatni, s térítvény mellett a pénzügyrnek át is

adni köteles 7
).

A hatósági felügyelete alatt álló és a bejelentend he-

lyiségbem bort tartó egyének italkészleteiket szemle-ivekkel,

és azon italkészleteiket, a melyektl adó fizetend volt, adó-

bárcákkal igazolni tartoznak 8
). Sem szemle-ivvel sem adó-

>) U. o. 41. §. — 2
) 45. §. — 3

)
u. o. 47. §. — *) u. o. 48. §. - 5

) u. o.

49. §. — «) 50. §. — ') u. o. 58. §. — 8
) 61. §.
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bárcával nem igazolt italkészlet gyanússá válik, s iránta a jö-

vedéki kihágási vizsgálat azonnal megindítandó 1
).

Hús fogyasztási adó nyilt községekben*
Minden leölt, levágott marhától feltétlenül a hentesek,

huskereskedk stb. adót fizetni tartoznak. Feltétesen pedig

más személyek által— több személyek számára, egészben vagy

részben másoknak elárusítása, faggyú-nyerés végett eszközölt

vágás v.ölés esetében (fogy. adó) fizetend. Ahusadót, elször a

hustvev iparos, másodsorban egyetemlegesen az, a ki adómen-

tesen levágott vagy leölt állat húsát iparosnak vagy mások-

nak eladja, vagy beszállítja, köteles fizetni. Más személyeket

élelmez magánfelek vagy intézetek a husadót a fentebbi pont

szerint tartoznak fizetni 2
). Adómentesen leölt sertésbl szár-

mazó szalonna fogyasztási adó alá tartozik, és az I. osztály-

ban 100 kilo után 1 frt 88 kr., II. oszt 1 frt 50 kr., III. oszt

95 kr. fizetend 3
). A szalonna, vagy háj kivitele után áruba

bocsátott sertéshús után súly szerint fizettetik az adó 4
).

Adómentesek, nem a mészárosok, hentesek, szóval az

iparosok sorába tartozó személyek számára, saját házi szük-

ségletökre, lakodalmak, népünnepélyek alkalmával közös fo-

gyasztásra eszközölt vágások vagy ölések, de nem mentes

azon része a húsnak, mely áruba bocsáttatott 5
).

A katonaság, honvédség élelmezésére levágandó marha
adómentes. A katonaság számára a szerzdéses mészáros

vagy vállalkozó által eszközölt husvágás nem adómentes 6
).

Mészárosok, hentesek és más iparüzk üzletük megnyi-

tása eltt legalább 14 nappal az illet pénzügyi közegnél tar-

toznak bejelenteni: a) a marhák létszámát, elkülönítve azigás

marhát a hizó vagy levágandó marhától, b) a helyiséget, a

melyben azok állandóan vagy ideiglenesen tartatnak 7
). A be-

jelentésrl az iparüz szemle-ivet kap 8
). Az üzlethelyiség és a

x

) 62. §. — 1875. febr. 2. 3251. sz. a. p m. r. — 2
) 1872. sept. 20.

53754. sz. a. p m. r. — 3
) 1881. nov. 26. 66854. sz. a. p. m. r. — 4

) 67. §.— 6
) 1870. dec. 22. 11978. sz. a. p. m. r. — 7

)
u. o. 68. §. — 69. §.
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marha létszáma vizsgálat alá vétetvén, hivatalos jellel és

számmal láttatnak el.
10

)
A bejelentéskor egyúttal a

husadó is befizetend, mirl az adófizet bárcát kap 4
),

mig ezen bárca az üzlethelyiségében nincs, a kivitelhez vagy

a vágáshoz fogni nem szabad 2
). — A hat napon túl nem ter-

jed idre a birtokon kívül hajtott legel és igásmarhát nem
kell bejelenteni 3

). Elesett, elfutott, elhajtott marhát az illet

fél az elöljáróságnál, vagy a pénzügyi közegnél bejelenteni és

a vizsgálatnál ezen eseményt bebizonyítani köteles. Ezek

után a marha a szemle-iven kiadásba tétetik 4
) Rendkívüli

esetekben az adófizet az elöljáróságnál való bejelentés mel-

lett a marhát levághatja, de köteles a levágás után 3 nap

alatt a levágást a pénzügyi hivatalnál bejelenteni, s az adót

lefizetni, de a levágás sürgs voltát a pénzügyr felszólítá-

sára igazolni köteles 5
). Szabályellenes marhavágás fogyasz-

tási adójövedék-csonkítást képez 6
).

A felügyelet alatt álló iparüz a hús- és marhakészletet

szemle-ivvef, az adóbefizetést pedig adóbárcával igazolni kö-

teles. Ezen bárca átvétele eltt a marhát vagy húst átadni, s

adófizetés nélkül udvarából kivinni vagy levágni nem sza-

bad 7
). Egyik körbl a másikba vitt hústól, melytl a fize-

tési bárcával igazolt adó lefizettetett, újra nem kell adót

fizetni 8
) ;

ha pedig a másik körben nagyobb az adó, csak

a többletet kell ráfizetni 9
) ;

de ekkor az illet, a' kiszállítandó

hús mennyiségét a községi elöljáróságnál bejelenteni, azt ál-

tala megméretni, és az azért járó adót letéíeményezni, s az

elöljáróságtól az adó kifizetésérl, s a kiszállítás valóságá-

nak megtörténtérl bizonyítványt venni köteles, melyet a

pénzügyi közeg vagy bérl a másik körben fizetés helyett el-

fogadni tartozik. A kincstári pénztárak és közegek pedig a

i) 72. §. — 2) 73. §. — 3) 74. §. — 4
) 75. §. -

*) 76. §. - 6
) u. o.

77. §. _ 7) 80. §. — 8
) §. 1871 : LXI. t. c. 2. §. - 9

)
u. u. és 1871 : LXI.

t. c. 3.
I0

) u. o. 70. §.
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bárca vagy bizonyítvány elmutatójának a hús kiszállítása

napjától számítandó 30 nap alatt kifizetni köteles, késbb
igény nem támasztható, a határid alatt fel nem vett adóösz-

szeg az azt kezel kincstárt, községet, vagy bérlt illeti
1
).
—

Ha pedig ott, a honnan a hús kivitetett, nagyobb adó fizette-

tik mint a másik körben, ezen adótöbblet az adókötelest il-

leti, de itt a járandó adót egészen kifizetni köteles, onnan

pedig, a hol elbb letette, azt a bárca vagy községi bizonyít-

vány elmutatása vagy azon beszedésikor elismervénye mel-

lett, a hová a húst szállította, visszakövetelheti 2
). De ha a

levágott marha húsa Ausztriába szállíttatik, az itt befizetett

husadó vissza nem téríttetik 3
),
valamint a szabályszeren be-

fizetett adó semmi esetben sem téríttetik vissza 4
). A marhá-

nak vagy húsnak valamely beszedési körön keresztül szállítása,

vagy az állatok etetése vagy itatása végetti megállapodás ese-

tében a bejelentés nem szükséges, de igen akkor, ha ott to-

vább tartózkodnak 5
).

Az adó beszedésének módjai. A fogyasztási

adóbeszedése megváltás utján, midn a kincstár a köz-

ségekkel bizonyos idre az adófizetés iránt kiegyezkedik, vagy

bérbeadás utján, midn a kincstár a községeknek vagy

egyeseknek haszonbérbe adja 6
),
vagy ráutal ás utján, mi-

dn a községgel az egyesség létre nem jön, vagy bérbe senki

sem veszi, a pénzügyigazgatóság bizonyos átalány mellett

hivatalból a községre ruházza 7
),
vagy kincstári kezelés utján

az adót közegei által szedi be 8
).

Az adóköteles bormennyiség úgy puhatoltatik ki,

hogy a borivó lakosok számszerint vétetnek fel, az ezek által

elfogyasztott bormennyiséghez a korcsmákban kimért bor is

hozzászámíttatik, ezen összes bormennyiség képezi az adó

alapját. Hol a bor megszokott ital, az egyes családok borszük-

séglete, és az idegenek, bucsusok, vásárosok stb. által elfo-

x

) 84. §. — 2
) 1882. febr. 9. 6837. sz. a. p. m. r. — 3

) 1881. april 9.

12412. sz. a. p. m. r. — *) 85. §.
— *) 85. §. — 5

) 86. §.
— 6

)
1868; 35.

t. c. 3. §. 1-2. pont. — 7
) 1875 : 28. t. c. 2. §. - e

)
1868 : 35. §. 3. §.

XASSAY A. *. A REGÁLIÁK. 2
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gyasztott bor, vagy lre összege képezi a borfogyasztási adó

kiszámításának alapját J
).

A h u s a d ó alapjául a mészárosok, vendéglsök, hente-

sek, levágással, husárulással foglalkozó iparosok, és vásárok

alkalmával elfogyasztott husmennyiség szolgál 2
). Azon osztály

árszabásával, mely alá a község tartozik, — sokszoroztatván

az elfogyasztott bor és husmennyiség, kijön a fogyasztási adó

összege s
). A kisebb kir. haszonvételek tulajdonosaira es bor-

fogyasztás külön állapítandó meg, s kivánatukra külön tár-

gyalás indítandó meg, ezek követelhetik fogyasztási adójuk-

nak a községtli elkülönítését. A regálék haszonbérli külön

megváltást nem követelhetnek 4
).

A bor- és husfogyasztási adóra nézve szerzett adatok-

ról, minden pénzügyi, vám- és adóri biztosság a törvény

szabályai szerint szerkesztett átnézetet vezet, melyben id-
rl-idre a fogyasztásra nézve észlelt változások kitünte-

tendk.

A fogyasztási adónak megváltás utjáni biztosítási céljá-

ból az egyességi tárgyalások a községgel megejtendk, azt pe-

dig tiz ezeret meg nem haladó községekben a pénz-, vám- s

adóri biztosságok, tiz ezeret meghaladókban a pénzügyigaz-

gatóság kiküldötte eszközli 6
).

Az elbbiekben a pénzügyi közeg a tárgyalásra idt és

helyet tz ki, arról a községi elöljáróságot, a kir. kiss. haszon-

vételek élvezit, és a husmérésre jogosult egyéneket értesíti,

hogy arra vagy személyesen, vagy képviselik által jelenje-

nek meg
;
vagy ha a pénzügyi közeg vagy község a közigazg.

hatóság közbejöttét kívánná, ennek kiküldötte szinte értesí-

tend
;
a törvényhatósági tisztviselk közbenjárólag közre-

mködni tartoznak 6
), ha ez meg nem jelenne, a szolgabiró

székhelyén megtartható tárgyalásra két tanú hivandó meg 7
).

Az egyezkedésrl jegyzkönyv veend fel, a melybe a fogyasz-

») ü. o. 90 §.
— 2

) 91. §. — s) 92. §. - *) 93. §. éa 1873. dec.

18. 61383. és 1882. jun. 22. 35354. az. a. p. m. r. — 5
) 95. §. — 6

)
1383 :

XLIV. 87. §. — 7
) 1868. aug. 10. 45753. sz. a. p. m. r.
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tási adóra vonatkozó minden adatok bejegyzendk és ezek

alapján tett számítások az illet községgel észrevételeinek és

egyezkedési ajánlatának, a kis. kir. haszonvételek élvezi nyi-

latkozatának és egyezkedési ajánlatának megtétele végett

közöltetik, azokat a pénzügyi közeg vagy helyesbíti, vagy meg-

cáfolja, azután az elbbiek végnyilatkozatot adnak be. Nyilat-

kozhatik a közig, közeg is, ezután a jegyzkönyv a jelenlevk

által aláiratik, s ha a közig, közeg jelen nem volna, két tanú

által írandó alá 1
).

A megváltási jegyzkönyv két példányban készítend;

abba a fentebbi adókötelesek beleegyezése is felveend 2
), és

a kis. kir. haszonvételek élvezire es átalány bor- és husadó

a község nyilatkozatától elkülönítend, ha a községétl külön

választatik 3
). A kis. kir. haszonvételek élvezin kívül a jegy-

zkönyv két tanú által is aláírandó 4
). Husmérési joggal biró

egyénekkel az adó megváltása iránt a pénzügyi hatóság kü-

lön is szerzdésre léphet 5
). A megváltási jegyzkönyvek vé-

leményes jelentés kíséretében a pénzügyigazgatóságnak azon-

nal felterjesztendk ®).— A megváltási szerzdések jóváhagyás

végett 20,000-et meghaladó népességnél feltétlenül, 2000-et

meg nem haladónál pedig csak akkor terjesztetik fel jóváha-

gyás végett a minisztériumhoz, ha a megajánlott átalány és

a kinyomozott adóösszeg között 5%-nál nagyobb különbözet

mutatkozik, p. o. ha a község 350 frtot ajánlott meg, a pénzügyi

hatóság pedig az adatok szerint 3E0 frtot számított ki. Más

esetekben a szerzdés (egyesség) jóváhagyás végett csak a

pénzügyigazgatósághoz terjesztend 7
). A megváltási szerz-

dés egyik példánya jóváhagyási záradékkali ellátás után a fize-

tési ívvel a szerzd félnek, — a zálogolás után ezen kedvez-

ménytl a foglalás által biztosított adóösszeg— azon felhívás-

sal kézbesíttetik, hogy az adót a lejárati idben fizesse, ellen-

kezleg a beszedési jutalékoktól, vagyis a mi beszedési költ-

») 97. §. — 2
) 98. §. — 3) 99. §. — *) 101. §. — ’>) 102. §. - 6

) 103. §.

7
) 104. §. 1879. juh 18. 8070. sz. a. p. m. r. — 8

)
105. §.

2*
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ségek fejében elengedtetik, mely 500-ig 10%, minden további

100 frt után 5 frtot tesz, de 2000 frtot meg nem haladhat, el-

esik, egyszersmind pedig a beszedési jutalékok kiutalványo-

zandók. A kir. kis. haszonvételek élvezje Írásban értesít-

tetik, ha adóátalánya a községétl külön választatott 4
).
—

Egyoldalú ajánlatokat, vagyis a község és a kir. kisebb haszon-

vételek élvezi által egyik vagy másik által visszavett ajánla-

tot elkülönítve elfogadni nem lehet 2
). A megváltott községek

jogosítva vannak a fogyasztási adót beszedni, vagy annak mi-

kénti befizetése iránt az adóköteles felekkel egyezkedni, a be-

folyt bntetéspénzekkel az eljárási költségek levonásával

szabadon rendelkezni, a feladót s letartóztatót tetszésük sze-

rint jutalmazni, vagy a törvényes eljárástól elállani. A kincs-

tári kezelés folytán már megadóztatott cikkek után a kincs-

tár által beszedett összeg iránt a község kártérítést nem igé-

nyelhet 3
). A megváltott községet 500 írtig 10%, minden to-

vábbi 100 után 5 frt jutalék illeti, mi azonban 2000 írtnál több

nem lehet 4
).

A községek kötelesek a megajánlott adó-átalányt egyenl

havi részletekben minden hó utolsó napján az adóhivatalnál

befizetni 5
), ellenkezleg az végrehajtás utján szedetik be; a kell

idben be nem fizetett összegtl 6% kamat fizetend, és a

beszedési költségek kedvezménye ezen összegre megsznik.

Ily késedelem esetében a pénzügyi hatóság a megváltási szer-

zdést megszüntetheti, s az adóbeszedést zárgondra bizhatja,

vagy az adó-átalányt a község kárára és veszélyére haszon-

bérbe adhatja 6
). A fogyasztási adó beszedésének jogát a köz-

ségek haszonbérbe nem adhatják 7
). Az adóköteles felek és

az adószedésre jogosított község közötti panaszok felett — ha

a közigazgatási hatóság által eszközlend barátságos egyes-

ség nem sikerülne, a pénzügyigazgatóság határoz a jogorvos-

latok épségben hagyásával 8
). Ha a pénzügyi hatóság a köz-

>) 106. §.
— 2

) 107. §. — «) 108. §. — 4
) 109. §. 1868 : 35. t. c. 4. §.

— 5
) min. hiv. összeállít. 110. §, — 6

) 111. §. — 1
) 112. §. — 8

) 113. §.
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ség által ajánlott s a kinyomozott adóösszegnek megfelel

átalányt a pénzügyigazgatóság megbízható adatoknál fogva

el nem fogadná, vagy magasabb bér-ajánlat tétetik, a község-

gel újabb tárgyalás rendelend el, és ha a község a tle köve-

telt átalányt megadni nem akarná, az bérbe adandó 1
).

Ha kisebb községekben a megváltás, illetleg egyesség

létre nem jö n, a haszonbéri összegnek községenkénti megjelö-

lése és elleges kihirdetése mellett a hús- és fogyasztási adó

iránti beszedési jog nyilvános árverés, vagy Írásbeli zárt

ajánlatok utján haszonbérbe adható 2
). Az els, esetleg máso-

dik, harmadik árverést a pénzügyigazgatóság a szerzdésben

foglalt feltételek mellett hirdeti ki, s ha a kikiáltási ár 1000

frtot meghalad, a „Budapesti Közlön y“-ben is közhírré

teend. Az árverés után a község mindenkor értesítend, hogy

az árverés eltt hat nappal a fogyasztási adót a kikiáltási áron

megtarthatja
;
ha a község azt elfogadja, az árverés visszavo-

nandó, a szerzdés a községgel megkötend 3
). A kikiáltási árt

a kinyomozott adóösszeg képezi 4
). Az árverés a pénzügy igaz-

gatóság hiv. helyiségeiben tartatik meg. 500 frtot nem tev
kikiáltási árnál azonban a pénzügyi biztos székhelyén, vagy

helyszínén is megengedhet. Az árverezk az árverés meg-

kezdése eltt 10% bánatpénzt tartoznak letenni, az árverezni

kívánó község vagy képviselinek kivételével — ennek lefize-

tése után a haszonbéri feltételek felolvastatnak. Az árverés a

közigazg. tisztvisel, esetleg két tanú jelenlétében ejtend meg.

Az árverési bizottság eltt nem ismert árverezk, személy-

azonosságuk és szerzdhetési képességük igazolására, a kép-

viselk pedig meghatalmazásuk beterjesztésére felhivandók A
községeknek az árverésben való részvételre külön hatósági

engedély nem kell. Az árverés szóbelileg tartandó meg. az

írásbeli ajánlatok titokban tartandók, és csak azután bontan-

dók fel, ha mindkét ajánlat egyenl, a szóbeli vagy két egyenl

') u. o. 114. §. 1872. aug. 12. 4(5150. sz. a. p. m. r. — 2
)

u. o.

115. §. - 3
) 1 16. §.-*,117. §.
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írásbeli ajánlatnál az árverez biztos sorshúzása dönt. A leg-

többet ígér bánatpénze, vagy ha ajánlata iránt aggály me-

rülne fel, a következ ajánlattev bánatpénze is visszatar-

tandó, a többieknek visszaadandó *). Ha az els árverés célhoz

nem vezetne, a pénzügyigazgatóság második, harmadik árve-

rést is hirdethet 2
). Az elfogadható legtöbbet ígérvel a bérleti

szerzdés a fensbb jóváhagyás fenntartása mellett két egyenl

példányban — az egyik bélyegesen — készítend, s az eljáró

pénzügyi közeg és két tanú által aláírandó s
) ;

lélekszám sze-

rint vagy 20,000-et meg nem haladó népességnél a pénügy-

igazgatóság, a 20,000-et meghaladónál a miniszterhez jóváha-

gyás végett felterjesztend 4
).

A haszonbérl mindazon jogokat átveszi, a melyek a

pénzügyi hatóságot megilletik, kivévén a vizsgálat megejté-

sét és az ítélet hozatalát, — az adókötelesektl a szerzdés-

ben foglalt fogyasztási adót beszedheti, vagy azokkal egyez-

kedhet '). »A m. k i r. fogyasztási a d ó - i r o d a« czim-

ieliratot sem, vagy irodájára magyar országos címert nem
használhat. A bérl a bérletet albérbe adhatja, azonban ma-

rad mindig felels 6
). A bérl a büntetéspénzek felett —

az eljárási költségek levonásával szabadon egyezkedhet, s a

törvényes eljárástól elállhat 7
). A bérl köteles — a községek

azonban nem— az egy negyed évi részletnek megfelel bizto-

sítékot letenni, a melybe a bánatpénz beszámíttatik 8
). A bérl

köteles a bérletet egyenl 12 havi részletekben minden hó

utolsó napján befizetni, az utolsó haszonbérleti negyed 3 hó-

napjában csak felét fizetheti, a melyhez a másik fele a bánat-

pénzbl vehet —• és a mi még fennmarad, a bérlnek

visszatéríttetik 9
). Ha a bérl a bérletet a rendes idben be

nem fizeti, az rajta 6% késedelmi kamattal végrehajtás utján

hajtatik be, s az adó az költségén kinevezett zárgondnok ál-

tal szedetik be
;
a bérl kárára és költségére uj árverés tüze-

l
)
min. hiv. összeír. 118. §. — 2

) u. o. 119. §. — 3
) 120. §. — 4

) 121.

§. — r

j min. liiv. összeállít. 122. §. — 6
)

u. o. 123. §.
— ') 124. §. —

8
) 126. §. — V 127. §.
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tik ki, vagy a községgel a megváltás iránt egyezkedhet, vagy

az adó kincstári közegek által szedhet be, az uj árverés és

a haszonbéri összeg közötti különbözeiét a haszonbérl tarto-

zik fizetni, — ha pedig az többet tesz — a többlet a kincstárt

illeti. Ezen újabb árverésnél a kikiáltási árt a pénzügyigaz-

gatóság tetszése szerint határozhatja meg
;
ezen áron alóli

ajánlatot is elfogadhatja, az ellen az elmozdított haszonbérl

kifogást nem tehet. A pénzügyigazgatóság a bérl ellen ezen

eljárásra és kárpótlásra akkor is jogosítva van, ha a bérl a

bérleményt átvenni nem akarná, a biztosítékot a kitzött id-

ben le nem tenné, vagy késbb derülne ki, hogy szerzdési

képességgel nem bírt x
). Az uj haszonbérl a volt bérltl ál-

tala beszedett adót követelheti, a kincstártól azonban nem 2
).

Ha sem az adó-átalány beszedése iránti egyezmény nem
jön létre s bérbe adni sem sikerült, a pénzügyigazgatóság

megállapíthatja azon adó-átalányt, amelyet a község beszedni

s az állampénztárba beadni köteles 3
). A pénzügyigazgatósá-

gok a községekre való ráutalást az árverés mellzésével, a bér-

leti hirdetmény elrebocsátása nélkül istudtul adhatják. Ha a

husfogyasztási adóra nézve egyezmény jött létre, a ráutalás

csak a borfogyasztási adóra szorítandó 4
). A fogyasztási adó

csak a községekre utalható, de nem a kis. kir. haszonvéte-

lek élvezire is
5
).

A község ezen adó-átalány ellen a kézbesítéstl számí-

tandó 15 nap alatt a pénzügyigazgatósághoz felfolyamodhat 6
)

;

ha a pénzügyigazgatóság a kifogásokat alaposaknak találja,

az adó-átalányt eszerint állapítja meg, ellenkezleg vélemé-

nyezés végett két megbízottnak megnevezése mellett az al-

ispánhoz vagy polgármesterhez teszi át
;
ezek az illet közsé-

get a felhívás vételétl számítandó 8 nap alatt két megbízott

nevezésére felhívjuk, s azután mindkét rész bizalmi férfiaival

az adó-átalányt megállapíthatják. 7

)
Ha azonban ezt a pénz-

*) Pénzügyin, összeállít. 1875: 28. t. c. 2. §. 128. §. — 2
) 129. §. —

3
) 180. §. — 4

) 181. §. — 5
) 132. §. — 6

) 1882. jun. 2. 3354. sz. p. min. rend.

5. p. m. összeállít. 134. §.
— 7

) 135. §. 1875 : 28. t. c. 136. §.



24

ügyigazgatóság el nem fogadná, kincstárilag kezelheti és szedi

be. Felfolyamodás közbeni id alatt az adóköteles a pénzügy-

igazgatóság által megállapított átalányt fizeti; ha az leszállít-

tatik, a beszedett adótöbblet a legközelebbi adórészletbe szá-

míttatik be. Ha pedig a kincstár az alispáni határozatot el

nem fogadta,, a község azon összeget fizeti, a mit az alispán

állapított meg 1
).

A fogyasztási adó beszedését és bárca kiállítását a kir.

adóhivatal, hol adóhivatal nincs, a pénzügyrség kezeli 2
).

Zárt városok Budapest és Pozsony. Az elbbi-

ben a borsepr, házi- és vadszárnyasok s vadhús
;
és mind a

két városban bor, bormust és szllcefre magasabb adó alá

esnek. Azon adótárgyaktól, a melyek fentebbiek között el
nem soroltatnak, Budapest és Pozsony városában az I. osz-

tályú adó fizettetik, ugyszinte ezen városok lakosságának

megfelel árszabási osztály szerint szedetik be a fogyasztási

adó 3
). A fentemlített zárt városokban beszállítási s le- és ki-

rakodási helyek közhírré tétetnek és jelekkel láttatnak el,

más pontokon adóköteles tárgyakat beszállítani tilos 4
). Zárt

városokban az adóköteles tárgyakat a vámhivatalnál mind

nemökre, mind mennyiségökre be kell jelenteni 5
). A befizetett

adó bárcával nyugtáztatik, ezen adó kifizetése és a szemle be-

fizetése eltt a tárgyak a hivatalból ki nem szállíthatók.

Az utasoknak saját személyükre szükséges, továbbá 2

krnál több fogyasztási adó alá nem es tárgyak mentesek 6
).

A gzhajókon hozott tárgyak a parton az illet helyen beje-

lentendk, még a horgonyozó hajón lev hajószemélyzet által

elfogyasztott cikkek is adó alá esnek. A zárt városokon keresz-

tülvitt tárgyaktól az adó akkor nem fizettetik, ha azok mellé

kiséret rendeltetik, vagy zár, vagy felügyelet alá vétetik. A
szllsgazdáknak, a kiknek szllejük az adóvonalon kívül fek-

szik, pincéjük pedig az adóvonalon belül fekszik, feltétes adó-

') 137. §. — 2
) 139. §.

— 3
) min. hív. összeáll. 140. §. — 4

) 141. §,

— 5
) 142. §. — 6

) 143—144. §.
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mentesség engedélyezhet (25., 37.. 63. §§.) Budapesten a for-

rásra legfeljebb 2%. seprre fehér bornál 6%, veresnél 4%
adómentes marad 1

).

Akihágások büntetése. Ha a bírságot a fél le nem
fizetné, a kihágás tárgya zálogul szolgál és elárvereztetik. Ha a

büntetés elévül is, a fogyasztási adót meg kell fizetni. Az adótár-

gyak eltitkolásának, kijátszásoknak, valamint valótlan bemon-

dásoknak büntetése 1—8 annyi összeg, mint a mennyivel a

kincstár megkárosíttatott. — Kihágást képez a pénzügyrnek

az üzletbe vagy helyiségbe nem eresztése, a kutatásbani gátlása,

az üzleti könyvek el nem mutatása, és ha a bnvádi eset fenn

nem forog, 10—100 írtig terjedhet birsaggal büntettetik. Az

adótárgyaknak a pénzügyri tisztvisel vagy pénzügyr tudta

és engedelme nélkül szabályellenes eltávolítása vagy meg-

semmisítése — a tárgy után 4-szeres, terhel körülmények sze-

rint 8-szoros illeték a büntetés
;
ha az adóilleték meg nem ha-

tározható, 5—200 írtig büntetend 2
). Hivatalos zár megsértése

5—200 írtig büntettetik. A kihágás büntetése 3 év alatt évül el.

Ha valaki zárt városokban vagy nyílt helyen is a be nem je-

lenteni köteles italkészletet a kitzött id alatt be nem jelen-

tené, a még meg nem rótt italkészletet magához, vagy áruhe-

lyiségébe vitetné vagy lezárolt hordókból, boros edényekbl

bort vétetne ki; ha többet találnak, mint az illet szemle-ivvel

vagy bárcával igazolni tud
;
ha elszállítás végett bejelentett

italok helyett szándékosan viz vagy csekélyebb adó alá tar-

tozó folyadék szállíttatik
;
ha az üzlethelyiségben a borban mu-

tatkozó hiányt vízzel pótolja, és a tárgyak bemondás, bejelen-

tés nélkül vitetnek a városba, vagy az italok zár vagy felügye-

let alól el- vagy átvitetnek, vagy helytelen bemondás történik,

vagy nem a kijelölt utón vitetnek a városba, ezek a megcsonkí-

tott illeték 4—8-szorosáig büntetend; 4—8-szoros büntetés-

sel sujtandók következ kihágások, u. m. : ha azon iparüz

marhái létszámát kell idben be nem jelenti, vagy az iparos a

') 145— 149
. §.
— 2

)
150- 156

. §.
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marha vagy hús átvételénél az adó befizetését vagy az azok-

ben talált hiányt nem igazolja; ha az adó befizetése nélkül

az iparosok húst eladnak vagy vágnak x
). Kisebb, nem szán-

dékos kihágások 1—50 frtig büntettetnek 2
). Azon kihágások

felett, a melyekben a pénzügyigazgatóságok el nem járhat-

nak, a kir. törvényszékek illetékesek s
).

1888-ik évi 24-ik törvényczikk.

Szesz- és ser fzés.
Szesz- és serfzés s kimérés joga a földesurat illette, de

fzhettek a jobbágyok és zsellérek is pálinkát az üstbér lefi-

zetése mellett, és a kifzött pálinkát csak akónként adhatták

el. Gabonából nem volt szabad fzni, és csak annyi gabonát

használhattak fel fzésre, a mennyi a burgonya élesztsére

megkivántatott.

Az úrbériség megszüntetésével az elenyészett földesúri

jogok némelyike, a hová az úrbéresek által a pálinka-kazá-

noktól fizetett díj is számítandó — kármentesíttetett. A
pálinka- és serfzési földesúri jog azonban megszüntettetvén,

az osztrák kormány a szesz- és serfzés jogát .állami mono-

póliummá tévé, és adó alá vette.

A magyar törvények visszaállítása után az államháztar-

tás szükségleteinek fedezése végett fenntartatott, s az osztrák

törvények szerint kezeltetett, az 1875. törvényhozás által sza-

bályoztatok az 1884-ik évben módosíttatott, mig az 1888-ik

évi törvényhozás által az adó felemelésével uj törvény alkot-

tatott. — Célszernek tartottam az ide vonatkozó szabályo-

kat röviden közölni.

Égetett szeszes italokat, likrök, puncsessentia, más éde-

sített szeszes folyadékok, arrak, rum, francia pálinka, cognac

kilogrammonként 76 frt, más égetett szeszes folyadékok, ke-

vert pálinkafélék 100 kilogrammonként 60 frt fizetend.

A vonalon bell termelt szesztl a termeléstl terme-

') 157—161. §. — 0 1883 ; 154. h. - 1871 : 56. 1872 : 38. 1873 : 39*
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lési adó, vagy a szesznek hivatalos ellenrzés alól a szabad

forgalomba bocsátásakor fogyasztási adó fizetend. A ter-

melési adó minden hektoliter és szeszfok (hektoliter fok, al-

kohol-liter, alkohol) után meghatározott 100 fokú szeszmér

szerint 35 kr. fizetend. A fogyasztási adónak két tétele van.

t. i. minden hektoliter (liter) alkohol után 35 kr. és 45 kr.

Ha a szesztermeléssel együtt sajtolt éleszt is készítte-

tik, a termelésnél termelési adó alá es minden liter alkohol

után 2 1
/s kr. fizetend. A vámvonalon kivitt, valamint ipari,

gyógyászati és tudományos célokra vagy fzésre, világításra

fordított szesz után fogyasztási adó nem fizettetik. Ipari cé-

lokra azonban adómentesen utalt szesz után minden liter al-

kohol után 3 kr. fizetend.

A mezgazdasági szeszfzdék megfelel kedvezményben

részesíttetnek, hogy igy azok érdekei elmozdíttassanak és

biztosíttassanak, mert ezeknek üzemi költségei nagyobbak. E

szerint

a mezgazdasági szeszfzdék, gyártelepükrl a fogyasz-

tási adó lefizetése mellett vagy fogyasztási adóval terhel-

ten elszállított minden hektoliter után jutalomban része-

síttetnek, mely jutalom 4 hektoliteren felül 7 hektoliterig

terjed átlagos napi alkohol-termelésnél 4 frtot, 2 hektolite-

ren felül 4 hektoliterig 3 frt és 2 hektoliterig terjed átlagos

alkohol-termelésnél 4 frtot tesz.

Mezgazdasági szeszfzdék azok, a melyek a mezgaz-
dasággal akként vannak összekötve, hogy a szesztermeléshez

szükséges anyagokat a mezgazdaság terményeibl nyerik,

kivévén, ha rósz termés miatt azt máshonnan kellenék be-

szerezni, és itt nyert moslékot mint takarmányt, vagy az e mos-

lékon hízott marhának trágyáját a mezgazdaságnak szolgál-

tatják. Naponkint szesztermelésüket 7 hektoliterre terjeszthe-

tik ki, s a szeszfzdével összekötött gazdasághoz tartozó

szántóföldek, rétek és legelk területének mennyisége is, mely

jelenleg a naponkint termelt szesz, illetleg a naponkint adó-

zás alá került cefre-edények rtartalma arányában megvan
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szabva, az alkohol-termelés hektáronként 3 liter alkoholt meg
nem haladhat. — A szeszfzdének évi üzleti ideje sept.— okt.

vagy novemberben kezdd 8 havi idtartamra szorítkozzék.

—

Egyúttal a mezgazdasági szeszfzdékre vonatkozó határoza-

tok a szövetkezetek által üzletben tartott szeszfzdékre is al-

kalmazandók, de csak úgy, ha a szövetkezet tagjai mezgaz-
daságoknak tulajdonosai vagy haszonbérli. — A ki a szesz-

fzdéjét a mezgazdaságiak közé soroztatni óhajtja, azt, hogy

arra igénynyel bir, igényét a pénzügyigazgatóságnak bejelen-

teni, és a fentebbi feltételeket kimutatni tartozik. E bejelentés

legkésbben 4 héttel nyújtandó be annak az idszaknak kez-

dete eltt, mely idszakban a kisebb adótételben való része-

sülés igénybe vétetik, ellenkez esetben figyelembe nem vé-

tetik. 1888. 24. t. c. 7. §.

A serfzés joga is a földes úri jogok közé tartozott,

a mely jog megsznéséért a földesur némileg kármente-

sítve lett.

A serfzés jogát a fogyasztási adótörvények megtartása

mellett lehet csak gyakorolni.

Az úgynevezett serfzési birtokosságok (serfzési polg.

szövetkezetek) azon állítólagos szabadalmaik, hogy bizonyos

helyen egyedül és kizárólagosan sört fzhessenek, és nagyban

árulhassanak, az az ipartörvénybe ütközvén, ma már nem
érvényesíthet. 1

)

A regale-tulajdonosok és azok bérli részére történt ser-

eladásoknál egyátalában nincsen a ser mennyisége meghatá-

rozva. Másoknak, azaz nem regale-tulajdonosoknak és azok

bérlinek tett eladásoknál palacksernek — zárt ládákban el-

helyezve — regalementes forgalombahozatala meg nem en-

gedhet. 2
)

l

) 1881. Jan. 26. 278. sz. a. belügyin, rend. — 2
) 1885. Április

21. 20003. az. a. belügym. rend.
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A kereskedk a valamely városba szállított italmennyi-

ségek bejelentésére nem kötelezhetk. 1
)

A szatócsbolt házon kívülre eladni jogosítva van, ha csak

regalejogi szempontból az ellen kifogás nem tétetik. 2
)

A hazai serszállitást megszorító intézkedések a honi

serregale megvédése szempontjából hozatván, sernek pecsé-

telt üvegekben — zárt ládákba foglalva — az ország határán

kívüli helyre való regalementes szállítása meg van engedve. 3
)

Sertermelés megadóztatása. A serié éleszt

nélküli folyadék. A serié készítését a munka kezdete eltt 24

órával kell bejelenteni a pénzügyi hatóságtól pénzen vett ive-

ken. — A bejelentés folytán tett vizsgálat után fogyasztási

adóbárca állittatik ki, mely 3 példányban szerkesztend jegy-

zék mellett az illet pénzügyi közegnek bejelentend. — Id
eltt történt üst alá gyújtásnál az abban talált viz mint adó-

köteles tárgy megbirságoltatik. A sermáslás is csak pénzügy-

igazgatósági engedély mellett készíthet. A törkölyre marha-

ital, ecet, vagy szeszgyártás végett vizet önteni szabad. A
serfz a pénzügyigazgatóság utján cukor- és hévmért sze-

rezni köteles. A serfzde vállalkozójának kérelmére megen-
gedhet, hogy a vállalkozó költségén más mér-edény állittas-

sék fel. 1888. t. c. 1. §. A pénzügyér a seriét a hüt barkákban!

leeresztés után megvizsgálhatja. A seriének több hüt bárká-

bani leeresztés esetében a cukortartalom a cukormér szerint

középszámitás utján, — ha pedig a gyjt kádakban összeön-

tetik, az azokban lév serié szerint állapittatik meg.

