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A földmivelésügyi minister rendelete
az 1898. évi XIX. törvénycikk életbeléptetése és a törvény első 

czimében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában.

A községi és némely más erdők és kopár területek 
állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt 
úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt 
erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályo
zásáról szóló 1898. évi XIX. törvényczikket, a törvény
66. §-ában nyert felhatalmazás alapján, 1899. évi julius 
hó 1-én életbe léptetem.

Egyúttal a törvény első czimében foglalt (az erdők 
állami kezeléséről szóló) határozatoknak és a törvény har
madik czimében foglalt, ezekkel kapcsolatos záróhatároza
toknak végrehajtása tárgyában a belügyi minister úrral egyet- 
értőleg a következőket rendelem, megjegyezvén, hogy a 
törvényt és a jelen végrehajtási rendeletet Fiume városát 
és kerületét illetőleg, az ottani viszonyoknak megfelelőleg, 
külön rendelettel fogom hatályba léptetni, továbbá, hog}r a 
törvény második czimében foglalt határozatok végrehajtása 
iránt szintén külön fogok intézkedni.

ELSŐ CZIM.

Az erdők állami kezeléséről.
I. FEJEZET.

Általános határozatok.
A z  á l la m  á lta l  k e z e le n d ő  e r d ő k  és k o p á r  t e r ü le t e k  

m e g h a t á r o z á s á r ó l  és n y i lv á n ta r tá s á r ó l .
— A törvény 1., 2., 3 , 4. és 59. §-ainak végrehajtásához. —

i. §■
A törvény első czimében foglalt rendelkezések a köz

ségi és más közérdekű szempontok alá eső erdők és kopár 
területek állami kezelését szabályozzák. Hatályuk azokra az
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erdőkre és kopár területekre terjed ki. melyek a 2. és
3. §-okban (törvény 1. és 2. §-ában) felsorolva vannak; de 
ezekre sem minden körülmények között, hanem csak azon 
feltételek esetében, melyek a 2. §. a—g) és a v3. §. a—c) 
(törvény 1. §. a—g) és a 2. §. a—c) )  pontjaiban, továbbá 
a 4., 5. és 6. §-okban (törvény 3 , 4. és 59. §-aiban) meg
határozva vannak.

2. §. (Törvény 1. §-a.)
A következő a)— g) 'pontok alatt felsorolt erdők és kopár 

területek, azoknak az erdőgazdasági teendőknek az ellátása 
végett, melyek szakértő erdőtisztek által végzendők (1879. évi 
X X X I. törvényezikk II. §-a), az állam kezelésébe adandók 
élt, u. ni.:

a) a kis- és nagyközségek, továbbá az 1878. évi XXX. 
törvény ezikk 2. §-ában emlitett községek (v agy onközs égek), mint,' 
ilyenek, birtokéiban levő erdők :

b) az úrbéri rendezés alkalmából erdőilletőség fejében a 
volt úrbéresek tulajdonába átment, közösen kezelt erdők:

c) az úrbéri rendezés alkalmából legelöilletöség fejében a 
volt úrbéresek tulajdonába álment, közösen kezelt erdők, a 
mennyiben az 1879. évi XXXI. törvény ezikk 2. vagy 4. §-ának 
hatéilya áléi esnek

d) a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétek csere utján, 
vagy más jogezímen birtokéiba jutott, közösen kezelt erdők, a 
mennyiben az 1879. évi XXXI.tör vény ezikk 2. vagy 4. §-ának 
hatéilya áléi esnek;

e) a törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruházott 
városok és rendezett tanácsú városok, mint ilyenek, tulajdonában 
levő erdők, ha a jelen törvény életbelépése idejében szerződés 
alapján már az állam édtal kezeltetnek, vagy a mennyiben ez 
az eset nem forog fenn, ha jövedelmezőségük külön erdőtiszt 
tartását nem engedi meg:

f) az egyházi testületek és egyházi személyek, mint ilyenek, 
birtokában levő erdők, továbbél a koz- és magánálapilvámyok- 
és hitbizományokhoz tartozó erdők, a közbirtokossági erdők és az 
1879. évi XXXI. törvény ezikk 17. §-ának hatálya alá eső



részvény társillat i erdők, ha a jelen törvény életbe lépése idejé
ben szerződés alapján már az állam által kezeltetnek, vagy a 
mennyiben ez az eset nem forog fenn, ha birtokosaik, a jelen 
törvény életbe lépésétől számított hat hónapon belül, külön 
szakértő erdőtisztet nem alkalmaznak;

g) az 1879. évi X X X I. törvényczikk 163. §-a és az 
1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-ai szerint beerdősi- 
tésre kijelölt kopár területek közöl azok, a melyek a jelen szakasz
a)—f) pontjainak hatálya alá. eső erdők birtokosainak tulajdonáé 
képezik, továbbá azok a kopár területek, melyeken az erdősítést 
az 1879. évi X X X I. törvényczikk 166. §-ában említett társu
latnak kell eszközölni.

3. §. (Törvény 2. §-a.)
A földmivelésügyi minister, a, birtokosok kérelmére, 

azoknak az erdőgazdasági teendőknek az ellátása végett, 
melyek szakértő erdötisztek által végzendők, a következő erdőket 
és kopár területeket is az állam kezelésébe veheti át, u. m .:

a) az I  §-ban (jelen rendelet 2. §-ában) nem említett 
birtokosok tulajdonában levő véderdőket

b) az 1879. évi X X X I. törvényczikk 163. §-a és az 
1894. évi XII. törvényczikk 18. és 14. §-ai szerint beerdösi- 
tésre kijelölt, de a jelen törvény I  §-ának (jelen rendelet 2. 
§-áinak) g) pontja alá nem sorozható kopár területeket;

c) az 1879. évi X X X I. törvényczikk 163. §-ának és 
az 1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. $-ainak hatálya 
alá nem eső kopár területeket.

4. §. (Törvény 3. §-a.)
Az 1. §. c), (1) és g) pontjaiban (jelen rendelet 2. §-ának c), 

cl) és g) pontjaiban) említett erdőkre, illetőleg kopár területekre 
az 1879. évi X X X I. törvényczikk 17. §-ának és a kapcsolatos 
rendelkezéseknek hatálya kiterjesztetik, mindamellett a c)pontban 
említett erdőket illetőleg azzal a megszorítással, hogy ezeknél, 
miután rendeltetésük a legelő-erdők hivatását szolgálni, nem a 
faanyagok termelése a föczél, hanem a legeltetés igényeinek a 
kielégítése, s ennélfogva azok üzemterveiben a legeltetés és az



alomgyüjtés csalt oly mértékben korlátozható, a mily mértékben 
ezt a talaj termőképességének biztosítása megkívánja.

A 2. §. b) és c) pontjai (jelen rendelet 3. §-ának b) és
c) pontjai) alapján állami kezelésbe vett kopár területek birtokosai 
kötelesek az erdősítést a földmivelésügyi minister által jóváhagyott 
részletes terv szerint foganatosítani, és a beerdősitett területeket az 
1879. évi XXXI. törvény czikk 2-ik, illetőleg 4-ik §-a szerint kezelni.

5. §. (Törvény 4. §-a.)
A felett a kérdés felett, hogy az 1. §. e) pontjában (jelen 

rendelet 2. §-ának e) pontjában) említett erdők, tekintettel jöve
delmezőségükre, az állam kezelésébe adandók-e át, vagy a birto
kosok azok kezelésére külön erdőtisztet tarthatnak, illetőleg tartani 
kötelesek, a birtokosok és az illetékes közigazgatási bizottságok 
meghallgatása után, a belügyi ministerrel egyetértésben, a föld
mivelésügyi minister határoz.

6. §. (Törvény 59. §-a.)
Olyan kis-, vagy nagyközségnek és vagyonközségnek, 

melynek az 1. §. a) pontja (jelen rendelet 2. §-ának a) pontja) 
értelmében állami kezelésbe adandó területe legalább 3.000 kát. 
hold terjedelemmel bír, jogéiban áll a jelen törvény életbe lépésétől 
számított hat hónapon belül, illetőleg ennek az időnek letelte 
után, a 7. §. (jelen rend. 40. §.) második bekezdésében meg
határozott időpontokig a földmivelésügyi m misterhez írásban 
folyamodni az iránt, hogy erdejét és kopár területét az állami 
erdöhivatal helyett saját erdötisztje által kezeltethesse.

A földmivelésügyi minister az ekként kért engedélyt, a 
közigazgatási bizottság meghallgatása után, a belügyi ministerrel 
egyetértésben adja meg, de csak abban az esetben, ha az illető 
erdő jövedelmezösegét a külön erdőtiszt tartásával járó költségek 
állandó fedezhetése szempontjából megfelelőnek és a kért külön 
kezelés sikerét egyéb tekintetben is kellőleg biztosítottnak találja.

A földmivelésügyi minister engedélye alapján külön erdő- 
tiszt által kezelt erdő és kopár terület kezelését a m. kir. állami 
erdöhivatal évenkint megvizsgálni, és tapasztalatairól a föld
mivelésügyi ministernek 'jelentést tenni köteles.



A földmivelésügyi minister, ha arról győződik meg, hogy 
a kezelés az ilyen erdőkben és kopár területeken a czélszerü 
erdőgazdaság követelményeinek nem felel meg, a külön erdőtiszt 
tartására adott engedélyt a belügyi ministerrel egyetértésben 
visszavonhatja és az erdőnek és kopár területnek az állam 
kezelésébe való átadását rendelheti el.

A jelen §-ban a kis-, vagy nagyközségeknek és vagyon- 
községeknek nyújtott kedvezmény által sem az ebben a törvény
ben, sem az 1879. évi X X X I. törvényczikkben foglalt rendel
kezések nem érintetnek.

Minthogy a törvénynek a megelőző §§-ban szó szerint 
idézett határozatai a 2. §-ban (törvény 1. §-ában) említett 
erdők és kopár területek birtokosaira nézve az állami keze
lésbe való átadás kötelezettségét, a 3. §-ban (törvény 2. § ában) 
emlitett véderdők és kopár területek birtokosaira nézve 
pedig az állami kezelésbe való átvétel kérelmezésének jogát 
meghatározott feltételekhez kötik, a törvény első czimének 
végrehajtása szempontjából a legelső feladat az, hogy úgy a 
törvény szerint állami kezelésbe adandó,mint a birtokosok kérel
mére állami kezelésbe vehető erdők és kopár területek egyen
ként meghatároztassanak és nyilvántartásba foglaltassanak.