A serié minden hektoliterje s a cukormér minden foka

után 16 7
/50 kr. fizetend, az adót fokonként utólagosan 8 nap

alatt különbeni végrehajtás mellett ki kell fizetni. Az adó csak

a serié elromlása esetében téríttetik meg.

A büntetés tárgyául a fokok közötti különbség szolgál.

Birság alapjául a serié 14 fokosnak vétetik, és ettl szabatik a

l
) 1885. Jun. 12. 20822. sz. a. belügym. rend. — 2

)
1885. 6245. sz.

a. földm. ipar és kér. bel. r. — 3
)
1885, aug. 11. 48277. sz. a. belügym. r.
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büntetés, ennél ersebbnek gyártott seriénél a fok szakért

vegyészek által felvett látlelet nyomán állapittatik meg. Húsz

foknál ersebb serfzéshez pénzügyigazgatósági engedély

kell Az elleges erjesztés be van végezve, ha az éleszt-ömlés

megsznt; lassú forrású sernél pedig, ha az éleszt leülepedett

s igy az erjeszt kádból leereszthet.

A serfz köteles havonkint lezárandó sorkönyvet ve-

zetni, abba minden fzet sert, apadást és fogyatkozást beje-

gyezni, s azt öt évig gondosan rizni. — Az üzlethelyiségbl

erjedés eltt sert kivinni, más épületbe áttenni a pénzügy-

igazgatóság engedélye nélkül nem szabad.

A hordók számjegyzése, a melyekbe a ser töltend, vagy

eladatni fog, s az anyagnak mind neme, mind mennyisége

bejelentend, s a fzésre került anyag a pénzügyi közeg jelen-

létében mérlegezend.

A birság biztosítékául a kihágás tárgya szolgál, helye

van pedig a pénzügyi közegek eljárásának gátlása esetében

10— 100 írtig, az adótárgynak megsemmisítésénél 5— 100 frt

hivatalos zár feltörésénél 5—200 frt
;
a tettesnek meg nem bün-

tethetése esetében a vállalkozó 2—200 frtot fizet Iparkönyvek

vezetése körüli vétségek felfedezésének lehetlenitése vagy ne-

hezítésénél 5— 200 frt. A bejelentés elmulasztása négyszeresé-

tl nyolcszorosáig büntettetik, mint a mennyi a fizetend adó.

A cukormért meg nem szerz, a kémszemlét akadályozó

2—200 frt, a cukormért meghamisító 5— 200 frt; pinceke-

zelés körüli kihágások 10-100 írtig bntetteinek. — Ha az

adó-illeték irányadó a birság megszabásánál, a kihágás elkö-

vetése 6 hó, más kihágások egy év alatt évülnek el. Elévü-

lés esetében az adót meg kell fizetni, csak a büntetést

nem. A kihágások és vétségek felett a kir. törvényszékek

ítélnek.

Egy hó alatt 100 frt adót fizet serfzdének — állampa-

pírok, jelzálogi bekeblezések biztosítéka mellett — lassú

forrású ser után 3, álló ser után 6 havi hitel adatik. A hitelt

a serfzés bejelentésekor lehet igénybe venni. A hitelengedély
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kétszeri adóhátralék, — vagy végrehajtás esetében az ügynek

árverésre jötte esetében sznik meg.

A seradó megadóztatása körül az a hátrány merült fel,

hogy a vámvonalon át kivitt serért annak termelése alkalmával

beszedett adó nem teljes összegben téríttetett vissza, miáltal

a serkivitel fejldése megakadályoztatott. — E célból a tör-

vényhozás intézkedett, hogy a) a serié tekintet nélkül cukor-

tartalmára, a melybl a ser készül, minden hekt. ser után 1 fr

50 kr., b) a kivitel eltti utolsó 6 hónapban termelt serié

legkisebb cukortartalma szerint minden hektoliter ser és e

cukortartalom minden foka után 16 7

/i0
vagy c) a seriének

megadóztatott, és ebbl készült sernek megvizsgálása által

is megállapított teljes cukortartalma szerint: minden hekto-

liter ser, és e cukortartalom minden foka után 16 7

/10
kr. vagy

d) a kivitelt megelz hat hónapban termelt seriének és az

átlagos cukortartalom minden foka után 16 7

/10 kr. Ebben

az esetben a seriének, a melybl a kiszállítandó ser készült,

legalább is ezzel az átlagos cukortartalommal kell bírni.

Ezenfelül a megadóztatott serié erjedés és raktározás

folytán felmerült apadás fejében a fentebbi 4. pontszerint

visszatérítend adó 4°/
0
-a visszafizettetik.

Jövedéki kihágást képez, a) ha a ser helyett más folya-

dék és nem ser találtatik, vagy ha a kivitelre bejelentett ser

szénsavtartalmától megfosztva 2 x
/2 foknál csekélyebb cukor-

tartalommal bir, ezen esetekben, annak az összeg 4- egész

8-szorosával, mely fogyasztási adó visszatérítés fejében áta-

lában igénybe vétetett — büntettetik. — Midn az adóvisz-

szatérités a seriének megadóztatott cukortartalma, vagy a ki-

vitelt megelz utolsó hat hónapban termett seriének átlagos

cukortartalma szerint vétetik igénybe, ha a) a kivitelre beje-

lentett ser kisebb cukortartalommal biró seriébl származik,

mint annak bírnia kell, melyre az adóvisszatéritési igény álla-

pittatik, azon összeg 4, egész 8-szorosával büntetend, melynél

a kiviteli bejelentés szerint nagyobbadó visszatérítés igényelte-

tik, mint a milyen a hivatalos vizsgálat szerint járna, b )
bár-
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mivel vegyittetett is, ha a vizsgálatnál nagyobb eredmény el

nem érethetik, mint a mely az eredeti seriének megfelel, ezen

esetben minden hektoliter után 10 frt büntetés szabandó-

1888. t. c.3. §.

A seradó nyílt községekben megszabatik: évi

átalányösszegben, az adóévet megelz hasonló idszakok-

ban kimért sernek, ez az adótételeknek megfelelleg, a fél és

az adószedésre jogosított között évenként megejtend szabad

egyezkedés utján.

Az év folyama alatt nyitott üzletek és iparvállalatok adó-

átalánya az évnek hátralev szakában elreláthatólag kimé-

rend serhez mérten ugyanazon módon állapittatik meg.

Szabad egyezkedés létre nem jötte esetében— ha mind

a két fél az adóátalány szerinti adóztatást kívánja — a kive-

tésre adóbizottság alakittatik, s ha ezen bizottság által meg-

szabott adóátalányt egyik vagy a másik fél elfogadhatónak

nem tartja — az errl nyert értesítéstl számítandó 8 nap

alatt a tételenkénti adózást az ezen határidt követ hó 1-tl

igénybe veheti.

Adótételek szerint adózás alkalmaztatik a sörfzdéi

vállalatok, vendéglsök és italmérk (1881 : IV. t. c, 3. §. 7.p.)

terhére az adóévben kimért sör után havonként eszközlend

leszámolás alapján, ha az adóátalány szerinti adóztatás létre

nem jön, és az adótételek szerinti adóztatást mind a két fél

kívánja. 1

)

Ez esetben az adóköteles fél a beszerzett sert árujegy-

zékbe venni, és ha a ser 2 hektolitert meghalad, legalább 3

órával a beraktározás eltt ugyanezen szállítási mód mellett,

de csekélyebb mennyiségben beszerzettre két órával a berak-

tározás eltt szóval vagy írásban bejelenteni köteles.2
)

Ugyanazon adóévben beszerzett cikkek után az esetrl-

esetre teend bejelentés alapján szabatik meg, ha a fél ezen

adóztatási módot választja.

») 1883 : 5. t. c. 6. §.1L a. p. — 2
)

u. o. II. a p.
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A bejelentés az adótételek szerinti megadóztatás kezde-

tekor meglév készletekrl 24? óra alatt, a késbb beszerzet-

tek 2 hekt. meghaladó sernél mint fent mondatott Sorával

a ser beraktározása eltt, kevesebbnél pedig 2 órával a be-

raktározás után szóval vagy írásban jelentend be. Abeje* *

entésrl igazolvány állítta tik ki.

Az adóátalány szerinti adóztatásnak van helye, ha az

adóév kezdetén az adószedésre jogosított tudva nincs, és az

adóztatás az év els napján nem veheti kezdetét, mely azon-

ban 1884-ik évtl kezdve minden év március haván túl nem
terjedhet.

Az adótétel alól kivétetik az 50 htert meg nem haladó

ser. Ha az adóköteles fél, hason adóköteles félnek el-

ladja, vagy zárt városokba szállítja, az eladó a vásárló

fél részére az eladási bárcát kiadni, és annak adó vé-

getti bejelentését az eladási bárcára vezetend igazol-

vány által 60 nap alatt kimutatni és a sernek elszállítását, ha

az 1 hektolitert meghalad, 2 órával a kiszállítás eltt szóval

vagy Írásban bejelenteni köteles.

Ha oly helyre szállittatik, a melyre ezen törvény nem ér-

vényes, ha a ser 1 hektolitert meghalad, 2 órával, ha meg nem
halad, egy órával az adószedésre jogosítottnak szóval vagy

Írásban bejelenteni köteles, vagy azon sert a bejelentési

határid lejárta eltt, közvetlenül kiszállításukat megelzleg
természetben az adószedésre jogosított elé állítani, és ezen

bejelentési kötelezettségén túl, a nyilvános közlekedési válla-

lat utján küldött sernek kiszállítását feladási vevénnyel iga-

zolni kötelese)

A ser minden hektoliterje után 3 frt fogyasztási adó

fizettetik. 2
)

0 1883. 5. t. c. 7. §.

*) 1887. t, c. XVII. t. ez. 3. §.

KASSAY A. : A REGÁLÉK. 3
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Fizetési határid. Az évi adóátalány nyílt közsé-

gekben minden hó utolsó napján, az adótételek szerint járó

adó pedig havonként minden hó 1-s napján fizetend. —
Az adótételeknek megfelelleg az adóévben beszerzett sörre

megszabandó adó az ebbeli megadóztatás kezdetekor meglév
készletek után azok bejelentésétl számítandó 8 nap, a késbb
beszerzend ser után 2 nap alatt fizetend.

Büntetések. A bejelentéseknek a kell határidbeni

elmulasztása 2—25 frtig terjedhet pénzbüntetéssel bün-

tetend.

Ezen törvény rendeletéinek megszegése esetében midn
a fogyasztási adó megrövidíttetett vagy a megrövidítés veszé-

lyének kitétetett, ha a pótmegadóztatás alá es 1 hekt. több

ser az adó alól elvonatik, ha a ser beszerzésérl bejelentés

nem tétetik, a megrövidített, vagy a megrövidítés veszélyének

kitett adó tízszeres összegétl annak húszszoros összegéig

terjedhet birsággal büntetend. — Ugyanezen büntetéssel

büntetend zárt városokban a sernek bejelentés és adózás

nélküli behozatala és valótlan bejelentése. Ha az adó alóli ki-

vétel oly cikkekre nézve vétetik igénybe, melyekre nézve az

nem jár. A jövedéki büntet eljárás alá es kihágások — u. m.

a megrövidített összeg tízszeres összegétl, annak 20-szoros

összegéig terjedhet pénzbírság felett a kir. törvényszékek ítél-

nek. A mulasztások és kisebb kihágások felett, a melyeknél a

kincstár megrövidítésére irányzott szándék nem vélelmezhet,

els sorban a pénzügyi igazgatóság, másodsorban a pénzügy-

miniszter határoz.

A vizsgálat és a büntetés elévül, ha a mulasztás vagy

kihágás elkövetése óta már egy év elmúlt a nélkül, hogy a

vádlott felelsségre vonatott volna. U

Vadászat.
A vadászat a földesúri jogok egyikét képezi, s az a föld-

tulajdonnak elválaszthatván tartozéka.

1 1883. 5. t. c. 13. §.
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A földtulajdonos, vagy a kinek az engedélyt adott, sa-

ját 1600 öllel számított, s 200 holdból álló birtokán va-

dászhat, az mindegy akár több határban fekszik a birtok vagy

#
utak, vasutak, csatornák, folyók vagy patakok által hasíttatik

is, vagy az 200 holdnál kisebb is, de kertileg miveltetik, vagy

árkolattal van elzárva, bels telket, szllt, vagy állandó szi-

getet képez. Az egy tagban lev 1600 öllel számított 50

holdat tev földbirtokosok a vadászatra egyesülhetnek úgy,

hogy a birtokuk a 200 holdat megüsse. 1883 : 20. t. e.

1 . 2
. §§.

Az 50 holdnál kisebb, vagy 50 holdat tev, de nem egye-

sült és a község tulajdonát képez területeken a földbirto-

kosok a községgel együtt a vadászati jogot legalább is 6

évre nyilvános árverés utján bérbe adni kötelesek, *) s a jöve-

delem aránylag osztatik fel, az arány meg nem állapítha-

tása esetében a közigaz g. célokra fodítandó egész jövede-

lem a községet illeti. — Az egy folytonosságban lev 2000

kataster holdnál nem nagyobb terület egyben adandó ki,

különben több 2000 kát. hold részletben is bérbe adható.

Az 1883-ik évi 20. t. c. 3. §-át az 1886 : 22. t. c. 34. §.

hatályon kívül helyezte. Az ily bérszerzdés mindig a me-

gyei alispán, törvényhatósági joggal felruházott városok-

ban a tanács jóváhagyása alá terjesztend. — Egy vagy

több birtokos — 1600 öllel számítandó nagyobb, erd-
terület által körülvett, s igy elszigetelt birtokát— a vadászte-

rület birtokosának, vagy haszonbérljének haszonbérbe adni,

’) Törvényhatósági joggal biró városok községi vadászterületei

iránt kötött bérszerzdések jóváhagyására nem a képviseltestület

hanem a tanács van hivatva
;

a bérbeadási feltételek megállapítá-

sára pedig a képiseltestület (az érdekeit birtokosokkal) és nem a

tanács az illetékes. 1884. 2688. sz. a. belügym. r.

A községi vadászterületek bérbeadása azon képviseltestületi

ülésben, mely a bérbeadás feltételeit meghatározza, nem eszközöl-

tethetik, hanem az árverés napja törvényes határidre megállapí-

tandó s kellen kihirdetend 1883: 63863. sz. a. belügym. r.

3*



az viszont haszonbérbe venni köteles, barátságos egyezség

létre nem jötte esetében a szolgabiró, rend. tanácscsal biró

városokban a polgármester, törvényhatósági joggal felruhá-

zott városokban a kapitány határoz. U. o. 3. §.

A mely községekben a tagosztály még meg nem történt,

a közös legel, erd és nádasokban, a vadászati jog^a közsé-

get, a korábbi földesur tulajdonát képezkön pedig a földes-

urat illeti, habár a volt úrbéreseket ezekben faizás vagy

egyéb szolgalmak illetik is
;
irtványokon, bérföldeken és egyéb

úrbéri természet földeken a vadászati jog a földesurat il-

leti. U. o. 4. §.

A mely községekben pedig a tagosztály megtörtént, a

volt úrbéresek tulajdonában a földesur által fentartott vadá-

szati jog megsznik, de ha a földesur a vadászati jog fentar-

tásaért akár ingatlanban, akár más módon bármi árt adott,

azt a volt úrbéresek megváltani tartoznak. U. o. 5. §.

A fvadak által tett kárt azon birtokos vagy haszon-

bérl köteles megtéríteni, a kinek vadászterületén a fvad
tenyésztetik, de szükséges, hogy a kártétel napjától számí-

tandó nyolc nap alatt a hatóságnak bejelentessék, a vetések-

ben okozott kárt a termény mennyiség megállapíthatásá-

nak idejében kell megbecsülni (tehát nem aratás vagy ka-

szálás után), a kár vagy természetben, vagy pénzértékben

téríthet meg. U. o. 7. §.

Ragadozó és kártékony állatok által tett károk meg nem
téríttetnek, mert azok bármikor elpusztíthatok. U. o. 8. §.

A vadászati tilalom tart február hó 1-jétl aug. hó

15-éig. Különösen pedig tilos a vadászat

:

szarvas-bikákra okt. 15-tl, dámvad-bikákra nov. 15-tl

jul. 15-ig;

szarvas-, dámvad- és Öztehenekre jan. hó 1-tl okt. hó

15-éig
;

özbakra jan. 15-tl april 1-só napjáig;

zergére dec. 15-tl aug. 1-s napjáig, zergegidára pedig

minden idben

;
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siket- és nyirfajd-kakasra jan. 1-tl márc. 1-s napjáig,

fércére minden idben;

császármadarakra, jan. hó 1-tl, fácánokra és túzokokra

febr. 1-s napjától aug. hó 15-éig

;

foglyokra január hó 1-s napjától aug. 1-s napjáig;

énekl-madarakra minden idben.

És ezen tilalmi idszak alatt a fent elsorolt állatokat

szállítani is tilos 1
).

Minden más madárra február hó 1-tl aug. hó 15-ig.

Él kisebb énekl vagy díszmadarak, tollas vadak, és baromfi

(pulykák, hattyúk és pávák kivételével) mindenkor szállítha-

tók 2
). A tilalmi idszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a

madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat el-

szedni nem szabad, kivétetnek ez alól azon tulajdonosok vagy

bérlk, a kik a tojást ép a vadtenyésztés céljából szedetik.

U. o. 9. §.

Tilalmi idszakban az els 14 nap kivételével vadat

átalában, vagy ha a tilalom csak némely vadra vonatkozik,

ilyet árulni, venni vagy nyilvános helyiségekben étlapra je-

gyezni nem szabad. A szarvas, dámvadbika és tehén, nemkü-
lönben az zbak és tehén, a fent kitett tilalmi idn kivül is,

csak azon esetben szállíthatók, ha azokon a nemz részek

láthatóan meghagyattak. Ezen fajú vad szállítmányokat, me-
lyeket ezen rendelkezés ellenére, habár a tilalmi idn kivül

is, továbbá úgy ezen, mint egyéb vadszállítmányokat, melye-

ket a tilalmi idben akarnak postára adni, nem szabad fel-

venni. A tévedésbl felvett vadszállítmányok a helyhatóság

közbejöttével lefoglalandók és elárverezendk, a befolyt pénz

pedig az árverési jegyzkönyvvel együtt az elttes posta-

igazgatósághoz felterjesztend, mely azt a küldemény feladó-

jának községi elöljáróságához átküldi. A helyhatósági község

által aláírandó jegyzkönyvben a lefoglalás oka mindig kö-

) 1884. febr. 26. 5386. sz. közm;- éa közi. m. r. — 2
)
Ugyanaz

min. rend.
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rülményesen megemlítend. A kerített helyeken bármikor

lhet vadak szállítására ezen rendelet nem vonatkozik, csak-

hogy a visszaélések elkerülése végett az ily vadak szállítása

a fent kitett tilalmi idszakban a vadászati terület tulajdono-

sának, bérljének a községi elöljáróság által láttamozott, a

vad faját, nemét és mennyiségét tartalmazó bizonyítványa

mellett *). (U. o. 10. §.) Kivétetnek a vándor- és vizimadarak,

de ott, a hol az utóbbiak költenek, a párosodás és a költés

idszaka alatt a tilalom reájuk is kiterjed. U. o. 11. §.

Szabad azonban vadászni a tiltott idszak alatt is a

seregekben vonuló vadludakra, vadkácsákra, vad- és szelíd

galambokra, keselyükre, sasok, sólymok, kányák, vércsék,

héják és ölyvek minden nemeire, valamint a nagy suholyra,

hollókra, szarkákra, varjakra, verebekre, seregélyekre, ez

utóbbiakra csak szllk és gyümölcsösökben. U. o. 12. §.

Ragadozó és kártékony állatokat, mint medvét, farkast,

rókát, hiuzt, vadmacskát, nyestet, vaddisznót, borzot, tengeri

nyulat, hörcsögöt, ürgét, görényt, menyétet, nyüstöt, vidrát

a birtokos saját területén bármikor elpusztíthatja, de csak

saját földjén, mint ezt a legf. itélszék is kimondotta 2
),

a vadá-

szatnak bérbeadása esetében is, hajtókkal vagy vadász-

ebekkel vadászni a bérl beleegyezésével lehet csak. A vad-

disznók által okozott nagyobb károk eseteiben a tulajdonosok

és bérlk tartoznak azokat lehetleg pusztítani, erre a közig,

bizottság vagy annak elnöke által záros határid kitzése

mellett figyelmeztetendk. A határidk elmulasztása eseté-

ben azoknak pusztítása hivatalból eszközlend. U. o. 18. §.
I

J
) 1884. febr. 26. 5886. sz. közmunka- és közi. min. r.

2
) „Panaszlottak, kik másnak tilos területén és tilos idben,

állítólagos görényfogás végett tröket állítottak fel, az 1872. t. c.

21. §-a értelmében elkövetett vadászati kihágásban nyilváníttatnak

vétkesnek „mert: az 1872. VI. t. c. 15 §-ában megnevezett raga-

dozó vagy kártékony állatokat bármikor elpusztítani mindenki-

nek csakis a saját földjén szabad." (1872. okt. 26-án 5916. sz. a. ;

Cur. hat.)
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A kóbor ebek és házi macskák a vadászati téren el-

pusztíthatok. (14. §.)

Szabad idben sem szabad szrmés vagy szárnyas

hasznos vádakat trökkel, hálókkal, hurkokkal elfogni vagy

megölni a fenyves madarak kivételével, túzokokat, ólmos

eskben behajtani vagy agyonverni. Tenyésztés céljából csak

a vadászat tulajdonosai, bérli vagy szakért megbízottjai

foghatják be. (15. §3

A vadászat csak lfegyverrel vagy lóháton bárminem
vadászebbel gyakorolható. A vetésekben stb. tett kárt a

vadászatot gyakorló teljesen megtéríteni tartozik. Másnak a

vadászati területére bármi fajú ebeket bocsátani nem sza-

bad. A nyájrök ebeik els lábaira térden felül három

centiméternyi távolságra lelóggó nehezéket függeszteni tar-

toznak. U. o. 16. §.

A sebzett vadat idegen területen zni nem szabad, az

átment ebeket a kártérítésig letartóztathatja ott az illet va-

dászatra jogosult
;
ezen kárkövetelési joga a le nem tartóztat -

hatás esetében is fenmarad. U. o. 17. §.

Fegyver és vadászati adó. 1883. 23. t. c.

Az uj fegyver- és vadászati adótörvény több teendt
rótt a községi elöljáróságra az elbbi törvényeknél.

Mindenek eltt a községi jegyznek kötelessége a köz-

ségben lev összes egy- és két csöv fegyvereket összeírni,

miután a fegyveradót a törvényben kivetteken kívül minden-
kinek kell fizetni, a kinek vadászatra használható lfegy-

vere van.

Az összeírásnál figyelmeztetni kell a fegyver birtokosát
,

hogy ezen fegyveradó csak a fegyver birtoklása után fizettetik,

de ha azzal vadászni is akar, akkor külön vadászati adót is

kell fizetni, és hogy a bejelentésnek a községnél ingyen sze-

rezhet, az adóévet megelz junius hóban az adóköteles által

sajátkezüleg aláirt rlapon kell történni.
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Adómentességgel bírnak : Az uralkodó család és tag-

jai, mert ezek sem fegyver-, sem vadászat adót nem
fizetnek, továbbá adómentességgel bírnak még: a köz-

intézetekben. nyilvános gyjteményekben, közhatóságok-

nál, vagy emlék, családi ereklyeként rzött vagy magán fegy-

vergyjteményekben használaton kivül lév régi szerkezet

s kizárólag céllövészetre használt fegyverek, a közös hadsereg,

honvédség tisztjei, s legénységének szolgálati, s vadászatra

nem használt fegyverei, felesketett erdtiszteknek és a kir.

erdfelügyelségi személyzetnek szolgálati használatra ren-

delt fegyverei, puskamiveseknél és lfegyverárusoknál eladásra

ártott fegyverek.

A vadászati adó alól pedig kivétetnek
;
a külhatalmak

követei és segédszemélyzetük, ha nem belföldiek, a kik men-

tességüket vadászati ingven-jegygyel, illetleg az adómentes-

ségrl magukat községi bizonyitványnyal igazolni tartoz-

nak, a vadászterület tulajdonosainak vagy bérlinek vadász-

cselédjei, a vadakat gondozó, rz cselédek, mezei, szll, erd-
gazdasági csszök, erdpásztorok, erdkerülk, a kik a men-

tességet fegyveradó igazolványnyal — a hatóságilag feleske-

tett erdtisztek, erdrök és a kir. erdfelügyelség személy-

zete : — mentességüket eredeti eskübizonyitványnyal

kötelesek igazolni. Az erdészeti szakiskolák hallgatói pedig a

vadászati adónak csak felét fizetik.

A vadászterület tulajdonosa vagy bérlje vadászati jegy

nélkül is pusztíthatja a dúvadakat, hivatalos vadászatra hívot-

taknak sincs vadászati jegyre szükségük.

A fegyveradó egy csvü fegyvertl 1 frt, két csövért

2 frt fizetend.

A vadászati adó összege egész évre 12 frt, de lehet 30

napra is 6 írtért váltani. Az adóév kezdetét veszi augusztus hó

1-s napján és végzdik következ év julius hó31-ik napján-

A bejelentés mint említve volt, rlapon történik, lehet

szóval is bejelenteni és akkor az rlapot a jegyz tölti ki. A
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bejelentésnek, akár a jegyz által töltetik ki, akár a fél maga

tölti ki, tartalmazni kell a
)
a vadászatra használható egy- vagy

kétcsöv fegyverek számát, b) a bejelentnek állandó lakhelyét
(

c) vadászati idtartamot, t. i. egy év vagy 30 nap. Ezen beje-

lentést a családf vagy a családtag maga írja alá.

A bejelentések adatai alapján a fentebbi közegek által

készített kivetési lajstromok a községházánál 8 napig köz-

szemlére tétetnek ki, hogy a ki sértve érzi magát, felszólal-

hasson, vagy a mások adójára vagy fegyverek eltitkolására

vonatkozó észrevételeit megtehesse. A felszólamlások vagy

észrevételek a kir. adófelügyelhöz adandók be.

A nyolcz nap eltelte után a községi jegyz vagy adó-

hivatal a kivetett fegyveradóról szóló kivetési iveket julius hó

31-éig az adókötelesnek kézbesítse, a kézbesítéstl számítandó

15 nap alatt az adó a községnél, vagy az adóhivatalnál lefize-

tend, ellenkezleg közigazgatási utón — de késedelmi kama-

tok nélkül — hajtatik be. A teljesített fizetés után fegyveradó-

igazolvány adatik ki az illetnek.

A községi jegyz (s adóhivatalok) nyilvántartást vezet-

nek azokról, a) a kik fegyveradót fizetnek, b) a kik adómen-

tességgel bírnak, c) és azokról, a kik a fegyver- és a vadászati

adót a kir. adóhivatalnál fizetik.

A községi elöljárók kötelesek felügyelni, hogy az adó

lefizetése nélkül senki se tartson fegyvert a községben, a kik

pedig tartanak, azok az adófelügyelnek feljelentendk.

Ha a községi elöljárók a fentebb 2 pontban elsorolt

teendiket nem teljesítik, aszolgabiró vagy polgármester által

annyiszor mennyiszer 5 — 25 írtig terjedhet pénzbüntetéssel

büntetendk, de ez ellen felebbezéssel élhetnek.

A vadászatra vonatkozó jövedéki kihágások a községi

elöljáróságnál bejelentendk, ezek pedig 3 nap alatt az adó-

felügyelt értesíteni tartoznak. (45. §.)

A pénzbírságok Ys-a a bejelentt, 73-a a kincstárt, 1
/3-a

azon községet illeti, a hol a kihágás elkövettetett, vagy a hol a

fegyver eltitkoló lakik. (49. §.)
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1888-ik évi augusztus lió 21. 33477. sz. a. liajómalmi

rendszabály.

Bevert karókhoz vagy horgonyhoz kötött hajómalmokra

nézve az 1885-ik évi 23. t. c. irányadó. Minden más vizi malom
tárgyában felmerült kérdések az 1885. 23. t. c. és az annak

alapján kiadott 1885. 46689. sz. a. rendelet szerint birálandók

el. ( 1. §. )
A hajómalmok háromfélék, 1. olyanok, a melyek 1851.

jul. hó 15. eltt engedélyeztettek, 2. olyanok, a melyek ezen

id után engedélyeztettek és 3. olyanok, a melyek 1888. nov.

hó 1-je után engedélyeztetnek. (2. §

)

Az 1-s pont alattira a jogviszony nem változik, mert a

jogosítványuknak reális minsége elismertetett és ha elpusz-

tultak volna is, maga a reá vonatkozó reális jog szabad for-

galom tárgyát képezheti. (3. §.)

A 2-ik pont alattiak engedélye az engedélyesnek vagy

özvegyének haláláig tart — és igy másra át nem ruházható.

Lejárt engedélyek az 1885 23. t. c. 33. §. szerint megújítha-

tók. (4. §.) Jövre hajómalmok csak a személyhez kö-

tötten engedélyezhetk Ily hajómalmok a közforgalom tárgyát-

nem képezhetik. (5. § )

A reális jogosítványu hajómalmok a társulatok, tes-

tületek tulajdonát is képezhetik, de ezek közül a hatósággal

szemben felels személy megnevezend, különben az engedé-

lyes felels. A hajómalmi jogosítvány megsznik : á) a reális jo-

gosítványu hajómalmoknál, ha 3 éven át nem mködnek (1885:

23. t. c. 36. t. c. alapján, b) személyes jogosítványu hajómal-

moknál 1. ha a forgalom 3 éven át szünetelt, 2. az engedé-

lyes halálával, ha özvegye nem maradt, 3. ha pedig özvegye

maradt, ennek halálával, c) újabb jogosítványu hajómalmok-

nál 1. ha a hajómalom a meghatározott id alatt mködését

meg nem kezdte, 2. ha 3 éven át nem mködött, 3. ha az en-

gedély visszavonatott, 4. ha pedig vissza nem vonatott, az

engedélyes halálával. (7. §.) A jogosítvány megszntével a ma-

lom kiköttetik és tovább nem mködhet. (8. §.)
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Az 1867. évi hajómalmi rendszabály szerint még össze

nem irt hajómalmoknál a hajómalmi jogosítvány minségé-

nek megállapíthatása végett az összeíró küldöttség az adato-

kat összeszerezni, vagy a malom tulajdonosát azoknak meg-

szerzésére utasítani köteles. (9. §.)

A hajómalom felállítására engedélyt nyerni vagy a mal-

mot más területre átvinni, másra átíratni kívánó kérvényét

az 1885: 23. t. c. 61. §. szerint azon alispánhoz (városokban

a polgármesterhez) köteles beadni, a melynek területén a

malmot felállítani, vagy oda átvinni szándékozik.

A kérvény ez

:

Tekintetes alispán úr

!

Az Ipoly folyó mentén malom hiánya miatt több község

érdekében— miután azokhoz közel gzmalom nem létezik —
hajómalmot felállítani szándékozom. — Ennek folytán

A) alatt ide mellékelem a vizhelyzeti tervezetet, melyen

a folyam sodrának irányában a hajómalmot felállítani szán-

dékozom. — A folyamon hajómalom vagy vizi jármüvek nem
léteznek — B.-Gyarmat határában létezik ugyan kmalom-
éplet, de az 5 méter távolra esik az általam felállítani

szándékolt malomhelytl.

Azon malomhely, a melyen a malmot felállítani szándé-

kozom — akadályt nem fog képezni, sem a viz emelkedésére

okul nem szolgáland, mert a folyó szélessége a tervezeten lát-

ható átméret szerint 10 méter — tehát legszélesebb, a folyó

partjai pedig oly emelkedettek, hogy vizáradás esetében sem

szolgálhat a malom akadályul.

B) alatt ide mellékelem a molnár iparjogosítványt

C) alatt az erkölcsi bizonyítványt.

Kérem tehát a tek. alispán urat, méltóztassék N. N. köz-

ség határán átvonuló ipoly folyóban az A) alatti tervezetben

megjelölt helyen a hajómalom felállítását engedélyezni. Tisz-

telettel. Az alispán a törvénybe nem ütköz kérvényt a folyam-

mérnöki hivatalnak nyilatkozat végett kiadja. (14. §.)
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A tervek és szakérti észrevételeknek közszemlére ki-

tétele s a hirdetmény utjáni értesítés után az eljárás, tárgya-

lás az 1885: 23. t. c. 163—169. §. szerint történik. (15. §.)

A jogosítvány engedélyezése ellen tett magánjogi, s igy a

regále tulajdonosok által netán teend kifogások felett is a

felek között az egyezség mindig megkisérlend. Ha az nem
sikerül, azért az engedély megadható, de azon világos meg-

jegyzéssel, hogy az által a magánjogi igények nem érintetnek.

Az 1. és 2. fokú határozatok a kézbesítéstl számítandó 15 nap

alatt felebbezhetk (18. §.)

Ha a hajómalom más tulajdonosra vagy özvegy

tulajdonába ment át, az uj tulajdonos köteles a változásról

szóló okirat keltétl számítandó 30 nap alatt az átiratás végett

az alispánhoz vagy polgármesterhez folyamodni. (19. §.)

A folyamodvány ez

:

Tekintetes alispán úr

!

Az ide A) alá csatolt malomkönyvecske tanúsága szerint

Bpest fváros határában a Duna folyón 30. sz. alatt létez

személyes jogosítványú hajómalom férjem bid. Szcs András

nevére van bejegyezve

;

B) alatt mellékelem az esketési bizonyítványt;

C) alatt a férjem elhalálozását igazoló halotti bizo-

nyitványt

;

D) alatt a folyammérnöki hivatal bizonyítványát, hogy a

hajómalom könyvecske adatai a hajómalom birtokosára és

álláshelyére nézve a tényleges állapotnak megfelel.

Kérem tehát a tek. alispán urat, méltóztassék ezen kell

idben beadott folyamodványom alapján a hajómalomnak ne-

vemre leend átíratása, és a malomkönyvecskébe leend be-

vezetés végett intézkedni. Tisztelettel stb.

Az alispán tárgyalás nélkül intézkedik, intézkedését a

folyammérnöki hivatal által a folyamfelvigyázó, vagy a hol ez

nincs, a községi elöljáróság utján kézbesítteti. (21. §.)
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Az engedély megsznte iránt az alispán határoz, mely

ellen felebbezéssel élhetni.

A tulajdonos a kijelölt helyet a folyammérnöki hivatal

engedélye nélkül meg nem változtathatja, s annak áthelyezé-

sére vonatkozó utasításait teljesíteni köteles. (25. §.)

Az egyszer elhagyott malomhely megsznik, a birtokos

malom karóit onnan elvitetni köteles, ellenkezleg költségére

a folyammérnöki hivatal távolítja el. (26. §.) Ezen malomhely

annak adható, a ki azért elbb folyamodik. (28. §.)

Szabályozás következtében képzd mederben hajó-

malmi álláshelyek nem engedélyezhetk. (29. §.)