E végből tehát rendelem, hogy :
a) mindazok az erdők és kopár területek, melyek 

a 2.. 5. és 6. §-ok (törvény 1., 4. és 59. §-ainak) hatálya 
alá eshetnek, községenkint és birtokosok szerint összeiras- 
sanak s az összeírás eredménye az érdekelt birtokosokkal, 
észrevételeik megtehetése végett közöltessék ;

b) azok a birtokosok, kik a 3. §. (törvény 2. §-a) alapján 
véderdeiknek és kopár területeiknek állami kezelésbe való átvé
telét kérelmezhetik, kérelmeik beterjesztésére felhivassanak ;

c) a birtokosok észrevételeinek, illetőleg kérelmeinek 
figyelembe vételével az állami kezelésbe átadandó és átveendő 
erdők és kopár területek a jelen rendeletben szabátyozott 
eljárással meghatároztassanak;

d) a meghatározott területek az állam kezelésébe tény
leg átvétessenek és azontúl állandóan nyilvántartassanak.
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A megelőző § a) pontjában emlitett erdők és kopár 
területek összeírását a kir. erdőfelügyelőség közreműködé
sével a közigazgatási erdészeti bizottságnak kell legkésőbb 
1899. évi junius hó 1-éig foganatosítani.

Az összeírással járó munkák teljesítésénél a közigaz
gatási erdészeti bizottság a községi erdők kezelésével ez idd 
szerint megbízott m. kir. erdőhivatalok és m. kir. erdőgond
nokságok, illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdőgond- 
nokságok személyzetét igénybe veheti.

9. §.
Az összeíráshoz az adatokat a közigazgatási erdészeti 

bizottság az erdők nyilvántartási törzskönyvéből, továbbá a 
in. kir. erdőhivatalok és m. kir. erdőgondnokságok, illetőleg 
járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok által kezelt erdők 
nyilvántartásából, a jóváhagyott rendszeres gazdasági íizem- 
tervek nyilvántartásaiból és végül az 1879. évi AXXI. tör- 
vényczikk 165. és az 1894. évi XII. törvényczik 13. és 14.. 
§-ai alapján beerdősitendő kopárokul kijelölt területek nyil
vántartásaiból meriti. Ha azonban az összeírás alatt az tűnik 
ki, hogy a most emlitett nyilvántartásokban foglaltakon kívül 
más olyan erdők és kopár területek is vannak a törvényhatóság 
területén, a melyek a 2. §-nak (törvény 1. §-ának) határa alá 
esnek, vagy eshetnek, kiegészítésül ezeket is felveszi az összeirt 
területek közé.

10. § .

Az összeírás a következők tigyelembe vételélével foga
natosítandó :

a) A 2. §. a) pontjában (törvény 1. §-ának a) pontjában) 
emlitett kis- és nagyközségek és vagyonközségek birtokában 
levő erdőket és beerdősitésre kijelölt kopár területeket kivétel 
nélkül mind össze kell Írni; tekintettel azonban a 6. §-ban 
(törvény 59. §-ában) foglalt kivételes rendelkezésre, azoknál 
a kis- és nagyközségeknél és vagyonközségeknél, a melyeknek 
összeirt erdőterülete legalább 5.000 kát. hold terjedelemmel 
bir, fel keli jegyezni, hogy a birtokos a törvény életbe lépésétől

8 . §•



számított hat hónapon belül erdejénél' és az esetleg birtokában 
levő kopár területeinek az állami kezelés kötelezettsége alul 
való felmentését kérelmezheti.

b) A volt úrbéresek tulajdonába erdöilletöségképen átment 
erdőket, a mennyiben tényleg osztatlan állapotban közösen 
kezeltetnek, a 2. b) pontja (törvény 1. §-ának b) pontja)- 
alapján szintén mind össze kell Írni. Sőt össze kell írnia volt 
úrbéreseknek esetleg felosztva kezelt erdőilletőségét is, .ha- 
megállapítható, hogy a felosztás az 1871. évi Lili. törvény- 
czikk 32. §-a ellenére nem bírói úton történt.

c) A volt úrbéresek részére legelőilletőség fejében kiha
sított erdők közül ellenben, ha közösen kezeltetnek is, kizá
rólag csak azok irhatok össze, a melyekről kétségbevonha- 
tatlanul megállapítható, hogy talajminőségüknél, fekvésüknél 
és jelenlegi állapotuknál fogva az 1879. évi XXXI. törvény- 
czikk 2. §-ában említett véderdők, vagy az idézett törvény
4. §-ában említett feltétlenül fentartandó erdők közé sorozan- 
dók. Annak a kérdésnek az eldöntésénél pedig, hogy valamely 
legelöilletőséget képező erdőterület tényleg az idézett §-ok 
hatálya alá sorozandó-e,nem csupán az erdőgazdasági szempon
tok veendők irányadóul (miként ez például az erdők nyilván
tartási tözskönyvének összeállításánál történt), hanem figye
lembe kell ezek mellett venni a 4. §-ban (törvény 3.§-ában) fog
lalt rendelkezéseket is, a melyekből világosan kitűnik, hogy a 
törvényhozásnak, midőn az úrbéri legelőilletőségeket a 2. §. c) 
pontjában (törvény 1. §-ának c) pontjában) meghatározott fel
tételek mellett az állami kezelésbe átadandó erdők közé sorozta,, 
nem a szigorú értelemben vett erdőgazdasági elvek szerint 
kezelt területek kiterjesztése, hanem főleg az volt a czéljar 
hogy az úrbéri birtokrendezés alkat máival legelőülétőség fejében 
kihasított erdőterületek termőképességét az erdészeti kezelés által 
biztosítsa.

Az összeírásnál tehát az erdők nyilvántartási törzs- 
könyvének ezen területek talaj minőség szerinti osztályozására 
vonatkozó adatai csak kiindulási pontul szolgálhatnak s végle
gesen csak akkor fogadhatók el, ha előbb gondosan megvizs
gáltattak és az előbbi szempontokból is helyeseknek találtattak.
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E végből a m. kir. erdőhivatalok és m. kir. erdőgond
nokságok, illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnok
ságok sürgősen utasitandők, hogy az erdők nyilvántartási 
törzskönyvének illető adatait helyi tájékozottságuk alapján, 
vagy a mennyiben szükséges, uj helyszíni szemlék tartásával 
a tényleges állapottal gondosan összehasonlítsák s ezen az 
utón, lehetőségig a birtokosoknak is a meghallgatásával, 
részletenkint mutassák ki, hogy a kerületükben levő úrbéri 
legelőilletőségekből melyek, illetőleg mely részletek s minő 
okok alapján sorozhatok be tényleg az 1879. évi XXXI. 
törvényezikk 2. vagy 4. §-ának hatálya alá eső s ennek 
alapján az állami kezelésbe átadandó területek közé.

Ennél az eljárásnál az eljáró erdőtiszteknek a követ
kezők szolgálhatnak Útmutatásul.

Az úrbéri legelőilletőséget képező erdőterületekből a 
véderdővé vagy beerdősitendő kopár területekké törvényes 
eljárással már kijelölt részek, továbbá azok a részek, 
•melyeknek véderdővé vagy beerdősitendő kopár területekké 
való kijelölése iránt a törvényes eljárás már folyamatba 
tétetett, mindenesetre felveendők az állami kezelésbe 
átadandó területek közé.

Hasonlóképen felveendők az állami kezelésbe adandó 
területek közé az erdőterületből kihasított úrbéri legelő
illetőségeknek azon fátlan, vagy fával, cserjékkel gyéren 
benőtt részletei is. amelyek már árkokkal, vízmosásokkal 
megszaggatva vannak, vagy a melyeket nyílt futóhomok 
vagy terméketlen kő- és földtörmelék borit, vagy a mezeken 
•árkok, vízmosások, kő- és földomlások vannak keletkező
ben és ezeknek a bajoknak tovább terjedésétől joggal lehet 
tartani, vagy pedig a melyeknek termőképessége már annyira 
alászállott, hogy azt a teljes megsemmisüléstől csak a legel
tetés betiltása vagy legalább is korlátozása és a terület 
beerdősítése által lehet megmenteni.

És végül felveendők az állami kezelésbe adandó terü
letek közé az erdőből kihasított úrbéri legelőilletőségeknek 
azon erdővel borított részei is, melyek meredek fekvésük
nél és talajuk szerkezeténél fogva a faállomány eltávoli-
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tása s a terület további legeltetése esetében rövid idő 
alatt az előbb emlitett területek sorsára jutnának.

Ellenben a tartós gyepszőnyeggel borított tisztások és 
a mély erőteljes és összetartó talajjal biró cserjések és 
erdősült részek, ha az elkopárosodás veszélyének az eddigi 
használat folytatása esetében sem lehetnek kitéve, az össze
írásból kihagyandók, még akkor is, ha aránylag véve mere
dekek s ha a távolabb jövő szempontjából beerdösitésüh, illetőleg 
erdőként való kezelésük a mostani használati mód mellett elérhető 
gazdasági haszonnal szemben előnyösebbnek is volna Ítélhető.

E tekintetben csak két körülmény képezhet kivételt. 
Először az, ha az ilyen részek oly területek közé vannak 
beékelve, melyek mindenesetre állami kezelésbe lesznek 
átadandók s e mellett oly csekély terjedelműek, hogy az 
állami kezelésbe adandó területek közül csak nagy hátrá
nyokkal volnának kihasíthatok: másodszor pedig, ha az 
ilyen területeknek az állami kezelésbe való átadását a bir
tokosok maguk önként elhatározzák. Ez utóbbi esetben a 
birtokosok kívánsága lehetőségig még akkor is figyelembe 
veendő, ha az állami kezelésbe önként átadni óhajtott 
területrészek helyett erdőilletőségükből más, állandó legel
tetésre alkalmasabb területrészeknek kihasitását és legel
tetési czélokra való átengedését kérnék.

Az eljáró erdőtisztek által előterjesztett javaslatokat 
a közigazgatási erdészeti bizottság véleményadás végett a 
kir. erdőfelügyelőségnek adja ki s csak ennek meghallga
tása után állapítja meg az összeírásba felveendő területeket.

d) A volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere utján 
vagy más jogczimen birtokéiba jutott erdők és kopár területek 
közül szintén csak azok irhatok össze, a melyek közösen 
kezeltetnek és amely erdők fekvésüknél, talajminőségüknél 
és jelenlegi állapotuknál fogva tényleg a véderdők vagy fel
tétlen erdő talajon álló erdők közé sorozandók, illetőleg a mely 
kopár területek törvényes úton beerdősítésre kijelöltettek.

Az összeírás az előző c) pontban leirt eljárás szerint 
foganatosítandó, de kétes esetekben a c) pontban említet
teken kívül figyelembe veendő a birtokosok gazdasági
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helyzete is, t. i. az a körülmény, hogy a volt úrbéresek rá 
vannak-e utalva ezen szerzett területek állandó legelteté
sére, vagy pedig előnyösebb rájuk nézve, ha ezeket az 
erdőket is, mint az úrbéri erdőilletőséget, első sorban fate
nyésztési czélokra használják.

Az a körülmény, hogy a 2. §. d) pontjában (törvén}'
1. §-ának <7) pontjában) említett erdőket valamely községben 
nem a volt úrbéresek összesége, hanem a volt úrbéreseknek 
csak kisebb-nagyobb csoportja szerezte, a törvény idézett 
szakaszának hatályát nem függeszti fe l ; az öszszeirás tehát 
a volt úrbéresek egy részéből alakult szövetkezetek, társu
latok stb. erdeire is kiterjesztendő.

e) A 2. §. ej pontja (törvény 1. §-ának e) pontja) alapján 
a törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruházott városok és 
rendezett tanácsú városok tulajdonában levő erdők közül azok. 
a melyek szerződés alapján már az állam által kezeltetnek, 
ugyszinte az ezen erdők birtokosainak tulajdonában levő 
beerdősitésre kijelölt kopár területek feltétlenül összeirandók.

Az említett birtokosoknak ez idő szerint állami kezelés 
alatt nem álló erdei és kopár területei szintén összeirandók. 
de csak feltételesen, azzal a megjegyzéssel t. i., hogy az 
állami kezelésbe tényleg csak abban az esetben lesznek átadan- 
dók, ha a birtokos az átadást önként elhatározza, vagy pedig 
az átadás kötelezettsége a törvény 4. §-ában (jelen rendelet 
Ö. §-ában) meghatározott eljárással kimondatik.

f) A 2. §. f) pontjában (törvény 1. §-ának f) pontjában) 
említett egyházi testületek és egyházi személyek, köz- és magán- 
alapitványok, hitbizományok, közbirtokosságok és részvénytár
sulatok tulajdonában levő erdők és beerdősitésre kijelölt kopár 
területek közül azok, a melyeknek birtokosai saját költségükön 
külön szakértő erdötisztet tartanak, az összeírásból kihagyandók.

A többi idetartozó erdők közül ellenben azok, a melyek 
szerződés alapján már az állam által kezeltetnek, feltét
lenül összeirandók.

Összeirandók továbbá a járási (vármegyei, kerületi) erdő
gondnokságok által kezelt idetartozó erdők is, valamint azok 
az erdők, melyeknek szakszerű kezeléséről a birtokosok



mostanáig esetleg sem az állam, sem a járási erdőgondnok
ságok igénybevételével, sem külön erdőtiszt alkalmazása 
által nem gondoskodtak.

A járási erdőtisztek által kezelt és az utóbb emlitett er
dőknél azonban feljegyzendő, hogy az állam kezelésébe tényleg 
■csak akkor lesznek éltadandók, ha a birtokosok az 1898. évi 
XIX. törvényczikk életbelépésétől számított 6 hónapon belül 
külön szakértő erdötisztet nem fognak alkalmazni.

g) A 2. §. g) pontjában (törvény 1. §-ának g) pontjában) 
■emlitett kopár területek közül azoknak az összeírására nézve, 
melyek azelőbbifl^— f) pontokban emlitett birtokosok tulajdonát 
képezik, az utasítás a fentebbi a )-f)  pontokban már megadatott.

Ezeken kívül összeirandók még az 1879. évi XXXI. 
törvényczikk 166. §-a értelmében esetleg megalakult társu
latok által beerdősitendő kopárok is.

A mennyiben a közigazgatási erdészeti bizottság czél- 
szeriinek találja, az eljárás megrövidítése czéljából, össze- 
irhatók továbbá ez alkalommal azok a kopárok is, a melyeknek 
az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a alapján beerdő
sitendő kopárokul való kijelölése iránt a törvényes eljárás 
már megindittatott, azonban a kijelölésre vonatkozó jogerős 
határozat még ki nem mondatott, de csak abban az esetben, 
ha a megindított eljárás rendén az érdekelt birtokosok, köz
ségek és a törvényhatóság már meghallgattattak s csak a 
határozat kimondása van már hátra. Az ekként összeirt 
kopárok közül azok, melyek a 2. §. a-g) pontjában (törvény
1. §. a)—g) pontjában) emlitett birtokosok tulajdonát képezik 
az ezek neve alatt már összeírt, erdők és kopár területek 
mellé Írandók, de külön tétel alatt s azzal a megjegyzéssel, 
hogy az állami kezelésbe csak akkor lesznek tényleg átadandók, 
ha a földmivelésügyi minister a beerdösitést elrendeli.

A többi ekként összeirt, kijelölés alatt álló kopárok 
külön jegyzékbe foglalandók.

11. §.
Az összeírás alkalmával beszerzendők azok az adatok 

is, meij^ek az összeirt erdő és kopár terület meghatározá-



u

sára szolgálnak, úgymint az összeirt erdő vagy kopár terület 
birtokosának neve és lakhelye, az erdő vagy kopár terület 
kát. helyrajzi száma és kiterjedése (kataszteri holdakban,, 
tizedrész kát. holdakra kikerekitve).

Meghatározandó továbbá az összeírás alkalmával minden 
összeirt erdő és kopár területre nézve az is, hogy a birtokos 
az állami kezelés költségeihez milyen arányban lesz köteles 
hozzájárulni.

A törvény 20. §-a (jelen rendelet 98. §-a) ugyanis 
a következőket rendeli:

A földmivélésügyi minister által megállapított évi áta
lányból az egyes birtokosokra eső évi járulékokat, az erdők, 
illetőleg kopár területek terjedelme alapján és egyszersmind azok 
jövedelmezőségén eh is figyelembe vételével, a közigaz- 
gatási bizottság veti ki és tartja nyilván.

A járulékok tehát nem területaránylag vetendők ki, 
hanem a mennyiben a jövedelmezőségi viszonyok külön
bözők, a jövedelmezőséget is figyelembe kell venni.

Szükséges tehát, hogy a közigazgatási erdészeti bizottság 
a jövedelmezőség tekintetében fenálló különbségeket gon
dosan figyelembe vegye, s ennek alapján az összeirt erdőket 
és kopár területeket megfelelő számú osztályba sorozza, az 
osztályok között pedig megállapítsa azt az arányt, a mely 
szerint a törvényhatóság területén levő Összes állami kezelés 
alatt álló erdők által együttesen fizetendő évi átalányból 
az egyes osztályokba sorozott erdőkre és kopár területekre 
eső járulékok a törvény idézett rendelkezéseinek megfele
lően kivetendők lesznek.

Miután a törvény a járulékok kivetésével a közigaz
gatási erdészeti bizottságot bízza meg, az osztályok számá
nak s az ezek között felállítandó aránynak a megállapítása, 
ugyszinte az összeirt erdőknek és kopár területeknek az 
egyes osztályokba való besorozása is a közigazgatási erdé
szeti bizottság hatáskörébe tartozó feladatot képez.

Sok osztályt felállítani azonban nem tanácsos, mert 
az osztályba sorozásnál úgysem fognak a bizottságnak rendel
kezésére állani teljesen pontos, számszerű adatok, melyek



15-

alapján az egyes erdők jövedelmezősége között mutatkozó 
kisebb különbségeket is megállapíthatná, hanem e tekintetben 
inkább az erdők állapotának és jövedelmezőségi viszonyainak 
általános ismerete és mérlegelése alapján kell határoznia.

Az olyan törvényhatóságokban tehát, a hol az erdők 
állapota és jövedelmezősége tekintetében, helyes gazdálko
dást feltételezve, jelentékenyebb különbségek nem fordulnak 
elő. elégséges lesz két osztályt felállítani s ezek közül az 
egyikbe a kopárokat, továbbá a jövedelmet nem haj tó- 
véderdőket, az úrbéresek legelőilletőségéből összeirt, részben 
vagy egészben legeltetési tilalom alá helyezendő területeket 
stb., a másikba pedig a több-kevesebb jövedelmet nyújtó 
erdőket sorozni.

Sőt a törvényhatósági városokban és azokban a 
vármegyékben, a hol aránylag véve kevés állami kezelésbe 
adandó erdő van, esetleg nem is szükséges osztályokat 
felállítani, mert ha az erdők állapotában s a haszonvételek 
értéke és mennyisége tekintetében nagy eltérések nincsenek, a 
kezelési költségeket területaránylag is ki lehet vetni.

Csak az olyan vármegyékben, a hol jó állapotban levő 
erdők mellett gyengébb karban levők, sőt teljesen kopár, 
vizmosásos területek is találhatók, továbbá a hol kevés 
értékkel biró bükkösök mellett értékes fenyvesek vagy 
tölgyesek is előfordulnak s vidékek szerint a szállítási és 
értékesítési viszonyok tekintetében is jelentékeny különb
ségek észlelhetők, szükséges három vagy esetleg több osztályt 
is fölállítani.

Ebben az esetben a legalsó osztályba szintén a kopárok,, 
továbbá a jövedelmet nem hajtó véderdők, elrongált úrbéri 
legelőilletőségek stb. sorozandók, a legmagasabb osztályba 
pedig azok az erdők veendők fel, a melyek a birtokosok 
házi szükségletének kielégítése után még tiszta pénzbeli 
jövedelmet is hajtanak, úgy hogy abból a birtokos a kezelés 
összes költségeit nehézség nélkül fedezheti.