A hajómalom helyét változtatni szándékozó azt szóval

vagy írásban malomkönyvecskéjének melléklése mellett a

folyammérnöki hivatalnál kérheti, de ha más törvényhatóság

területére kívánja átvinni, kérvényét a 13. §. értelmében az

alispánhoz vagy polgármesterhez beadni köteles. (30. §.)

Ha a tulajdonos a kitzött határid alatt az egyszeri

felszólításra malmát át nem helyezi, — vagy ki nem köti, az

költségére és veszélyére a folyammérnöki hivatal meg-

keresésére a közigazgatási hatóság karhalalommal is áthelyez-

teti vagy kikötteti. (38. §.)

Az rl helyek változtatása esetében az áthelyezés ellen

magánjogi alapon tett kifogás folytán a 16. §. szerint kell

eljárni. (35. §.)

A folyammérnöki hivatalnak az áthelyezésre vonatkozó

határozata ellen a közm. és közi. m. kir. ministeriumhoz lehet

folyamodni, mi azonban halasztó hatálylyal nem bir akkor, ha

az áthelyezést sürgsen a vizi közlekedés, vagy a partok és a

meder gyors megvédése igényli. A határozat indokolandó, és

kimondandó, hogy felebbezésnek csak birtokon kívül van

helye. (36 §.).

Hajómalmok nyilvántartása. Minden folyammérnöki hiva

tálnál a fnök felelssége mellett fkönyv vezetend, melyben

a malmok törvényhatóságonkint és községenkint nyilvántar-

tandók. Ezen könyvet a ministeri megbízott, kerületi, hajózási
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felügyel, biztos, alispán (polgármester) megvizsgálhatja, vagy

megvizsgáltathatja, és a malomkönyvecske adataival össze-

hasonlíthatja. (38. §

)

A megtelt malomkönyvecske he lyett a folyammérnöki

hivatal uj könyvecskét állít ki.

A felügyeletet a folyamfelvigyázók, s ha ezek nincsenek a

községi elöljáróság gyakorolja.

A malmok rendszeresen karokhoz köthetk vagy azokra

horgonyok alkalmazandók, malomkosarakat vagy egyéb

bekötési módokat nem szabad használni. (59. §.)

Hol hajók járnak a part mentén, minden malom, a malom-

révekben pedig az els és utolsó hajó lámpával látandó el,

ott azonban nem, a hol a hajózás nem gyakoroltatik. (60. §.)

Minden hajómalom tulajdonos köteles a malom számát

s a tulajdonos nevét tartalmazó táblát malmának mindakét

oldalára kifüggeszteni. (61. §.)

Az egy község határában lév malmokat felülrl lefelé

kezdve az utolsóig meg kell számozni. (61. §.)

Hajózási rendszabály.

Hatósági engedélyen kívül hajólevéllel is kell bírni az

illetnek. (1866. ápril 21. közm. s közi. m. r.) A hajót csak

okleveles hajósok vezethetik. Hajóslevél és engedély csak 3 évi

gyakorlat s letett vizsga után nyerhet el. A hajóvezetnek

legalább 21, a hajóslegényeknek legalább 18 éveseknek és a

hajóslegényeknek szolgálati könyvvel ellátva kell lenni. A hid-

tulajdonosok kötelesek azt naponként kétszer kinyitni, s a

nemzeti lobogót menetközben napkeltétl napnyugotig, ünne-

peken pedig reggeli 6 órától napnyugotig felhúzva tartani.

Éjjel mind a hajó, mind a hajózási eszközök kivilágitandók. A
vízfolyással evez hajót pedig minden gzös kikerülni tar-

tozik.

A hajóvezet az elsülyedt tárgyat szemmel tartani köte-

les, azt éjjel fehér fény lámpával kivilágítani, és csak annyi
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erhet szabad rakni a ladikokra és a dereglyékre, hogy azok

egy lábnyira a vízbl kiálljanak. A kiszállási hely a hid nél-

küli állomásokon nappal lobogóval, éjjel fehérfényü lámpával

világítandó ki.

Lefelé men gzhajókon éjjel 3, felfelé menkön 2. leg-

alább 1500 öl távolra világitó fehérfényü lámpának kell égni

Minden magángzös vontatóhajójának végén pedig kékfényü

lámpa égjen.

Veszélyt elidézhet ködös idben, zivatarban mérsé-

kelten járjon minden gzs, menetközben minden harmadik

lépésben fütyüljön, más hajók, tutajok, kürtölés, kiabálás vagy

üszökcsóválássaladjanakjelt.Haa hídnak egy szárnya nyíttatik

fel a hajó átmenetele végett, akkor éjjel a fehér lámpa fölé vö-

röset, nappal felfelé menetkor az árbocra fehér, lemenetkor

kék zászlót, ha pedig mind a két hidszárnyat kell kinyitni, a

lobogók az árboc fél magassága fölé, a fehér lámpa fölépedig

két vörös lámpa teend. A tutajok, talpak s szálfáknak 8 ölnél

szélessebbeknek, 46 öl hosszabbaknak, a kormánylapátok be-

számításával lenni nem szabad
;
a gerendáknak a szálfákon kí-

vül kell állani. Tíz ölnél szélesebb és 3—20 ölnél hosszabb

tutajon 4 ers evezegyént kell alkalmazni. Azoknak 60—70

öl távolban kell egymás után járni. Két tutajnak egymás mel-

lett vagy egymáshoz kötve nem szabad járni. Azoknak éjjel

ködben, vagy ha a viz a parlszinét meghaladta, járni nem
szabad. Éjjel rtzzel világitandók meg. — A vállalat élén az

igazgatóság áll.

A tíz használatról. 1885. 23. t. c.

Aszabad rendelkezés alatt álló vizekrl.
A vizeknek két osztályzata van, és pedig oly vizek, a

melyekre a vízhasználat legalább nagyban és egészben a ha-

tóság befolyása nélkül szabadon történik, és oly vizek, a

melyek használata felett a hatóság intézkedik.

A hatóság befolyása nélkül használható vizek a birtokon

lev forrás vagy talajvíz, a birtokosnak szabad rendelkezése
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alatt áll birtokáról való lefolyásáig, de mihelyt lefolyik, ezen le-

folyás felett már a hatóság intézkedik.

A szabad rendelkezési jog tehát korlátlan és csak két

irányban szorítható meg, egyrészt szerzett jogok által, más-

részt természetes szükség által követelt használatoknál. A

szerzett jogok ismét kétfélekép hatnak a viz feletti szabad

rendelkezésre; a birtokos területén magán tényleg, habár el-

birtoklás által is szerzett jogok jövre is fentartatnak. Az

idegen birtokon vagy is az illet területén kívül szerzett jogok

is megszoríthatják a viz feletti szabad rendelkezést, mert ha

valaki a lefolyt vizen akár eddig tényleg birt vízhasználattal,

akár a törvény értelmében szerez ily vízhasználatot, ezen

jogától meg nem fosztható, vagy jogában nem korlátolható

az által, hogy más a vizet felfogja, vagy oly mérvben hasz-

nálja, hogy azáltal jogaiban sértessék. (1885.23. t. c. 11. §.)

A szabad rendelkezés még szükség esetében is korlátoz-

ható, de csak úgy, ha az a nélkülözhetlen állapotokra vo-

natkozik, ivás, itatás, házi célokra, p. o. fzésre —
de a tulajdonos kártalanítása mellett. Rendkívüli szük-

ség, vagy tzvész esetében oltási célokra vagy árvíz

esetében védelem tekintetébl a hatóság] által igénybe

vehetk. — A birtokos mindenféle vizimunkálatokat vé-

gezhet; s külterületén a más kuttól. tavaktól, forrásoktól, víz-

csatornáktól és hasonló müvektl 15, belterületen a házaktól

3 méter távolságra kutak áshatok, ellenkezleg ásott kutak a

fél kérelmére betömendk.
Fúrásokat, gallériákat, artézi kutakat készítetni, csak a

más által gyakorolt vízhasználatának csökkenése vagy meg-

sznése vagy apadása nélkül szabad, és a fentemlitett kutaktól,

tavaktól stb. és meglev müvektl, épületektl, vasutaktól,

kutaktól 40 méternél kisebb távolságban csak hatósági en-

gedély mellett lehet, és ha engedély nélkül még is megtörtén-

nék, az érdekelt fél kérelmére megszüntetendk. (15. §.) Az, kié

távolságon bell forrásokat nyit, gallériákat vagy artézi kutat

csináltat — 300 frtig terjedhet pénzbüntetéssel büntetend-
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(184. §.) Minthogy a föld alatt elvonuló vizerek több birtok

alatt elágaznak, igy tulajdonképen nem egy földbirtok tartozé-

kai,— vízhasználatra szerzett jogok pedig uj használatok által

károsulhatnak, a vizi müvek által pedig messze vidékrl le-

het a használt vizet elvonni; mint a tulajdon, mind rend-

ri szempontból a kell távolságot meg kell tartani.

Ásvány- és gyógyforrásokra, mint esetleg az országos és

nemzetközi kereskedésre és értékesítésre alkalmas vizek for-

rása biztosítandó az által, hogy a tulajdonos kérelmére szak-

értig az érdeklettek meghallgatásával a földm. és keresked.

miniszter a helyi viszonyoknak megfelel védterületet jelöl ki,

hogy igy a forrás se minségében, se mennyiségében veszé-

lyeztetve ne legyen, és ha mégis veszélyeztetnék — az érde-

kelt fél kérelmére a munkálatok megszüntetendk (16. §.). A
védterületen bell fuvarokat eszközl 300 frtig megbüntet-

het. (184. §.)

Sótartalmú vizekre a só-egyedárusági, ásvány tartalmú

vizekre pedig a bányatörvények kötelezk (17. §.)

A hatósági rendelkezés alatt álló vi-

zekrl.
A forrás-, talajvízbl vagy csapadékból álló vizeken kí-

vül más vizek használata felett a hatóság s a törvény intéz-

kedései irányadók. (17. §.). A hajózásra a folyamrendri

(18. §.), fuvarozásra és fa-usztatásra az 1879: 31. t. c. foglalt

erd-törvény szabályai kötelezk.

A hajózás, tutajozás, fa-usztatás akadálya nélkül kompot,

révet, saját területén saját céljaira hatósági engedély nélkül

mindenki állíthat fel. (21. §.). A halászatra a fennálló, bánya-

vizekre a bányatörvények alkalmazandók. (23. §.)

A vizeknek, a közegészségre, haltenyésztésre, iparra, ál-

talában más célokra ártalmas anyagokkali megfertzése ti-

los. De minthogy az iparnak sok esetben teljes lehetetlen a

megfertzött viz elvezetése nélkül dolgozni, mert igy az ipar-

ág folytatását teljesen meghiúsítaná, az iránt, hogy a gyárak-

ból, bányákból, más vállalatokból a hulladékok és megfer-

KASSAY A. : A REGÁLlÁK. 4
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tzött vizek más vizekbe bocsáthatók legyenek, a közegész-

ség követelményei, és a fennálló szabályok tekintetbe vételé-

vel a hatóság intézkedik. (24. §.). A vizeket ártalmas anyagok-

kal megfertztetek a mennyiben az 1879: 40. t. c. 105 §. nem
ütközik 1

), (185. §. 1. p.) 800 frtig terjedhet pénzbüntetéssel

büntetend.

A vizet csak hatósági engedély mellett lehet használni.

Engedély nélkül csak a házi szükségletre, ültetvények öntö-

zésére vizet meríteni, itatni, mosatni, úsztatni, fürdeni a ha-

tóság által kijelölt helyen lehet
;
a gépek és mesterséges

készülékhez való vizhasználatra hatósági engedély kell. (25. §.)

A ki szabadnak nyilvánított vízhasználatot nem a kijelölt he-

lyen, s nem a szabályok értelmében gyakorolja, 100 frtig ter-

jedhet pénzbüntetéssel büntetend. (185. §. 2. p.). A viz-

használatra jogosult a meder egész szélességének elfog-

lalásának esetében, a halászat érdekében haleresztt, vagy

hal-létrát tartozik alkalmazni. (26. §.). Vizet a hajózás, tuta-

jozás és fa-usztatás sérelme nélkül lehet használni. (27. §

)

A vízhasználatok engedélyezésénél a törvény a gazda-

sági érdeket tzi ki felvül. Egyenl viszonyok vagy egyenl

jelentség vállalatok között a parti birtokosok bírnak elsbb-

séggel, ezek után a vízfolyás fenntartásához járulók, ezek

után más birtokosok. Egyenl körülmények között a vízfo-

lyás mentén feljebb fekv az alsóbbat megelzi. (28. §.)

A vízrendezések és lecsapolások — engedélyezhetk

még, a vízhasználatok korlátozása vagy megszüntetése esetei-

ben is, midn azokat a munkálatok keresztülvitele igényli —
de a korlátozott fél teljes kártalanítása mellett. (29. §.)

Az ipari célra való vízhasználat kártalanítás nélkül (a

') Az 1879 : 40. t. c. 105. §. így szól : A ki az emberek hasz-

nálatára szolgáló kútba, vízvezetékbe vagy forrásba ronda, vagy un-

dorító tárgyat dob, 3 napig terjedhet elzárással büntettetik. — A ki

pedig közhasználatban lev kiítat, vízvezetéket, vagy forrást szán-

dékosan akként ront meg, hogy a vize élvezhetlenné válik, vagy hasz-

nálhatósága félbeszakadt, 15 napig terjedhet elzárással és 100 frtig

terjedhet pénzbüntetéssel büntetend.
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vízhasználat folytonosságát igényl iparvállalatok kivételével,

mint kohóknál) öntözésre engedélyezhet, ha az öntözés szom-

bat este 9 órától hétfn reggeli 3 óráig tart, ha a vizkivitel ren-

des és állandó mvek segélyével történik, és a zsilipet vagy tilót

e teendkkel megbízott felügyel nyitja ki és zárja be. (30. §.)

De sokszor az említett vasárnapi öntözés az illet gazda-

ságra nem elegend — az iparvállalat szüneteléséért! kárpótlás

mellett 30 évre kérend engedély megadandó. (31. §.)

Ha a vízhasználatra berendezett mvek átalakítása ál-

tal, az eredeti vállalat veszélyeztetése nélkül vizfelesleg nyer-

het, a használatra az engedély megadható, az átalakításnál

való szünetelésért, vagy egyéb hátrányokért való kárpótlás

és átalakítás költségeinek viselése mellett. (32. §.)

A beállott vízhiányt a vízhasználatához legújabb jogo-

sítványnyal biró, vagy egyenl körülmények között a vizet

utólszor használó köteles viselni. (34. §.)

Kizárólag személyhez nem kötött vizhasználati enge-

délyt a terület vagy a vizi m birtokosa gyakorolja. A sze-

mélyváltozás a vizi könyvbeni bejegyzés végett bejelentend.

(35. §.) A vizhasználati engedélyek megsznésére nézve a

törvény felve az, hogy a vizek a legnagyobb mérvben fel-

használtassanak, tehát mindazon esetekben, a melyekben az

engedélylyel biró hibája miatt a vizet kellen fel nem hasz-

nálja, vizhasználati jogosultsága megsznjék, s a vízhaszná-

lat mások részére is lehetvé tétessék, ez okból, a ki a víz-

használatra szükséges berendezést a kitzött idben el nem
készíti, vagy vállalatát 3 éven át nem mködteti, vagy az en-

gedély ideje lejár, vagy az visszavonatik, — az engedélytl

elesik. (36. §.)

Saját használatára más birtokán vizvezet árkot, csa-

tornát fenntartó árokból a vízhasználatra hatósági engedélyt

nyerhet akkor, ha az által a vízvezeték eredeti célja, tehát

egy más engedély alapján szerzett jog nem veszélyeztetik, és

hogy az uj engedélyes is az eredeti munkálatok és azok fenn-

tartásának, és netáni változtatások költségeihez azon arány-

4*
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bán járuljon, a mely arányban az eredeti használóhoz viszo-

nyítva hasznot húz. (37. §.)

Vizfolyásból vízelvezetést csak hatóságilag megállapí-

tott mvek, illetleg berendezések által szabad eszközölni.

(38. §.), abból hatósági engedély nélkül vizet elvezet 300

írtig büntethet. (184. §.)

A vizmérték a tizedes rendszer szerint tized, század,

ezeredrészekre van beosztva, a vízhasználatnál a viz mérésére

mértékegységül a modulus (vizmérték) szolgál, ez ugyanis oly

víztömeg, mely egy másodpercben száz liter mennyiségben

foly. (39. §.)

A vízi munkálatokról.

A törvény fcélja, hogy a vizi munkálatok haszná-

lata ne veszélyeztessék, és hogy a viz romboló erejének

meggátlására szükséges munkálatokat és berendezéseket a bir-

tokosok területeiken trni tartozzanak, hogy igy a viz legjob-

ban kihasználtathassék és gazdaságosan berendeztessék. Ezért

kötelességévé teszi a part-birtokosoknak a meder és partok

jókarbantartását, a költségekhez köteles aránylagos hozzá-

járulást, mely arányt a hatóság határozza meg. (40. §.) A ki

a fent eladott kötelességét nem teljesíti, 100 írtig terjedhet

pénzbírsággal büntetend. (185. §. 3. p.). Megengedi a tör-

vény engedély nélkül is a birtokosoknak saját partjaik vé-

delmére és biztosítására, a part és meder tisztítására szüksé-

ges munkálatokat — ha azonban azok károsoknak bizonyul-

nak be, záros határid alatt saját költségükön átalakítani tar-

toznak. (41. §.) Ily munkálatokat hatósági engedély nélkül lé-

tesít, 300 írtig büntethet. (184. §. 3. p.).

A viz természetes lefolyását akadályozó vagy megvál-

toztató— az engedély okirat határozatainak meg nem felel—
munkálatokra, átalakításokra hatósági engedély kell. (42. §.).

Hogy ha a vízrendezési és lecsapolási munkálatok által

idegen földbirtok értéke növekedik, a munkálat létesítje az

idegen terület birtokosát a költségek aránylagos átválla-

lására szoríthatja, e követelés azonban 5 év alatt elévül,
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a hozzájárulási kötelezettségét és mérvét a hatóság állapítja

meg. (43. §.)

Ha idegen területek berendezését más területek is sa-

ját területük javítására felhasználják, ezek birtokosai a vál-

lalatba leend felvételüket az elszabott feltételek alatt (37. §.)

lfövetelhetik. Mert ha helyesen tervezett müvet a szomszé-

dok bármi okból nem támogatnák, azt eszközöltetheti, mert a

költségek aránylagos fedezése által biztosítva van. (44. §.)

Országos határt képz, — hajózható, tutajozható folyók

szabályozását, medreik tisztítását s partjainak védelmét az

állam bármikor eszközöltetheti. (45 §.). Ezen folyók szabályo-

zása oly országos közgazdasági érdeket képez, hogy az állam-

nak beavatkozása szükséges. Ha az ily állami kezelés alatt

álló (elbb eladott) folyók mentén keletkezett társulatok a

szakadozó partokat biztosítani akarnák, és az erre szükséges

építkezéseket a min. által jóváhagyott terv szerint létesítte-

tik, ezen költségekhez az állam legfeljebb egyharmad rész-

szel járul hozzá. (46. §.)

Ármentesített területeken az ártéri birtokosok tartoz-

nak arról gondoskodni, hogy a magasabb területekrl lefolyó

vizeknek legcélszerbb lefolyása biztosíttassák. (47. §.). Mint-

hogy a lefolyó fels vizeknek letolulása erszakos is lehet, és

veszélyessé is válhat, az ármentesítési terület tulajdonosai,

illetleg a társulatok a keletkez es, hó és folyóvizeknek a töl-

tés mögötti elzárását, a folyó vízállásnak hatóságilag eszköz-

lend leereszthetéséig — követelhetik. Ezen munkálatok el-

készítése iránt az érdekeltek kérelmére a hatóságok intéz-

kedni kötelesek. (48. §.)

A töltések közé fogott folyóknál, a fakadó és szivárgó

vizek ellen való védelemre szükséges területeken a min. ál-

tal megállapított mvelési módok alkalmazhatók, és ha a te-

rületnek fáktól, növényektl és más anyagoktól való meg-

tisztítása a víz szabadabb lefolyása végett szükséges volna
;

a tisztítás költségeit, valamint a mvelési mód megváltozta-

tása miatti értékcsökkenést azok tartoznak megtéríteni, a kik-
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nek érdekében történt. A kivágott fák és anyagok azonban

az illet terület tulajdonosait illeti. (49. § ) A fent eladott

mvelési módoktól eltér 300 írtig megbirságolható (184.

§. 4. p.).

Ha a vizim által másokra káros változások állanának be

— a vizim tulajdonosa a kártérítésen felül a vizi mvel sa-

ját költségén átalakítani köteles. (50. §.)

Miután nemcsak a vizi mvek, hanem fkép utak és vas-

utak azon részei, a melyek viz eken vezetnek át, a hidak kes-

keny nyílásaik következtében a vizek lefolyására oly hatás-

sal lehetnek, mint más berendezések, tehát az utak, vasutak

— tulajdonosai alkalmas munkálatokat, — ha a vizek elégte-

lensége az elbbi vizi munkálatok következtében keletkezett

— saját költségükön záros határid alatt foganatosítani köte-

lesek. (51. §.)

A vízm tulajdonosa köteles arról is gondoskodni, hogy

a vizszin az engedély-okiratban meghatározott legmaga-

sabb, vagy legalacsonyabb álláson túl ne emelkedjen, ille-

tleg ne sülyedjen. A vízm tulajdonosa által felelsség terhe

mellett megrzendk a legmagasabb és legalacsonyabb — a

hatóság által a vízm tulajdonosa költségén felállított jelzk.

(52. § \ Az engedély-okiratban megállapított legmagasabb

vagy legalacsonyabb vizszint meg nem tartó, 300 írtig meg-

birságolható. (184. §.5. p.). Az engedély-okirat, meghatározza a

távolságot is, meddig köteles a vízhasználatra jogosított a víz-

folyás medrét, partjait és töltéseit a duzzasztás visszahatá-

sáig jó karban tartani. (53. §.), A hatóságilag megjelelt távol-

ságig a medret, partot és töltéseket jó karban nem tartó 100

írtig terjedhet pénzbírsággal büntettetik. (185. §. 5. p.). A

vízmagasság meghatározására szolgáló jelek alakját, és az

erre vonatkozó eljárást a földm. és keresked. miniszter a köz-

lekedésügyi miniszterrel egyetértleg rendeleti utón állapítja

meg. (54. §.)

A vízmosások fejldésére alkalmas területeken, ezek

birtokosai a hatóság által e célra rendelt gátakat, fonásokat,

• ' ,
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beültetéseket záros határid alatt tartoznak tenni, nagyobb

munkálatoknál azok is kötelesek a költséget viselni, a kik a

javításból hasznot húznak, illetleg a károk által veszélyeztetve

vannak. (55. §.). A vízmosások meggátlására elrendelt munká-

latokat záros határid alatt nem eszközl, 300 frtig megbír-

ságolható. (184. §.)

A vízmosások meggátlására szükséges kisajátítás az

1881 : XLI. 1. §. szerint történik.

Yizi szolgalmak.

A tulajdonnak alkalmas megszorítása, illetleg a szol-

galmak megállapítása a vizek lefolyásánál, a melyet a tulaj-

donos trni köteles — szükséges volt. A magasabban fekv
terület birtokosa ezt a szolgalmat az alsóbb területre nézve

a természetes lefolyás módosítása által súlyosabbá nem vál-

toztathatja. (57. §.)

A víz által összehordott s a viz lefolyását gátló tárgyak

által kárt szenved birtokosok a terület birtokosától a gátló

tárgyak eltávolításának megengedését, vagy általa teend el-

távolítását követelhetik. (58. §.)

Elleges kártalanítás mellett a birtokos hatósági enge-

dély alapján birtokán — a házak, udvarok, és kertek kivételé-

vel — a viz átvezetését vagy levezetését, s minden a cél eléré-

sére szükséges munkálatok megtételét, a szolgalom megálla-

pítása alkalmával kijelelt utón a vízhez járást, a szükséges

tisztítást, javítások eszközlését megengedni köteles, de ezért

követelheti a területén átvezet csatornának vagy ároknak

tisztán és jó karban tartását. (60. §.)

A kártérítési összeget képezi : a) az elfoglalandó terület

becsértéke, b) a becsértéknek ehhez hozzászámított egy ötödé,

a birtokon fekv terhek (kárpótlása), c) az épületeken, függ
terméseken és ültetvényeken okozott károk megtérítése, s a

terület szétdarabolása, vagy más romlás által történt hátrá-

nyok megtérítése.
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A szolgalom a vizhasználati jogosítványnyal egyszerre

sznik meg. A vízvezetéknek 3 év alatt való nem használása

esetében a terület tulajdonosa a szolgalom megszüntetését a

határid eltt is követelheti, és ekkor tartozik a szolgalomra

jogosított költségén a vízvezetéket eltávolítani, a hatóság ál-

tal legalább 2 hóra megállapítandó határid alatt
;
ellenkez-

leg az a területtulajdonosáé leend, és a kártalanítási összegbl

semmit sem köteles visszafizetni. (62. §.). A vízhasználatra

jogosított a közlekedésre szükséges átjárókat, hidakat, vagy

átereszeket a szolgalom megállapításakor elkészíteni és jó

karban tartani köteles. (63. §.). A ki a terhére es átjárókat, hi-

dakat vagy átereszeket fel nem építi és jó karban nem tartja,

100 írtig terjedhet pénzbüntetéssel büntetend. (185. §. 5. p.).

Ott, a hol már vizvezet árok van, a telek tulajdonosa uj árok

nyitását megakadályozhatja, ha az els árok a célnak meg-

felel. (64. §.). Mindazon építkezéseknél és berendezéseknél,

melyek akár szabályozás, akár védekezés, akár használat

szempontjából készülnek, a mederbeni létesítésért, vagy

a meder elfoglalásáért kárpótlást követelni nem szabad ; a

vizi mveknek a mederbeni létesítését, illetleg abba épí-

tését megengedni köteles, ezen munkálatoknál nyert anya-

gon a vállalkozók osztozkodnak. A beépített müvek az illet

építtet tulajdona maradnak. (65. §.)

A parti birtokos kártalanítás nélkül köteles: 1. A tuta-

jozható folyók mentén a vontatásra alkalmas utat átengedni,

és 2. a hajók és tutajok kikötését hatóságilag megjelölt he-

lyen megengedni. 3. A fa-usztatásra jogosultaknak és munká-

saiknak közvetlen a viz partján fekv földeken a szabad

átjárást megengedni. 4. A vízhez való férést megengedni tar-

tozik. — Veszély esetében a hajók, tutajok bárhol kiköt-

hetnek, kirakodhatnak, és partra vontathatok, de a parti

birtokosnak a netán okozott kár megtérítend. (66. §.'. A
megállapított szolgalom gyakorlását meg nem enged, vagy

akadályozó birtokos 100 írtig terjedhet pénzbüntetéssel bün-

tetend. (185. §. 6. p.)



Vontató utaknak áthelyezése folytán, vagy uj utakra

szükséges területekért a terület tulajdonosa kártalanítandó-

(67. §.)

Vásár.

A vásárjog csak kivételes jog, és nincs a birtok tulaj-

donjogával egybekötve, mert az szorosan véve sem a kir.

kisebb haszonvételek, sem a földesúri jogokhoz nem tartoz-

ván, a volt földesurak által kir. kiváltság, szabadalom vagy

100 évi elévülés alapján gyakorolhatók.

Most az országos és heti vásárokat a földmivelési, ipar

és kereskedelmi minisztérium engedélyezi. Mieltt azonban

az engedélyt megadná, az illet kereskedelmi és iparkamara

véleményét meghallgatja. Uj vásárok csakis községeknek ado-

mányoztalak. 1
) A vásár engedélyezése alkalmával a jogosult

községnek, ha kívánja, mérsékelt helypénzszedés engedtetik.

Az illet tariffa helybenhagyás végett szintén a minisztérium-

hoz felterjesztend.

Ha valamely országos vásár sikere egy, az illet határ-

napra es ünnep vagy bármely más elre tudott akadályozó

körülmény által kockáztatva látszanék, úgy a vásárnak más
idpontra való áthelyezése ellegesen kérend. A pótvásá-

rokra vonatkozólag a miniszter azokat csak egyes meghatáro-

zott vásárok helyett engedélyezi, oly esetekben, ha ez utób-

biak valamely rendkívüli akadályok következtében meg nem
tartathattak. Az ily vásár áttételi, illetve pótvásár iránti, kel-

len felszerelt, még pedig maga a vásárjogosult, nem pedig a

vásárdijszedési jog bérlje által beadandó folyamodványok, —
miután a kérelem érdemében a szomszédos vásárjogosult köz-

ségek is kihallgattattak, kell közhirrététel tekintetébl, lega-

lább három héttel az áthelyezend régi, illetve a kérelmezett

*) 1877. 14626. sz. a. földm
,
ip. éskeresk. m.
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uj határnap eltt terjesztendk fel. 1877. 20019. sz. földm. ip.

és keresk. m.

Vásári helypénz a heti vásáron kívüli napokon is szed-

het. 1877. 17575. sz. földm. m. r.

A vásári helypénz fizetése alól a nemesek sincsenek ki-

véve, mert a vásári helypénz, mint a polgárok által bizonyos

közintézmény használatáért esetrl-esetre fizetett dij kétség-

telenül közteher jellegével bir, és az 1848. 8. t. c. azon intéz-

kedése, mely szerint az ország lakosai minden közterheket

különbség nélkül egyenlen és aránylagosan viselik, ezen dij

fizetésére is okvetlenül alkalmazandó. Az ország nemesei te-

hát az si gyakorlat privilégiuma alapján ily helypénzmen-

tességet nem igényelhetnek, mert e privilégiumot az idézett

törvény megszüntette, és azon körülmény, hogy a nemesek

esetleg itt-ott a mentességnek gyakorlatában maradtak, nem
korlátolhatja a törvény által megállapított elvet; ellenkez-

leg ezen gyakorlat ép úgy törvényellenes, mint minden más
mentesség is, mely bármely állami, törvényhatósági vagy

községi pénztárba akár adó, akár dij képében fizetend köz-

teher alól a nemesek elnyére adatnék. 1878. 25514. sz. a.

földm. m. r.

A vásári helypénz minden, a vásártért elfoglaló s el-

adásra hozott, tárgy után, s igy minden oda hajtott darab

marha után is szedetik, akár eladatik a vásár alatt, akár nem.

1877. 9556. földmivel. m. r

Az áthelyezési folyamodványra nézve a törvény azt ren-

deli, hogy rendes vásárnapok, akár kivételes, akár végleges

áthelyezése eseteiben az illet folyamodvány mindig az illeté-

kes törvényhatóságokhoz beadandó, és ez köteles a szomszéd

vásárjogosítottak kihallgatása után a föld., ip. és kereskedelmi

minisztériumhoz felterjesztend jelentésében határozottan

nyilatkozni arra nézve, hogy a kérelmezett újabb vásárnap

által a szomszéd vásárjogosítottak igényei nincsenek-e, vagy

egyáltalában mennyiben vannak érintve? 1870. dec. 11.

A vásárok engedélyezésénél a szomszédos vásárjogosul-



tak nem mellzhetk. 1
)
Eb a vásárra jövk a szabályrendele-

teket megtartani kötelesek. 2
)

Minden iparosnak joga van akár maga, akár mások által

készített iparcikkeit lakhelyén országos vásárokon eladni

vagy eladatni, heti vásárokon pedig csak a helybeli iparosok-

nak van joguk ezeket árulni. 1887. 3
)

Y á in- és r érjog.

A vám- és révjog oly kiváltságos jog, melynél fogva a

tulajdonos a költségén épített hídon, vagy átjáró kompokon
járóktól személy, szekér, majd marhaszám szerint a felsség

által szabályozott hid-, vám- vagy révjogot szedheti.

x
) A vásárok engedélyezése, azok határnapjainak áttétele s a.

pótvásárok tarthatása iránti kérvények tárgyában mindig a szomszé-

dos vásárjogosult községek is meghallgatandók. 1877. 10900 földm. m. r.

Országos vásárok évenként változás alá esó határnapokra, mozgó
ünnepekre többé nem engedélyeztetnek. 1878. 22317. sz. a. földm. m. r.

2
)
A vásárjogosult községnek van ugyan joga az adásvevésre

bizonyos utczákat és tereket kijelölni, és ezeken kivül nyilvános, s a

község tulajdonát képez tereken a vásártartást megtiltani, azt még
sem lehet megakadályozni, hogy a termény-eladók a kereskedk
tereit s udvarait fel ne keressék s velk alkudozásba ne bocsátkozza-

nak. Ennélfogva egy esetben a szabályrendelet a minisztérium által

akként lett módositva, hogy az eladó tengelyen beszállított termé-

nyeit a keresked tulajdonát képez területre is hozhatja, hol a vásár-

lás az illet keresked részérl akadálytalanul s büntetlenül megtör-

ténhetik. lo77. 11789. sz. a. földm. m. r.

3
) Országos s heti vásárokon elvásárlási tilalmaknak nincs helye,

miért is érvényen kivül helyezend egy alispáni azon rendelet, mi-

szerint a kofák s üzérek bizonyos meghatározott óra eltti vásárlás-

tól eltiltattak. 1878. okt. 19. földm. m. r.

Az országos s heti vásárok helyeire induló s terménynyel vagy
más árukkal rakott kocsiknak a közbées községek vásártéréin vagy
utcáin való megállapodása, hogy ott árucikkeiket kirakják s áruba

bocsássák, egyszóval hogy ott rendszeres adásvevést zzenek, mint a

vásári jog kijátszása, meg nem engedhet. 1877. 7287. sz. földm. m. r.
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A vám- és révjog gyakorolhatására az engedélyt a mi-

nisztérium adja meg.

A vámtulajdonos köteles az utakat, hidakat, réveket,

hajókat, a melyeknek használhatásáért vámot szed, jó karban

tartani, és ha ezt elmulasztja, annak helyreállítására pénzbün-
tetés alatt szorítható — azáltal netán történt kárért kártérí-

téssel tartozik.

A vámpénz csak a szekér és marha után szedhet, a

gyalog embert vámfizetésre kötelezni nem lehet, kivévén a

kompokoni átjárásokat, mert itt minden utas köteles fizetni-

Kompot, révet saját területén saját céljaira mindenki

állíthat fel hatósági engedély nélkül is, de csak úgy, ha az a

hajózás-, tutajozás- és fa-usztatásnak akadályára nincs. 1885.

21 . §.

Az államnak joga van ugyan közérdekbl állandó híd-

építés végett magán vagyont és magán vagyoni jogokat el-

foglalni, de egyeseknek a vagyonát nem követelheti az állam

áldozatul ingyen a többiek javára. Tartozik ehez képest min-

denki a közérdek javára a maga vagyonát átengedni az állam-

nak, de úgy, hogy az által vagyoni hiányt ne szenvedjen. Ez

csak kártalanítás mellett eszközölhet.

Törvényhozásunk a legrégibb kortól kezdve a magán-

vagyont mindig tiszteletben tartotta. Az 1832/6. 25. t. c. 3. és

26. t. c. 6. §., valamint az 1840. évi 10. t. c. a közjó érdekébl

igénybe vett magánvagyonért bírói utón megállapítandó teljes

kártalanítást rendelt, nemkülönben az 1868. 55. t. c. 5. fej.,

az 1881. 41. t. c. 2. fej., az 1884. 17. t. c. 36. §. és az 1885. 23.

t. c. 140. és 141. §. határozottan intézkednek a kártalanítás

iránt.

Verbczy hárm. t. k. II. r. 10. c. szerint a révvámjog egy

mértföld távolságra kizárólagos jogot képez, és egy mértföl-

dön bell másnak jogsérelmével révvámjog adományozható

nem volt. így másnak kárára a fennálló rév közelében egy

mértföldön bell csak a révtulajdonos teljes kártalanítása
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mellett lehet hidat építtetni akár az államnak, akár magáno-

soknak.