A többi erdők azután a középső osztályba vagy osztá
lyokba, jövedelmezőség tekintetében kedvezőbb vág}7 kedve
zőtlenebb állapotuknak megfelelően, sorozandók be.
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Az osztályok közötti arány megállapításánál a közigaz
gatási bizottságnak feltétlenül figyelembe kell venni a törvény
21. §-ában (jelen rendelet 99. §-ában) foglalt rendelkezést, 
mely szerint a kivetett legmagasabb évi járuléknak egy kát. 
holdra eső összege nem. lehet nagyobb, mint a 20. §. (jelen 
rendelet 98. §-a) szerint ugyanabban a törvényhatóságban kivetett 
legalacsonyabb évi járulék egy kataszteri holdra eső összegének 
háromszorosa.

Az osztályok közötti arányt leghelyesebb az egység 
fizedrészeiben kifejezni.

Két osztály felállítása esetében például az arány lehet: 
10 : 0 5, vagy : 15 : 05. három osztálynál pedig 1/3 : 1*0 : 07. 
vagy: 05 : 1 0 : 0 5  stb. Ezeknek az arány számoknak a
jelentése az. hogy például az utolsó esetben a legalsó 
osztályba sorozott területek csak félannyit, a legmagasabb 
osztályba sorozottak ellenben másfélszer annyit fognak kát. 
holdanként kezelési költség fejében fizetni, mint a középső 
osztályba sorozott erdők.

Maga a törvényben említett járulék, vagyis az a pénz
összeg, mely az egyes osztályokban tényleg fizetendő lesz, 
ezen arányszámok alapján annak idejében a jelen rendelet 
101. §-ában foglalt utasítások szerint számítandó ki.

Az összeirt területek osztályba sorozásánál az egyes 
erdőbirtokok, főleg lm a természetben is egy összefüggő egészet 
képeznek, lehetőségig egészben, átlagos jövedelmezőségük 
szerint tekintendők, azonban a véderdőrészleteket, a kopá
rokat, továbbá a volt úrbéresek legelőilletőségét és a volt 
úrbéresek ajándékozás, vétel vagy csere utján szerzett erdő
területeit az illető birtokosok egyéb erdeitől elkülönítve, külön 
kell osztályozni.

12. §.

Az összeírás adatai m. kir. járási erdőgondnokságok, 
adóhivatali kerületek és községek szerint csoportosítva az
I. minta útmutatása szerint kimutatásba foglalandók.

A kimutatásban ki kell tüntetni:
a község nevét;
a birtokos nevét és lakhelyét;
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a birtokos esetleges meghatalmazottjának nevét és 
lakhelyét;

az állami kezelésbe adandó terület kát. helyrajzi számát 
az állami kezelésbe adandó terület megjelölését (azt 

t. i., hogy a terület erdő, véderdő vagy beerdősítésre kije
lölt kopár-e, a volt úrbéreseknél egyszersmind azt is, hogy 
az erdő erdőilletőséget, legelőilletőséget vagy más jogczi- 
men szerzett vagyont képez-e);

a terület kiterjedését kát. holdakban (tizedrész kát. 
holdakra ki kerekítve) és ennek .a megfelelő rovatba való 
beírása által azt, hogy jövedelmezőség tekintetében melyik 
osztályba tartozik, illetőleg milyen arány szerint vettetik 
ki rá a kezelési költség fejében fizetendő járulék;

a törvény 1. §-ának (jelen rendelet 2. §-ának) azt a pont
ját, melynek alapján az összeírás történt;

a feltételesen összeirt területeknél megjegyzésképen 
azt a feltételt, melynek esetében az állami kezelésbe adás 
kötelezettsége a birtokosra nézve beáll.

Ezen adatok közül a birtokos meghatalmazottjának 
neve és lakhelye a birtokosok bejelentése alapján utólagosan 
vezetendő be a kimutatásba s hasonlóképen utólagosan töl
tendők ki azok az adatok Í3, melyek a kimutatás összeállí
tásáig esetleg nem voltak megszerezhetők (a birtokos lak
helye, a kataszteri helyrajzi szám stb.).

Ez a kimutatás két példányban készítendő el s az 
egyik példány legkésőbb 1899. évi junius hó elsejéig a föld-
mivelésügyi ministerhez felterjesztendő, (lásd a 94. §-t).

\

13. §.
Az összeírásról, a kimutatásba foglalt adatok közlése 

mellett, esetleges észrevételeik megtétele végett az érdekelt 
törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruházott városok 
és rendezett tanácsú városok legkésőbb 1899. évi junius 
hó 15-éig, a többi érdekelt birtokosok pedig legkésőbb 1899. 
évi junius hó 30-áig értesitendők.

E végből az egyes érdekelt birtokosokhoz, a kimutatás 
illető adatait tartalmazó kivonatnak és a jelen végrehaj
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tási rendelet egy-egy példányának csatolása mellett, a követ
kező «Felhivás» intézendő.

Felh ívás.

II. minta.

A községi és némely más erdők, és kopár területek állami kezeléséről. 
továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő 
közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozá
sáról szóló 1898. évi XIX. törvényczikk, a törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott 1899. évi 15.217 földmiv. minist, számú ide mellékelt rendelet sze
rint 1899. évi julius hó 1-én életbe lépvén, a közigazgatási erdészeti 
bizottság a végrehajtási rendelet 1 — 12. §-ai szerint részletenkint összeírta 
és birtokosok szerint kimutatásba foglalta azokat az erdőket és kopár 
területeket, melyek ezen törvényhatóság területén a törvény 1., 4. és 
59. §-aiban meghatározott feltételek szerint az állam kezelésébe átadandók.

Ezen összeírás rendjén az állami kezelésbe átadandó területek 
birtokosai közé a (czim) is felvétetett, még pedig azzal (azokkal) a terü
lettel (területekkel), mely (melyek) az előbb említett kimutatásnak ezen 
felhivás végén közölt kivonatában kitüntetve vannak.

Erre a kimutatásra azzal a felhívással figyelmeztetjük a czimet, hogy 
a mennyiben erdejének (kopár területének) az állami kezelésbe átadandó 
területek közé való besorozása ellen kifogása volna, vagy pedig a kimu
tatás adatait nefn találná helyeseknek, kifogásait illetőleg észrevételeit a 
törvény életbelépése napjától számított 15 napon belül közvetlenül bizott
ságunkhoz Írásban beterjesztheti.

Tájékozásul szükségesnek tartjuk azonban egyidejűleg figyelmébe 
ajánlani a következőket.

1. A kimutatásba bizottságunk a törvény 1. §-ában említett erdőket 
és kopár területeket vette fel, minden egyes tételénél kimutatva a 10. rovatban 
a törvény 1. §-ának azt a pontját is, melynek alapján az összeírás (a 
kimutatásba való felvétel) történt; amennyiben pedig a törvény 1. §-ának 
illető pontjában említett erdők és kopár területek csak meghatározott 
feltételek esetében adandók át az állam kezelésébe, a kimutatás meg
jegyzés rovatába ezeket a feltételeket is felvette.

Felhívjuk ennélfogva a czimet, hogy mielőtt erdejének (kopár 
területének) az állami kezelésbe adandó erdők (kopár területek) közé 
történt besorozása ellen kifogást emelne, a törvény 1. §-ának idézett (a 
kimutatás 10. rovatában kimutatott) pontjában s esetleg a megjegyzés 
rovatában foglaltakat továbbá ezek helyes értelmezése szempontjából a 
következő figyelmeztetéseket tekintetbe vegye.

a) A törvény 1. §-ának a) pontja szerint a kis- és nagyközségek 
és vagyonközségek a birtokukban levő összes erdőket az állam kezelésébe 
kötelesek átadni. Csak azoknak a kis- és nagyközségeknek (vagyon-
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községeknek) engedi meg a törvény 59. §-a azt, hogy az állami kezelés 
mellőzését kérhessék, a melyeknek erdeje legalább 5000 kát. holdnyi 
vagy ennél nagyobb terjedelemmel bir.

Az olyan kis- és nagyközség tehát, a melynek 5000 kát. holdnál 
kevesebb erdeje van, legfeljebb csak akkor követelheti a neve alatt 
kitüntetett erdőnek törlését, ha kimutatni képes, hogy az nem az ő 
tulajdonát képezi, vagy hogy az nem képez erdőt, illetőleg olyan területet, 
mely az 1879. évi XXXI. törvényczikk szerint erdőként kezelendő.

Az 5000 kát. holdnál több erdővel biró kis- és nagyközségeknek 
és vagyonközségeknek ellenben jogukban áll abban az esetben, ha erdejük 
kezelésére saját költségükön külön erdőtisztet szándékoznak alkalmazni, 
'ennek megengedéséért a közigazgatási erdészeti bizottság utján a földmivelés- 
ügyi ministerhez folyamodni, de ebben az esetben, hiteles adatok alapján ki 
kell mutatniok, hogy erdőjük jövedelméből a külön erdőtiszt-tartás költségeit 
(melyek részletesen kimutatandók) a község egyéb érdekeinek megrövidí
tése nélkül állandóan fedezni s az erdőkezelés sikerét egyéb tekintetben 
is kellően biztosítani képesek. Ezt a folyamodványt az 5000 kát. holdnál több 
•erdővel biró kis- és nagyközségek (vagyonközségek) a törvény életbelépésétől 
számított 6 hónapon belül bármikor beterjeszthetik, de a hatóság tájéko
zása czéljából szükséges, hogy legalább azt, hogy folyamodást jogukkal 
élni kívánnak-e vagy nem, egyéb esetleges észrevételeikkel együtt a törvény 
életbelépésétől számított 15 napon belül bizottságunkhoz előre bejelentsék.

b) A törvény 1. §-ának b) pontja szerint a volt úrbéresek közösen 
kezelt erdőilletőségüket minden körülmények között az állam kezelésébe 
tartoznak átadni; ezen kívül átadni kötelesek a törvény 1. §-ának c) és 
d) pontja szerint legelő illetőség fejében nyert, közösen kezelt erdejükből, 
továbbá ajándékozás, vétel, csere vagy más módon szerzett, közösen kezelt 
erdőikből is azokat a részeket, a melyek véderdőt vagy feltétlenül fe ltar
tandó erdőt képeznek.