A kártalanítás tárgyát az 1881. 41. t. c. 14. §. szerint a

révvámjog képezvén, a kártalanítási összeg ezen törvény

23. és 25. §§-ai szerint állapíttatik meg. *)

Ha egyes uraság vagy a közbirtokosok a forgalom végett

utakat, töltéseket, vagy a közlekedés végett hidat építenek*

vagy réveket csináltatnak, dijat csak azon esetben vehetnek

az átmenktl, ha annak szedhetésére kiváltsággal bírnak.

A közterhek viselése terjesztetett ki csak egyedül egyen-

ln az 1848. 8 t. c. által, ezen törvényben tehát annak semmi
nyoma, hogy a vám- és révjog alóli mentesség megsznt volna,

de állandó budapesti hídon bizonyos ideig mindenki fizetni

köteles. — Fennáll tehát még ezen mentesség korábbi törvé-

nyeink szerint, és igy a köz- és egyházi nemesek, egyházi

személyek és ezeknek ügyében járó cselédek és más nem ne-

mes egyének, a szab. kir. városok polgárai, ha magukat útle-

velekkel igazolják, saját alkalmatosságukon saját ügyeikben

járnak, a saját portékáikat fuvarozzák, mentesek. De vannak

még a mentességnek más esetei is, a melyekben a vám- és

révdijat fizetni nem kell, nevezetesen nem fizetnek rlés vé-

gett a malomba menk, bármily sorsuak legyenek is, a meny-

asszonyért jövk és visszamenk, bármily korú és sorsú gya-

log emberek. (1723. 15. t. c.) Révdij nem követeltethetik azoktól

sem, a kik télen a jégen, nyáron apadáskor szárazon átmen-

nek, továbbá azok sem fizetnek, a kik a vámon átmennek

ugyan, de más helységbe nem mennek s onnan visszamennek.

(Lajos 1. 7.)

A hasztalanná vált vámok eltörlésére az alispánok tar-

Az állam kártalanítással tartozik akkor, midn egy törvény-

szeren fenáiló rév közelében, nevezetesen egy mértföldön belül, ál-

landó hidat építtet és ez által a révvámjog értéktelenné válik. Tar-

tozik ezzel a kártalanítással akkor is, ha a szabad közlekedést az

épített hidon ingyen engedi meg. 1888. máj. 4. (hit. 1888. máj. 18.)

1752. sz. alatti (40) teljés Cur. határozat.
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toznak felügyelni. (1715. 15. t. c.) Az eltörlött vámokat a me-
gyei végzés ellenére feltartok a bírói megintés után elször

100 frt, másodszor 200 frt pénzbüntetéssel bntetteinek, har-

madszor pedig a kir. kincstár részére vámhelyét veszti el, de

becs utján visszaválthatja. A vámot károsítónak marháját s

szekerét a rajta lév jószággal lefoglalni lehet, de bírói ítélet

eltt eladni nem szabad. Lopva vagy erszakkal menekv ille-

tékes bírája eltt beperelhet s a vele volt jószág becsárában

elmarasztalandó.

Kegyúri jog (j u s patronatus).

Az egyházak f kegyura a király, de sokszor egyesek

vagy testületek is bírnak kegyúri joggal.

Szereztetik e jog: az egyháznak önköltségeni felépítése,

s annak fentartására adott jövedelem, vagy alapítvány alapí-

tása, a megyés püspök beegyezése mellett
;
pápai adomány

vagy elévülés által.

A kegyurat külön hely illeti az egyházban, néhol sírbolt

az egyházban, ha pedig ínségre jutna, az egyház jövedelmébl

szabad eltartást nyer.

A kegyúri jog átszáll : a) kir. adomány által, b) az elbbi

kegyur elleni elévülés által, c) a kegyúri joggal összekötött

birtok átháramlása által, vagy adásvevés által a vevre,

mert a kegyúri jogról lemondani nem lehet.

A kegyurasággal járó jogok, hogy a kegyur jogosítva

van lelkészt kijelelni az egyháziak közül, de csak érdemes

honpolgárt lehet kinevezni
;
ellenkezleg a kijelölés el nem

fogadtatik.

A kegyur köteles az egyház jogait védelmezni és annak

javát és hasznát elmozdítani.

A kegyúri jog elenyészik : a személyes a személy, a csa-

ládi a családtagok elhunytával. A birtok elvesztésével. Ha az

egyház más egyházzal egyesül. Ha más egyháznak vagy püs-

pöknek engedtetik át. Ha a, kegyur más vallásra tér, ebbeli
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jogát eladja, vagy az egyházi javakat elfoglalja vagy bitorolja,

a lelkészeken testi sértést követ el.

Halászati j o g.

1888 . évi halászati törvény.

Hazánkban igen fontos nemzetgazdászati kérdést képez

az egészséges és olcsó tápanyagok elállítása, melyben ismét

fontos helyet foglal el a haltenyésztés, a melyre eddig ha-

zánkban nem igen nagy figyelem fordíttatott.

A haltenyésztés napról napra alább száll, s a halnak oly

szkében van az ország, mikép a halászok nem képesek

a piaczokat ellátni a napi szükségnek megfelel halfajok-

kal. Ennek oka abban rejlik, hogy a nagy számú halas

tavak lecsapolásánál, és a roppant mérveket öltött vizszabá-

lyozásoknál figyelem nem fordíttatott a haltenyésztés nagy és

nemzetgazdászati fontosságára, — mert a haltenyésztés, ha

okszeren vezettetik, és a mezgazdasággal hozatik összeköt-

tetésbe, annak jövedelmét nagy mérvben képes nagyobbítani.

Ezekre törekszik az uj halászati törvény, mit a halászati

tilalomnak felállításával és az okszer haltenyésztés elmoz-
dítására vonatkozó intézkedéseivel törekszik elérni.

Mindenekeltt biztosította a tulajdonjogot, kimondván,

hogy a halászat joga a földtulajdon tartozéka lévén, a meder-

kiöntések esetében pedig az elöntött terület tulajdonosát

illeti, kivévén ha a föld tulajdona másé, de az elbbi tulajdo-

nos a halászati jogot fentartotta oly vizeken is, melyek medre

már tulajdonukat nem képezik, hogy azonban a perek elke-

rültessenek, a törvény követeli, hogy a törvény hatályba

lépte után egy év alatt ezen jogukra vonatkozó okiratokat

az alispánnál (polgármesternél) bemutassák vagy igazolják,

hogy halászati jogukat 20 év óta gyakorolják. (3. §.) Az alis-

pán vagy polgármester I—2 hóra terjed határnapot tz ki

mely a bejelentvel, a meder tulajdonosával és a község volt

földesurával kézbesítés, a többi érdeklettekkel szokásos mó-
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dón közzéteend és a községházánál kifüggesztend hirdet-

mény utján közli, hogy a bejelentett igény ellenében észrevé-

telüket írásban adják be, ellenkezleg kifogásuk figyelembe

nem vétetik.

A tárgyalásról jegyzkönyv vétetik fel, a tanuk s szak-

értk kihallgatása után az alispán (polgármester) határozatot

hoz, mely az igénylnek, a meder tulajdonosának, a község-

nek s az észrevételeket beadóknak kézbesítend, mely nem
fellebbezhet, de ’ó nap alatt a bíróságnál per indítható. A
költséget az igényl köteles ellegezni. — Határidk elmu-

lasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A halászat a hatóság által kiállított egy évig érvényes

halászjegy mellett gyakorolható, melyért 2 frt, segédszemély-

zetért 50 kr. fizetend, mely a csendrök és hatósági közegek

felhívására elmutatandó, ellenkezleg ha azt fel nem mutatná,

a halászattal felhagyni, nevét, lakását megmondani vagy zá-

logot adni, avagy kilétének kideríthetése végett a felszólítót a

közs. elöljárósághoz követni köteles.

Azok, a kik igazolás mellett, de nem tulajdonjog címén

gyakorolják a halászati jogot, a vizrészeket, a meddig halá-

szati joguk kiterjed, táblával jelölhetik meg. (9. §.) A parti

birtokos köteles trni, hogy a jogosított a vízhez járhasson,

hálóját és egyéb halászati eszközeit a partról a vízbe dob-

hassa és kihúzhassa, azonban a halászatra jogosított által a

parti birtokosoknak okozott s 8 nap alatt a hatóságnak beje-

lentend kárt megtéríteni köteles. A vetésekben okozott kár

a termék mennyiségét megállapítható idben becsülend

meg. Ezen elv már a cur. határozatokban is benfoglaltatik. 1
)

A halászat zárt és nyílt vizekben gyakorolható. Zárt

vizek a mesterséges halastavak, vagy egy vagy több tulajdo-

nos tulajdonát képez és más vizekkel összeköttetésben nem

’) A halászati jog gyakorlására jogosítottnak nem szabad a

halászattal szükségkép egybe nem kötött cselekmények által kárt okoz-

nia. 1886. feb. 26. 844. sz. Cur.
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lev vizek, hogy a halak egyikbl a másikba át nem mehet-

nek. Más nyílt vizekben a halászat a szomszédok sérelme

nélkül gyakorolható, ellenkezleg a jogosítottak csak társu-

lattá alakulva gyakorolhatják azt. 14. §.

A haltenyésztés elmozdítása szempontjából igen fontos

intézkedés az is, hogy evégett a mez- vagy erdgazdasági

használat korlátozható megfelel kárpótlás mellett. Táblákkal

megjelölend kiméleti terek az illetk kérelmére vagy hiva-

talból jelöltetnek ki, a melyek a halak ívására s a halivadék

fejldésére alkalmasak.

Halászati tilalmak. A kíméletlen halfogást, vagyis

a rabló-halászatot semmi sem akadályozhatja, és igy a halte-

nyésztést semmi sem hiúsíthatja meg jobban, mint a halaknak

minden idbeni fogdosása. A halászat meg nem engedend az

ívási idszakban, és pedig a következ halakra apr. 1-tl jun.

15-ig, mint : fajtok (tok, acipenser schypa), Fogas-süll
(Lucioperca sandra), K e c s e g e (acipenser ruthenus), K -
süll (Tótsüll, Lucioperca volgensis), Márna (Barbus flu-

viatilis', S r e g (acipenser stellatus), S z i n t o k (acipenser

glaber), Tetemestok (Szükhal, acipenser Güldenstádtii),

Viza (acipenser huso).

April hó 1-tl julius 15-éig :

Ponty (Potyka, Pozsár, Gyprinus carpio).

Téli halak szept. 1-tl január 31-ig:

L az a ez (Salmo, Salar), Pisztráng (Salar ausonii).

Március 1-tl april 30-áig :

Lepényhal (Pérhal, Thymallus vexilliper).

Március 1-tl május 31-ig Galóca (Salmo hucho).

Nem szabad kisebb halakat fogni, mint 80 cm. nagyságú

F aj t ok o t (tok, acipenser schypa), S z i n t o k o t (acipenser

glaber), 40 cm. Fogas-süll (Lucioperca sandra), 35 cm. K -
s ü Ht (Tótsüll, Lucioperca volgensisl, 30 cm. Kecsegét
(acipenser ruthenus), Márnát (Barbus fluviatilis), Pon-
tyot (Potyka, Pozsár, Cyprinus carpio), 25 cm. Lepény-
halat (Pérhal, Thymallus vexillifer), 50 cm. Lazacot (Sál-
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i

mo, Salar), Sre get (acipenser stellatus), 54 cm. Galó-

cát (Salmo hucho), 100 cm. Tetemestokot (szükhal, aci-

penser Güldenstádtii', 150 cm. Vizát (acipenser huso), 20

cm. Pisztrángot (Salar ausonii). A hosszúság a fej elejé-

ül a fark végéig mérend. Mesterséges haltenyésztésnél azon-

ban hatósági engedélylyel lehet kifogni bármikor.

R ák o t (Astacus íluviatilis et leptodactylus) 8 cm. ki-

sebbet april 1-tl május 15-ig fogni tilos.

De midn a tilalmi idszakban a halfogás meg nem en-

gedtetik, a halikrát sem szabad szedni a tulajdonos engedélye

nélkül
;
tiltva van oly fogó eszközök használata is, a melyek a

haltenyésztésnek gátul szolgálnak, mint rekesz, kosár, zár-

háló, mely a parttól derékszögben mérve, felénél többet elzár,

több állandó készülék vagy háló (ereszt háló), ha egymástól

legalább 50 méter távolságra nincsenek. Éjjeli halászat napnyu-

gottól annak keltéig tilos. Oly szerek használata, a melyek által

a halak elkábíttatnak, megmérgeztetnek, mint maszlag, oltat-

lan mész, méregfü (Euphorbia palustris), gátaktól, zsilipektl,

hallépcsktl és egyéb vizi mépítményektl legalább 30

méternyire lefelé vagy felfelé (horog kivételével) halászni tilos.

Nem szabad a vizeket a halak kifogása céljából szakaszonkint

vagy egészben lecsapolni, vagy úgynevezett bányákban fel-

fogni. Tisztogatás végett lecsapolás idejérl az érdekelt ha-

lászati jogosultak 8 nappal elbb értesítendk.

A halászatra jogosultak a halakra nézve kártékony álla-

tok közül a vidrát (Lutra vulgáris), a vidra-nyestet (Mustek

lutreola), a csonttör sast . Halietos albicilla), a halászó sast

(Pandion halietos), a jégmadárt (Alcedo ispida), valamint a

gémeket, rucákat, ludféléket elpusztíthatják, a vadászati terü-

let tulajdonosának vagy bérljének tulajdonjoga azokra fen-

tartatik. Kiméleti tereken nem szabad halászni, vadászni, bé-

kát fogni, csolnakázni, fürdeni, kavicsot és iszapot szedni)

marhákat, kacsákat, ludakat vagy egyéb állatokat vizbe

ereszteni. 26. §.

A megállapított, mértéknél kisebb halakat egyátalán, a
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tilalom alá esket pedig a tilalmi id alatt árulni nem szabad.

Tilalmi id alatt fogott hal vagy ráknak a tilalmi id alatti

szállítása vagy eladása esetében a befogatási id és szárma-

zásuk községi bizonyítványnyal igazolandó.

Halászati társulatok.

Halászati társulatok az érdekeltek vizterület szerinti

többsége által alakíthatók. — Társulat alakítása esetében az

érdekelt vizterület nagyságáról s tulajdonosairól kimutatás

készítend, errl jelentés teend az alispánnak vagy polgár-

mesternek, a ki azután az érdekletteket két hó alatt közgy-

lésre hívja össze. E közgylésen a hatósági közeg elnöklete

alatt a társulat megalakul, az elnököt és a választmány tag-

jait megválasztja, alapszabályait megalkotja, azokat azalaku-

lási jegyzkönyvvel és kimutatással az alispán vagy polgár-

mester utján a földm
,
ip. és kereskedelemügyi miniszterhez

felterjeszti. Az alapszabályoknak miniszteri jóváhagyása eltt

a társulat nevében eljárók egyetemlegesen felelsek. (32. §.)

A társulat kötelékébe tartozó területen halászati jogot szerz

tagjává válik a társulatnak. (33. §.)

Az alapszabályokban megállapítandó: 1. a társulat neve

és székhelye, 2. a társulat célja és a halállománynak szaporí-

tását és fentartását célzó intézkedések, 3. a választmány szer-

vezete, választási módja, hatáskörének és mködésének tar-

tama, 4. a közgylés mikénti összehívása, megtartásának he-

lye, ideje, hatásköre, tárgyalási rendje és határozatok hozata-

lának módja és az összehívott közgylés határozatképtelensége

esetébeni teend, 5. a tagok szavazati jogának mikénti gya-

korlása. (34. §.)

Aszavazat jog az érdekeltség aránya (vagyis a te-

rület nagysága) szerint gyakorlandó, azért az érdekeltség leg-

kisebb, az egy szavazatra jogosítófokát (p. o. 10 hold) meg kell

határozni; a legkisebb foknál kevesebbel érdekeltek csopor-

tokba állhatnak, s ha nem állnak, a községi elöljáróság által

5
*
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képviseltetnek. Egy érdekelt birtokos sem gyakorolhat több

szavazatot a társulat összes szavazatainak felénél. (35. §.) A
társulat ügyeit, a közgylésnek feltartottak kivételével a tár-

sulat tagjai vagy meghatalmazottjai közöl választott elnök és

legalább 4 tagból álló választmány intézi. A társulatot az elnök

vagy a választmány által kijelölt tag képviseli, (36—37. §.) aki

által annak nevében kötött ügylet kötelez a társulatra. (38. §.)

A választmány a társulat irányában képviseleti jogán túl nem
terjedhet. Évenkint legalább egyszer közgylés hivandó össze.

A közgylés tárgyai a meghívóban kiteendk, mert itt nem
érintett más tárgyak felett érvényes határozat nem hozható

kivévén az újabb közgylés összehívása végett tett indítványt.

A szavazattal biró tagok egy harmadrésze az ok és mód kije-

lölése mellett a közgylés egybehivását bármikor követelheti,

s ha ennek 8 nap alatt elég nem tétetnék, az érdekeltek ké-

relmére a földm., ipar és keresk. min. annak összehívása iránt

intézkedik. (41. §.)

A közgylés határozata alá tartoznak: 1. az alapszabá-

lyok megállapítása és módosítása, 2. az elnök, választmány

választása, elmozdítása, felmentése, 3. számadások megvizs-

gálása, 4. üzemterv és költségvetés megállapítása, 5. kölcsö-

nök felvétele, 6. a tartaléktke és pénzek elhelyezése, 7. a

társulat feloszlása vagy más társulattal egyesülése.

A kölcsönök felvételéhez és az alapszabályok módosítá-

sához az összes érdekeltek általános többsége, a társulat fel-

oszlásához pedig kétharmada szükséges. (42. §.)

A választmány vezeti a társulat ügyeit, megválasztja a

tisztviselket, mködésüket ellenrzi, átvizsgálja a pénztári

és más könyveket és iratokat, a közgylés által reá ruházott

hatáskörben. A választmány tagjait felelsség terheli. A köz-

gylési határozatok csak miniszt. jóváhagyás után bírnak jog-

ervel. A társulat feloszlása esetében a tartozások kielégítése

után felmaradt vagyon a tagok között vizterületük aránya

szerint osztatik fel, s a tartozások is úgy terhelik ket; a fel-
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osztást a vál. tagjai eszközük. E részben a miniszter kivéte-

leket engedélyezhet.

A halászati jog az alispán v. polgármester által megálla-

pított kikiáltási ár mellett a hatóság által 6 évre haszonbérbe

adható, ha a birtokosok társulattá alakulni nem akarnak, vagy

a társulat kötelességeit nem teljesiti. Az árverés sikertelen-

sége esetében az szabad kézbl is kiadható, de az az alispán

vagy polgármester jóváhagyása után válik kötelezvé. Az
alispán v. polgármester határozatát a közig, bizottsághoz,

innen a miniszterhez lehet fellebbezni. A bérlet lejárta után

a társulat megalakítása újból megkisérlend. A bérlet jöve-

delme a vizterület aránya szerint osztandó fel. (47. §.)

Hatóságok és eljárás.

A regalejogokés azokhoz tartozó hason ügyek kü-

lönbözk lévén, az azokban követend eljárás és bírói illet-

ség is különböz.

Ezen különbség azoknak rendri és nem rendri termé-

szetében rejlik.

A nem rendri ügy az, mely a regalejog élvezetét és

minden tekintetbeni érvényesítését eszközl eljáráson alap-

szik, p. o. a bejelentés. — Rendri ügy pedig, a mely a

rendri törvényekbe ütközik, p. o. jogosultság nélküli ki-

mérés.

A regalejog csonkításánál azon hatóságok illetékesek, a

melyek a vadászati kihágásoknál illetékesek, mig a malom-

jogi, halászati és vízjogi ügyekben a rendes hatósági illetség-

tl kivétel tétetett különösen az engedélyezési ügyeknél, a

melyekre els fokulag az alispán, másod fokulag a törvényh.

közig, bizottság, harmad fokban a miniszter határoz.

A halászatnál ezen eltérés azzal indokoltatott, hogy a

halászat gyakorlata s viszonyai szoros kapcsolatban állanak a

vizhasználati ügyekkel, ennek folytán mind a kettre nézve

hason szabályokat állított fel mind az eljáró hatóságokra,
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mind az azok eltt alkalmazandó eljárásra vonatkozólag. —
Azon vadászati és halászati ügyekben pedig, a melyek tisz-

tán rendri természetek, s a melyek jogi kérdések körül

nem forognak, els fokban a fszolgabíró, másod fokban az

alispán, harmad fokban a közig, bizottság. — Azon ügyekre

nézve pedig, a melyek a jog megállapítását érintik, mint a

vizterületek és a kiméleti tér megállapításának kérdése, els
fokban az alispán, másod fokban a közig, bizottság, harmad

fokban a földm., ip. és keresk. miniszter illetékes.

A halászati,a vízjogi ügyekbeni eljárással csekély eltérés-

sel ugyanazonos, — ezen eltérés a vízjogi törvénytl, a meny-

nyiben a halászati törvény szerinti kártalanítás csak a mez-
és erdgazdasági használatnak s a kiméleti idszak tartama

alatt való korlátozása miatt állapíttatható meg, továbbá

a halászati törvény szerint a rendri ügyek a kihágások

körüli eljárásra a polgármesterek helyett a rendr kapitányok

mondattak ki illetékesnek.

A regalejogok csonkításaira, illetleg ezen ügyekben va-

lamennyi kihágásra nézve az eljárás az 1880. évi belügym.

rend. szerint történik.

Minta.

A termel által eladandó borainak bejelen-
tése.

T. községi elöljáróság!

A folyó évi októb. hó 15-én a szüret községünkben be-

végeztetett, - ez idei termésem az ide A. alá csatolt kimuta-

tás szerint 45 hektolitert tesz, melyet eladni szándékozom.

Kérem tehát a t. elöljáróságot, méltóztassék eladandó

saját termés boraim bejelentett mennyiségét és ezen kell

idben tett bejelentésemet tudomásul venni. Tisztelettel.

Halászati ügyekbeni hatóságok és eljárás.

Zárt vizek és a kiméleti terek megállapítása iránti kér-

vény, — melyhez a szakért által készített rajzok < s tervek és

egyéb szükséges okmányok is melléklendk, — az alispán-
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hoz vagy a polgármesterhez adandó be, — ha pedig ezen te-

rek több törvényhatóság területén feküdnének, az alispán a

kérvény másolatát a többi alispánnak vagy polgármesternek

is elküldi, azokat az illetékesség elleni netáni kifogásaiknak

15 nap alatti beadására felhívja, ha kifogás tétetett, az illeté-

kesség megállapítása végett az összes iratokat a földm., ipar és

keresk. miniszterhez felterjeszti.

Az illetékes alispán vagy polgármester a többi érdekelt

alispánokat vagy polgármestereket a tárgyalásra meghívni

tartozik, meg nem jelenésük a határozathozatalt nem akadá-

lyozza. 46. §.

Az eljáró alispán v. polgármester a kérvényt 30 napi

közszemlére teszi ki, errl, valamint a tárgyalás idejérl az

érdekelteket hirdetményileg értesíti, mely hirdetmény az ér-

dekelt községekben kifüggesztend s az érdekelteknek kéz-

besítend.

A helyszíni tárgyalást fontosabb esetekben az alispán,

v. polgármester vezeti, különben az elbbi a fszolgabírót, az

utóbbi a törvényhatósági bizottsági tagot bizhatja meg a

tárgyalás vezetésével.

A tárgyalás szóbeli, arról jegyzkönyv vezetend, a

melybe a felek nyilatkozatai röviden felveendk, melyet

azután a jelenlévk aláírnak, az aláírás megtagadásának oka

megemlítend. Azután határozat hozatik, mely az érdekeltek-

kel a fentebbi módon közöltetik. A költségeket a folyamodó

viseli és ellegezi.

A kiméleti térre vonatkozó kártalanítási összeg a felek

egyezsége, ennek hiányában a közig, hatóság által állapíttatik

meg. Ezen kártalanítás csak a mez- és gazdasági használat-

nak a kiméleti idszak alatt való korlátozása miatt állapítható

meg. A kártalanítás tárgyában hozott ezen közig, határozatot

nem lehet fellebbezni, a határozatban meg nem nyugvó fél

azonban a közig, hatóság által megállapított összeget a bir-

tokbiróságnál teszi le, a kézbesítéstl számított 15 nap alatt

az alispánnak köteles bejelenteni, hogy a kártalanítási össze-
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get a birtokbiróság által akarja megállapíttatni, mely összeget

azután a birtokbiróság a közig, hatóság határozatának jog-

erre emelkedése után állapítja meg, a kisajátítási törvény-

ben a kártalanításra megállapított eljárás utján.

A mez- vagy erdgazdasági használat csak úgy korlá-

tozható és szüntethet meg, ha az illet bíróság által megálla-

pítandó összeget, (mely a közig, hatóság által megállapítottnál

kisebb nem lehet) készpénzben vagy óvadékképes érték-

papírokban a birtokbirósághoz leteszi. A biztosítékul leteend

összeget az érdekeltek kérelmére, szükség esetében a tulaj-

donos és szakértk meghallgatása után a kir. törvényszék

elzetesen és soron kívül hozandó végzésben állapítja meg,

mely ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Mindazon esetekben, a melyekben a törvény a fellebbe-

zést ki nem zárta, a kézbesítéstl számított 15 nap alatt a

két egybehangzó határozatot is lehet fellebbezni.

Zárt víznek nyilvántartása iránti kérvény.

Tekintetes alispán ur

!

Alsó-Szécsényke határában fekv s a 18. sz. tkvben 11.

sor és 8142. h. r. sz. a. fekv dlben lév tó osztatlan és ki-

zárólagos tulajdonomat képezi, és nincs más halastóval oly

összeköttetésben, hogy a halak az egyikbl a másikba átme-

hetnének, mi az ide A. alá csatolt szakért mérnök által ké-

szített rajzból eléggé kitnik.

Kérem tehát a tek. alispán urat, méltóztassék a fent ki-

tett tavat zárt víznek kimondani. Tisztelettel.

Kiméleti térnek megállapítása iránti
kérvény.

Tekintetes alispán ur!

Bánk községe határában a 23. sz. tkv. 5. sor és 243. h. r.

sz. a. fekv dlben állandóan viz alatt lév terület a halak

ivására és a halivadék fejldésére alkalmas lévén, azt kimé-

leti térré nyilváníttatni óhajtom következ okokból

:



1. Mert vidékünkön oly vizek, a melyekben halak te-

nyésznének, a közelben nincsenek, — szükséges tehát, hogy

az okszer haltenyésztés itten is elmozdíttassék.

2. Mert a viz alatt lév ezen terület 20 holdat tevén,

okszer haltenyésztés által a vidék halszükségletét kielégiteni

képes leend.

3. Ezen vizterület több birtokos birtokán vonul át, mint

az ide A. alá csatolt szakért mérnök által készített terv-

bl és rajzból eléggé kitnik.

Ha tehát ezen halastó az engedély nélküli halászat és

ikraszedés tilalma által megvédelmeztetik, a haltenyésztés

ez által e vidéken nagy lendületet fog nyerni.

Szükséges tehát, hogy ezen tóterület kiméleti térnek

nyilváníttassék és igy addig, mig a halzsengék kellleg ki nem
fejldtek, a körületében lev mez és erd használata korlá-

toltassék.

Ezen terület birtokosai kívülem N. N., N. N., N. N. helybeli .

földtulajdonosok.

Ezen idszakra hajlandó vagyok a mez- és erdgazda-

ság korlátozásáért a fent említett birtokosokat méltányosan

kárpótolni.

Kérem tehát a tek. alispán urat, mélíóztassék az e rész-

beni eljárást törvényeink értelmében megindítani, s a kárta-

lanítási összegnek megállapítása iránt tárgyalási határidt

kitzni. Tisztelettel.

A kártalanítási összeggel meg nem eléged
fél bejelentése.

Tekintetes alispán ur!

Hörg Antal földbirtokos ur által községünk határában

a 23. tkv. 5. sor és 243. h. r. sz. a. fekv dlben lev tó, ille-

tleg vizterületnek kiméleti térré való nyilvánítása iránt be-

adott kérvényére megtartott tárgyalás folytán a kártérítési

összeg összesen, a halzsengék kifejldési idejére, rét és erdnk
használatának korlátozása miatt megállapított 100 frt kárté-
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rítési összeg nincs arányban azon kárral, a melyet ezen bir-

tokrészünknek két hóra terjed korlátozása által szenvednénk.

Ugyanis

:

A fent említett tavat környez mez- és erdrészünkre

marhát legeltetés végett nem hajthatunk és igy e részbeni le-

geltetéstl elesünk, már pedig a kérvényez által bemutatott

rajzon látható terület, a melynek használata korlátozandó, 50

holdat tesz, — a mely 50 holdon ezen id alatt 1000 db. juhot

legeltethetünk, holott ezen korlátozás mellett juhainkat 2

órai távolra kell hajtanunk, mi igen nagy idveszteségbe ke-

rül. — Gazdászati adatok szerint tehát a megállapított kárta-

lanítási összeg oly csekély, hogy azon összeget semmikép sem

fogadhatjuk el, ugyanis

:

naponként a marhának távol helyre hajtása általi mulasz-

tás két óra, húsz marhára, vagyis tiz fogatra 20 óra, vagyis

rendes igás munkánál 2 napot tesz. Ez két hóra hetenkint 6 na-

pot véve, 96 napi mulasztást okoz, a napszám pedig nálunk 2

frtot tesz, tehát e részbeni kárunk már 192 frt.

A legeltetésnél is károsodunk, mert az itt legelül hasz-

nált téren termett füvet a kell idben nem étethetvén le, az

elöregszik, és igy a juhok, de más marha által is két hó után

már nem használható. — E szerint tehát az azon 50 hold te-

rületen termett fü értékét kell megállapítani. És pedig

:

Közép évben községünkben 1 hold terem 10 métermá-

zsa szénát, — ez tesz 500 métermázsát, — határunkban az

ide csatolt piaci árjegyzék szerint a szénának métermázsája

nyáron 1 frt 60 kr., télen 2 3 frt között változik, ez tehát

tenne 800 frtot.

A fent eladottak szerint tehát az igényelhet kártala-

nítási összeg 992 frtot tesz.

Kérjük tehát a tek. alispán urat, méltóztassék ezen

közig, hatóság határozatának jogerre emelkedése után a kár-

talanításra vonatkozó összes tárgyalási iratokat a tek. kir.

törvényszékhez áttenni. Kérvén a tek. kir. törvényszéket,
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méltóztassék az 1881. kisajátítási törvényben elirt eljárás

útján a kártalanítási összeget megállapítani.

Y i z s z a b á 1 y o z á s.

A törvény elvül mondja ki, hogy a vizszabályozásra,

vízhasználatra és a vizek elleni védelemre vonatkozó ügyek-

ben a közig. hatóságok illetékesek. 1885. 41. t. c. 156. §. azon

ügyek kivételével, a melyekre bírói eljárást rendel.

A törvény végrehajtásánál a rendri és ipari közege-

ket állítja fel els és második hatóságok gyanánt, harma-

dik fokban vizhasználati ügyekben a földmiv. és keresk.

minisztérium. A vizi mvek megigazitása, berendezése vagy

létesítésére célzó engedélyezési ügyekben az illet terület

alispánja vagy polgármestere illetékes. Vízrendezési és ár-

mentesítési kapcsolatos vizlevezetési ügyekben a közm. és

közi. miniszter. Ha valamely vizrendezési ügy által egyik

vagy másik miniszter illetsége érintetnék, egyik a másik

hozzájárulásával intézkedhet. Ásvány- és gyógyforrásokra

megállapított ügyekben az ásásra és fúrásra az engedélyt a

bányakapitányság adja meg, melynek határozatát a földm.->

ipar- és kér. miniszterhez lehet felebbezni.

Több területre kiterjed vizi munkálatnál a terület vala-

mennyi alispánjai s polgármesterei az illetékesség elleni észre-

vételeiket beadhatják, de ha 15 nap alatt be nem küldik, az az

ispán vagy polgármester leend illetékes, a kihez a kérvény

beadatott. — Az illetékesség elleni kifogás esetében pedig

az iratok az illetékes miniszterhez felterjesztendk. Az ille-

tékes alispán vagy polgármester a terület többi alispánjait

vagy polgármestereit a tárgyalásokra meghívni tartozik. A
meghívott alispán vagy polgármester meg nem jelenése az

eljárást és határozathozatalt nem gátolja (158. §.) A 45. §.

említett s az állam által közérdekbl létesítend más mun-
kálatok felett engedélyezési eljárás nélkül a közm.- és

közieked. miniszter határoz. 159. §.

Ha valaki a vizi munkálatok végett más területen és
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vizeken elmunkálatokat kivan tétetni, a tulajdonos ellen-

zése esetében az alispán- vagy polgármestertl engedélyt

kell kérni, mely engedélynek meghatározott idre kell szólni,

az elmunkálatokat az engedélyes saját költségén tétetheti

s felméréseket is teljesíthet. Az elmunkálatok megkezdése

legalább 3 nappal az illet községi elöljáróságnak bejelen-

tend, mirl az elöljáró a birtokosokat hirdetményileg ér-

tesíti. A munkálatoknál lett kárt az engedélyes azonnal

megtéríteni köteles. Kártérítési kötelezettség biztosítása

végett egyik érdekelt fél kérésére készpénzbeli, vagy ova-

dékképes értékpapírokban biztosíték letétele rendelhet el

a hatóság által, annak letételéig a vállalkozó az elmun-
kálatok megkezdésétl vagy folytatásától eltiltható. 160. §.

A vízhasználat vagy vizi munkálat engedélyezéseért

az els fokú hatósághoz kell folyamodni, a beadandó kér-

vényben eladandó: 1. a munkálat terjedelme, célja, víz-

használatoknál azon víz és hely megnevezése, a hol a

munkálat terveztetik, és a szükséglend vízmennyiség. 2. A
bemutatott terv szerint eszközlend munkálatok teljesítésé-

nek neme és módja. 3. A munkálatból várandó elny és

hátrány. 4. Megnevezése a vizhasználati jogositványnyal

bíróknak és a tervezett munkálat által érdekelteknek és

azoknak netaláni nyilatkozatai. 5. Részletes megnevezése

a megszerzend, vagy szolgalommal terhelend területeknek,

vizeknek és vizi müveknek s tulajonosaiknak nevei. (161. §.)

Közérdekbe ütköz tervezeti munkálat iránti kérvény

tárgyalás nélkül visszautasítandó, ha pedig abba nem ütkö-

zik, szakértnek nyilatkozat végett kiadandó, a ki is szük-

ség esetére a helyszínére kimenni s a hatóság által feltett

következ pontokra felvilágosítást adni köteles: 1. létesít-

het«e a munkálat és min módozatok szerint, 2. mily el-

nyök és hátrányok várhatók abból, a vízlefolyás természe-

tes rendjének megváltoztatása által harmadik személyek

károsodhatnak-e és mily mérvben? és indokolt leend-e a

kárérti kártalanítás? 3. A tervezett munkálat a már létez
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munkálatokkal szemben mily hatással leend. 4. Szükséges-e

a munkálathoz a tulajdon vagy szolgalom megszerzése ?

5. A munkálathoz bevonandók-e más érdekeltek is és mily

mértékben? 162. §.

A szakért által tett észrevételek záros határid alatt

adandó nyilatkozat végett a kérvényezvel közöltetnek. Ha
a szakért észrevételt nem tesz, vagy ha tesz, és a kér-

vényez kérése mellett megmarad, a hatóság a tervet 30

napi közszemlére teszi ki, mirl az érdekeltek hirdetmény

által értesítendk. A hirdetménynek tartalmazni kell a

munkálatnak és tervezetnek ismertetését, a tervek kitéte-

lének és a közszemle után kitzend tárgyalásnak helyét,,

idejét, azon felhívást, hogy az érdekeltek a munkálat te-

kintetében észrevételöket akár a közszemle, akár a tár-

gyalás alatt szóval is eladhatják, ellenkezleg a határozat

nélkülök fog meghozatni. (163. §.) A hirdetmény a községben

kifüggesztend, az illet birtokok tulajdonosainak kézbesítend.