Bizottságunk a törvény ezen rendelkezéseit tartotta szem előtt, 
midőn a volt úrbéresek neve alatt kitüntetett területeket összeírta. így 
tehát a volt úrbéresek is csak akkor emelhetnek alapos kifogást az össze
írás ellen, ha hitelesen kimutatni képesek, hogy a nevük alatt kitüntetett 
területeket törvényes engedély alapján felosztották s a felosztott részeket 
a jogosultak egyéni tulajdonként külön használják; vagy pedig ha a 
legelőilletőséget képező, illetőleg ajándékozás, vétel, csere utján vagy 
más módon szerzett erdeikre nézve beigazolják, hogy azok nem tartóz-. 
nak sem a véderdők sem a feltétlenül fentartandó erdők közé.

Ennek az utolsó kérdésnek a tisztázása végett bizottságunk, a bir
tokosok ke*llően megokolt kérelmére, uj helyszíni szemle tartását is elren
delheti, de ha a helyszíni szemle által a birtokosok állítása nem nyer 
beigazolást, a költségeket a birtokosoknak kell viselni.

c) A törvény 1. §-áuak e) pontja szerint a törvényhatóságok, törvény- 
hatósági joggal felruházott városok és rendezett tanácsú városok közül azokra

2*
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nézve, melyeknek erdejét már most is az állam kezeli, az állami kezelés- 
a törvény értelmében jövőre is kötelező lesz, ezek tehát a besorozás 
ellen szintén nem emelhetnek kifogást.

A többi törvényhatóság, törvényhatósági joggal felruházott város 
és rendezett tanácsú város ellenben erdejének kezelését csak akkor köteles 
az államra bizni, ha az erdő jövedelmezősége a külön erdőtiszt tartását 
nem engedi meg. Ebben a kérdésben azonban a törvény 4. §-a szerint a 
birtokosnak és bizottságunknak meghallgatásával a belügyi minister úrral 
egyetértésben a földmivelésíigyi minister ur illetékes határozni.

Azoknak a törvényhatóságoknak, törvényhatósági joggal felruházott 
városoknak és rendezett tanácsú városoknak tehát, melyeknek erdőbir
toka jelenleg nem az állam által kezeltetik, abban az esetben, ha erdeiket 
és kopár területeiket saját költségükön alkalmazott külön erdőtisztekkel 
óhajtják kezeltetni, ennek megengedéséért a törvény életbelépésétől szá
mított 15 napon belül bizottságunk utján a földmivelésügyi ministerhez. 
folyamodni kötelesek. Ha ellenben az állami kezelést elfogadják, ezt az- 
elhatározásukat még a törvény életbelépése előtt jelentsék be a közigazga
tási erdészeti bizottságnak.

d) Az egyházi testületek, egyházi személyek, köz- és magánálapitvá- 
nyok, hitbizományok, közbirtokosságok és az erdőtörvény 17. §-ának hatálya 
alá tartozó részvény társulatok erdei közül a törvény 1. §-ának f ) pontja 
alapján bizottságunk csak azokat vette fel a kimutatásba, a melyek 
jelenleg is az állam által kezeltetnek, továbbá a melyek a járási 
(vármegyei, kerületi) erdőtisztek kezelésére vannak bízva és végül a 
melyek szakszerű kezelésben egyáltalában nem részesülnek.

Ezek közül az állami kezelés alatt álló erdők birtokosaira nézve az 
állami kezelés jövőre nézve is kötelező, a többire nézve ellenben csak akkor válik 
kötelezővé, ha a törvény életbelépésétől számított 6 hónapon belül erdejük 
szakszerű kezelésére saját költségükön külön erdő tisztet nem alkalmaznak.

Mind a mellett ezeket a birtokosokat is felhívjuk, hogy azt, vájjon 
a jelzett határidőn belül saját költségükön külön erdőtisztet szándékoznak-e 
alkalmazni, vagy pedig az állami kezelést fogadják el, a törvény életbe
lépésétől számított 15 napon belül bejelentsék.

e) Az 1. §. g) pontja szerint azok a birtokosok, kiknek erdeje a 
fentebbiek értelmében állami kezelésbe adandó, azokat a kopár területeiket is 
az állam kezelésébe kötelesek átadni, a melyek az 1879. évi XXXI. tör- 
vényczikk (erdőtörvény) 165. §-a, vagy pedig az 1894. évi XII. törvény- 
czikk (a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény) 13. és 14. §-ai 
alapján közgazdasági szempontból beerdősitendö kopároknak jelöltettek ki.

Ezek a kopár területek tehát az állam által kezelendő területek 
közül csak akkor töriilhetök, ha az illető birtokos tulajdonában levő erdők 
is törültetnek.

(A fentebb idézett törvények alapján beerdősitendö kopárokul tényleg 
már kijelölt kopárokon kiviil bizottságunk az eljárás megrövidítése végett
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azokat a kopárokat is felvette a kimutatásba, melyeknek kijelölése iránt 
a  törvényes eljárás már folyamatba tétetett, de még be nem fejeztetett.

Önként értetik azonban, hogy ezek a kopárok tényleg csak abban 
az esetben lesznek az állam kezelésébe átadandók, ha az eljárás befeje
zésével a beerdősités kötelezettsége tényleg kimondatik.)

2. Ezen felhívás kimutatás 1., 2., 4. és 5. rovataiban kitüntetett adato
kat bizottságunk a rendelkezésére álló hivatalos nyilvántartásokból merí
tette ; mind a mellett felhívjuk a czimet, hogy azok helyességét megvizs
gálja s esetleges észrevételeit akkor is megtegye, ha területének állami 
kezelésbe adása ellen az 1. alatt közöltek figyelembe vétele után kifo
gást emelni nem szándékozik.

Észrevételeinek alaposságát azonban a szükségesnek tartott módo
sítások szabatos megjelölése mellett, hiteles adatokkal kell igazolnia.

A kimutatás 3. rovatát (a birtokos meghatalmazottjának nevét és 
lakhelyét) bizottságunk csak a birtokos bejelentése alapján töltheti ki, 
felhívjuk tehát a czimet, hogy a törvény 17. §-a értelmében annak a 
nevét és lakhelyét, a ki a czimet a hatóságokkal és a m. kir. állami 
erdőhivatallal szemben képviselni fogja, szintén bejelentse.

A kimutatás 6—9. rovatai alatt kitüntetett osztályokat bizottságunk 
a törvény 20. §-ában foglaltakra való tekintettel az állami kezelésbe adandó 
erdők és kopárok jövedelmezősége tekintetében ezen törvényhatóságban 
mutatkozó különbségek figyelembe vételével állította fel, az egyes osz
tályok arányszámait pedig az azokba beosztott erdők és kopár területek 
viszonylagos teherviselési képessége szerint állapította meg.

Ezeknek az osztályoknak, illetőleg arányszámoknak a rendeltetése az 
lesz, hogy az állami kezelés költségeinek (a földmivelésügyi minister 
által megállapitandó évi átalánynak) az egyes birtokosokra való kive
tésénél mértékül szolgáljanak. A törvény 21. §-a szerint ugyanis az évi 
átalányból az egyes birtokosokra eső évi járulékokat az illető erdők és 
Ivopárok területe alapján, de azok jövedelmezőségének is a figyelembe
vételével kell kivetni.

A mennyiben a czimnek a kimutatás ezen adatait illetőleg szintén 
észrevételei volnának, azokat alapossága esetében bizottságunk figyelembe 
fogja ugyan venni, de egyúttal megjegyzi bizottságunk, hogy az ilyen 
észrevételeket nem tekinti felebbezésnek, mely felett a közigazgatási 
felsőbb hatóságnak kellene dönteni.

Az osztályok felállítására és az osztályok közötti arányszámok meg 
állapítására vonatkozólag itt közölt adatok csak előmunkálatát képezik 
a járulék-kivetésnek, maga a járulék ugyanis csak később, az évi átalány 
megállapítása után fog kivettetni és a czimmel közöltetni. A közigazgatási 
erdészeti bizottságnak a járulék kivetésére vonatkozó határozata ellen a 
birtokosok a törvény 22. §-a szerint annak idejében mindenesetre panasz- 
szal élhetnek, de ez a panasz csak a kivetés után adható be és a közigaz
gatási bírósághoz intézendő.
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3. Figyelmeztetjük továbbá a czimet, hogy a bizottságunk által 
összeirt területek közül azok, melyek az állammal kötött szerződések 
alapján a törvény életbelépése előtt már az állam által kezeltettek, 
továbbá azok az erdők és kopár területek, melyek a törvény életbelépése 
előtt a járási (vármegyei, kerületi) erdőtisztek által kezeltettek és végül 
azok az erdők és kopár területek, melyeknek birtokosai az állami kezelésbe 
való belenyugvásukat a törvény életbelépése előtt bejelentik, a fentebb idézett 
végrehajtási rendelet szerint már a törvény életbelépése napján átadandók 
a folyó évi 690. ein. számú földmivelésügyi rendelettel szervezett m. kir. 
állami erdőhivatalok kezelésébe ; önként értetik azonban, hogy ha az 
ekkor átadott erdők közül egyesek a birtokosok kifogása, illetőleg folya
modványa alapján később az állami kezelés kötelezettsége alul felmen
tetnek, az erre vonatkozó határozat jogerőre emelkedésekor az állami 
kezelés is megszűnik.

A többi erdők és kopár területek pedig, a mennyiben a birtokos- 
az állami kezelés ellen kifogással nem él, illetőleg annak mellőzését nem 
kérelmezi, a kifogás, illetőleg a kérelem beadására kitűzött határidő 
letelte után, a mennyiben pedig a birtokos kifogással él, illetőleg kérelmez, 
a kifogás, illetőleg kérelem elintézése után 15 napon belül adandók át 
az állam kezelésébe.

4. Végül figyelmeztetjük, hogy az 1898. évi XIX. törvényczikkben 
szabályozott eljárással kapcsolatos beadványai és iratai bélyeg- és illeték- 
mentesek.