(164. §.) A helyszíni tárgyalást fontosabb esetekben az al-

ispán vagy polgármester, vagy megbízásából a szolgabiró vagy

törvényhatósági bizottsági tag vezeti. A tárgyaláson a ha-

tósági szakértnek is részt kell venni. (165. §.)

A tárgyalás szóbeli, melyrl jegyzkönyv vezetend,

melybe a felek vagy megbízottjainak nyilatkozatai felveendk*

a jegyzkönyv a résztvevk által aláírandó, s a netáni aláírás

megtagadásának oka megemlítend. (166. §.) A helyszíni tár-

gyalásnál a munkálat ellen felmerül nehézségeknek egyezség

útjáni elhárítása kisérlend meg, ha az létrejön, jegyz-

könyvbe veend, ha nem sikerül, akkor a felmerült kérdé-

sek tárgyalás utján döntendk el. Tárgyalás után határozat

hozatik. A határozat a szükséges területek átengedését és

szolgalmakat állapítja meg, mely az érdekeltekkel a 164. §.

szerint közlend. 168. §. Az ellegezend költségek az en-

gedélyért folyamodót terhelik, magánfelet pedig akkor, ha

az eljárásért folyamodott, vagy konok akadékoskodása

által arra okot adott. A közig, hatóság határoz a közös
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érdekeltség esetében a költségeknek egyesek által való

aránylagos viselése iránt és hogy a vesztes fél mennyiben

tartozik a költséget és az okozott vizsgálati költséget

megtéríteni. Az okozott vizsgálati költségek a hibásnak

talált felet terhelik. Az eljárási és tárgyalási költségek köz-

adók módjára közigazgatási úton hajtatnak be. 169. §.

A határozat a kártalanítás nagyságát és módozatát is

tartalmazza.

A kártalanítási összeg, ha egyezség nem jön létre, az

1881. XLI. t.-cz. értelmében kisajátítás alapján a közig,

hatóság által állapíttatik meg. A határozattal az érdekelt vagy

jelzálogos hiteleznek meg nem nyugvása esetében a meg-

állapított összeg az illetékes birtokbiróságnál letéteménye-

zend. A kártalanítás összege az illet birtokbiróság által

állapítandó meg. A szolgalommal terhelt ingatlannál a köz-

igazg. hatóság által megállapított összeg az illet adókatasz-

terben felvett jövedelem ötszörös összegénél kisebb nem
lehet. (170. §.)

A határozatban meg nem nyugvó fél köteles ezt a

kézbesítéstl számítandó 15 nap alatt bejelenteni, hogy a

170. §-ban foglalt joggal élni akar, a jogerejü határozat

az összes iratokkal és tervekkel a törvényszékhez tétet-

nek át. A szolgalmi jog gyakorlatba vétele, a vízhasz-

nálat korlátozása vagy megszüntetése, a kártalanítási

összeg megállapítása és kifizetése eltt csak a biztosí-

téknak a készpénzben vagy értékpapírokban — a bir-

tokbirósághozi letétele esetében engedtetik meg. A bizto-

sítékul leteend összeget az engedélyes kérelmére a kir.

törvényszék soron kivül állapítja meg, mely ellen jogorvos-

latnak nincs helye. (171. §.)

Az engedélyezési eljárásban hozott határozat jogerre

emelkedése után, engedélyokirat állíttatik ki, melyben fel kell

említeni: 1. az engedélyes vezeték- és keresztnevét, 2. a

vizet vagy helyet, a hol a munkálat vagy a használat

lesz, 3. a munkálat vagy használat célját, 4. az engedély
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tartalmát, 5. az engedélyezett vízmennyiséget, 6. különös

feltételeket. (172. §.) Az engedélyokirat a vizi könyvbe ve-

zettetik, a tervezet pedig az okirattárba helyeztetik. 173. §.

Els fokú hatóság kis és nagy községekben a

szolgabiró, rend. tanácsú városokban a polgármester, törvény-

hatósági joggal felruházott városokban a rendrkapitány, vagy

a tanács rendri megbízottja, Budapesten a kér. elöljáró.

Másodfokú hatóság az alispán vagy pol-

gármester, Budapesten, a városi tanács.
Harmad- és utolsó fokban az illetékes minisz-

ter 157. §. szerinti hatáskör szerint.

Vizek és vizimüvek felett a rendri felügyeletet az

els fokú hatóság (177. §.) gyakorolja, és ez az röket a köz-

ségi elöljáróság igénybe vételével alkalmazza. Az eljáró ható-

ságnak a veszély elhárítására szükséges intézkedései felfo-

lyamodás esetében is végrehajthatók. 180. §.

Vizi könyvek minden törvényhatóságnál vezettetnek.

A vizi könyvbe való bejelentést elmulasztók, a vizi könyvek

vezetésével megbízott hatóság által 1000 frtig megbírságol-

hatok 182. §.

Kihágások büntetése italmérésnél.

1— 100 frtig terjed pénzbüntetéssel, azon kívül az adó

alól elvont czikkek után járó adó 10—20*szoros összegével

büntetendk : engedély nélkül italokat kimérk, elárusítók, ó

vállalat változásának bejelentését elmulasztók, a bér- vagy

haszonbéri szerzdéseket a pénzügyi hatóságok kivánatára

fel nem mutatók.

Az üzleti könyvek, feljegyzések, okiratok törvényszer

elmutatását megtagadók 10— 100 frtig; ellenszegülk, az adó-

tárgyakat elvivk, megsemmisítk a megsemmisített tárgytól

járó adónak 10*szeres összegétl annak 20-szoros összegéig

terjedhet büntetéssel büntettetnek. — Hivatalos zárt meg-

sértk 5—200 frtig, ha pedig a kihágó büntetés alá nem von-

138. KASSAY A. : A REGÁLIÁK.
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ható, az adóköteles fél 2—100 frtig terjedhet büntetéssel

büntetend.

A megrövidített vagy megrövidítésnek kitett adó 10-

szeres összegétl 20-szoros összegéig terjed büntetéssel bün-

tetend.

Nyílt községekben: az adóköteles czikkek be-

szerzését be nem jelentk vagy valótlanul bejelentk, vagy ha

az adó alóli kivétel oly czikkekre nézve vétetik igénybe, a me-

lyekre nézve az nem jár.

Zárt városokban: ha az adóköteles czikkek be-

jelentés nélkül hozatnak be, vagy valótlan bejelentés tétetik ;fl

vagy azok nem a hivatalosan kijelölt úton hozatnak be. Ha az

adóvonalon belül fogyasztott czikkek vagy azoknak egy része

az adó alól elvonatik, vagy az adóleirás vagy visszaté-

rítés oly czikk után követeltetik, a melytl nem jár. A fentebbi
,

büntetéseken felül még az engedély is elvonható. A jelen tör-

vénybe ütköz és külön büntetéssel nem sújtott egyéb cse-

lekmény 5—50 frtig terjedhet pénzbüntetéssel büntetend.

A büntetés 3 év alatt évül el, kivévén az engedély elvonására

vonatkozó határozatokat, mert azok 3 év után is alkalma-

zásba vehetk. Az eljárás az 1883. XL1V. 100— 110. §. szerint

történik. 65. §.

Vadászati kihágások és büntetéseik.

A tulajdonos vagy haszonbérl engedélye nélkül vadászó

10—15 frtig, lóháton 20—100 frtig, éjjel, kerített helyen vagy

tiltott eszközökkeli orvvadászat, a tetten kapónak félreveze- -

tésérevaló igyekezet vagy annak veszélyes fenyegetése, ellene

fegyverfogás, erszak használás 100—200 frtig, a bérlt

vagy ennek engedélyével vadászót megtámadó, akadályozó

tulajdonos annyiszor a mennyiszer 10—50 frtig terjedhet

pénzbírsággal büntetend. (20. §.) A vadak fiainak elfogása,

fészkeiknek, tojásaiknak (a ragadozók kivételével, 12-13. §.) el-

szedésel— 10 frt, tiltott idszakban vadat hordozó, áruló, vev
a talált vadnak a szegények javára leend elkobzása mellett,

szarvas- vagy dámvad-bikáért 60 frt, szarvas- vagy dámvad-
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tehénért 50 írt, zért 20 frt, fájd, fácán és túzokért 5 frt, úgy

minden más vadért darabonként 3 frt, az ebet szándékosan

tilos térre viv, a nyájrz ebekre vonatkozó intézkedése k

ellen vét 1— 10 frtig büntettetik. A fent eladott kihágásokra

ismétlés esetében a büntetés kétszeresen veend, de az 300

frtot meg nem haladhat. (33. §.)

Az orvvadászat 100—300 frtig, — ha a büntet törvé-

nyek súlya alá es cselekmény is követtetett el, a bnt. tör-

vények szerint,— a haszonbérlt veszélyesen fenyeget, ellene

fegyvert fogó tulajdonos pedig 100—200 frtig büntettetik.

A vadállománybani kár-okozás esetében a jogosult a

szolgabiróság eltt kártérítést követelhet. 31. §.

A kihágás elkövetéséhez használt családtagokért, a kö-

zös háztartásban élkért a bírságot a szülk, gyám vagy gond-

nokság alattiakért a gyám vagy gondnok köteles megfizetni.

Egyszerre több kihágásért vád alá kerülre a pénzbírságot

minden egyes kihágásra külön kell kiszabni. A segédekül

használt szolgákért, napszámosokért, cselédekért, iparosokért

és keresked tanoncokért els sorban az azokat használó kö-

teles megfizetni. A pénzbírságnak fele a feljelenté, másik

fele azon községi szegényalapé, a melynek határában a kihá-

gás elkövettetett.

A pénzbüntetés a vétkes fizetési képességére való tekin-

tet nélkül szabatik ki, egyszersmind a be nem hajthatás ese-

tében az elzárás tartama is meghatározandó, és pedig 2 frtot

meg nem haladó pénzbüntetés helyett 2 óránál nem rövidebb,

12 óránál nem hosszabb, 2—10 frtig 1 napi, azon felül min-

den 10 frtig terjed összeg helyett 1 napi elzárás szabandó.

Az elzárásban lév, ha a pénzbüntetésnek a szenvedett elzárás

által még le nem rótt részét kifizeti, az illet a fogságból

azonnal szabadon bocsátandó. 37. §. Az orvvadászat, vagy a

vadaknak tiltott idbeni lövetése gyakorivá válta esetében a

belügym. a közig, bizottság által az érdekelt vadászterület

tulajdonosa vagy bérlje kérelmére, vagy a nélkül is indokolt

KASSAY A. : A REGÁLlÁK. 6
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javaslata folytán elrendelheti, hogy az illet vadak szokott

eladási helyén, a vadak eladása, szállítása vagy vásárlása, a

vad jogos szerzését igazoló bizonyítványok elmutatása mel-

lett történjék.

Ily igazolványul szolgálnak a vadászati terület tulajdo-

nosának, megbízottjának, az illet községi elöljáróság által

láttamozandó, a vad faját, nemét és mennyiségét tartalmazó

bizonyítványa, a kitl a vad szereztetett.

Halászati kihágások.

Halászati kihágásoknak a következ cselekmények mi-

nsíttetnek, s azok 5—200 írtig, a büntetend cselekmé-

nyek mérve szerint büntettetnek

:

5 frtig terjedhet pénzbírsággal büntetend, aki halász-

jegy nélkül halász vagy rákász s a halászjegyet a jogosított

felhívására el nem mutatja. — A halászat megkísérlése nem
büntetend. L

)

25 frtig büntetend, a ki a halászatra jogosítottnak en-

gedélye nélkül, de nem nyereségvágyból halász vagy rákász,

zárt vizekbl fogott halak vagy rákok származását igazoló bi-

zonyítványt nem tud felmutatni, — a ki a halászati és kimé-

leti terek tábláit szándékosan megrontja, bemocskolja.— Aki

a csend- s rendrök, közbiztonsági közegek, halászatra jogo-

sítottak, felügyel rök, személyek felszólítására a halászat-

tal fel nem hagy, zálogot nem ad, a felszólítót a községi elöl-

járósághoz követni nem akarja, annak hamis nevet vagy la-

kást mond be, vagy halászjegygyel nem bírván, másnak ne-

vére szóló vagy lejárt érvénytelen jegygyei halász vagy rákász,

vagy saját jegyét használat végett másnak adja át.

') A halfogás megkísérlése a khb. 26. §. szerint nem büntethet,

csak a költségeket köteles a vádlott megfizetni. 1883. okt. 5. 5127.

sz. a. cur. hat.



83

50 frtig terjed birsaggal büntetend, a ki haltenyésztés

céljából — más vízbe eresztés végett — Írásbeli engedély

nélkül fog ki halakat és rákokat, — a ki a jogosított engedé-

lye nélkül nyereségvágyból halász vagy rákász. A tulajdonos,

a ki a haszonbérlt, vagy annak engedélyével halászót vagy

rákászót megtámadja vagy akadályozza, a ki hamisított ha-

lászjegygyel halász.

A ki halászati vagy kiméleti terek tábláit károsítási

szándékból megsemmisíti, elviszi vagy más helyre átteszi.

100 frtig terjedhet bírsággal büntetend, a ki az árvi-

zek kiöntéseibl a halaknak a mederbe visszatérését akadá-

lyozza, a ki a tilalmi idszak alatt halász vagy rákász, a ki a

törvényes mértéknél kisebb halakat vagy rákokat fog ki, a ki

a kiméleti téreken halász, rákász, békát fog, csolnakáz, für-

dik, kavicsot vagy iszapot szed, a halak ivását és fejldését

hátráltató mveletet tétet, a ki marhákat, kacsákat, ludakat

vagy egyéb állatokat a vízbe ereszti, a ki tilalmi idszak alatt

halakat vagy rákokat árul vagy szállít. A ki a jogosított enge-

délye nélkül halikrát szed, 4 cm.-nél szükebb vagy alacso-

nyabb nyílású hálót, kosarat, vársákat, fogó eszközöket vagy

készülékeket használ, a parttól derékszögben mérve, a vízfo-

lyás felénél többet elzáró állandó hal fogó készüléket (zárható

rekesz, kosár) alkalmaz, egymástól 50 méter távolságnál kö-

zelebb állandó készüléket, ereszt hálót használ, aki napnyu-

gattól napkeltéig éjjel halász, a ki a gátaktól, zsilipektl, hal-

lépcsktl vagy egyéb vizi építményektl 30 méternyire fel-

felé vagy lefelé (a horog kivételével) halász, a ki a vizeket a

halak kifogása céljából szakaszonkint (duga) vagy egészben

lecsapolja vagy az úgynevezett bányákban felfogja.

200 frtig terjedhet pénzbírsággal büntetend : a ki a ha-

lakat kábító, megmérgez vagy robbanó szereket (mint masz-

lag, oltatlan mész, méregfü) használ, miután ezen szerek által

a halak tömegesen elpusztittatnak, a halászatra nem jogosított,

a ki éjjel tilalmi idben a kijelölt kiméleti helyen tiltott esz-

közzel, álcázva, vagy magát felismerhetlenné téve halász.

6*
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nevét eltagadja, a tetten ért álnévvel félrevezetni törekszik,

fenyegeti, ellene fegyvert fog vagy erszakot használ, ha

ezen cselekmények súlyosabb büntetés alá nem esnek.

E 1 j á r á s.

Ezen kihágási ügyekbeni eljárás az 1880. aug. 15-i min.

rendelet szerint történik.

Ezen kihágások nem jöhetnek oly beszámítás és bün-

tetés alá, mint a törvénynek nagyobb megsértései : a büntet-

tek és vétségek, tehát az eljárás sem lehet oly hosszú, nem
kívántatik formaszerinti eljárás, miután itt elleges és rend-

szeres vizsgálat, perbefogatás nem szükséges
;
a kihágásnak

tehát rövid úton, gyorsan, azaz sommásan kell bevégeztetni.

F lényeg, hogy a szó- vagy Írásbeli feljelentésben mind-

azon lényeges körülmények eladassanak, a melyek a tény-

álladék kiderítésére vonatkoznak, tehát a bizonyítékok, a

melyek a tényállás helyreállítására szükségesek
;

a tanuk

nevei eladassanak, és a panaszból semmi sem maradjon

ki, mi a büntetend cselekmény valóságának kiderítésére

szolgál.

A panaszos akár szóval, akár írásban tehet feljelen-

tést; a szóval eladottat a hatóság hivatalból jegyzkönyvbe

veszi. — Minták

:

Tekintetes fszolgabíró ur

!

Az ide A alá csatolt szerzdés értelmében Szügy köz-

ségben a korcsmáltatási jogot három évre bérbe vettem, mely

szerzdésben 10 frt büntetés terhe alatt a kikötött haszonbéri

id alatt bort és szeszes italokat itcénként kimérni senkinek

sem szabad.

És mégis helybeli lakos Csomos Antal, Ketés János-

nak, Szives Péter és Göndör Pálnak itcével mért ki.

Ennek folytán fentemlitett Csomos Antal urnák a csap

alatt találtató 2 hektói, borát a községi biró által lepecsé-

teltettem.

Annak valóságára, hogy fentemlitett Csomos Antal már
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huzamos id óta itcénként bort árul és ad el, hivatkozom

N. N., N. N., N. N. tanukra, a kik már számtalanszor bort

literként hordottak.

Fentemlitett Csomos Antalnak ezen tiltott bormérése

által tetemesen károsíttatom.

Kérem tehát a t. szolgabiró urat, méltóztassék ezen pa-

naszomra tárgyalási határnapot kitzni, arra N. N urat és fent-

megnevezett tanukat megidézni, s a csap alatt találtató 2 hekt,.

bornak elkobzásán felül a törvény által rendelt büntetésben,

miután már egy Ízben az 1836 : 6. t. c. és az 1840 : 7 t. c.

2. §. szerint a törvény tilalma miatti áthágásért a csap alatt

találtató bor elkobzásával büntetve volt, úgy jelen kihágásból

származó 45 frt káromnak és 20 frt költségeimnek megtérí-

tésében. elmarasztalni. Tisztelettel.

Tekintetes fszolgabíró ur!

Az 1883 : 20. t. c. 9. §. értelmében foglyokra január hó

1. napjától aug. hó 1. napjáig tilos a vadászat.

Ezen tilalom ellenére Göndör Péter helybeli birtokos

ur február hó 2 án ezen tiltott idszak alatt vadászván, több

foglyot le is ltt.

Öt felhívtam, hogy a vadászattal hagyjon fel, de azzal

válaszolt, hogy az tagján neki senki sem parancsol, akkor

vadász, a mikor kedve tartja.

Hogy említett Göndör Péter ur ezen tiltott idszak alatt,

vadászott, annak valóságára N. N.. N. N. tanukra hivat-

kozom.

Mely cselekményt azon kéréssel jelentem fel, miszerint

fentemlitett Göndör Péter ellen a hivatalos eljárást folyamatba

tenni, s t a fent hivatkozott törvény értelmében az ott ki-

szabott pénzbüntetésben elmarasztalni méltóztassék. Tisz-

telettel.

A közigazgatási hatóságok által az 50 frtot meg nem ha-

ladó kártérítési követelések, melyek a kihágásból származnak,
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rendszerint a feljelentés folytán hozott ítéletben döntendk
el. Ha alapos megbirálásuk bvebb bizonyítást követelne, és

azért a kihágás elkövetése kérdésében az ítélethozatalt kés-

leltetné, a káros követelésével polgári perre utasítandó. 1880.

aug. 15. belügyi m. r. 4. §.

Hatósági illetség az, melynél fogva bizonyos közig,

hatóság azon joggal ruháztatik fel, hogy a kihágást tárgyalás

alá vehesse, abban ítélhessen s ítéletét végre is hajthassa.

Ennélfogva minden kihágásban csak a kijelölt s illet ható-

ság járhat.

A tapasztalat és a tudomány kimutatása szerint legczél-

szerbb elvül a kihágás elkövetésének helyét fogadni el, kü-

lönösen ily csekélyebb büntetend cselekményeknél, a hol a

bizonyítási eljárás a legegyszerbb alapon nyugszik. — Tör-

ténhetik, hogy az elkövetés helye szerint több bírói hatóság

lenne illetékes, p. o. midn több hatósági kerületben követ-

tek el kihágásokat. Ezen esetben a panaszló akár azon ha-

tósághoz, a melynek kerületében a panaszlott legelször

elkövette a kihágást, akár azon hatósághoz, a melynek

kerületében a panaszlott azt ismételte, — panaszával

járulhat. — De lehet a vádlott lakhelyének hatóságánál

is beadni, s ha ez ellen a vádlott kifogást nem tesz, az illeté-

kessé válik, de ha kifogást tesz, az ügyet az illetékes ható-

sághoz kell áttenni. Ha a tett elkövetése helyén illetékes

hatóság nem székel, a sértett fél a helyben székel közig,

vagy rendri hatóságnál is elterjesztheti panaszát, mely azt

az eljárásra hivatott hatósághoz átteszi. A közig, hatóságok és

bíróságok köréhez tartozó cselekmények a közigazg. hatóság-

nál együttesen jelentetnek fel, vagy ha a vizsgálat folyamán

tnik ki a bíróság illetékessége, a közig, hatóság az eljárást

beszüntetni s az ügyet a kir. bírósághoz áttenni köteles.

Tartozik a kárt megtéríteni az, vagy azok a kik a

kihágás által a kárt okozták, vagyis az, vagy azok, a kik a

kihágás miatt büntetésben marasztattak el. Ezen elvnek

jogszersége abban fekszik, hogy jogilag csak akkor
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lehet helye a kártéritésbeni marasztalásnak, midn a káro-

sítás elkövetése bebizonyittatik, és a pénzbüntetésrei elitél-

tetés ténynyé vált.

Másik szabály az, hogy közösen vagyis egyetemlegesen,

azaz egy mindnyájáért és mindnyája egyért köteles a kárt

megtéríteni, miután a kártétel szükséges kapcsolatban van a

kihágás elkövetésével, tehát arra való tekintet nélkül, hogy a

kihágást elkövetk közül melyik tette a kárt, — a kártérítési

összeget egyetemlegesen tartozik megtéríteni. — Apénzbün-

tetésbeni elmarasztalás és annak megfizetése sem menti fel

a panaszlottat attól, hogy a kárt, a mit okozott, helyre ne

hozza. A kár a tiltott bormérés és halászattal a jövedelemben,

vadászati tárgyakban, vetésekben, ültetvényekben, vagy a

vadak állományában okoztathatik azáltal, hogy a regaletu-

lajdonos kevesebb bort mérhet ki, vagy a halak annyira ki-

halásztatnak, a vadak kilövetnek, hogy sok id kívántat ik

arra, hogy a csonkítás által szenvedett jövedelmet helyre

hozni lehessen, s igy a tulajdonos vagy bérl megfosztatik

azon jövedelemtl, a melyet a bormérés, halászat és

vadászatból bevenni remélt. Tehát ezen károk megtérí-

tendk.

Jogos az is, hogy az, a ki a költséget okozza, azt megtérí-

teni tartozzék. Tehát a panaszlottat elmarasztaló ítéletben a

hatóságnak meg kell ítélni, illetleg megállapítani azon költ-

séget, a melybe ezen eljárás panaszlónak került, és ha a pa-

naszló kárát is bejelentette, akkor a közvetlen károkat is a ki-

hágást megállapító ítéletben a költséggel együtt meg kell

ítélni, azaz azokat, a melyeket a panaszlott maga is beismer,

vagy a melyeket a felügyel vallomása vagy becslevél alap-

ján meg lehet állapítani.

Miután a közigazgatási hatóságok eltti kihágásnak célja

a gyorsaság, azért, ha a kárkövetelés beigazolása több idt

venne igénybe, p. o. ha a kár valóságának elkövetése tanukkal

volna igazolandó, vagy az csak bírói szemle utján szakértk

közbejöttével volna megállapítandó, mi hosszadalmas eljárást



88

igényelne
;
a káros fél kártérítési keresetével a polgári bíró-

sághoz utasitandó és ezen polgári perre utasító határozatot

fellebbezni nem lehet. 1880. aug. 15-i belügym. r. 22. §.

Jogszer az is, hogy a felmentett panaszlottnak, a

kire a panaszló által felhozott kihágás be nem bizonyittatik

és igy felmentetik — a panaszló térítse meg költségeit. A
költségek pedig a becsüsök napi bérébl, tartásából, szüksé-

ges fuvardíj, fáradság-díjból áll.. Ezáltal eleje vétetik a csupa

boszúból indított vádaknak, zaklatásoknak, a melyeknek kü-

lönben a lakosok kitéve volnának.

Elévülés az elkövetett kihágás törvényes következmé-

nyeinek (eljárás, büntetésnek) bizonyos id elteltével való

megsznése. — Ha 3 hó alatt a kihágás miatt feljelentés

vagy panasz nem tétetett — ezen id után már panaszt indí-

tani nem lehet. Most azon kérdés merül fel, hogy a kihágás-

sal együtt elévül-e a kártérítési kereset is ? A kártérítési

kereset 32 év alatt évül el, csak hogy a kárt a mezei rend-

ri törvények szabályai szerint addig mig a kár nyomai lát-

szanak, meg kell becsültetni s a becsüt a kárttevvel közölni.

A ki a kár becsét soknak tartja, szabadságában áll az

els becslés után 3-ad nap alatt, erdei károkat 15 nap alatt

újra megbecsültetni. 34 §.

Elzetes letartóztatásnak rendszerint helye nincs. Ala-

pos gyanúval terhelt egyén azonban elitéltetése eltt is

letartóztatható, ha rendes lak- vagy tartózkodási helyét

nem igazolhatja, ha szökést kísérlett meg. Oly kihágás eseté-

ben, a melyre csak pénzbüntetés van szabva, a vádlott Ítélet

eltt le nem tartóztatható.

Az elzetes letartóztatás azonnal megszüntetend, ha

a panaszlott a hatóság székhelyén lakó s elfogadható ke-

zest állít.

Büntetést megállapító Ítélet esetében, az elzetes letar-

tóztatás ideje az ítélet által megszabott elzárás büntetésébe

mindig beszámítandó. Fellebbezés esetében a letartóztatás

tovább is fentartható, de összes tartama az elzárás bünteté-

sének idejét meg nem haladhatja, ha p. o. a panaszlott ösz-
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szesen 30 napi elzárásra Ítéltetett — és a fellebbezés ennyi

id alatt le nem érkeznék — a panaszlott a 30 nap eltelte

után szabadon bocsátandó. Belügym. r. 49. §.

Ha a panaszló, vádlott, tanuk, szóval minden érdekelt

fél a hatóság eltt együttesen megjelenik, az ügy határid

kitzése nélkül is tárgyalandó. 50. §.

Feljelentés folytán pedig az ügy tárgyalására hely és

határid tzend ki, arra a panaszló, vádlott, tanuk és a szak-

értk megidézendk. Ha valaki a kézbesítést elrejtzködés

által törekszik meghiúsítani, a kézbesítend határozat egy

példánya a községi, Budapesten a kerül, elöljáróságnál teend

le, másik példány a két tanú jelenlétében panaszlottnak ajtajára

kifüggesztend.

Az idéz végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. (54. §.)

Az idéz végzésben panaszló figyelmeztetend, hogy meg nem
jelenése esetében kárkövetelésének az eljárás folyama alatt

érvényesítésérl lemondottnak tekintetik s felhívandó ta-

núinak és a szakértknek, a tárgyalásra való megidéztethetése

végetti bejelentésére, vagy azoknak magával hozatalára, és

hogyha az ügy felderítésére nyilatkozata szükséges, meg nem
jelenése esetében ellene, a tanuk ellen pedig mindenkor kény-

szereszkö zök fognak alkalmaztatni
;
avádlott pedig arra, hogy

meg nem jelenése esetében is a tárgyalás meg fog tartatni,

ítélet hozatni, esetleg pedig elvezettetése elrendeltetni.

(56. §.)

A tárgyalás szóbeli és nyilvános. Bot- és fegyver-

rel senki sem bocsátható be a tárgyaláshoz, kivévén, a kik

fegyvert szolgálatban viselni köteleztetnek. (60. §.) A közer-

kölcsiség és közrend érdekében a közönség kizárható s ekkor

a tárgyalás az érdekelt felek és általuk kijelölt két-két feddhet-

len jellem bizalmi férfi és tanuk jelenlétében tartandó meg-

(61. §.) Az ügy rendszerint egy tárgyaláson bevégzend, elha-

lasztható azonban, ha a biró meggyzdésének megállapítá-

sára szükséges adatok egy tárgyalásnál be nem szerezhetk,

I
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a költségeket azonban az fizeti, a kinek hibája miatt a tárgya-

lás elhalasztatott. (62. §.)

Az elhalasztó végzés ez

:

Végzés.
Goltos János panaszos a 417/883. sz. idéz végzés foly-

tán tanúit sem be nem jelentette, sem azokat magával nem
hozta a tárgyalásra, azt adván el, hogy azok pár hétre elutaz-

tak, s igy a tárgyalásra meg sem jelenhettek, és azokat csak

a mai tárgyaláson jelentette be
;
ennek folytán a tárgyalás

el volt halasztandó, s vádlott Tör István részére 4 frt id-
mulasztási dij megfizetésére kötelezend.

Jelen ügynek ujabbi tárgyalására határidül folyó 1883.

évi febr. hó 20. napjának d. e. 9 órája tzetik ki, mirl úgy
panaszos, mint vádlott a törvényes jogkövetkezményekre való

figyelmeztetés mellett szóbelileg értesíttetnek. Kelt s. a. t.

A tárgyalást az eljáró hatósági személy vezeti, a ki a

feljelentés felolvasása után kikérdezi a panaszlottat, tanukat

és a többi érdekelt feleket. Higgadtan, szenvedély nél-

kül, az igazság kiderítésére összegyjt minden adatot. (63. §.)

A tárgyalásról jegyzkönyv vezetend. A kihágás tényálladé-

kának megállapítására, vagy a bizonyítékok összeállítására

vonatkozó bizonyítékokat szabatosan fel kell venni Tárgya-

lás alkalmával tartott szemlék a tárgyalási jegyzkönyvbe ik-

tatandók. A tárgyalás folyamán hozott határozatok indokaik-

kal együtt a jegyzkönyvbe bejegyzendk, abba a szakértkön

kívül a felek sajátkezüleg semmit sem jegyezhetnek be. Min-

den beérkezett s az ügyre vonatkozó irat a jegyzkönyv vé-

gén jegyzékbe veend és a jegyzkönyvhöz csatolandó, me-

lyet a tárgyaló hatósági személy s a jegyzkönyvvezet ír-

nak alá.

Vádlott beismerése elegend bizonyítékot képezvén, (65-

§.) ennek alapján Ítélet hozandó. Panaszlott tagadása eseté-

ben a tanuk az jelenlétében kihallgatandók, s észrevéte-

leinek megtétele végett vádlott megkérdezend. A tanuk és
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szakértk csak akkor esketendk meg, ha az ügy elintézésére

szükségesnek mutatkozik. A meg nem jelent tanuk 50 forint

pénzbírság terhe alatt újra idézendk, illetleg elvezetendk.

A halászat és vadászatra felügyelnek hit alatti vallo-

mása teljes bizonyító ervel bir, mig az ellenkez nem bizo-

nyíttatik.

A felek az eljáró hatósági személy által intézhetnek kér-

déseket a tanukhoz. (66. §.) A bizonyításra vonatkozó adatoknak

jegyzkönyvbe vétele után a biró kihallgatja a panaszlót kíván-

sága, a vádlottat pedig védelme iránt. (69. §.) Ezek után ítéle-

tet mond, s azt a jelenlevk eltt, a kik a jegyzkönyvben
megnevezendk. kihirdeti, s bejegyzi, hogy azok felebbeztek-e

vagy megnyugodtak az ítéletben.

Az ítélet vagy felment, vagy marasztaló.
Ha a tárgyalás folyama alatt a panaszlott ellen a kir.

bíróságok hatásköréhez utalt büntetend cselekmény jelensé-

gei merülnek fel, — a közigazgatási hatóság által hatásköréhez

tartozó ügybeni ítélethozatal után az iratok az illet kir. bíró-

sághoz átteendk. (71. §.)

A rend és a hatóság iránti tisztelet ellen vétk ismételt

megintés után a tárgyalási terembl kivezettethetk s 100

írtig terjedhet pénzbírsággal sújthatok; az ez iránt hozott ha-

tározat indokaival együtt a jegyzkönyvbe veend s a megin-

tés sikertelensége szintén bejegyzend. Ezen határozat nem
fellebbezhet. (72. §.)

Fellebbezés.
A ki az ítéletet magára nézve sérelmesnek tartja, azt

fellebbezheti. Ha csak részben és nem egészben fellebbeztetik

az ítélet, kijelölend, hogy a fellebbez mit tart sérelmesnek.

A szóval tett fellebbezés 3 nap alatt Írásban indokolható. (73. §).

Fellebbezésnek csak a felek kérelmére van helye, és

nem hivatalból. A felsbb hatóság a határozat nem fellebbe-

zett részét meg nem változtathatja. A fellebbezés az ügy els
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regale-csonkítási ügyekben közvetlen a belügyminisztérium-

hoz is beadhatók. 1
) A kézbesítési ivén tett fellebbezés érvény-

telen. A fellebbezés csak egy példányban adandó be. A két

egybehangzó ítéletet is lehet fellebbezni, és ez konok fellebbe-

zésnek nem tekintetik akkor sem, ha azt a harmadfokú ha-

tóság is megersítette. Több vádlottak közül csak az egyik

által tett fellebbezés esetében a többi nem fellebbezettek el-

len a határozat jogerre emelkedik.

Nem fellebbezhet határozat hivatalból visszautasítandó.

(74. §.) Nem fellebbezhetk pedig a kártérítési követelést pol-

gári perre utasító, (22. §.) az idéz végzés, nyilvánosságot ki-

záró (61. §.) és az illetlen magaviselet üek megbüntetését ki-
‘ mondó határozat. 72. §.

A másodfokú közig, hatóság határozata ellen a belügy-

miniszterhez lehet fellebbezni. 78. §.

A fellebbviteli hatóság a ténykörülményeknek eléggé ki

nem fejtése esetében alapos itélhetés szempontjából kiegészít

tárgyalást rendelhet, s újabb ítélet hozatalát hagyhatja meg,

habár azt a felek nem is kérték. 79. §.

A büntetés az ítélet jogerre emelkedése után rend-

szerint azonnal foganatosítandó. (80 §.) A szóval kihirdetett

ítélet — nem fellebbezés esetében — azonnal, írásban közlött

ítélet pedig — nem fellebbezés esetében — 3 nap alatt emel-

kedik jogerre. Az elzárás közig. fogházban hajtandó végre,

(82. §.) úgy azonban, hogy a panaszlott más okból letartózta-

tott egyénekkel egy helyiségbe ne zárassék. Az elzárásra ítélt

önmagát élelmezheti, munkára nem kényszeríthet, a szabad

levegt több óráig élvezheti.

Az eljáró közig, hatóság az elzárás megkezdésére 30

M A regale-csonkítási ügyekben fokozatos utón hozott határo-

zatok ellen intézett rendkívüli felülvizsgálati kérvények az érdekelt

felek által a harmadfokú határozat kézbesítésétl számítandó 15 nap

alatt közvetlenül a belügyminisztériumnál is benyújtható. 1883. mart.

21. 12866. sz. a. földrn.
,
ip. és keresk. m. rend.
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napi halasztást adhat az elitéltnek, halaszthatlan és fontos

vagyoni, gazdálkodási, iparági és családi ügyek rendezése

céljából. (83. §
.

)

Az elzárás büntetésének végrehajtása a panaszlottnak,

házastársának, szüleinek, gyermekének súlyos vagy ragályos

betegsége esetében felgyógyulásukig, vagy a fentebbiek vala-

melyikének halála esetében a temetés után 14 napig, vagy a

belügyminiszter által rendelt elhalasztás, vagy a kegyelmi

kérvény érdemleges elintézéséig elhalasztandó. 84. §.