Kelt 1899. év i....._______________
A  törvényhatósági közigazgatási 

erdészeti bizottsága.

Ez a felhívás az érdekelteknek a jelen §. első bekez
désében említett határidőkig megfelelően kézbesítendő.

A felhívásokban foglalt kimutatásnak a megfelelő ada
tokkal való kitöltésénél a községi erdők kezelésével ez idő 
szerint megbízott m. kir. erdőhivatalok és erdögondnokságok, 
illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok közre
működni tartoznak.

14. §.
A 3. §-ban (törvény 2. §-ában) említett véderdők és kopár 

területek csak a birtokosok kérelme alapján vehetők át az 
állam kezelésébe.

Ezeknek a területeknek összeírása czéljáből tehát a 
közigazgatási erdészeti bizottságnak a következő hirdet
ményt kell kiadni.
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1H. minta.
H ir d e tm é n y .

A községi és némely más erdők és kopár területek állami keze
léséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulaj
donában levő közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügy
vitelének szabályozásáról szóló 1898. évi XIX. törvényczikk 2. §-a felha
talmazza a földmiveléstigyi ministert, hogy a törvény 1. §-ában említett 
birtokosok (községek, vagyonközségek, volt úrbéresek, törvényhatóságok, 
törvényhatósági joggal felruházott városok, rendezett tanácsú városok, 
egyházi személyek, egyházi testületek, köz- és magánalapítványok, hitbizo- 
mányok, közbirtokosságok, némely részvénytársulatok és az erdősítő 
társulatok) birtokában levő törvény szerint állami kezelésbe feltét
lenül átadandó erdőkön és kopár területeken kívül a birtokosok kérel
mére a következő erdőket és kopár területeket is az állam kezelésébe 
vehesse át, u. m .:

a) a magánbirtokosok (fentebb nem említett birtokosok) tulajdo
nában levő véderdőket;

b) az 1879. évi XXXI. törvényczikk (erdőtörvény) 165. §-a és az 
1894. évi XII. törvényczikk (a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 
törvény) 13. és 14. §-ai szerint beerdősitésre kijelölt azon kopár területeket, 
melyeknek állami kezelésbe való átadására a birtokosa törvény 1. §-ának 
g) pontja alapján nem kötelezhető;

c) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-ának és az 1894. évi 
XII. törvényczikk 13. és 14. §-ának hatálya alá nem eső kopár területeket.

Felhivatnak tehát az érdekelt birtokosok, hogy a mennyiben a 
törvény ezen kedvezményét igénybe venni óhajtják, a földmiveléstigyi 
ministerhez intézett kérelmeiket lehetőségig a törvény életbe lépése 
napjától számított 15 napon beiül az alulirt közigazgatási bizottsághoz 
beterjeszszék.

Tájékozásul figyelmeztetnek a birtokosok, hogy az állami kezelésbe 
átadott területek kezeléséért a törvény 19 -22. §-ai szerint kivetendő és a tör
vény 24. §-a szerint beszedendő évi járulékot tartoznak az államnak fizetni, 
azonban ezen kötelezettség alól indokolt kérelem alapján a törvény 23 . §-a 
szerint részben, vagy egészben felmentethetnek; továbbá, hogy a fennebb 
b) és c) pont alatt említett kopár területek állami kezelésbe adása eseté
ben az erdősítést a törvény 3. §-ának második bekezdése szerint a föld
művelésügyi minister által megállapítandó terv szerint kötelesek fogana
tosítani, beerdősitett területeiket pedig az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
2-ik, illetőleg 4. §-a szerint tartoznak kezelni.

Ehhez képest a beterjesztendő kérelemben :
a) meg kell jelölni a község nevét, a melynek határában az állami 

kezelésbe átadni óhajtott véderdő vagy kopár terület fekszik ;
b) ki kell mutatni a véderdő vagy kopár terület kát. helyrajzi 

számát és kiterjedését ;
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c) ki kell jelenteni a birtokosnak, hogy a törvény 3. §-ának máso
dik bekezdésében, továbbá a törvény 18—22-ik és 24. §-aiban foglalt 
határozatoknak magát aláveti;

d) nyilatkoznia kell, hogy a törvény 23. §-ában említett kedvez
ményre igényt tart-e s ha igen, mely okok alapján; és végül

e) be kell jelentenie azt, aki őt a hatóságokkal és a kezeléssel 
megbízandó m. kir. állami erdőhivatallal szemben mint meghatalmazott 
képviselni fogja.

Azok a birtokosok, kik kérelmüket a fentebb megjelölt időpontig 
esetleg be nem terjeszthetik, ezt később is bármikor megtehetik.

Kelt ___________
4 törvényhatóság közigazgatási 

erdészeti bizottsága,

Ez a hirdetmény a szokásos módon, legkésőbb 1899. évi 
április hó 30-áig közhirré teendő.

A lehetőségig megküldendő ezenkiviil a hirdetmény 
egy-egy példánya az érdekelt birtokosoknak s különösen 
a 3. §. b) pontjában (törvény 2. §. b) pontjában), továbbá 
a 10. §. utolsó bekezdésében említett kopár területek birto
kosainak közvetlenül is.

15. §.
A 13. §-ban említett felhívás és a 14. §-ban említett 

hirdetmény alapján beérkező beadványokat a közigazgatási 
erdészeti bizottság elnöke beérkezésük után azonnal a kir. 
erdőfelügyelőségnek adja ki megvizsgálás és véleményadás 
végett. Egyúttal átteszi a kir. erdőfelügyelőséghez a 12. §-ban 
említett kimutatást is.

16. §
A kir. erdőfelügyelőség a beadványokban foglaltak 

alapján mindenekelőtt a kimutatást egészíti ki. Nevezetesen 
bevezeti a kimutatás 3. rovatába a birtokosok meghatal
mazottjainak nevét és lakhelyét s esetleg a többi rovatokba 
is azokat az adatokat, a melyek az összeíráskor netalán 
kitöltetlenül maradtak. Bevezeti továbbá a kimutatásba a
3. §. (törvény 2. §-a) alapján állami kezelésbe való átvétel 
végett bejelentett véderdőket és kopár területeket.

Azután megvizsgálja a beadványokat a felszerelés 
szempontjából és amennyiben azt találja, hogy valamely
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kérdés elbírálására, vagy a kimutatás kiegészítésére még 
további adatok szükségesek, ezek beszerzése iránt közvet
lenül intézkedik, vagy pedig, ha az adatok rövid utón 
nem volnának beszerezhetők, a beszerzés iránt a közigaz
gatási erdészeti bizottsághoz tesz előterjesztést.

Ezt az eljárást követi különösen akkor, ha valamely 
kérdés eldöntésére helyszíni szemle szükséges. (Például, ha 
a volt úrbéresek annak megállapítására, hogy a kimutatásba 
felvett legelőilletőségük, vagy vétel, csere, stb. utján szerzett 
erdejük az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2. vagy 4. §-a alá 
tartozó területnek tekinthető-e, helyszini vizsgálatot kérnek.)

Végül megvizsgálja a beadványok tartalmát érdemileg 
és a szerint, a mint azokat alaposaknak vagy alaptalanoknak 
találja, a kimutatás illető adatainak módosítását, esetleg 
törlését, illetőleg a felszólalások elutasításával a kimutatás 
adatainak változatlanul hagyását és végleges megállapítását 
javasolja.

17. §.

A közigazgatási erdészeti bizottság elnöke az adatok 
beszerzése iránt, a mennyiben az ülés összehívásáig várni 
nem lehet, ülésen kívül intézkedik. Ülésen kívül intézked
hetik a helyszini szemle iránt is, ha annak megtartását a 
Mr. erdőfelügyelőség javaslatához képest, okvetlenül szük
ségesnek tartja.

18. §.

A helyszini szemle megtartására a közigazgatási erdé
szeti bizottság egyik rendes tagját, vagy szakértő kültagját, 
szükség esetében a járási főszolgabírót küldi ki.

A szemlén a kir. erdőfelügyelőség képviselője s ha 
a közigazgatási erdészeti bizottság szükségesnek találja, a 
kezelő m. kir. erdőtiszt, illetőleg járási erdőtiszt (ha a 
szemle a törvény életbe lépése után tartatik meg, a m. kir. 
állami erdőhivatal képviselője) hivatalból résztvenni tartoznak.

A helyszini szemle költségeit, abban az esetben, ha a 
birtokos kifogásai alaposaknak bizonyulnak, az állam, más 
esetekben a szemlét kérő birtokos viseli.
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19. §.
A kir. erdőfelügyelőség a beadványok elintézésére 

vonatkozó javaslatát beadványok szerint külön-külön teheti 
meg. vagy pedig több beadványt egy közös véleményben 
foglalhat össze.

Egy és ugyanazon véleményben (ügyiraton) mind
amellett csak olyan birtokosok beadványait tárgyalhatja, kik 
a 2. §-ban (törvény 1. §-ában) is egy és ugyanazon pont 
alatt vannak felsorolva, sőt a 2. §. a) pontjában (törv. 1. §.
a) pontjában) emlitett kis- és nagy-községek és vagyon- 
községek közül azoknak a beadványait, melyek a 6. §-ban 
(törvény 59. §-ában) emlitett kedvezmény megadásáért folya
modnak, a többiekétől szintén elkülönítve kell tárgyalnia.

Külön ügyiraton tárgyalandók továbbá a 2. §. g) pontja 
(törvény 1. §-ának g) pontja) alapján összeirt kopár terüle
tekre vonatkozó beadványok, a mennyiben olyan kopár terü
letekről van szó, a melyek beerdősitendő kopárokul vég
érvényes határozattal még kijelölve nincsenek.

És végül külön tárgyalandók a 3. §-ban (törvény
2. §-ában) emlitett véderdők és kopár területek állami 
kezelésbe való átvétele iránt beterjesztett kérelmek.

20. §.
A 19. §-ban emlitett teendők teljesítésénél a m. kir. 

erdőhivatalok és m. kir. erdőgondnokságok, illetőleg járási 
(vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok (a törvény életbe 
lépése után a m. kir. állami erdőhivatalok) a kir. erdő- 
felügyelőségnek segítségére lenni tartoznak.