A pénzbüntetések és eljárási költségeknek végrehajtás

utjáni behajtása ingóknál az 1876. évi 15. t. c. szerint, ingat-

lanokra az 1880. évi jun. 12. 26194. sz. a. kelt belügym. kör-

rendelet szerint történik.

Az ítéletnek a kártérítési követeléseket megállapító ré-

sze a fenálló törvényes szabályok szerint hajtandó végre. 86. §.

E szakasz határozottan nem jelölte meg azon módot, a

mely szerint a végrehajtásnak foganatosíttatni kell. A gyakor-

latban köv. végrehajtási módok léteznek. A pénzbüntetések és

eljárási költségek behajtása ingókra az 1876. 15. t. c., ingatla-

nokra a polgári törvénykezési rendtartás szabályai, kártérí-

tési követeléseké pedig az eddigi közigazgatási végrehajtás ut-

ján foganatosítandók, mely végrehajtási mód igen érzékeny

jogsérelemmel van egybekötve, miután a lefoglalt ingók azon-

nal elszállíttathatók és elárvereztethetk, mely eljárás igen

szigorú lévén, legtanácsosabb ezeknél, mint magán ter-

mészet' követeléseknél a végrehajtást ingókra is a perr. sza-

bályok szerint foganatosítani.

A behajtott pénzbüntetéseknek fele a feljelentt, másik

fele pedig azon község szegényalapját illeti, a melynek hatá-

rában a kihágás elkövettetett. E szerint a szolgabiró vagy

kapitány a pénzbüntetésekrl és ezeknek behajtására kiadott

költségekrl pénznaplót vezessen, adjon nyugtát az összeget

lefizet panaszlottnak s jegyezze be a feljelentnek kiadott,

úgy a községi szegényalapnak átadott összeget s vegyen a
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feljelenttl, úgy a községi szegényalap kezeljétl nyugtát, s

azt a naplóhoz csatolja, vagy magát a naplót is aláírathatja

velük.

Igazolás.

Ez azon jogorvoslat, mely által a fél valamely elmulasztott

cselekmény káros következményeinek eltávolítását kívánja esz-

közölni. A felv mindig az, hogy az igazolással él fél ne legyen

hibás, tehát hogy önvétke nélkül, vagy legalább nem szándéko-

san mulasztotta el a tárgyalásoni megjelenését, vagy fellebbe-

zését a törvényben kitzött határid alatt be nem adhatta.

Az igazolási kérelmei az akadály megszntét követ
naptól számított 3 nap alatt kell beadni, (89. §.) p. o. ha a

tárgyalási határid 1888. március 10-re volt kitzve, de arra

a fél súlyos betegsége miatt nem jelenhetett meg és elmarasz-

taltatok, az igazolási kérvényt azon naptól számított 3 nap

alatt kell beadni, midn egészsége annyira helyreáll, hogy a

hatóság eltt megjelenhet.

Az igazolási kérelemre a hatóság tárgyalási határnapot

tz ki, és a megtartott tárgyalás után határoz az igazolás kér-

désében, s még az igazolás helyt adása esetében is külön hatá-

rozatot kell hozni. (90. § )
Az 59. §. ettl eltér intézkedést tar-

talmaz, mely szerint ha az igazolás a fellebbezésben adatik be,

itt a hatóság tárgyalás kitzése nélkül határozhat, és az igazo-

lásnak helytadása esetében csak az ügy érdemére nézve rendel

újabb tárgyalást, ha pedig az igazolásnak helyt nem ad, akkor

a tárgyalás mellzésével felterjeszti a fellebbezést a felsbb

hatósághoz. Az igazolásnak helytadó végzés ellen nincs helye

a jogorvoslatnak, de igen, az azt megtagadó végzést lehet

fellebbezni. 90. §.

Az igazolásnak helytadása esetében újabb tárgyalási

határnap tzend ki, az elmulasztott fellebbezési határid pe-

dig azon naptól számítandó, a melyen az igazolást megenged

végzés kihirdettetett. 91. §.
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Az igazolási kérelem, annak elintézése eltt, a végrehaj-

tást rendszerint nem gátolja ugyan, de a hatóság a körülmé-

nyek tekintetbevételével az igazolási kérelem jogérvényes

elintézéséig felfüggesztheti.

Az elitéit egyén az összes eljárási költségek, tehát nem csak

a tárgyalásig felmerült, hanem a végrehajtási költségek meg-

térítésére is kötelezend. Ugyanazon kihágás miatt elitéit több

egyén egyetemlegesen kötelezend a költségek megtérítésére.

Valamelyikök által okozott különös költség megtérítésére

azonban a többi nem kötelezhet. 93. §.

Az eljárási költségek a közigazgatási eljárás általános

szabályai szerint számítandók ki. (94. §.)

Végrehajtásoknál az eljáró hatósági közegeket napi vagy

eljárási díj nem illeti, fuvardíj pedig csak akkor, ha a végre-

hajtási hely a hivatal székhelyétl legalább egy mértföld tá-

volságra esik, mi esetenként igazolandó. Ha egy napon több

végrehajtás teljesí ttetik, a fuvardíj egyszeresen számítható fel.

1880. évi 40129. sz. belügym. rend.
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Függelék.

Az 1889. január 5-én 78188. sz. a
,
az állami italmérési

jövedékrl szóló 1888 : 35, t.-cz. némely határozmányai-

nak végrehajtása iránt kiadott miniszteri utasítás fbk
vonalaiban.

Ezen utasítás, mely a jövedéki törvény némely intézke-

dései végrehajtására vonatkozik, a gyakorlati élet mozzana-

taira és igényeire vonatkozólag igen fontos, mert egy egészen

uj állami intézmény léptethetik életbe, mi által századokon

át a nemzet életében ers gyökereket vert jogi viszonyok ala-

kíttatnak át és egészen uj, még eddig nem létez pénzügy

mveletek létesittetnek. Ezen utasítás tehát elkészítés ezen

uj állami intézmény meghonosítására, illetleg útmutatás,

hogy miképen kell már jelenleg is a törvénynek a gya-

korlatban érvényt szerezni.

Fbb intézkedései az életbe lépett törvénynek azok, a

melyek a szeszes italoknak kimérési jogára és kismértékben

való elárusitására vonatkoznak. Miután 1889. évi dec. hó

31-ig a szeszes italoknak kis mértékbeni kimérését az eddigi

jogosultak t. i. földbirtokosok, községek, úrbéri, erdélyi kurta

korcsmák tulajdonosai, curialisták, bérlk gyakorolhatják, és

miután a kiméréstl állami italmérési illeték és adó fizet-

tetik, az elbbi az államot, az utóbbi a fent elsorolt regále

tulajdonosait illeti az átmeneti évre, ezen a kölcsönös érdek

kiegyenlítésének tekintetébl adatott ki az idézett utasítás az

KASSAY: REGÁLÉK. 8
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iránt, hogy miképen gyakorolható 1889. évi december hó

31-ig akimérési jog és a kismértékben való eladás.

Szeszes italoknak kis mértékbeni elárusitása a jogosítottak

kivételével csak a pénzügyi hatóság engedélyével történhet.

Ily engedélyért kell folyamodni minden korcsmárosnak,

anyag-, fszer-, vegyeskereskednek, czukrásznak és kávés-

nak, szltulajdonos-bortermelnek és likrgyárosnak, a ki

kis mértékben szeszes italok elárusitásával 1889. évi január

hó végével már foglalkozott és pedig legkésbb ez évi február

15-ig. A ki pedig kiméréssel nem foglalkozott, 1889. év folya-

mán decz. 31-kig bármikor folyamodhat az illetékes pénzügy-

igazgatósághoz. A folyamodvány els íve 1 frtos, minden to-

vábbi ive 50 kros bélyeggel látandó el. A folyamodványban

kitüntetend az engedélyt igényl neve, lakása, foglalkozása,

üzleti helyiségének megnevezése, az italoknak névszerinti

elsorolása, magyar állampolgárságának vagy községi illet-

ségének bizonyítása. A kiállítandó engedélyre megkiván-

tató 1 frtos bélyeg a folyamodványhoz csatolandó. A bejegy-

zett cég anyag-, fszer- és vegyeskereskedk honi csemege

és külföldi boroknak, külföldi sereknek, valódi szerémi szilvo-

riumnak, édesitett, égetett szeszes italoknak mint likrnek,

rum, és pedig mindezen italoknak 50 literen alóli mennyiség-

ben mértékre való tekintet nélkül, f üzletükben zárt edé-

nyekben, (iparosoknak mesterségük folytatására) árulását csu-

pán melléküzletekként, szesznek pedig, melynek a százfoku

szeszmér szerint legalább is 75 fokot kell tartalmazni, 1 li-

ternél nem nagyobb, x
/2 liternél nem. kevesebb mennyiség-

ben füzletükben zárt edényekben az üres üvegeknek töltött

üvegek becserélése nélkül gyakorolhatják. — Kis mérték-

ben elárusítható csemegebornak, szesznek csupán az tekin-

tend, melynek ára literenkint üvegestl 1 frtba van meg-

szabva : üzleti cikkeiket elállító czukrászok és kávésok likrt,

rumot, rosogliót csak poharankint árulhatják. Szltulajdonos

bortermelk saját termés uj és régibb boraikat, 50 lite-

ren alóli mennyiségben zárt edényekben az üzleti vagy el-
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árusítási helyen kívüli fogyasztására a község belterületén

lev saját helyiségben árulhatják. A község határán kivül

egyedül csak azon községben árusíthatják, a hol rendesen

állandóan laknak és csakis az esetben, ha ezen községben sa-

ját borpincével bírnak.

A regáléjog-tulajdonosok az italmérésre szolgáló, vagy

azzal összefüggésben lev szomszédos helyiségben való eláru

sítást engedély nélkül gyakorolhatják. Egy folyamodó kaphat

több engedélyt, de a többi üzlet számára üzletvezett köteles

tartani. Az engedélyt a pénzügyigazgatóság adja meg hatá-

rozatlan idre. A kiállított engedélyekrl anyakönyvek veze-

tendk. Denaturált szeszárusításért külön engedély kérend
ki. Az engedély más személyre át nem ruházható. Minden

helyiségváltoztatás ideje korán bejelentend. A pénzügyri

közegek kötelesek ügyelni, hogy az egészségre ártalmas italok

ne árusíttassanak. Az italmérési illetékek Budapesten 5, má-

sutt három osztályba soroztatnak és azonkivül az üzletek ter-

jedelméhez képest három osztályba foglaltatnak. A kivet és

felszólamlási bizottságok megalakítására részletes intézkedések

vannak felvéve. A kimért szeszesitalokért a törvényben meg-

állapított italmérési adó lesz fizetend, a mely adót azonban ez

év végéig az adóköteles fél az eddig jogosított regáletulajdo-

nosoknak, illetleg bérlknek tartozik fizetni. A bírságösszegek

is ez év végéig a regáletulajdonosok javára esnek. A regále-

tulajdonosok, illetleg bérlknek jogukban áll, f. évre a kis

mértékben árusítókkal italmérési adójukra nézve bizonyos

átalány összegben megegyezni.

/

F. évi február hóban 8373. szám a. a pénzügy-

miniszter által a kártalanítási törvény végrehajtására

vonatkozó utasítás is kiadatott, mely a kártalanítási

összeg mennyiségének, a bejelentési igény kellékeinek,

a bizonyítékok minségének megállapítását tartalmazza,

8
:
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mely tehát kiváló fontossággal bir a regále -tulajdono-

sokra nézve. Ezen utasítás fbb vonalaiban következ

:

Ezen utasítás irányt ad a kártalanítási igény érvényesí-

tésére. — Bvebben kifejti a kártalanítás feltételeit, a me-

lyeket a törvény elszab.

Azon jogok, a melyekért kártalanítás adandó, következk

:

1. Nemesi birtokjogon alapuló, vagy nemesi bir-

tok tartozékát képez jogok, akár van az a birtok annak a

kezén, a melynek az tartozékát képezte, akár nincs.

2. Törvényen (úrbéri), jogon alapuló, vagyis a volt úrbére-

sek által az év 6, illetve 3 hónapján gyakorolt jogon, mely

jogok úrbéri korcsmáltatásnak, kántor vagy kurta korcsmá-

nak is neveztetnek.

3. Kiváltságon (privilégiumon) alapuló, vagyis egyesek-

nek, erkölcsi testületeknek városoknak, községeknek, városi

udvartelkeknek (kúria) adott szabadalomleveleken alapuló

jogok.

4. Községek mint jogi személyek által gya-

korolt jog, ha italmérési jogot képez, mert más jogért, jelet-

sen adóztatási joguk gyakorlatáért, illetve ezen jognak gya-

korlatából ered jövedelemért (1888 : 35. t. 68. §.) kártalanítás

nem követelhetnek.

5. 1848-ban és azóta önjogon háborítlanul gyakorolt jo-

gon, vagy is azon az alapon, hogy a jog az övé, t illeti meg,

akár volt az az alap helyes és törvényes, a melyen a jog gya-

koroltatott, akár nem. — Ilyen az az eset, midn 1848-ik év

eltt az úrbéri telek be nem népesittetett, hanem azt a

birtokos mint nemesi birtokot bírta, és az italmérés jogot ne-

mesi jogán gyakorolta, — ez törvény ellenes ugyan — de az

már meg nem változtatható, min. ut. 4. §.

Az italmérési jogért (törv. 3. §.) kártalanítás igényel-

het, ha annak haszna után az 1882—1886. években bármily

adó fizettetett is, és hivatalból a megállapításnál csak a jö-

vedelem, illetve tke-kamat és járadék-adó vétetik figye-

lembe, és ha a jogosult más adó alapján kéri a kártalanítást,
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(törv. 8. §.) az igény bejelentésénél ezen körülményt meg-

említeni, és az adó fizetését igazolni tartozik, m. u. 5. §,

A kártalanítási igény legkésbb 1889. évi ápril hó 30-ig

bejelentend, azontúl már nem érvényesíthet, u. o. 6. §.

X kártalanítás rendes alapját maga a jog után 1882. évi

jan. 1-tl 1886. évi dec. hó 31-ig jövedelmi illetve tke-kamat és

járadékadó alá vont összes jövedelemnek 1
/5-e képezi, u. o. 7. §.

Ha az italmérési jog haszna után a fenti 5 év alatt ál-

lami, törvényhatósági és községi adókat a bérl volt köteles

fizetni, akkor ezen adók a kiszabás alapjául szolgáló jövede-

delemhez hozzá számíttatnak (rend. 9. §.)

Ha az italmérési jog adójövedelmében az annak haszno-

sítására szolgáló ingatlanok jövedelme is benfoglaltatik —
akkor mindenek eltt az ingatlanok fentartási költségei, ha

le nem vonattak vagy azokat nem a bérl volt köteles viselni,

— els sorban levonandók, azután elkülönítendk az ingat-

lanoknak jövedelmei, ezen levonás után felmaradt összegek

összeadandók, ezen összeadott összegnek 1
/5 képezi a kártala-

nítás alapját.

Ha pedig az italmérési jog hasznosítására szolgáló ingat-

lanok adójövedelme vagy adója együttesen állapíttatott meg,

akkor a bevallási ivek vétetnek el, és ha ezekben az ingat-

lanok jövedelme külön-külön ki lett tüntetve, de az adó mégis

az együttes jövedelemre vettetett ki, akkor a bevallási ivek-

ben külön-külön tett bevallás szerint állapítandó meg az ital-

mérési jog jövedelme. — De felhasználhatók a bér és haszon-

béri szerzdések is, ha azokból az italmérési jog és az ingat-

lanok jövedelme külön-külön kivehet. Jó szolgálatot tehet-

nek a becs-levelek, hagyatéki és más leltárak, a tz és más

kár elleni biztosítás alkalmávali bevallások is. Ha sike-

rült az ingatlanok jövedelmét megállapítani, akkor ezen jöve-

delem az italmérési jog és ingatlanok együttes jövedelmébl

levonatik, és kijön az italmérési jog tiszta jövedelme.

Ha pedig a fentebbi módon az ingatlanok jövedelmét meg-

állapítani nem lehetne, akkor a tke-értéket kell a kártalaní-
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tási összeg kiszámításánál tekintetbe venni. Akkor az érték

a fent elsorolt okiratok alapján állapítandó meg.

Ha azonban az 1881—1885-ik éveknek nem mindegyiké-

ben voltak az ingatlanok az italmérési jog hasznosítására átad-

va, akkor a kártalanítás összege az 1882 - 1886 évek mindegyi-

kére külön állapítandó meg, és azon évek kártalanítási összegé-

bl, a melyekben az ingatlanok át voltak adva, az ingatlanok

tke-értéke levonatik, azután az igy nyert kártalanítási ösz-

szegek összeadatnak, s ezek x
/5 része szolgál a kártalanítás

alapjául.

Ha pedig az ingatlanok tke-értéke a fentemlitett mó-

don meg nem állapítható, akkor az 1887. XLV. t. c. 4. §.

alapján a legkisebb érték veend és pedig,

a földbirtoknál az 1881. 60. t. c. értelmében az 1886. évre

megállapított kataszteri-jövedelem húszszoros összege, ártéri

birtokoknál a költségek levonandók az 1884. ?év eltti idre is az

1884. évi tiszta jövedelem számítandó, mert azokban az évek-

ben az uj földadó kataszter nem volt még életbe léptetve. Ez ala-

pon az év kataszteri jövedelme annyiszor vétetik, a hány év-

ben a földbirtok az italmérési jog hasznosítására szolgált.

Házb ér-adó alá tartozó házaknál az 1882. évi ja-

nuár 1 -töl 1886. évi december 31-ig az öt év mindegyikében

a házbér-adó alapjául vett tiszta jövedelemnek vett összege
1

/6 részének.

Budapest fvárosában 16-szoros összege.

Budapest fváros ó-budai részében, valamint az 1868. évi

22. t. c. 4. § -a értelmében az általános házbéradó alá tartozó

városokban és községekben 15-szörös összege.

Másutt 12-szeres összege.

Ház osztály-adó alá tartozó házaknál az 1882. ja-

nuár 1—stöl 1886. évi dec. 21-ig terjed 5 év mindegyikét

megelz évre kivetett házosztály-adók földtehermentesítési

járulékkal együtt hatvanszoros összegének 1
/5 része.

Bészben házbéradó, részben házosztály-adó alá tartozó
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házaknál a fentebbi szerint meghatározandó összegek együt-

tes összege.

Ha a házbéradó-köteles házra bármily okból házosz-

tály-adó vettetett ki, a levonandó lekisebb érték a megfelel

házbéradó alapján állapítandó meg.

Ha azonban a ház az öt év nem mindegyikében volt

átadva, a ház értéke ezekben az években külön-külön szá-

mítandó ki, az igy nyerend összegek összeadatnak, s az ösz-

szeg y5
szolgáland a kártalanítás alapjául.

A kártalanítás rendes alapjától való el-

térésnek
1) a pénzügyi közegek kivánatára (törv. 4. §.) ;

2) a jogosultak kérelmére van helye.

A pénzügyi közegek kivánatára akkor van helye, ha a jöve-

delem félrevezetési szándékból túlságos nagynak tüntettetett el.

Ezen esetben a kártalanítás alapja a szomszédos s hasonló ter-

mészet italmérési jog tekintetében ugyanoly körülmények közt

lev községekben gyakorolt italmérési jog jövedelme figyelem-

be vételével állapítandó meg. És e részben vagy egyesség

kisértetik meg, (rend. 24. §.) vagy az illetékes (törv. 11.

§.) hatóság által megállapíttatik azon község italmérési jogának

a tiszta jövedelme, a mely jövedelem figyelembe veend lé-

szen. De az italmérési jog fentartására, és jövedelmeztetésére

tett költségek levonandók — a fenmaradt összeg képezendi

a kártalanítás alapját.

Ha a szomszédos és az illet község italmérési jogának

jövedelmezségét befolyásoló körülmények között nincs lé-

nyeges eltérés, akkor a mértékül kijelölt község italmérési

jövedelme fogadandó el. Ha azonban a mértékül elfogadott

község jövedelmét változtatás nélkül elfogadni nem lehet,

akkor a jövedelembl bizonyos meghatározandó összeg vagy

levonandó vagy hozzá adandó, és az igy nyert összeg képe-

zendi a kártalanítás alapját.

Eltérés a jogosultak kérelmére, ha köz-

biztonsági tekintetekbl, vagy nyilván tévesen kiadott ható-
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sági intézkedés folytán a jogosult italmérési jogát nem jöve-

delmeztethette úgy mint egyébként jövedelmeztethette volna';

ez esetben a bejelentéshez írásban melléklend vagy megje-

lölend a jövedelem-csökkenést okozó vagy téves hatósági

intézkedés, s az utóbbinak téves volta a törvények és rendele-

tekbl kimutatandó.

Az italmérési jog jövedelmezségének csorbulása bér-

szerzdésekkel, bérleengedésekkel, áruvételi jegyzékekkel iga-

zolandó. Ha a jogosult a kártalanítandó összeget a szomszédos

községek italmerési jog jövedelmével kívánja megállapittatni

tartozik a figyelembe veend községet megjelölni. — Ha az

1882—1886 öt év egyikét vagy másikat a hatósági intézkedés

nem befolyásolta, ezen nem befolyásolt év vagy évek jövedel-

mének évi átlaga képezi a kártalanítás alapját. Ha pedig mind

az 5 év befolyásolva volt, akkor az ugyanazon körülmények

között lev szomszédos község jövedelme leend irányadó. Az ez

alapon megállapítandó kártalanítások összege egy-egy község-

re nem lehet nagyobb mint amennyi (t. 3. §.) a tényleg fizetett

adó alapjául szolgáló együttes jövedelemnek megfelel, vagyis az

az összeg, a mennyivel azon intézkedés folytán többet kap kár-

talanítás fejében az, a ki a téves hatósági intézkedés folytán

ogát teljes mértékben nem jövedelmeztethette, az ugyanazon

község többi jogosultjának kártalanítási összegébl egyességi-

leg levonandó, az egyesség nem sikerülte esetében, a kártala-

nítási összeg a község összes jogosultjaira együttesen állapí-

tandó meg, s bírói kézbe teend le.

Az 1886. év végéig italmérési jognak hatósági jogerejü

határozattali befejezése, vagy a rendezés iránti eljárás meg-

kezdése esetében ha a jogosultnak kevesebb jövedelme volt

mint lehetett volna (m. u. 17. §.), abban az esetben, ha az

arányosítás még be nem fejeztetett, tartozik bebizonyítani,

hogy 1886. év végéig a rendezés befejeztetett, vagy az eljárás

megkezdetett, és megjelölni a községet vagy községeket, a

melyeknek jövedelmét figyelembe venni kívánja, és nyilat-

kozni az iránt, hogy a kincstárnak bérlet általi biztosítása
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miatt ki fogja az italmérési jogot bérbe venni, és hogy bérbe

vétel esetében a kártalanítási összegnek megfelel jövedelem

be fog folyni. Ha pedig az 1882— 1886 öt évi idszakban volt egy

vagy több év,melyben az évi jövedelem bizonyítható, akkor ezen

jövedelem képezi a kártalanítás alapját. Az 1882— 1886. évi

idszak azon egy évi jövedelme, vagy több évi jövedelmének

átlaga képezi a kártalanítási alapot, mely évi, vagy évek jö-

vedelem-átlagában a rendezés utáni állapot kifejezésre jut.

Bérbe vétel esetében köteles a jogosult a rendelet vételé-

tl számítandó 15 nap alatt a bérszerzdés megkötése végett

a pénzügyi hatóságnál megjelenni, — s az általa javaslatba ho-

zott bérl köteles az évi bérrel felér összeget biztosítékul

letenni.

Ha a törvényhatósági joggal felruházott város-zárszáma-

dás vagy haszonbér szerint az adóalapul felvett haszonnál

többet húzott, akkor a bejelentés alkalmával csatolandó az

illetékes felsbbhatóság által jóváhagyott zárszámadás vagy ha-

szonbéri szerzdés, — és nyilatkozat az iránt, hogy a kincs-

tárt bérlet által három évre ki fogja biztosítani. — Ezen

esetben a zárszámadással igazolt magasabb jövedelem véte-

tik számításba (törv. 7, §., m. u. 18. §.) vagyis kiszámittatik az

az összeg, melyet az italmérési jog 1882— 1886. évi decemb.

31. felülvizsgált számadások, illetleg haszonbéri szerzdés

szerint jövedelmezett, ebbl levonatik az az összeg, melylyel

az állam a kisebb adófizetés folytán károsult, vagyis a kisebb jö-

vedelem a zárszámadással igazolt nagyobb jövedelembl levo-

natik, s kiszámítandó, hogy e különbözet után mennyit tarto-

zott volna a város adó és általános jövedelmi pótadó fejében

az államnak fizetni, az igy nyert összeg képezi azon összeget, a

melylyel az állam károsult. — Levonandó továbbá az italmé-

rési jog bruttó jövedelmébl az italmérési jog jövedelmezteté-

sével járó kezelési költség, p. o. ha a bruttó jövedelembl

20% vonatott le kezelési költség fejében, ugyancsak 20%
vonandó le a zárszámadásokkal igazolt jövedelem-többletbl

is. A fent említett levonások után fenmaradt összeg x

/5 ké-



X

pezi a kártalanítás alapját. A pénzügyminiszter kivánatára

köteles a város az italmérési jogot 3 évre bérbe venni és

csak az italmérési jogot, és nem az italmérési adóbeszedési

jogot veheti bérbe. Ez esetben a bérl csak a város lehet
?

más bérlt ajánlatba nem hozhat. A város ovadékot nem kö-

teles adni. Ha az italmérési jog jövedelme, az annak haszno-

sítására szolgáló ingatlanok jövedelmétl nincs elkülönítve,

az elkülönítés a fentebbi módon történik, (min. utas. 27. §.)

Ha a jogosult maga a bérl, ez ovadékot le tenni

nem tartozik (m. r. 26. §.), de akkor a kártalanítási kötvé-

nyekbl az évi bérnek megfelel érték kötvény tartatik visz-

sza ; a jogosult vagy bérl az ovadékot készpénzben vagy ova-

dékképes papírokban is leteheti. Ha a pénzügyminiszter által

elfogadott bérl a szerzdés megkötéséig, vagy a megkötés

alkalmával az ovadékot le nem teszi, akkor a jogosult elveszti

kártalanítási igényének kivételes módoni megállapítását és a

rendes alapon megállapított jövedelem alapján történik a meg-

állapítás; italmérési jognak kötelezett bérbevétele esetében a

kártalanítási igények soron kívül tárgyalandók, s azokjL889. évi

szept. hó 30. megállapítandók azért, hogy, ha a jogosult béraján-

lata el nem fogadtatnék, vagy.a szerzdés létre nem jönne, elég •

id legyen az állami italmérési jövedék jövedelmét más utón

biztosítani.

A z 1882 —1886 évi d e c. 31.-ig jövedelmi, illet-
leg tke, kamat és járadékadó nem fizetése
esetében az italmérési jog jövedelmének a

fizetett kereseti, házbér vagy egyéb adóalap-
jául szolgáló összegbe az italmérési jog jö-

vedelme felvételének bizonyítása úgy történik,

hogy a bejelentéshez melléklend a bér, vagy haszonbéri szer-

zdés, vagy más okirat, mely azt bizonyítja, hogy az italmé-

rési joggal egybekapcsolt tárgy dolog vagy jog hasznában va-

lamely italmérési jog haszna is benfoglaltatott, — és hogy

ugyanezen haszon után az 1882—1886. években adót is fize-

tett
;
ugyancsak a bejelentés alkalmával a jogosultnak mel-
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lékelni kell az adókönyvet, adólasjtromot, esetleg az adó ki-

szabási iratot, s ezek készítésénél használt adatokat, adó ki-

vet, felszólamlási bizottság, törvényhatósági közig, bizott-

ság és pénzügyi közigazgatási bíróság tárgyalási iratait és

jegyzkönyveit, melyekkel azt igazolja, hogy az italmérési jog

hasznát magába foglaló jövedelem után valamiféle adó fizet-

tetett, és ha ezen okiratokat csatolni nem tudná, a bejentés-

ben azokra hivatkozni elég, de akkor megjelölend a ható-

ság és a szám, a mely alatt az riztetik (m. u. 19. §.). És ha a

fentebbi okiratokból kitnik, hogy az azokban kikötött évi

bérbl, haszonbérbl, vagy más haszonból, jövedelembl mi

esik az italmérési jogra, és mi az italmérési jog hasznát is

magába foglaló tárgyra, dologra, vagy jogra, akkor egyszeren

a haszonnak az italmérési jogra es része vétetik számításba.

Ha pedig ez a fentebbi okiratokból ki nem tnik, akkor az

italmérési jog jövedelme, a dolgok, tárgyak és jogok jövedel-

métl a fentebbi módon különítend el, de ezen esetben az

ingatlanoknak az 1887 : XLV. t. c. 4. §. szerint megállapítandó

legkisebb értéke nem alkalmazható. Ha azonban a jogo-

sult csak adókönyvekkel, adólajstromokkal, adókiszabási ira-

tokkal képes igazolni, hogy a kiszabott adó alapjául az ital-

mérési jog jövedelme is szolgált, de hogy abból mennyi esett az

italmérési jogra, vagy azzal kapcsolatos dolgokra, bizonyítani

nem tudja, hanem ez csak olyan italmérési joggali összehason-

lítás által állapítható meg, a melynek jövedelme ahhoz az ital-

mérési joghoz hasonló, de a mely italmérési jog más tárgy nélkül,

vagy ha más tárgygyal hasznosíttatik, de az italmérési jog haszna

hitelt érdemlleg már meg van állapítva, ez esetben az adóköny-

vek és adólajstromok vizsgálandók oly zéibl, hogy azoknak

számadataiból, vagy adókiszabási iratok tartalmából, vagy leg-

alább ezeket az adatokat más, a bejelentés alkalmával megjelölt

olyan adózónak adataival egybehasonlítva, a ki hasonló tárgyak

után ugyanazon nem adóval lett megróva, mint az, a kinek kár-

talanítása forog szóban, de italmérést nem gyakorolt, kitünik-e

az, hogy az, a ki italmérést gyakorolt, több adót fizetett, mint



XII

a ki italmérést nem gyakorolt, ha kitnik, hogy több adót fize-

tett, akkora többletet kell a kártalanítási alap megállapításánál

számításba venni. Ezután a fentebbi esetekben az 1882— 1886.

évek mindegyikének az italmérési jogra es s a fentebbi módon

megállapítandó jövedelme összeadandó, s az összeadott ösz-

szegnek 1
/6 része veend a kártalanítás alapjául, m. u. 28. §.

Az italmérési jognak a jogosult által
1882-ik évi január hó 1-je óta az államtól való
megszerzése esetében ha a jogosult a kártalanítási

összeg megállapításánál a vételárt kívánja tekintetbe vétetni,

(törv. 9. §.) akkor a bejelentéshez mellékelni kell az adásvé-

teli szerzdést, árverési, illetleg tárgyalási jegyzkönyvet,

vagy más okiratot, és azon nyilatkozatot, hogy az ingatlant mire

becsüli. Ha csupán az italmérési jogot ingatlanok nélkül vette

meg, egyszeren a vételár az alap, (m. r. 20. és 29. §.) ;
ha pedig

az ingatlanokat és egyéb tárgyakat is megvette, ezek becsér-

téke megállapítása egyességileg megkisérlend, sha az egyes-

ség sikerül, az egyességileg megállapított érték a vételárból

levonatik, s a fenmaradt összeg képezi a kártalanítás alapját.

Az ingatlanok és egyéb tárgyak a jogosult birtokában marad-

nak, ha pedig az egyesség nem sikerült, a kártalanítás teljes

alapját a teljes vételár képezi, de ez esetben az ingatlanok

és egyéb tárgyak az állam tulajdonába mennek vissza,

(m. u. 20. §. c. p.)

Ha a jogosult a kártalanítási alap meg-
állapításánál több jövedelmet akar érvénye-
síteni, mint a mennyi után az adó fizettetett,

azt szerzdéssel, számadással, vagy jogerejü okirattal iga-

zolhatta, és ha oly okiratai nincsenek, 1889. ápril hó 30-ig

bejelentheti a bizonyítás azon módozatát, melylyel igazolni ké-

pes, hogy italmérési jogából nagyobb jövedelmet élvezett, mint

mennyi után 1882—1886. év-ig adó tfizetett. De ha köz- vagy köz-

jegyzi okiratban foglalt az 1886. dec. hó 31. eltti keletkezését

közjegyzileg hitelesített, vagy két tanú által aláirt, vagy pénz-

ügyi vagy más hatóság általi reávezetésével igazolt szerzdéssel

bizonyítja, egyéb bizonyítékra nincs szüksége, köteles azonban
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megjelölni olyan szomszédos és hasonló italmérési jog tekinteté-

ben ugyanoly körülménynek között lév községet, mely hasonló

italmérési jog után 1882—1886. évben adó alapul elfogadott

jövedelem aránylag nagyobb, mint az itt szóban forgó jog

után ugyanazon években megállapíttatott.

Azok, a kik bírnak ugyan a fentebbi okiratokkal, de azok

hiányosak, kötelesek igazolni, azoknak keltét és azt, hogy emlí-

tett magán okiratok 1881-1885. években tényleg érvényben vol-

tak, városok pedig zárszámadásokkal, hogy az 188 1 —1885 évek-

ben az okirattal igazolni kivánt jövedelem tényleg megvolt, a

közbirtokosság pedig rendszeres megbizható számadással, két

kifogástalan tanuknak egyhangzó vallomásával (megnevezvén

a tanúnak vezeték- és keresztnevét, polgári állását, lakhelyét)

;

ha a tanú m égném jelenne, vagy feltalálható nem volna, a jogo-

sult más tanú kihallgatását nem követelheti, — bornál. és

sernél a fogyasztási adó adataival, szesznél az átvételi jegy-

zékkel és számlákkal, hogy a szeszes italok 1881—1885 évi

fogyasztási adatai szerint az italmérési jog jövedelme na-

gyobb volt, mint a mennyit az 1882— 1886. évi adóalap mu-

tat, azon kivül köteles megjelölni egy olyan szomszédos és

hasonló italmérési jog tekintetében olyan körülmények kö-

zött lev községet, melyben a hasonló természet italmérési

jog után 1882—1886. évben adó alapul elfogadott jövedelem

aránylag nagyobb, mint az itt szóban forgó jog után megálla-

pított. Azok, a kiknek a tiszta jövedelmet igazoló szerzdé-

seik, vagy egyéb okirataik nincsenek, de a jövedelmet kitün-

tet, a rend. tanácsú városok és községek hatóságilag fö-

lülvizsgált, magán egyének, közbirtokosságok stb. pedig

több évig rendesen vezetett számadásokkal bírnak, bejelen-

tés alkalmával ezen számadások mellett, ha a zárszámadá-

sokból az italmérési jog jövedelme tisztán ki nem vehet, a

számadásokban vele összekevert fogyasztási adónak vagy

más bevételnek mennyiségét hitelt érdeml adatokkal áruvé-

teli jegyzékekkel, számlákkal igazolják, vagy legalább való-

színvé tegyék, hogy az említett szeszes italok 1881—1885 fo-
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gyasztási adó adatai szerint az italrnérési jog jövedelmének

nagyobbnak kell lenni, mint a mennyit az adójövedelem mu-

tat. Az okiratokkal nem birók pedig leltárakkal, becslési ok-

iratokkal, nyugtákkal — és azonkivül két tanú egyhangzó

vallomásával igazolják s megjelöljenek egy olyan szomszédos és

hasonló italmérési jog tekintetében ugyanoly körülmények

között lév községet, melyben hasonló természet italmérési

jog után az 1882—1886. évben adóalapul elfogadott jövede-

lem aránylag nagyobb az ott szóban forgó jog után ugyanazon

években megállapítottaknál. — Az Írásos bizonyítékkal nem
birók, de a nagyobb jövedelmet igazolni hívk igénybejelenté-

sük alkalmával két tanú egyhangzó vallomásával, bor-, ser- és

szeszfogyasztásra vonatkozó adatokkal a nagyobb jövedelmet

bizonyítani és a fentebbi módon a szomszédos községet meg-

jelölni vagy legalább valószínvé tenni kötelesek, hogy miért

nincsenek Írásos bizonyítékaik. A fentemlitett összes okira-

toknak 1886. évi dec. 31. eltti idbl kell eredni.

A kir. adófelgyelö a jogosultat személyében, vagy

önképviseletre nem jogosított képviseljét kihallgatni, val-

lomásáról jegyzkönyvet felvenni, a bizonyítékokra, az ital-

mérési jog jövedelmezségére tanukat kihallgatni, szak-

értk szakvéleményét meghallgatni, s azoknak hit alatti

kihallgatását a közs. bizottságnál ajánlatba hozni jo-

gosítva van. Ha meg nem jelennék, vagy a tett kérdésekre

válaszolni nem akar — a bizonyíték, a melyre kihallgatása

elrendeltetett— figyelembe nem vehet, m.u. 20 §.

Megvizsgálandó, hogy a törvény által kívánt bizonyíté-

kok az 1886. dec. 31-ik eltti idbl erednek-e, és a kell id-

ben 1886. ápril 30-án lettek-e beadva. Az okiratok az utasítás

szerint állíttattak-e ki, és hitelesíttettek- e az aláírások ? Az

utasítás által elirt bizonyítékok mellékeltettek-e, illetleg

történt-e azokra hivatkozás. Tartalmaznak-e oly tényeket,

adatokat, a melyek pótló bizonyítékok nélkül feltétlenül el-

fogadhatók, vagy ha pótlandók, a törvény megengedi-e a

pótló bizonyítékok használatát, s ha megengedi a törvény —
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mérlegelend, valljon a pótló bizonyítás után a teljes bizonyí-

tékot helyre lehet-e állítani ? Ha a bizonyítékok a késbbi id-

bl származnak, vagy nem a kell idben nyujtattak be, ha

a szükséges bizonyítékok mind nem mellékeltettek vagy a kí-

vántakra a hivatkozás nem történt, vagy a bizonyítékok ön-

magukban véve feltétlenül pótló bizonyítékok nélkül el nem
fogadhatók, és ezek nem mellékeltettek, a kártalanítás nem a

rendes alaptóli eltérés utján, hanem a rendes alapon álla-

pítandó meg.

Ha a bizonyítékoknak végleges elfogadása — a pótló

bizonyítékoktól van feltételezve, ezek beszerzendk, a tanuk

és szakértk, eskü alatt és a jogosultak kihallgatandók, ezek

ulán újból megállapítandó, hogy azok bírnak -e teljes bizo-

nyító ervel, hanem, a kártalanítás rendes alapon eszközlen-

d. Ha teljes bizonyító erejüeknek elfogadtatnak, megállapí-

tandó, hogy azok szerint, mennyi az italmérési jog tiszta jöve-

delme, mely azután megadja a kártalanítási alap megállapítá-

sánál figyelembe veend egyik tényezt. A másik tényez a

jogosult által bejelentésében megjelölt szomszédos és hasonló

természet italmérési jog tekintetében ugyanoly körülmények

között lev községekben a hasonló természet italmérési jog-

ból vont tiszta jövedelem. Ezen két figyelembe vett tényez

tüzetes összehasonlítása után állapítandó meg, mily mérték-

ben fogadható el az egyik vagy másik figyelembe veend té-

nyezk összege, — s vagy az egyik vagy a másik, vagy e kett

között lev közép összeg fogadandó-e el a kártalanítás alapjául.

Adó leírások. Az adóból mindig levonandók azok

az összegek, a melyek 1882—1886. dec. 31-ig leírattak, az adó-

jövedelembl történt ezen levonás után fenmaradt összeg j
a kártalanítási alap megállapításánál számításba.

A kártalanítási alapból a törv. 3. 6. 7. 8. 10.

§. esetében 10% levonandó, a fenn maradt összeg teendi a

kártalánítás alapját, csak azon kivételes esetben nem vonan-

dó le a 10%, a melyben a jogosult 1882. évi január 1. óta az

államtól szerezte meg a jogot.
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A kártalanítás teljes összege három különböz módon
állapíttatik meg

;
és pedig :

1. a kártalanítás tiszta alapja egyúttal a kártalanítás

teljes összege, t. i. a vételár, midn a jogosult a jogot az

államtól vette
;

2. a kártalanítás alapja 20-szorosan vétetik,[20-al sokszo-

roztatik, és a kártalanítás tiszta alapjának húszszoros összege

adja a kártalanítás teljes összegét.

3 A kártalanítás tiszta alapja szintén húszszor vétetik, mi-

dn a jogosult írásbeli adatokkal igazolja, vagy ha ezek nincse-

nek, bejelenti a bizonyítás azon módozatát, hogy nagyobb jöve-

delmet élvezett, mint a mennyi után az adót fizette.

Ezen két utóbbi esetben a tiszta alapból levonandó a jö-

vedelemtöbblet vagyis az adó alá vont jövedelem után járó

államadónak és járulékainak : a) ha a vallomást a jogosult vagy

alkalmazottja állította ki, 8-szorosa, b) ha a vallomást nem maga
a jogosult állítja ki, vagy felhiva nem volt, és igy nem a jogosult,

hanem jogeldje mulasztotta el a tiszta jövedelem bevallását

négyszeres összege, ezen felül a fentebbi a) b) esetekben az

adó alánem vont jövedelem után járó törvényhatósági és községi

pótléknak egyszeres összege.

Kártalanítási ügyekben eljáró hatósá-
gok. I. A kir. adófelügyel vagy helyettessé. — Hatásköréhez

tartozik, a kártalanítási igények bejelentésére kitzött határ-

id lejártáig az adójövedelemnek és annak, hogy mi jut az ital-

mérési jogra, és mi az ingatlanra, tisztába hozatala P Az igény-

bejelentések megvizsgálása, hogy jogos-e az, mily alapon ál-

lapítandó meg, és mekkora legyen a kártalanítás összege s

kiadható-e az igénylnek a kártalanítás összege, és mily

arányban, ezek iránt esetleg az egyesség megkisértése, ha si-

kerül, az egyesség megkötése, ha nem sikerül a más módon

való megállapításra irányuló eljárásnál az állam érdekének

képviselése. A kártalanítási eljárás folytán szükséges bizonyí-

tékok beszerzése, beszerzésének követelése, valamint a kár-

talanítási ügyek kezelése.
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II. Törvényhatósági közig, bizottság albi-

zottsága a bizottság által választott egy elnökbl, egy elnök

helyettesbl, két rendes és legalább két póttagból áll. Határozat

hozatalra az elnökön kívül két tag jelenléte szükséges. A kir.

adófelügyel eladóként szavazat nélkül mködik itt. Els fok-

ban határoz a kártalanítási igények felett, kimondja 1. hogy a

bejelentés visszautasítandó, 2. a kártalanítási összeg meg-

állapítandó, és ez az igénylnek kiutalandó, vagy bírói letétbe

helyezend.

III. A pénzügyminiszter a neki fentartott teendket a köz-

ponti személyzetének eladása alapján,— a több adófelügyeli

kerületre kinevezett miniszteri biztosok utján teljesíti.

A pénzügyminiszter gyakorolja a felügyeletet az adó fel-

ügyelkre s helyetteseikre, utasításokat ad a munkálatok mi-

kénti teljesítése iránt. Az adófelügyelk által kötött egyezsé-

geket felülvizsgálja, azokat jóváhagyja, vagy feloldja, az adó-

felügyelt utasítja vagy uj egyezkedési kísérletnek megtétele,

vagy els fokú határozathozatal végett az albizottsághoz át-

tétele iránt. Másodfokban határoz az albizottság 1-sfoku

határozatai felett.

A kir. járásbíróságok, az adófelgyel megkeresé-

sére a tanukat hit alatt kihallgatják, hit alatt veszik ki a szak-

értk véleményét és ejtik meg a szakérti szemléket.

A kártalanítási eljárás. A kártalanítási igényt be-

jelentheti : a jogosult, s haez jogiszemély, ennek
képviselje, és ha önképviseletre jogosítva nincs, törvé-
nyes képviselje a jogosultnak meghatalma-
zott ja, gazda tisztje, bérlje. A bejelentést tev képvi-

seli a jogosultat a kártalanítási eljárás folyamán is. Ha a jogosult

a tárgyalás folyamán nevez meghatalmazottat, ennek neve

és lakása a tárgyalási jegyzkönyvbe veend s a jogosult

által aláírandó, m. ut. 37. §.

A kártalanítási igény 1889. ápril hó 30-áig

Írásban bejelentend. Ezen bejelentésnek tartalmazni kell:

138-1889- KASSAY : REGÁLÉK. 9
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1. A község nevét, a melyben az italmérési jog gyako-

roltatott.

2. A kártalanítandó italmérési jog pontos körülírását,

vagyis azt, hogy a községben létez italmérési jogok közül

melyiket kívánja kártalaníttatni.

3. A tényleg gyakorolt italmérési jognak határozott meg

jelölését.

4. Azt, hogy az italmérési jog miként volt megadóztatva.

5. A jogosultnak és a bejelentnek nevét, és lakását.

6. Az 1882—188G. években tényleg élvezett italmérési jog

megjelölését, a melyet a kártalanítási összeg kiszámításánál

alapul kíván vétetni.

Ha a jogosult a fenti években járadékadóval tényleg

megrótt tisztán italmérési jog jövedelmét kívánja alapul vé-

tetni, — egyéb bizonyíték nem szükséges, a 9—30. §-ban el-

sorolt más esetekben azonban a törvényben elirt bizonyíté-

kokat mellékelni, vagy azokra hivatkozni köteles.

A bejelentéshez bizonyítékul mellékelni kell az adólajstro-

mokat, adókiszabási iratokat s azokat a felek az illet adófelügye-

ltl, hatóságtól átnézés vagy jegyzet készítés végett kérhetik.

A bejelentésrl a kir. adófelügyel igazolványt ad ki. Nem a

kir. adófelügyelhöz, vagy tévesen beadott bejelentések, ha

vagy a jogot, vagy a kártalanítási igényt megszerezni állítok azt

nem igazolják, hogy a hatósági eljárás folyamatban van, be-

jelentésük hivatalból visszautasítandó. A visszautasításról, ha

a bejelent neve tudva nincs, részére kinevezett gondnok

írásban értesítend. Az 1889. ápr. 30. után beérkezett bejelen-

tések, valamint azok, melyeknek a tulajdoni igény megállapí-

tása végett bírói eljárásnak 1889. jun. 30-áig folyamatba té-

tele legkésbb 1889. junius 15. nem igazoltatik, tekintetbe

nem vétetik.

A bejelentett igényeket visszáutasító kir. adófelügyel

határozata az adófelügyelhöz a kézbesítéstl számítandó

15. nap alatt intézend beadványban a közig, bizottság albizott-
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ságához, az albizottság határozata pedig szinte 15 nap alatt a

pénzügyminiszterhez felebbezhet. m. u. 38. §.

A kir. adófelügyel által megidézett jogosult vagy képvi-

selje, vagy megbízottja az idézésre megjelenni köteles, mert el-

lenkezleg a kielégítnek nem látszó bizonyítékoknak figyelmen

kívül hagyásával, vagy a jogosult költségére szakértk meg-

hallgatásával fog határozat hozatni, m. ut. 39. §.

A jogosultak és képviselk teendi az egyességi
tárgyalásoknál. Az adófelügyel által a kártalanítási ösz-

szegnek egyesség utján leend megállapítása végett egy-egy

község összes jogosultjai részére kitzött tárgyalási határidre

megjelentek közül egy tárgyaláson egyszerre csak egy tárgyal-

hat. Meg nem jelenésük esetében tzhet ki ugyan újabb tár-

gyalási határidt az adófelügyel, de jogában áll a nélkül is

az ügyet érdemleges elbírálás végett a közig, bizottság albi-

zottságához terjeszteni.

A tárgyaláson jogosult jogainak védelmére mindent a mit

szükségesnek tart, eladhat, st az kártalanításának mérvét

befolyásoló jogosult italmérési jogáért adandó kártalanítási

összeg ellen észrevételeket tehet, de újabb bizonyítékokat

nem mellékelhet, sem azokra nem hivatkozhat, de bejelent-

heti, hogy a kártalanítási tke jövedelmét adójának törlesz-

tésére kívánja fordítani.

Az egyességi tárgyalásra a hirdetményi idézés folytán a

jelzálogos hitelezk is megjelenhetnek, de ezek észrevételeket

nem tehetnek, ha azonban a jogosulttal a nekik adandó ösz-

szegre nézve megegyeznek, a kártalanításnak ezen összege

egyességileg a hitelez részére állapítható meg, ezen egyesség

a hitelez által is aláírandó. Ha az egyesség jóvá nem hagya-

tik, az érvényét veszti. Ha azonban más hitelez vagy

igényl is jelentkezik, az elbbi hitelez részére egyességileg

megállapított összeg annak ki nem adható, hanem bírói kéz-

be teend le, s annak hova fordításáról a biió határoz. A
község minden, vagy csak egyik-másik jogosultjával létrejött

egyesség Írásba foglalandó s a fél által aláírandó. Az igy

9*
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létrejött egyesség a jogosultra azonnal kötelezvé válik, a

kincstárra pedig a pénzügyminiszteri jóváhagyás után.

Az egyesség nem sikerülte esetében az ügyet az adófel-

ügyel a közig, bizottság albizottsága elé terjeszti. E részbeni

határozatot felebbezni nem lehet.

A törvényhatóság és község ha érdekelve nincs is, és

meg sem idéztetett, a tárgyaláson megjelenhet képviselje

által, ez minden jog kártalanítására nézve megjegyzéseit meg-

teheti, s azoknak a tárgyalási jegyzkönyvbe felvételét kíván-

hatja, köteles az adófelügyel kérdéseire felvilágosítást adni, ha

a közs. képviselk, ha a község egyszersmind nem jogosult is,

ugyanazon joggal bírnak mint más jogosult, de az adófelügyel

határozatai ellen felebbezéssel nem élhetnek, m. u. 41. §.

A közig, bizottság albizottsága eltt fo-

lyamatba tett ügy tárgyalásaira kitzött határ-

idre a jogosult vagy maga, vagy képviselje megidézend, ha

a megidézett meg nem jelenik, nélküle hozatik határozat. A
tárgyaláson a jogosult érveit és adatait szóval vagy Írásban

eladhatja, azoknak jegyzkönyvbe felvételét követelheti, de

itt sem hozhat fel uj bizonyítékokat
;
bejelentheti, hogy a

kártalanítási összeget adója törlesztésére kívánja fordítani;

az albizottság által elrendelt tanúkihallgatásoknál, helyszíni

szemléknél megjelenhet. A kiegészítés utján szerzett adatok-

ra észrevételeit szóval vagy írásban beadhatja, vagy a legkö-

zelebb tartandó tárgyaláson szóval teheti meg.

Érdemleges határozatokat a kézbesítéstl számítandó 15

nap alatt a pénzügyminiszterhez lehet felebbezni, a feleb-

bezést újabb érvekkel s adatokkal lehet támogatni, de a be-

jelentésnél nem használt bizonyítékokat felhozni nem lehet.

Az albizottságnak az adatok kiegészítését elrendel vagy más
közbees határozatait felebbezni nem lehet, m. ufc. 42. §.

A ki r. adófelügyelk teendi a kártalaní-
tási eljárás folyamán. A kir. adófelügyelö a hozzá

kell idben érkezett bejelentésrl igazolványt ad. Ha

a bejelent lakása ismeretlen, részére területén mköd ügy-
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védek közül ügygondnokot rendel, s az igazolványt ennek kéz-

besitteti. A bejelentéseket külön jegyzkönyvbe vezeti, meg-

vizsgálja, hogy a bejelentések a törvényszabta feltételeknek

megfelelnek-e? Nem az illetékes kir. adófelügyelhöz beadott

bejelentéseket, vagy a melyekben a község, melyben az ital-

mérési jog gyakoroltatott, kitéve nincs, vagy tévesen jelezt etett,

vagy idközben a kártalanítási igény megszerzését állítok,

annak megszerzését, vagy igényének megállapítása végett

hatósági eljárás folyamatban léteiét nem igazoló igényt

támasztok bejelentései hivatalból visszautasítandók, a vég-

zés nekik kézbesítend
;
ha lakhelyök tudva nincs, költ-

ségökre kinevezett ügygondnoknak kézbesítend. Ha a be-

jelent vagy ügygondnok a végzés kézbesítésétl szá-

mítandó 15 nap alatt a hiányt pótolja, vagy a hibát jóvá teszi*

a bejelentés tárgyalás alá veend. Az 1889. ápril hó 30. után

beadott bejelentések, mint fenn eladatott — tekintetbe nem
vehetk. A hiányok nem pótolhatása végett visszautasító hatá-

rozat ellen a kézbesítéstl számítandó 15 nap alatt az adó-

felügyelhöz beadandó felebbezéssel az albizottsághoz, és en-

nek határozata ellen a kézbesítéstl számítandó 15 nap alatt

a pénzügyminiszterhez lehet felebbezni. m. u. 43. §.

Az igénybejelentések elkészítése a tárgyalásra.

Köteles az adófelügyel a bejelentéseket községenkint cso-

portosítani, a kártalanítás kérdéseinek tisztázására szükséges

okiratokkal, u* m. : szerzdések adókönyvek sat., és adatokkal

felszerelni, és vizsgálni azt, vájjon a bejelentések között nin-

csen-e olyan, melynek adataira a jogosult, s a tanuk a tárgyalás

eltt meghallgatandók lennének, ha vannak, azokat rövid határ-

idre megidézi, a tisztába hozandó kérdésekre meghallgatja*

nyilatkozataikat jegyzkönyvbe veszi, ha a jogosult meg nem
jelennék vagy a nyilatkozatot megtagadja, e körülmény a

kártalanítási ügyrl adott véleményében kiemelend, min.

u. 43. §.
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Községekkint csoportosított bejelentéseket osztályozza a

szerint a mint egy-egy községenkinti csoportban

:

oly bejelentések vannak, a melyekben s a kártalaní-

tás teljes összege fejében nem igényeltetik több mint az 1882

—1886 öt évben a jog után felvett jövedelem 1
/6 alapján igé-

nyelhet; vagyis mint a mennyit az 1882—1886. évi adójöve-

delem adatai alapján az adófelügyel javaslatba hoz
;
vagy

ha több igényeltetik is, de az igény támogatására nem mellé-

keltetnek a rendestl eltér módon leend megállapíthatásra

megkivántató bizonyítékok

;

oly bejelentés van, melyre a törvény 3-dik §. alkal-

mazandó
;

olyan bejelentések is vannak, melyekre vonatkozólag

az adófelügyel a törv. 5. §-át kívánja alkalmazni

;

oly bejelentésék vannak, melyekben az igénylk a kár-

talanítás alapját és összegét a törv. (6—9. § -sok) alapján ké-

rik megállapítani

;

olyan bejelentés is van, mely szerint az igénylk a kár-

talanítási alap és összeg megállapításánál a törv. 10. §-át kérik

alkalmaztatni.

Ha különböz osztályba sorozandó bejelentések találtat-

nának is, azért az egy községi csoporthoz tartozó bejelentések

szét nem választhatók, hanem együtt hagyandók, s az egész cso-

port mindig azon osztályba sorozandó, a melyhez azon bejelen-

tésalapján az alábbi szerint tartozik, az elbbi osztályhoz tartozó

bejelentésnél pedig ott, a hol ezen osztályról készült jegyzék-

ben, jelentésben vagy felterjesztésben elfordul ; megjegyzen-

d, hogy a bejelentés a hozzá tartozó bejelentések egész cso-

portjával mely osztályhoz lett utalva.

Az adófelügyelö az igy csoportosított és osztályozott s a

szükséges adatokkal felszerelt bejelentésekrl jegyzeteket ké-

szít s az igy csoportosított és osztályozott bejelentéseket a pénz-

ügyminiszterhez terjeszti.

A bejelentéseknek a tárgyalásra való elkészítése és oszt

tályozása alkalmával az adöfelügyel tervet köteles készíteni
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arról, hogy hozzávetleg mikor és mily sorrendben és hol

szándékozik községenkint az egyességi tárgyalásokat megtar-

tani. E terv az els osztályhoz tartozó bejelentésekkel együtt

terjesztend fel. m. u. 44. §.

Ha az adófelügyel a miniszter által pótló adatok beszer-

zésére, (t. i. a jogosultak képviseli, felek, tanúk, szakértk

egyszer vagy eskü alatti kihallgatására sat.) utasíttatik, azok

pótlása után az egyességet kisértse meg.

A tanú vagy szakért eskü alatti kihallgatásának el-

rendelése esetében azoknak kihallgatása iránt a kir. jbiró-

ságot keresi meg, a szakértk kihallgatásánál tüzetesen meg-

jelölendk azok a körülmények, melyekrl szakérti véle-

mény kívántatik, s vagy utasítja a szemle tárgyának megte-

kintésére, vagy szakérti véleményének eladása végett a sze-

mélyes megjelenésre felhívja, vagy arra, hogy véleményét Írás-

ban adja be. Az elrendelt s pótlólag beszerzett adatok a

pénzügyminiszterhez azonnal felterjesztendk. m. ut. 45. §.

Az adófelügyel eljárása az egyességi
tárgyalásoknál. A pótlólag bekivánt adatok beszerzése

s az iratoknak visszaérkezte után az adófelügyel intézkedik

az egyezkedési tárgyalások megkezdése iránt. Megállapítja a

tárgyalás helyét és idejét, és úgy intézkedik, hogy egy-egy község

valamennyi jogosultjával a tárgyalás egyszerre megtartat-

hassák.

Ezen tárgyalási határidre az egyességi tárgyalásra ki-

tzött helyen kifüggesztend idézési hirdetményt bocsát ki.

A tárgyalást a kir. adófelügyel vezeti, akár külön, akár hir-

detményileg megidézett, s megjelent félnek módot nyújt a

törvény által biztosított jogainak egész terjedelmében való

gyakorolhatására.

A megidézett de meg nem jelent fél — ha az ügy termé-

szete külön egyesség kötését megengedi — egy más határid-

re idézend meg, — hasonlóan ha a jogosullak a tárgyalás

elhalasztásába beleegyeznek, újabb tárgyalás tzhet ki s arra

az összes érdekeltek ujólabb megidézendk. — A közbirto-
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kosság tagjai a bejelent vagy meghatalmazottjukon kívül

megjelenhetnek ugyan, de meg nem jelenésük a tárgyalást

nem hátráltatja.

^ Az egyességi tárgyalásnál ki kell terjeszkedni, 1. a jogo-

sultság megállapítására, 2. hogy a jogalap, a melyen az igény

támasztatik, törvényes-e ? 3. a bizonyítékok méltatására, 4, a

kártalanítási összeg megállapítására : A) t k é b e n, még pedig

a) kötvényekben, b) készpénzben ; B) a kártalanítási kötvények

után 1890. évi január hó 1-tl járó kamatokban, 5. annak

meghatározására, hogy a kártalanítási tke kötménye-

zend-e vagy nem ? kötményezendk pedig, a holt kéznek,

törvényhatóságoknak, községeknek, alapítványoknak hitbizo-

mányi vagyon birtokosainak, közalapoknak kiadandó tkék egész

összegükben. A közbirtokosság italmérési jogánál a kártalaní-

tási összeg rendesen az egész közbirtokosság részére együtt

egy összegben állapítandó meg, kivévén ha annak külön-kü-

lön megállapítását kívánnák.

A sikerült egyesség írásba foglalandó. Az egyességi ok-

mányba fel kell venni a jogosultnak nevén, s a község meg-

jelölésén kívül, a melyben az italmérési jog gyakoroltatott, a

4—6. pont alatti megállapodásokat és azt is, hogy az egyességi

megállapodás szerint az italmérési jogra, vagyis azért járó kár-

talanításra igényt támasztéknak mennyi jusson a kártalanítási

összegbl. Az egy példányban kiállítandó egyességi okmány az

egyességre lépett felek, és a kir. adófelügyel által azonnal

aláírandó, mely azután a félre azonnal, a kincstárra pedig a

pénzügyminiszter jóváhagyása után válik kötelezvé, s azután

hiteles másolatban a jogosultnak kézbesítend.

Egyességi tárgyalásról minden a községbeli jogosultak egy-

egy csoportjára vonatkozólag egy külön jegyzkönyv veze-

tend, melybe a tárgyalás menete s a felek kívánságai rö-

viden felveendk ; az egyesség nem sikerülése ennek okai

felsorolásával bejegyzend, az, az összes jelenlev érdekel-

tek és az adófelügyel által is aláírandó
;
az aláírás megta-

gadása szinte bejegyzend.
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Egy község valamennyi jogosultjával megkötött egyesség

az összes iratokkal együtt jóváhagyás végett a pénzügyminisz-

terhez, a kikkel pedig meg nem köttetett elbírálás végett az

albizottsághoz és ennek e tárgyban hozott határozata, vagy

véleménye után a pénzügyminiszterhez felterjesztend. A pénz-

ügyminiszter az egyességeket vagy jóváhagyja, vagy ujjabb tár-

gyalást rendel, vagy els fokú elbírálás végett az albizott-

sághoz utasítja, m. u. 46 . §.

A kir adófelügyel hatásköre a közig,

bizottsághoz utalt ügyek tárgyalásánál. A
kir. adófelügyelc az albizottsághoz tartozó ügyeknek kell id-
beni áttételérl gondoskodik. — Kötelessége az albizottság

elnökének javaslatot tenni az albizottság ülésre hívása és az

ülés határidejének megállapítása iránt, tekintettel arra, hogy

e határidre jelenlétét igényl egyezkedési tárgyalások, szem-

lék, tanúkihallgatások ne essenek.

Mind az egyezkedési mind az albizottságnak tárgyalásainál

csak az a kir. adófelügyel vagy helyettese lehet jelen, kit a

pénzügyminiszter kirendel, akadályoztatása esetében az elnök

felterjesztésére a pénzügyminiszter mást rendel. Az adófelügyei

az albizottság elnökének a tárgyalás kitzése, a tárgyalás sor-

rendje és az iránt, hogy arra az albizottság, melynek tagjai hivas-

sanak meg, javaslatot tesz, ügyel különösen arra, hogy érdekelt

tag meg ne hivassék, és ha ilyen jelenne meg a tárgyaláson erre

az ügy tárgyalásánál az albizottság figyelmét hívja fel, és határo-

zatát kérje ki. Az ülésen a kir. adófelügyel adja el az ügyeket,

kiemeli a lényeges körülmények és fontosabb bizonyítékok kiegé-

szítését és azok pótlását indítványozza, köteles a jogosultaknak

és hatósági közegeknek megjegyzéseiket, indítványaikat figye”

lemmel kisérni, azokra észrevételeit, ellenindítványait megtenni.

A kir. adófelügyel az albizottság közbeszóló határozatait is

felebbezheti a pénzügyminiszterhez, mely határozatnak elérkez-

téig az ügy tárgyalása függben marad. Az albizottság által elren-

delt tanúk kihallgatását, szemlét, bizonyítékok beszerzését,

használt bizonyítékok pótlását az adófelügyet foganatosítja,
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kivévén ha a sz emlét az albizottság egy kiküldöttje által kívánja

teljesíteni. A kir. adófelügyel tartozik gondoskodni, hogy az al-

bizottság által érdemileg elintézett ügyek végérvényes jogerejü

határozat hozatalra mindig a pénzügyminiszterhez terjesztes-

senek fel. Gondoskodik továbbá az albizottsági ülés jegyz-

könyveinek az ülésen mindig jelenlev egy pénzügyi közeg általi

rendes vezetésérl, és arról is, hogy ha a jogosult azt kívánná,

hogy a kártalanítási összeg jövedelme adójának törlesztésére

fordittassék, ez a kívánsága jegyzkönyvbe vétessék s arról az

adófelügyel értesíttessék.

A pénzügyminiszter a hozzá felterjesztett ügyeket, illet-

leg határozatokat jóváhagyja, vagy uj eljárást, illetve egyesség

megkisértését, vagy határozat hozatalát rendeli el, vagy maga
hoz dönt határozatokat s azokat a felekkel közölni tartozik.

Az adófelügyelhöz érkez összes beadványok külön

igtatandók és kezelendk az adófelügyel által kirendelt ál-

landó közege által, felügyel a kitzött határidk pontos nyil-

vántartására, az érdekelteknek kell idbeni értesítésére, a

rendeletek pontos betartására és arra, hogy az ügy, a kárta-

lanítási összegnek végleges megállapítás végett a pénzügymi-

niszterhez felterjesztessék és hogy a jogosultak a kivetési irato-

kat kell idben megkapják.

A miniszteri biztosok utasításuk szerint ellenrzik az

összes kártalanítási munkálatokat, útbaigazításokat, felvilágo-

sításokat adnak a kir. adófelügyelnek, eljárásukról a pénz-

ügyminiszternek jelentést tesznek. A tárgyalásoknál a kir.

adófelügyelk vagy helyetteseik hatáskörébe tartózó teen-

dket külön megbízatás nélkül is végezhetik. Ennek folytán

minden tárgyalásról külön értesítendk.

A kártalanítási eljárásra vonatkozó összes nyilatkoza-

tok, nyugták, beadványok és azoknak mellékletei, határozatok,

felebbezések és esetleg az állam tulajdonába kerül ingatla-

nok átruházásai bélyeg- és illetékmentesek.



A községi elöljárók teendi az 1888-ik évi 36. t.-ez. ital-

mérési regálejog kártalanítása körül.

A községek, melyek az italmórósi jogot törvényeink

értelmében gyakorolták, szinte kárpótlásban részesitendk,

mert a törvény feljogosította azokat, hogy a földesúri ital-

mérési jog mellett félévig, Erdélyben három hóig saját borai-

kat kimérhessék, és ezen jogot gyakorolhatták és gyakorol-

ják most is. E jog abban különbözik a földesúri jogtól, hogy

a földesur mint önálló tulajdonos, tehát physikai személy,,

gyakorolta és gyakorolja ezen jogot, a község pedig mint jogi

személy — miután a község tagjait nem egyenként, hanem
összesen illeti. Azért náluk a kárpótlásnak a törvény szerint,

mig a többi regáletnlajdonosokná) nemesi jogon vagy kivált-

ságnál fogva kell történni. Sok helyen azonban a földesúri

italmérési jog a község italmérési jogával együttesen adatott

bérbe és ekkor a bérleti összegbl azon aránylagos rész illeti

ket, a mily részt az összes községi határból bírnak. Vagy a

hol a község maga házilag kezeli vagy bérbe adja, ez után

nyert jövedelem szerint.

A községeknek, mint jogi testületeknek járó kártalaní-

tás mint községi közvagyon nem egyeseknek, hanem magá-

nak a községeknek és pedig kötményezett, azaz korlátolt köt-

vényekben adatik azért, mert a község azon kártalanítási

összeggel nem rendelkezhet, hanem annak hováforditása.

illetleg forgalomba hozatala iránt az illetékes hatóság enge-
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délyére van szüksége. A forgalombahozataltól tehát nincse-

nek elzárva, mert ezáltal módot kellett nyújtani az iránt*

hogy egyrészt papirjaikat az értékcsökkenés esélyeitl meg-
óvhassák, másrészrl, hogy a község érdekében, illetleg

hasznára szolgáló beruházásokat, befektetéseket eszközölhes-

senek, a mely kiadások fedezésére kártalanítási kötvényeikben

rejl tke kedvezen felhasználható.

Az állami italmérési jövedék behozatala folytán adandó

kártalanítási eljárásnál a községi elöljáróknak fontos teen-

dik vannak, nekik kell mindenekeltt a község érdekeire fel-

ügyelni, a községet, mint jogi testületet illet kártalanítás-

nál eljárni.

A kártalanítást tehát csak azon jövedelem után kapják,

a melyet adó alá 1881—1885. években bevallottak. Azon jog

után azonban, a melynél fogva a bor, sör és égetett szeszes

folyadékok után adót szedhettek, mint az italméréstl külön

álló jövedelem után kárpótlást nem igényelhetnek, mert ezen

adószedhetési jog italmérési jogot nem képezvén, ezen jognak

gyakorlatából ered jövedelemért nem kártalaníthatok.

A községeknél az italmórósi jog alapjának helyessége

az 1836 : 6. t.-cz.-ben gyökerezvén, az már kérdés tárgyát

nem képezheti, hogy az italmórósi jog illeti-e a községet.

A törvény csak azon italmórósi jogot veszi tekintetbe,

a mely gyakoroltatott, s a melynek jövedelme után adó fizet-

tetett; a hol adó nem fizettetett, ott jövedelem sem tételez-

het fel : mibl következik, hogy a törvény nem magát az

italmórósi jogot, hanem annak gyakorlatát veszi figyelembe,

mert a törvény azon fontos elvet mondotta ki, hogy a kárta-

lanítási jogosultságra nem elégséges a jognak létezése, a

melynek megszüntetéséért kárpótlás adandó, hanem mulhat-

lanul megkivántatik annak gyakorlata is
;
igy az kárpótlást

nem követelhet, a ki az italmérési jogot nem gyakorolta.



XXIX

Ebbl következik, hogy a kártalanítás tárgyát csak

azon haszon, jövedelem képezheti, a melytl az italmérósi jog

tulajdonosai el fognak esni. Jogtalanság lenne tehát, ha azok

ezen haszontól kártalanítás nélkül fosztatnának meg.

Tehát az italmérési jogból jövedelemnek kellett lenni^

a melytl adó fizettetett. Akármelyik adónem jövedelmébe

volt is az felvéve, csakhogy kitnjék az, hogy az italmérési

jövedelem is meg volt adóztatva.

Fteendje tehát a községi elöljáróságnak, illetleg

jegyznek, összeszedni azon adatokat, a melyek az ital-

mérési jog jövedelmét tisztán eltüntethetik, vagyis azon jö-

vedelmet, a melyet 1881 —1885. években adó alá bevallottak*

és ezen adatokat bejelentésökhez mellékelni. Ezen bejelentést

f. év aprilhó 30-áig az illetékes adófelügyelhöz kell beadni.

Az italmérési jogot a község vagy maga gyakorolta,

azaz házilag kezelte, vagy haszonbérbe adta.

Ha a kö/sóg maga gyakorolta az italmérési jogot, errl

számadást kellett vezetni, a melybl ki fog tnni azon jöve-

delem, a melyet a község ezen jogból bevett. Számadásnak

pedig nem tekinthet azon egyszer jegyzék, a melyet a biró

netán a maga számára vezetett, hanem azon számadás, a

melyet a képviseltestület átvizsgált, helybenhagyott s a

megyei hatóság által felülvizsgáltatott és helybenhagyatott.

Ha pedig bérbe volt adva, akkor a bérszerzdés tünteti

azon hasznot, melyet a község az italmórési jog után élvezett,

A bérletnél több tekintetek lesznek irányadók, ugyanis

:

Az adót vagy maga a község fizette, vagy a bérl. Az

elbbi esetben az adó nem számittatik a kártalanítási ösz-

szeghez, hanem csak azon jövedelem vétetik, a melyet a köz-

ség magánkezelés utján, vagy a bérletbl bevett. Ha pedig az

adót a bérl tartozott viselni a nélkül, hogy az a bérleti ösz-

szegbe beszámíttathatott volna, akkor ezen a bérl által fizetni

kötelezett idóösszeg is a kártalanítási összeghez hozzá szá-

mittatik.

A kártalanítás alapját rendszerint maga a jog után az



1882—1886. évi deczember bó 31-ón adó alá vont összes jöve-

delemnek egy ötödrésze képezi. Ezen alapból kezelési költsé-

gek fejében 10% leyonatik. Az eképen megállapított tiszta kár-

pótlási alapnak húszszoros összege képezi a kártalanítás teljes

összegét.

A kiszámítás tehát eképen történik:

1881 -ik évben a község jövedelme volt az italmérési jogból 100

1882 „

1883 „

1884 „

1885 „

V)

n

11

71 11 11 11

v un
17 71 11

11 11 11

71 71

71 71

1\ 11

Összesen

200

150

150

200

800

Ezen összegnek ötödrésze levonatván, marad 160 frt.

Ebbl 10% levonatik, marad ennek 144 frt. Ennek
20-szoros összege teend 2880 frtot.