21 . §.
A közigazgatási erdészeti bizottság a kir. erdőfeliigye- 

lőség véleményének meghallgatása után minden beadvány 
tárgyában határozatot hoz.

Határozatai közül azokat, melyek tisztán a kimutatás 
adatainak a beadvány értelmében való kiegészítését vagy 
módosítását rendelik el, nem kell a földmivelésügyi minis- 
terhez felterjeszteni.

Hasonlóképen nem kell a földmivelésügyi ministerhez:



felterjeszteni azokat a határozatokat sem. a melyekkel az 
erdők és kopár területek osztályba sorozására és az osztályok 
között felállított arányra vonatkozó felszólalásokat elintézte,, 
mert a birtokosok ezen határozatok ellen csak akkor élhet
nek panaszszal, ha az osztályba sorozás és az osztályok közötti 
arány alapján a járulék tényleg kivettetik s az ilyen pana
szoknak az elbírálására nem a földmivelésíigyi minister, hanem 
a közigazgatási bíróság illetékes.

A többi határozatok ellenben a földmivelésíigyi minis- 
terhez terjesztendők fel.

22. §.

A közigazgatási erdészeti bizottság határozatait szintén 
ktilön-külön, vagy pedig több beadványra vonatkozólag 
együttesen, egy jegyzőkönyvben hozhatja m eg; minden esetre 
szükséges azonban, hogy utóbbi esetben a beadványok azon 
csoportjait, melyekről a kir. erdőfelügyelőségnek a 19. §.. 
szerint külön ügyiraton kell véleményt adni, a közigazgatási 
erdészeti bizottság is külön jegyzőkönyvben tárgyalja.

A mennyiben a közigazgatási erdészeti bizottság a kir.. 
erdőfelügyelőség véleményétől eltérő határozatot hoz, határo
zatának indokait a jegyzőkönyvben tüzetesen előadni tartozik..

23. §.
A közigazgatási erdészeti bizottság határozatait tartal

mazó jegyzőkönyvek a 19. §-ban emlitett csoportok szerint 
a vonatkozó beadványokkal és erdőfeltigyelőségi vélemé
nyekkel együtt külön csomagokba összekötve, lehetőségig 
egyszerre, egy jelentés kíséretében terjesztendők fel.

Mindenesetre szükséges, hogy az 1899. évi julius hó 15-ig 
(a beadványok beterjesztésére kitűzött határidőig) beérkező 
beadványok legkésőbb 1899. évi augusztus hó 3 l éig letár- 
gyaltassanak és a hozott határozatok, a mennyiben a 21. §. 
szerint szükséges, ugyancsak az előbb említett határidőig 
a földmivelésügyi ministerhez felterjesztessenek.

24'. §.
Az 1899. évi julius hó 15-ike után beérkező beadványok, 

a következők figyelembe vételével intézendők el.
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a) A kis- és nagyközségeknek és vagyonközségeknek 
a 6. §. (törvény 59. §-a) alapján esetleg beterjesztett folyamod
ványai, tekintettel a most idézett §-ban kitűzött határidőre, 
a törvény életbelépésétől számitott hat hónapon belül még 
elfogadandók és letárgyalandók; a hozott határozatok pedig 
a folyamodvány beérkezésétől számitott 30 nap alatt a föld- 
mivelésiigji ministerhez felterjesztendők.

b) A 2. §. f) pontjában (törvény 1. §. f) pontjában) említett 
birtokosok beadványai, ha a törvény életbelépésétől számitott 
6 hónapon belül adatnak be és olyan erdőkre vonatkoznak, 
a melyek a törvény életbelépése előtt nem az állam által kezel
tettek, szintén elfogadandók és letárgyalandók. Ha a beadvány
ban a birtokos azt jelenti be, hogy erdejét az állam kezelésébe 
•szándékozik átadni, ezen nyilatkozat alapján a kimutatás 
illető tétele véglegesen megállapítandó; ha pedig a birtokos 
úgy nyilatkozik, hogy erdejét saját erdőtisztje által fogja 
kezeltetni, a kimutatás illető tétele törlendő, de csak akkor, 
ha a birtokos a törvény életbelépésétől számított 6 hónap 
letelte alatt igazolja, hogy külön szakértő erdőtisztet 
•alkalmaz.

c) Elfogadandók továbbá a 2. § g) pontja (törvény 1. §-ának
g) pontja) alapján összeirt, de jogerős határozattal beerdősi- 
tésre még ki nem jelölt kopár területek törlése iránt esetleg 
beérkező folyamodványok is, addig, a inig a végérvényes hatá
rozat meg nem hozatott. Az ilyen beadványok a kijelölés 
kérdésére vonatkozó tárgyiratokhoz csatolandók és a kijelölés 
tárgyában hozandó határozat értelmében intézendők el.

cl) Végül elfogadandók és beérkezésüktől számitott 30 
napon belül indokolt javaslat kíséretében a földmivelésügyi 
ministerhez felterjesztendők a 3. §-ban (törv. 2. g-ában) emlí
tett véderdők és kopár területek állami kezelésbe való átvé
tele iránt beterjesztendő kérelmek is, bármikor adatnak be.

Minden más (az előbbi a—d) pontok alá nem sorozható) 
beadvány, mely a 13. §-ban említett felhívás alapján 1899. 
évi julius hó 15-ike után adatik be, elkésettnek tekintendő 
és csak annyiban veendő ügyelembe, a mennyiben a kimu
tatásba felvett területek meghatározására szolgáló adatok
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még szükséges kiegészítésére, vagy helyesbítésére megbíz
ható alapot nyújt. A mennyiben azonban az ilyen bead
ványban a birtokos valamely területnek az állami kezelésbe
adandó területek közül való törlését kéri, ezzel a kérelmével 
elutasítandó, kivéve azt az esetet, ha a 33. §. (törvény 6. §-a) 
szerint az állami kezelés megszüntetésének esete forog fenn.. 
Ebben az esetben a beadvány a 33. §. (törvény 6. §-a) alapján 
intézendő el.

25. §.
Ha a földmivelésügyi minister határozatai a felter

jesztett beadványok tárgyában a közigazgatási erdészeti 
bizottsághoz leérkeznek, a kimutatás illető tételei azonnal 
megfelelően kiigazitandók. Miután a földmivelésügyi minister 
határozatai végérvényesek, a kimutatásnak ekként kiigazított 
tételei alatt tárgyalt erdők és kopár területek a törvény 
szerint állami kezelésbe adandó, illetőleg állami kezelésbe 
átveendő erdők és kopár területek közé véglegesen besoro
zottaknak tekintendők.

Véglegesen megállapítottaknak tekintendők továbbá a, 
kimutatásnak azok a tételei is, melyekre vonatkozólag 1899. 
évi julius hó 15-ig, illetőleg a 24. §. a—c) pontjaiban említett 
erdőket és kopár területeket illetőleg az ezen pontokban 
megállapított határidőkig beadványok nem adattak be. Ezen 
haráridők letelte után 30 napon belül az illető tételek alatt 
tárgyalt erdők és kopár területek a közigazgatási erdészeti 
bizottság által az állami kezelésbe adandó területek közé 
törvény szerint véglegesen besorozottaknak mondandók ki.

26. §.
Azokról a határozatokról, melyekkel a kimutatásba 

felvett erdők és kopár területek az állam által kezelendő 
erdők és kopár területek közül töröltettek, vagy azok közé 
véglegesen besoroztalak, az érdekelt birtokosok és a m. kir. 
állami erdőhivatal egyidejűleg értesitendők.

Ebben az értesítésben, a mennyiben a következő §.. 
szerint szükséges, az illető erdőbirtokosok egyúttal erdeiknek 
és kopár területeiknek a m. kir. állami erdőhivatal kezelésébe
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való átadására, a m. kir. állami erdőhivatal pedig azoknak 
-átvételére is felhivandók.

27. §.
Az állam által kezelendő erdők és kopár területek közé 

besorozott területek a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg a 
m. kir. járási erdőgondnokság kezelésébe rendszerint a megelőző 
§-ban említett felhívás kézbesítésétől számított 15 napon 
belül adandók át.

Kivételt képeznek azonban:
a) azok az erdők és kopár területek, melyeknek birto

kosai az állami kezelésbe való belenyugvásukat a közigaz
gatási erdészeti bizottságnak még a törvény életbelépése 
előtt bejelentették;

b) azok az erdők és esetleg kopár területek, melyek 
a törvény életbelépése előtt is az állam által kezeltettek ; és

c) azok az erdők és esetleg kopár területek, melyeket 
a törvény életbelépéséig a járási (vármegyei, kerületi) erdő- 
gondnokságok kezelnek.

Az aj pont alatt említett erdők és kopár területek a 
birtokosok nyilatkozata alapján, a b) és ej pont alatt említettek 
pedig a 116. és 120. §-okban (törvény 57., 58. §§-aiban) foglalt 
rendelkezésekre való tekintettel a törvény életbelépése napján 
átadandók és átveendők a m. kir. állami erdőhivatal kezelé
sébe. Önként értetik azonban, hogy az ekként életbeléptetett 
állami kezelés, abban az esetben, ha a jelen §. b) és c) 
pontjában említett valamely erdő és kopár terület a birtokos 
felszólalása vagy kérelme folytán az állam által kezelendő 
erdők és kopár területek közül később töröltetik, az erre 
vonatkozó határozat közlésétől számított 15 napon belül 
megszüntetendő lesz.

28. §.
A kimutatás véglegesen megállapitott tételei: ((Az 

Állam által kezelt erdők és kopár területek nyilvántartása» 
ezimü nyilvántartásba vezetendők át.

Ezt a nyilvántartást a IV. mintának megfelelő nyom
tatványon a m. kir. állami erdőhivatal állítja össze.
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Az összeállítás alkalmával minden egyes tételnél pon
tosan feljegjzendő (a 10. számú rovatban) annak a köz- 
igazgatási erdészeti bizottsági határozatnak a kelte és száma 
is, a melylyel az illető tétel véglegesen megállapittatott.

A községek a nyilvántartásban ugy sorozandók, bőgj' 
az ugyanazon m.kir. járási erdőgondnokság, főszolgabírói járás, 
illetőleg m. kii*. adóhivatal kerületébe tartozó községek, 
lehetőleg egymás után következzenek.