Ezen jog után fizettetett : 1882-ben 25 frt

1883-

ban 50 frt

1884-

ben 38 frt

I885*ben 38 frt

1886-ban 50 frt.

Ha pedig a bérl fizette az adót, az is hozzászámittatik

eképen

:

1882. állami adó 25 frt, községi 5 frt

1883. „ ,,
50 „ ,,

10 „

1884. „ » 38 „ » 7 »

1885. „ » 38 „ » 8 „

1886. „ * 50 „ . 10 „

Összesen 227 frt

5 évi bérlet 800 frt

1027 frt

ötödrésze tesz 205 frt 40 kr.

Ennek 20-szoros összege teend 4108 frtot.

Az a kérdés merül fel, hogy azon községek, a melyek a

xegálejogot megváltották, kártalanitandók-e ? A törvény 29.

p.) kimondotta, hogy azon községek is, a melyek az italmé-
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rési jogot mint jogi személyek gyakorolták, szintén kártala-

nítandó^ tehát jogos és igazságos, hogy k is kártalanittas-

sanak akép, a mint adójövedelmöket bevallották,vagy ha bebi-

zonyítják, hogy több jövedelmök volt, mint a mennyi akkor

annak alapján adó alá be volt vallva.

Az italméresi jövedelem akármin adó czimén, tehát

akár jövedelmi, akár tkekamat, akár járadékadó alapjául

megállapított jövedelem szerint lehetett megadóztatva, csak

ki legyen tüntetve az, hogy az italmerési jog jövedelme vala-

melyik adónembe volt foglalva.

Ha tkekamat és járadekadó alapjíul megállapított

jövedelem szerint volt megállapítva, akkor, ha az italmerési

jog bérbe volt adva, de a bérl nem tartozott az adót a ha-

szonberi összegen felül fizetni és ba fizette is, az a bérösszegbe

be nem számíttatott, vagy ha az italmérési jog jövedelme egy-

magában, más jövedelemtl elkülönítve, vagy ha más jogok-

kal együtt, de külön-külön volt bevallva, akkor az italmérési

jog után megállapított jövedelem, mely öfc óv alatt minden

egyes évben a tkekamat és járadékadó alapját képezte, ki-

iratik és összeadatik, és az igy összeadott összegnek ötödrésze

képezi a kártalanítás alapját. Ha azonban az italmérési jog

jövedelme egyik, vagy másik évben nem volt megadóztatva,

csak azon évek jövedelme számittatik, a melyekben attól adó

fizettetett, p. o. ha az 5 óv közül csak két évben volt meg-
adóztatva, ezen két év jövedelme számittatik a kártalanítás

alapjául.

Ha pedig a bérösszegen felül az állami, törvényhatósági

vagy községi adót a bérl tartozott fizetni és az adókiszabás

adataiból kitnik, hogy a bérl által fizetett ezen adók nem
számíttattak a kiszabás alapjául szolgáló jövedelemhez, akkor
a bérl által fizetett ezen adók összege az adójövedelem ösz-

szegóhez számittatik, p. o. az öt évi adójövedelem tett 800

frtot, a bérl által fizetni kötelezett adó 5 évre tesz 100 irtot,

ez a 800 írthoz hozzászámítva tesz 900 frtot, ennek ötödrésze

vagyis 180 írt, ebbl 10% le, marad 432, ez adja a kártalani-
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t ás alapját, ennek húszszoros összege vagyis 8640 frt képezi

a kártalanítás teljes összegét.

Ha pedig az adóban nem egyedül az italmérési jövedelem,

hanem annak hasznosítására szolgáló ingatlanok, p. o. épü-

letek, szántóföldek, rét, legelért fizetett bérösszeg utáni adó

is benfoglaltatik, mindenekeltt azt kell tisztába hozni, hogy
ezen ingatlanok fentartási költségei az italmórési jog és in-

gatlanok együttes adójövedelem megállapitásánál levonat-

tak-e vagy nem. ha le nem vonattak és azokat nem a bérl
tartozott viselni, levonandók, p. o. az épületek javítására, k-
mives, ács, lakatos munka, vagy földeknél a sánczolás, árko-

lás, gát stb, készítés költségei levonandók.

Ezeknek levonása után az állapítandó meg, hogy az

adójövedelembl mi esik magára az italmérési jogra. Itt tehát

a községi jegyznek arra kell törekedni, hogy keresse, illet-

leg szedje össze azon adatokat, a melyek által az ingatlanok

jövedelme az italmérési adó jövedelmétl elkülöníthet le-

gyen. Ezen adatok az adóbevallási ivek, kivetési lajstromok,

adókönyvek, bérszerzdések stb., ezekbl tnik ki azon kü-

lönböz jövedelem, a melyre az adó a jövedelem különböz-

sége szerint ki volt vetve, mert meglehet, hogy a bevallási

ivekben külön volt kitüntetve mindegyik jövedelem,— az adó

pedig mindegyik után nem külön, hanem együttesen vette-

tett ki, — tehát most mindegyiket külön kell választani és

igy megállapítani az ingatlanok jövedelmet.

Ha pedig az tnik ki, hogy némely években az italmó-

rési jog jövedelme .az ingatlanok jövedelmétl elkülönítve

lett bevallva, csak a késbbi években foglaltattak össze, akkor

azon év vagy évek adatai, melyben vagy melyekben elkülö-

nítve voltak, fognak irányadóul szolgálni.

Szóval itt minden körülmények pontosan megvizsgá-

landók, hogy az együttesen megadóztatott adójövedelembl

mennyi esik külön az italmérési jogra, mennyi az ingatla-

nokra, mit a bér, haszonbér, egyéb szerzdések és okiratok-

nak adataiból lehet kipuhatolni.
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Ha az italmérési adó jövedelmével az ingatlan adó jöa

vedelme vagy adója egy összegben vettetett ki, ezen két adó-

nemet úgy kell elkülöníteni, hogy a tökekamat és járadék-

adó kivetésére tett bevallások a kivetett adójövedelemmel

összeegyeztetnek és ha itt az ingatlanok utáni bér vagy ha-

szonbér külön-külön lett eladva, e szerint kell azután a két

adónemet egymástól elválasztani, illetleg az ingatlanok

együttes jövedelmébl levonni (m. ut. 10. §.) Az elz vagy a

következ evek adatai is a bevallás alapján megállapított ada-

tok szerint állapíttatnak meg, — ha azokban az években nem
különittettek el, — és azon évek adatai, a melyekben az ital-

mérési jog és az ingatlanok adójövedelme külön-külön voltak

eladva, irányadóul szolgálnak azokra az évekre is, a melyek-

ben el nem voltak különítve.

Lehet még az ingatlanok utáni bér,haszonbér, s más szer-

zdések,okiratokat is átvizsgálni, hogy azokból nem lehet-e ki-

venni, hogy az együttesen megadóztatott jövedelembl mennyi

adójövedelem esik az italmérési jogra s mennyi az ingatlan

adó jövedelmére. Ezeknek tisztábahozatalára szolgálhatnak

még a becslevelek, hagyatéki és más leltárak, adásvevési,

egyéb átruházási szerzdések, tz- és más kár elleni biztosítás

alkalmával eszközölt bevallások, úgy a tke-értéket feltün-

tet okiratok.

Ha a fent eladott módok egyike vagy másika által az

ingatlanok jövedelmét megállapítani sikerült, ez az italmó-

rési jog és az ingatlanok jövedelmébl levonatik és igy a jö-

vedelem el van különítve.

Ha pedig az ingatlanok értéket elkülöníteni nem sike-

rült, akkor a kártalanítás alapjául a tkeérték szolgál.

Ha azonban az 1882— 1886. éveknek nem mindegyiké-

ben voltak az ingatlanok az italmérési joggal bérbeadva,

vagy máskép átadva, akkor a kártalanítás összege akkóp álla-

pítandó meg, hogy az 1882— 1886. évek mindegyikére külön-

külön állapittatik meg és az ezen évek kártalanítási

KASSAY : REGÁLÉK. 10
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összegébl — a melyekben az ingatlanok az italmérési jog-

gal egybe voltak kapcsolva — az ingatlan tke értéke levo-

natik, az igy nyert kártalanítási összegek összeadatnak és az

összeadott összeg ötödrésze képezendi a kártalanítás alapját,

p. o.

:

Rékas község az italmérési jogot haszonbérbe adta a

község tulajdonát képez 10 hold tiddel 1882— 1884-ik évig

vagyis két évre 200 írtért 1884—1886. évig, vagyis három
évre, csak az italmérósi jogot adta bérbe földek nélkül 200

írtért, itt a kiszámítás ez

:

A kataszteri tiszta jövedelem tesz 1884. évre 1 hold

után 3 irtot, 10 hold után 30 irtot, két évre tesz 60 irtot, —
ezen jövedelem veend az elbbi évekre is, mert ezekben még
az uj földadó nem lépett életbe. A haszonbér az italmérési

jogért az ingatlannal tesz két évre 400 irtot, ebbl levonandó

a földadó-jövedelem 60 frt, marad 340 frt. Ehhez most hozzá-

jön a 3 évi (200 évenként) 600 frt haszonbér — összesen tesz

tehát 940 frtot. Ennek ötödrésze tesz 188 irtot, levonandó

ebbl 10°/o» ez tesz 18 frt 80 krt, marad 169 frt 20 kr., ennek

húszszoros összege, vagyis 3384 frt leend a kártalanítás teljes

összege.

Ha azonban az ingatlanok jövedelme meg nem állapít-

ható :

akkor annak tkeértéke állapítandó meg és ezen

tkeérték a jog és ingatlan együttes jövedelmébl vonatik

le, p. o. az italmérósi jog a legelvel vagy kertekkel volt

bérbeadva 300 frt 1882—1884. vagyis két évre az ingatlanok

jövedelme meg nem állapítható, akkor az ingatlan megbe-

csülteik vagyis tkeértéke megállapittatik, p. o. az ingatlan

értéke 100 írtban állapíttatott meg, — a kártalanítás összege

tehát eképen állapittatik meg

:

1882. évben az adójövedelem tett 300 frtot

1883- , , ,
300 „

600 frt
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ebbl levonatik az ingatlan tke értéke 100 frt

marad 500 frt

1884. évben 200 frt

1885. évben 150 frt

1886. évben 200 frt

1050 frt

Ennek ötödrésze szolgál a kártalanítás alapjául.

Ha azonban az ingatlanok tkeértéke meg nem állapít-

ható, akkor az 1888. évi XLV. t.-cz. 4. §. alapján tkeértékül

az ingatlannak legkisebb értéke veend, mely következleg

állapittatik meg

:

Földbirtoknál az 1886. évre megállapított kataszteri

tiszta jövedelemnek húszszoros értéke képezi — de ha ez va-

lamely ártéri községben fekszik, a vizszabályozási költségek

levonandók, hacsak ezek már a kataszteri tiszta jövedelem

megállapításánál le nem vonattak.

Ha azonban az ingatlanok nem 18S6. évben, hanem innen

visszafelé 1882. évig voltak az italmérósi joggal egybekap-

csolva, akkor azon év kataszt. tiszta jövedelme vonandó le, mely

az 1886. évhez legközelebb esik
;
igy ha az 1883. és 1882. évnek

tiszta jövedelme volna levonandó, az 1884. évi tiszta jövedelem

veend, mert 1883. és 1882. években a földadó kataszter még
nem volt életbe léptetve, p.o. : Ha az italmérósi jog az ingat-

lannal együtt 1882—1885. években volt haszonbérbe adva

200 írtért, s az ingatlan értéke meg nemjállapitható, akkor a

levonandó legkisebb érték igy számittatik ki . A kataszteri

tiszta jövedelem 1884-iki szerint vétetik, ez tesz 20 frtot,

négy évre tesz 80 frtot, miután annyi évben veend fel a kát.

jövedelem, a hány évben az ingatlan az italmérési joggal

egybe volt kapcsolva, tehát 4 év, ez tesz 80 frtot, ennek ötöd-

része tesz 16 frtot, ennek húszszoros összege tesz 320 frtot,

négy évre 800 frtot, ebbl levonatik a 320 frt, marad 480 frt.

Ennek ötödrésze tesz 96 frtot, ebbl levonatik 10%, marad

86 frt 40 kr. 1886. évben külön az italmérési jogért 200 frt

fizettetett, ennek ötödrésze tesz 40 frtot, ebbl levonalván

10*
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10% vagyis 5 frt, marad 35 frt, ezen összeg hozzáadatik a

fentebbi 86 frt 40 krhoz, teend 122 frt 40 krt, ennek húsz-

szoros összege vagyis 2448 frt teendi a kártalanítás teljes

összegét.

Ha pedig azitalmérési joggal épület volt haszonbérbe

adva, akkor a házbéradó alá tartozó házaknál az 5 év mind-

egyikében a házbéradó alapjául vett tiszta jövedelmek egy-

ötöd részének Budapiest fvárosban 16-szoros, ó-budai részében

és hozzátartozó községekben 15-szÖrös, másutt 12-szeres ösz-

szége; p. o. az itálmerési jogért épülettel fizettetett haszonbér

1882. évben 200 frt, a házbéradó tett 10 Irtot

; 1883. -ji 2CO „ *
'

-•

„ 15 „

: 4884. „ 200 „ „ * 15 „

1885. 300 , „ , 20 „

1886. » 300 *
*

, „ 20

1200 frt 80 frt

A 80 írtnak ötödrésze tesz 16 frtot, ennek 12 szeres

összege tesz 182 frtot. Ezen összeg tehát az 1200 írtból levo-

natván, marad 1018 frt. Ennek ötödrésze tesz 203 frt 60 krt;

ebbl levonatván 10% 20 frt 30 kr, marad 182 frt 40 kr.

Hinnék húszszoros összege, vagyis 3648 frt, leend a kártala-

nítás teljes összege.

Házosztály alá tartozó házaknál az 1882—1886. évi

deczember 31. terjed 5 évre mindegyik évet megelz évre

kivetett házosztályadónak a földtehermentesitéssel együtt

hatvanszoros összegének egy ötödrésze, tehát az 1882-ik évnél

az 1881, az 1883-ik évnél az 1882, az 1884. évnél az 1883,

az 1885-ik évnél az 1884, az 1886-ik évnél az 1885 évre kive-

tett házosztály adó veend fel.

Részben házbéradó, részben házosztályadó alá tartozó

házaknál a fentebbi két pontban meghatározott átlagos ösz-

szegek együttes összege. Ha valamely házbéradó alá tartozó

házra házosztályadó vettetett ki, azon legkisebb érték, mely-

nek le kell vonatni, a házbóradó alapján állapítandó meg, p*

Ha az 1882—1886. évek egyikében vagy másikában az
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.italmérési joggal a ház nem volt átadva, akkor a házérték

csak azokban az években, a melyekben át volt adva, külön-

külön számítandó ki, aztán ezek az összegek összeadatnak és

öttel elosztatnak.

Ha az italmérési joggal más jogok, mint malom-, vásár-

vadászati, hid- vagy révvám-jog vagy más hasonló jogosítvá-

nyok, továbbá tkék jövedelme, vagy az italmóréstl külön-

böz jogok és jogosítványokért járó bérösszeg utáni adó- is

bennfoglaltatik, akkor azt kell kideríteni, hogy az italmérési

joggal átadott ingatlanok fentartási költségei az együttes

adójövedelem megállapításánál nem vonattak-e le ? ha lenem

vonattak, azok mindenekeltt levonandók, de ha a bérl tar-

tozott a fentartási, illetleg javítási költségeket viselni, le-

vonásnak nem leend helye.

Ezután megállapítandó maga az italmérési jog jöve-

delme, vagyis az a többi, az italmérési joggal együtt megadóz-

tatott jogok adójövedelmétl elkülönítend, — ezen jogok

adójövedelmének levonása után fenmaradt összegek összeadat-

nak és ezen összeadott összegeknek ötödrésze képezi a kárta-

lanítás alapját.

A bevallási ivek úgyszólván itt nélkülözhetlenek, mert

ezen bevallási iveknek, illetleg adatoknak a megállapított

adójövedelemmeli összehasonlításából lehet kideríteni az

italmérési jogtól különböz jogok és jogosítványok jövedel-

meit és a tkék kamatait, a melyek a bevallásokban külön-

külön adattak el, de azért azokra az adó nem külön-külön,

hanem együttesen vettetett ki
;
eképen tehát az italmérési

adótól különböz jogok és jogosítványok jövedelmei össze-

adatnak és az együttesen megadóztatott adóösszegbl levo-

natnak, s a fenmaradt összeg esik az italmérési jog adójövel-

mére. Ezen adatok szerint lehet a bevallást vagy az adójöve-

delem megállapítását megelz vagy követ évek adójöve-

delmét is kiszámítani.

Az elkülönítés eszközlésére felhasználhatók még az ital-

mérési jog és más jogokra vonatkozó, okiratok, mint becsle-



XXXVIII

velek, hagyatéki és más leltárak, bér, haszonbér, adásvételi,

csere- szerzdések, ajándékozási okiratok, a tkékrl kiállított

adóslevelek és más kötelez okiratok, a melyek adatul szol-

gálhatnak arra, hogy az együttesen megadóztatott jövedelem-

bl mennyi esik magára az italmérési jogra. És ha a fent el-

sorolt adatok a fent elsorolt jogok jövedelmét csak egy

évre tüntetnék is ki, ezen egy évben kitett összeg a többi

évekre is alkalmazható, ha a többi évekétl nagy eltérést nem
mutatna. Ezen bizonyítékokat tehát a községnek az italmérési

jogának kártalanítására vonatkozó igényének megállapítása

tekintetébl jelentéséhez kell mellékelni.

A becslevelek, leltárak, szerzdések nagy szerepet ját-

szanak az italmérési jog vagy ezzel együttesen átadott ingat-

lanok vagy tkék értékének megállapítására.

A fent elsorolt okiratok nemcsak magának a község-

nek mint jogi testületnek érdekére vonatkoznak, hanem vo-

natkozhatnak a községben lakó más regaletulajdonosok érde-

kére is, és azért ha ezek valami felvilágosításért hozzájuk

fordulnak, a fent elsorolt jogok, tkék hasznavehetsége és

jövedelmezsége iránt felvilágosítást, illetleg az adatokat

kiszolgáltatni tartoznak, mert k ismerhetik leginkább a

helyi viszonyokat, k tudhatják legjobban, hogy a községben

lev épület, malom, hid, vám, róvjog mennyit jövedelmezhet

evenként.

Azon általános szabályok alól, mik a kártalanítás mér-

vének megállapítására, s a kártalanítás alapjául szolgáló jö-

vedelem kiszámítására felállittattak, a törvény több rendbeli

kivételt tett és pedig részint a kincstár érdekében, részint a

regale-jogosultak érdekei tekintetében.

Az államkincstár érdekében a törvény csak egy kivéte-

les kedvezményt engedett, t. i. azon esetre, ha a jövedelem

félrevezetési szándékból túlságosan nagynak tíintettetett el
(törv. 5. sz. rend. 13. §).

A jogosulták kérelmére több kedvezményt enged, és

pedig,midn oly esetek merülnek fel, a melyekben az italmérési
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jog a jogosított hibáján kívül nem jövedelmezhetett any-

nyit, mint jövedelmezhetett volna. Ezek következk:

midn közbiztonság tekintetébl (p. midn a korcsma,

mely gyanús egyéneknek szolgál gyülhelyül, hatóságilag

megszüntetett, vagy téves hatósági intézkedés idézte el a

jövedelemcsökkenést.

Ha az 1882 —1886. év végéig az italmérési jog után

jövedelmi, illetve tkekamat és járadékadó nem fizettetett

ugyan, de a jogosult bebizonyítja, hogy vagy bérlje kere-

seti, házbór vagy egyéb adójába az italmérési jog jövedelme

is felvétetett és igy a jövedelem is meg volt adóztatva, akkor

az ezt igazoló okiratok melléklendk.

Ha a jogosult az italmérési jogot az 1882. évi január

hó 1-e óta az államtól vette meg.

Ha a jogosult bebizonyítja, hogy az italmérósi jogból

több jövedelmet vett be, mint a mennyi adó alá bevallva

volt és ezen állítását 1886. évi deczember 81. eltti idbl
ered hiteles szerzdéssel, számadással és hitelt érdeml ada-

tokkal (p. o. tanukkal) igazolja. Ha azonban a jogosultnak

ilyen okiratai nincsenek, 1889. áprilhó 30-ig Írásban bejelent-

heti, hogy hitelt érdemllegbe fogja bizonyítani, hogy na-

gyobb jövedelmet vett be, mint a mennyi után az adót fizette.

A közbiztonsági tekintetekbl vagy nyilván tévesen

kiadott hatósági intézkedés miatti jövedelemcsonkitása ese-

tében írásban melléklend vagy megjelölend a csökkenést

okozó hatósági vagy téves intézkedés. A jövedelemcsorbulás

valósága pedig bérszerzdésekkel, bérleengedésekkel, áruvé-

teli jegyzékekkel vagy hasonló bizonyítékokkal igazolandó.

Ezeknek hiányában

a jogosult igazolhatja a kártalanítás összegét a szom-

szédos s hasonló természet italmérési jog tekintetében,

ugyanoly körülmények vagyis a jövedelmezséget befolyá-

soló hasonló viszonyok között lev községek hasonló termé-

szet italmérési jog figyelembevételével. A hasontermészetü

italmórési jog midn a másik község is hasonló jogon gya-
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korolta az italmérési jogot, úgy mint urbér vagy törvénynél

fogva, nemesi jogon és nem mint úrbéri község. Ugyanily kö-

rülmények között lév községek azok, melyek hasonló lélek-

számú, foglalkozású, esetleg nemzetiség lakossággal bírnak,

egyenl közlekedési vonalai (vasút, gzhájó, országút) vannak,

illetleg ily vonalak mentén közel valamely nagy városhoz,

fürd, bucsujáróhely vagy városok közelében feküsznek, mi

egyiket nem befolyásolja jobban, mint a másikat, s nincs ok,

a mely miatt egyiknek italmérési joga többet jövedelmezzen,

mint a a másiknak.

Ha az italmórési jog után jövedelmi, illetve tkekamat-

és járadékadó nem fizettetett, de a jogosult által a kereseti,

házbér, vagy egyéb adóösszegbe az italmérési jog jövedelme

is felvétetett ezen esetben a bejelentéshez melléklend a

bér, haszonbóri szerzdés vagy más okirat, mely azt igazolja,

hogy azon adóba az italmérési jog jövedelme is felvéve volt

és akkor a bejelentéshez csatolandó az adóbevallás, adókönyv,

adólajsfcrom vagy adókiszabási irat, ezek kiszabásánál hasz-

nált adatok, vagy ha azokat csatolni nem lehetne, azokra a

hatóságokra, melyeknél van és a számokra hivatkozni elég,

— továbbá a felszólamlási bizottságok, törvényhatósági és a

közig, bíróság tárgyalási rovatai, jegyzkönyvei, melyekbl
kitnjék az, hogy az italmérósi jog jövedelme után valami-

féle adó fizettetett és hogy azok alapján kiszabott adó alap-

jául az italmórési jog haszna is szolgált.

Ha a község az italmérési jogot az államtól az 1882.

évi január 1. eltt vette meg, ezen esetben a kikötött vételár

képezi a kártalanítás összegét, de csakis akkor, ha a vételár

egyedül magáért az italmérósi jogért s nem egyúttal az ital-

mérés hasznosítására szolgáló ingatlanokért vagy egyebekért

is adatott. És ha az ingatlant s egyebet az érdekeltek meg-

tartani hajlandók, azoknak a vételárból levonandó értéke

egyezség utján állapítandó meg, — ha meg nem egyeznek, a

vételár képezendi a kártalanítás alapját
;
ellenben ha a vevk
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az ingatlanokat az állam birtokába visszabocsátani akarják,

akkor a teljes vételár kópezendi a kártalanítandó értéket.

A jogosult bejelentéséhez köteles csatolni azadásvevési

szerzdést, árverési, illetleg ajánlati jegyzkönyvet vagy

más okiratot, mely azt igazolja, hogy az italmérési jogot az

államtól mi módon vette meg, továbbá egy nyilatkozatot az

iránt, hogy az ingatlant mire becsüli.

A törvény végre még azon kedvezményt is nyújtotta a

regaletulajdonosoknak, hogy megengedte, hogy a tényleg be-

folyt, de be nem vallott jövedelem után is adassék kártala-

nítás, de annak bebizonyítását szigorúan arra szorította : ha a

jogosult 1886. decz. 31. eltti idbl ered s hitelt érdeml,

közjegyzileg vagy két tanú által aláirt szerzdést, melynek

1886. évi decz. 31. eltti kelte pénzügyi vagy hatóság által

reá vezetett megjegyzése által igazoltatott, vagy számadáso-

kat, avagy más hitelt érdeml írásos adatokat felmutatni tud,

és ezenkívül az italmérési jog tekintetében ugyanoly körül-

mények között lev községet kell megjelölni, melyben a ha-

sonló természet italmérési jog után 1882— 1886. évben adó

alapul elfogadott jövedelem aránylag nagyobb, mint az itt

szóbanforgó jog után ugyanazon évben megállapittatott.

A községnek azon körülmény t, hogy nagyobb jövedelme

volt, mint az adó alá bevallott jövedelem, hatóságilag felül-

vizsgált oly számadásokkal kell igazolni, melyekbl vilá-

gosan kitnik,hogy az 1882— 1886. évi idszakban vagy annak

azon éveiben, amelyekre a számadások vonatkoznak, az ok-

irattal igazolni kívánt jövedelem tényleg megvolt, tehát azon

magasabb jövedelemnek, a melyre a kártalanítás czéloztatik,

az öt évben, vagy azoknak egyikében vagy másikában meg
kellett lenni.

Ezen eset következ lehet : a község körülbelül az

italmérési jogból beszedhet jövedelmet vallotta be, vagy

valódi jövedelmüket a nagyobb adófizetés kikerülése végett

be nem vallotta, a község a házilag kezelt italmérési jogból

sokkal több jövedelmet szedett be. És miután ezen házi
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kezelésrl számadásokat tartozott vezetni, a melyeket éven-

ként a képvisel testület átvizsgált, melyet azután jóváhagyás

végett a megyei hatósághoz felterjeszteni köteles volt, mely az-

után jóváhagyási záradékkal elláttatván — a községnek visz-

szaküldetett s ily számadás kétségtelenné teszi az italmérési

adójövedelemnél — a bevett jövedelemnek magasabb voltát,

mert ezen számadás igazolja egyszersmind azt, hogy a község

korcsmájában mennyi fogyasztatik el, mi volt az ára, mennyi

kiadása volt a községnek, mennyit vett be, ezekbl tehát a

jövedelem mennyisége tisztán kivehet. És habár ezen adatok

kétségtelenül igazolják a községnek az italmérési jogból be-

vett nagyobb tiszta jövedelmét, a törvény ennek kimutatásával

nem elégedett meg, hanem megkivánja, hogy a község nevezzen

meg egy oly szomszédos községet, mely hasonló italmérési jog-

gal, soly körülményekkel bir, melyben a hasontermészetü ital-

mérési jog után 1882— 1886. évben elfogadott jövedelem

aránylag nagyobb az itt szóban forgó jog után megállapítottnál.

Azon jogosultaknak a kiknek írásbeli bizonyítékaik nin-

csenek, a melyekkel a kérdéses nagyobb jövedelem tényleges

élvezetét igazolni képesek volnának, megengedte a törvény,

hogy írásban bejelenthessék a bizonyítás módozatát, arra

nézve, hogy nagyobb jövedelmet vettek be, és pedig okiratok-

kal vagy két tanú egybehangzó vallomásának felajánlásával

bizonyíthassák a tényleges jövedelem nagyságát, és ezenkí-

vül azt, hogy miért nemrendelkeznék a nagyobb jövedelem

igazolására szolgáló írásos bizonyítékokkal.

Ezenkívül lehet a tényleges nagyobb jövedelmet a bor,

sör és szesz fogyasztására vonatkozó fogyasztási adó adatai-

val (bárcával) szesznél áru kiviteli jegyzékekkel, számlákkal

igazolni, vagy legalább valószínvé tenni, hogy miért nincse-

nek a nagyobb jövedelem igazolására szolgáló bizonyítékai.

A törvény szerint a fent elsorolt adatok bizonyítékul csak

akkor fogadhatók el, ha azon okiratok 1886. évi december hó

31-ike eltti idbl erednek, és 1889. évi april hó 30. az illeté-

kes kir. adófelügyelnél vagy helyettesénél beadatnak.
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A községi elöljáróknak teendit— melyeket a kártalanítási

eljárásnál — akár maguk ügyében, akár a regále-jogosultak ér-

dekében kell tenniük, rövid vázlatban eladtuk. A fent el-

adottak szerint tájékozhatják magukat, hogy mily okiratokat

kell beszerezniük a községnek, mint jogi testületnek igényei

érvényesítésére.

Midn a szomszédos községek nagyobb jövedelmének meg-

állapítása végett az italmérési jog jövedelmének kimutatására

felhivatnak, kötelesek bizonyítani, hogy úrbéri jogon gyakorolja

az italmérési jogot, hány lakossal bir a község, min nemzetisé-

gek, mi a foglalkozásúak a lakosok, mely vonalak mentén, vagy

valamely nagy város, fürd, bucsújáró hely vagyvárosok közelsé-

gében fekszenek, birnak-e számadásokkal, bér, haszonbéri

szerzdésekkel, a melyekkel igazolhatják az italmérési jogának

jöv edelmezöségét.

A község hatósága területén gyakorolt italmérési jog

kártalanítása iránt folytatott tárgyalásra — ha azon mint jo-

gosult érdekelve nincs, és külön megidézve nem volt is,— kép-

viselje által megjelenni jogosítva van, a képvisel minden jog

kártalanítását illetleg megteheti megjegyzéseit, kívánhatja,

hogy azok jegyzkönyvbe vétessenek, köteles azonban az adó-

felügyel által hozzá intézett kérdésekre felelsség terhe alatt

felvilágosításokat adni. A községi képviselk azonban az adó-

felügyel határozatai ellen nem felebbezhetnek.

A községi közegek kötelesek az italmérési jogok kárta-

lanítására vonatkozó adatok beszerzésénél a kir. adófelügyel

megkeresését haladéktalanul teljesíteni.

Bejelentési minták.

Tekint, m. kir. adófelügyel ur

!

Az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888: 36. t. e.

rendelkezése értelmében alólirt község, mint jogi személy

ezennel bejelenti kártalanítási igényét Yeröcze községbeli

8. sorszám alatt, nagy-utcában a község tulajdonát képez
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épületben törvénynél fogva (úrbéri jogon) gyakorolt tulajdo-

nát képez italmérési jogra, mely után

1882. évben 20 húsz frt italmérési adót

1883. „ 20 húsz „ „ „

1884. „ 30 harmincz „ „ „

1885. „ 40 negyven „ „ „

1886. » 40 negyven „ » ,

fizetett, és a melybl mint kizárólag tisztán az italmérési jog

jövedelmét az

1881. évben kétszáz frtot élveztem

1882. „ kétszáz
„ „

1883. „ háromszáz „ „

1884. háromszáz „ „

1885. „ háromszáz „ „

És mely tiszta jövedelem

átlagát ezerháromszáz frtot kérem a kártalani-

tás alapjául elfogadni.

Az ez irányban tartandó tárgyalásokra meghívni kérjük Bo-

dor János ügyvéd urat, mint képviselnket, 1. Kocs, u. p. helyben.

N. N. k. jegvz. N. N. községi biró.

Ha a bérl tartozott az adót fizetni.

Tekint, m. kir. adófelügyelöség

!

Az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888: 36. t. c.

rendelkezése értelmében alólirt község ezennel bejelenti kár-

talanítási igényét Legénd községében 20. sorszám alatt, Kis-

utcában fekv a község tulajdonát képez épületben a törvény

értelmében urbéren gyakorolt, a község tulajdonát képez
italmérési jogra, mely után az

1882. évben húsz frt italmérési adót

1883. „ húsz „ n „

1884. „ harmincz „ , »

1885. « harmincz „ „ „

1886. » harminczöt „ „ »

fizetett, melybl tisztán az italmérési jog jövedelmet



1881. évben kétszáz irtot élvezett

1882. , . kétszáz „

1883. „ háromszáz , „

1884. „ háromszázötven „ ,

1885. „ háromszázötven , „

Miután az ide A alá csatolt haszonbéri szerzdés tanú-

sága szerint fent kitett adót a haszonbérl tartozott fizetni,

mely összesen 135 frtot tett, és mely tiszta jövedelem átlagát

a fent elsorolt s a haszonbérl által fizetni kötelezett adóval

együtt 1535 frtot kérjük a kártalanítási alapjául elfogadni.

Ez irányban tartandó tárgyalásokra meghívni kérjük

N. N. képviselnket, 1. Kocson, u. p. ugyanott stb.

Ha az italmérési joggal az ingatlan is át volt adva.

Tekint, m. kir. adófelügyel ur!

Az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888 . 36. t. c,

rendelkezése értelmében alólirt község mint jogi személy ezen-

nel bejelenti a kártalanítási igényét Csömör községében, 20.

sorszám alatt, Kis-utcában fekv s a község tulajdonát képez
épületben törvény szerint (úrbéri jogon) gyakorolt, a község

tulajdonnt képez italmérési jogra, mely után

1882. évben tizenöt frt adót

1883. „ húsz , „

1884. „ húsz » ,

1885. „ harmincz „ „

1886. „ harmincz „ „

fizetett a község, a melybl mint kizárólag tisztán az italmé-

rési jog jövedelmet az

1881. évben százötven frtot élvezett

1882. „ száz „ „

1883. „ százötven „ „

1884. » száz „ »

1885. \ kétszáz frtot élvezett a község, és

tiszta jövedelem átlagát, 700 frtot kérem a kártalanítási alap-

jául elfogadni.



XLVI

Az ez irányban tartandó tárgyalásokra meghívni kérjük

Berkes Antal képviselnket, 1. helyben stb.

A község tulajdonát képez italmérési jogra, a melylyel

a csömöri 28. sz. tkben 1—20. sorszám alatt tulajdonjogilag a

község nevére bekebelezett 10 hold szántóföld, és a vadászati

jog is bérbe volt adva, mely ingatlannak jövedelme nem lett

elkülönítve, s a járadékadó együttesen volt kivetve, mely az

ide A alá csatolt adókönyvbl kitnik. A B alá csatolt ha-

szonbéri szerzdés és az adókönyv igazolja.

Ha az adóba az italmérési adó is bennfoglaltatik.

Tekint, m. kir. adófelügyel ur!

Az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888. évi 36.

t. c. rendelkezése értelmében ezennel bejelentsük kártalaní-

tási igényünket Csép bözségbeli 30. sorszám alatti hoszu-utczá-

ban fekv a község tulajdonát képez korcsma-épületben

törvényes (úrbéri) jogon gyakorolt s tulajdonunkat képez ital-

mérési jogra, mely után

1882. évben tiz frt házbér adót

1883. húsz » „ ff

1884. „ húsz ,

1885. „ húsz » » „

1886. „ harmincz „ , „

fizettünk, hogy tehát a házbéradó alapjául szolgáló összegbe

az italmérési jog jövedelme is felvétetett, és igy ezen jöve-

delem is meg volt adóztatva, igazolja az ide A alá csatolt

haszonbéri szerzdés, melyben az italmérési jog haszna is

bennfoglaltatik, és hogy meg volt adóztatva, igazolja az ide

B alá csatolt adókönyv. Ennek folytán az italmérési jog jö-

vedelmét

1881. évben száz frt#t

1882. „ száz »

1883. « kétszáz „



XLVII

1884. évben kétszáz irtot

1885. „ kétszáz irtot élveztem, és mely tiszta jövedelem

átlagát nyolczszáz irtot kérem a kártalanítási alapjául

elfogadni.
o

Az ez irányban tartandó tárgyalásokra meghívni ké-

rem Füstös Antal községi képvisel urat, lakik helyben, posta-

állomás.

Flusó István, Czedrás Antal,

k. jegyz, községi biró.

Férés Pál, községi esküdt.
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