Az egyes községek neve alatt a birtokosok folyó sor
szám szerint vezetendők be, oly módon, hogy egy és ugyan- 
.azon birtokos erdeje és kopár területe egymásután következzék. 
Az egyes birtokosok tételei között, az esetleg még felveendő 
tételek számára, megfelelő üres hely hagyandó.

29. §.
A nyilvántartást a m. kir. állami erdőhivatalnak a

12. §-ban említett kimutatásba felvett összes tételek végleges 
megállapítása után 15 nap alatt, legkésőbb azonban a törvény 
életbeléptétől számított 6Va hónap alatt össze kell állítani. 
A mennyiben a 12. §-ban említett kimutatás egyes tételei 
esak ezen határidő után lesznek véglegesen megállapíthatók, 
ezek a nyilvántartásba utólagosan vezetendők be.

A m. kir. állami erdőhivatal által összeállított nyilván
tartást a kir. erdőfelügyelőség megvizsgálni s szükség ese
tében helyesbíteni tartozik.

A később előforduló változásokat a nyilvántartásba a 
közigazgatási erdészeti bizottság határozatainak megfelelően 
a kir. erdőfelügyelőség vezeti be. A mennyiben a változások 
már bevezetett tételek módosításából állanak, ezeket a kir. 
'erdőfelügyelőség színes tintával eszközli ésa jeg 3Tzet rovatban 
hivatkozással a módosított tételre, a módosítást elrendelő 
közigazgatási erdészeti bizottsági határozat keltét és számát 
feljegyzi.

3 0 . § .

Ha a közigazgatási erdészeti bizottságnak tudomására 
jut, hogy a 2. §. (törvény 1. §-ának) hatálya alá tartozó 
valamely erdő vágj7 kopár terület akár azért, mert az első össze-
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irás alapján készült kimutatásból kimaradt, akár azért, mert a 
törvény idézett szakasza valamelyik pontjának hatálya csak 
később állott be, a nyilvántartásba nincs felvéve, az utólagos 
felvétel iránt 30 napon belül hivatalból intézkedni tartozik. 
Az eljárás tekintetében a megelőző 8—29. §-okban foglalt 
rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

31. §.
A mennyiben az állam által kezelt erdők nyilvántar

tásának véglegesen megállapított adatai az «Erdők nyilván
tartási törzskönyvének» és a 9. §-ban említett többi nyil
vántartásoknak az adataival nem állanak teljesen összhangban^ 
az utóbb említett nyilvántartások megfelelően kiigazitandók. 
Különösen szükséges, hogy a 2. §. c), d) és g) pontjai (tör
vény 1. §-ának c). d) és g) pontjai) alapján állami kezelésbe 
átvett erdők és kopár területek a 4. §. (törvény 3. §-ának) 
első bekezdése értelmében az «Erdők nyilvántartási törzs- 
könyv»-ébe az 1879. évi XXXI. törvényczikk 17. §-ának 
hatálya alá tartozó erdők közé beiktattassanak.

A z á l la m i k e z e lé s  h a tá s k ö ré t  s zab á ly o zó  elvi h a tá ro z a t .

— A törvény 5. §-ának végrehajtásához. —

32. §.
Az állam hatáskörét a 2. és 3. §§-ban (törvény 1. és

2. §-ában) említett erdők és kopár területek kezelése tekin
tetében elvi szempontból az ezen §-ok bekezdéseiben foglalt 
rendelkezések s továbbá a törvény 5. §-a határozzák meg.

A törvény 5. §-a a következőket rendeli:
Az állami kezelés, az állami kezelésbe vett erdők és kopár 

területek állagéival és hasznaival való rendelkezés tekintetében, 
a birtokosoknak törvények és egyéb jogszabályok által biztosított 
jogait nem érinti.

A vagyon állagával és hasznaival való rendelkezés 
tekintetéből az állami közeg csupán felvilágosítást nyújt és 
véleményt ad. melynek elfogadása kérdésében a birtokos- 
függetlenül határoz.
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A z  á l la m i k e z e lé s  m e g s z ü n te té s é rő l .

— A törvény 6. és 7. §-ainak végrehajtásához. —

33. §.
Az állami kezelés megszüntetésének feltételeit a tör

vény 6. és 7. §-ai határozzák meg (utóbbit lásd a jelen ren
delet 40. §-ában).

A törvény 6. §-a azokat az eseteket határozza meg, 
midőn az állami kezelést hivatalból kell megszüntetni s e 
tekintetben a következőket rendeli:

Az állami kezelés megszűnik, ha annak az 1. és 2. §-okban 
(jelen rendelet 2. és 3. §-ában) meghatározott feltételei megszűnnek.

Az 1. §. (jelen rendelet 2. §.) feltételeinek megszűnése 
esetében az állami kezelés folytatása a 2. §. (jelen rendelet 3. §-a) 
alapján kérelmezhető.

A megszűntetés iránt a földmivelésügyi minister, attól az 
időponttól számítva, a melyben az állami kezelésnek az 1. és
2. §-okban (jelen rendelet 2. és 3. ß-aiban) meghatározott fel
tételei megszűntek, egy éven belül intézkedni tartozik.

34. §.
Azok a feltételek, melyek alapján a 2. és 3. §-ban 

(törvény 1. és 2. §-ában) emlitett erdők és kopár területek 
az állam kezelésébe átvétettek, rendszerint a következő esetek
ben tekintendők megszűntéknek:

1. a 2. §-ban (törvény 1. §-ában) emlitett erdőket és 
kopár területeket illetőleg:

a) ha valamely állami kezelésbe vett erdő és kopár 
terület adásvétel utján, vagy más jogczimen olyan birtokos 
tulajdonába megy át, kinek birtokában már nem tartozik a
2. §-nak (törv. 1. §-ának) hatálya alá — igy például: ha az 
erdő vagy kopár terület a 2. §-ban (törvény 1. §-ában) nem 
emlitett birtokos tulajdonába ju t ; vagy ha a 2. §-ban (törvény
1. §-ában) emlitett olyan kis- vagy nagyközség, törvényhatóság, 
törvényhatósági joggal felruházott város, rendezett tanácsú 
város, egyházi személy, egyházi testület, köz- vagy magán-
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alapítvány, hitbizomány, közbirtokosság vagy részvénytársulat 
tulajdonába jut, a mely egyéb erdeit és kopár területeit 
saját erdőtisztje által kezelteti, vagy ha egyéb erdeje nem 
volt, a megszerzett erdő vagy kopár terület kezelésére a 
megszerzés idejétől számított hat hőnapon belül saját erdő
tisztet alkalmazhat; vagy pedig ha a volt úrbéresek közösen 
kezelt erdejüket és kopár területeiket törvényes utón egyé
nenként felosztják stb.—;

b) ha az erdő a végből, hogy mivelési ága megváltoz
tatható legyen (például: hogy az erdőterület kertté, rétté, 
szőlővé, szántóvá, háztelekké alakittassék át, vagy pedig 
bányászati, ipari, kereskedelmi czélokra használtathassák), 
vagy más okokból a földmivelésügyi minister engedélye 
alapján az 1879. évi XXXI. törvényczikk hatálya alá tartozó 
területek közül (az erdők nyilvántartási törzskönyvéből) 
véglegesen töröltetik;

c) ha a volt úrbéreseknek legelőilletőség fejében kiadott, 
vagy a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere utján vagy 
más jogczimen birtokába jutott erdő a földmivelésügyi 
minister engedélye alapján az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2. 
vagy 4 §-ának hatálya alá tartozó erdők közül töröltetik:

d) ha a 2. §. g) pontja (törvény 1. §-ának g) pontja) 
alapján állami kezelésbe vett kopár terület a földmivelésügyi 
minister engedélyével az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. 
§-ának, illetőleg az 1894. évi XII. t. ez. 13. és 14. §-ainak 
hatálya alá tartozó kopárok közül töröltetik;

e) ha a 2. §. g) pontjában (törvény 1. §-ának g) pont
jában) említett társulat erdősítési kötelezettsége, a társulat 
megszűnése vagy más okok folytán, oly birtokosra megy át. 
kinek erdeje és kopár területe nem esik a 2. §-nak (törvény
1. §-anak) hatalma aki,

2. a 3. § -bán (törvény 2. §-ában) említett erdőket és kopár 
területeket illetőleg pedig

f) ha a 3. g. a) pontja (törvény 2. §-ának a) pontja) alapján 
állami kezelésbe vett véderdőt az erdőrendészeti hatóság az 
1879. évi XXXI. törvényczikk 2. és 3. §-ainak hatálya alá tar
tozó erdők sorából törli;
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g) ha a 3. §. b) pontja (törvény 2. §-ának b) pontja) 
alapján állami kezelésbe vett kopár terület a földmivelés- 
ügyi minister engedélyével az 1879. évi XXXI. törvényczikk
165. §-ának, illetőleg az 1894. évi XII. törvényczikk 13. és
14. §-ainak hatálya alá tartozó kopárok közül töröltetik;

h) ha a 3. §. c) pontja (törvény 2. §-ának c) pontja) 
alapján állami kezelésbe vett kopár terület a földmivelésügyi 
minister engedésével az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2-ik, 
illetőleg 4-ik §-a szerint való kezelés kötelezettsége alól 
felmentetik.

35. §.

Ha a 34. §. eseteiben a birtokos (a birtokos szemé
lyében történt változás esetében az uj birtokos) az állami 
kezelés megszüntetését nem óhajtja, illetőleg a már meg
szüntetett állami kezelés folytatását láván ja, a közigazgatási 
erdészeti bizottság utján a földmivelésügyi ministerhez folya
modványt kell beadnia, ki a kérelem teljesítése esetében 
egyidejűleg az állami kezelés feltételeit is megállapítja.

Az ilyen kérelem a törvény 6. §-ának második bekez
dése szerint (lásd jelen rendelet 33. §-át) csak akkor telje
síthető, ha az a terület, melyre nézve a birtokos az állami 
kezelés folytatását kéri, az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2. 
és 3. §-ainak hatálya alá tartozó véderdőt vagy pedig beerdő- 
sitendő kopár területet képez. A kérelem lehetőségig oly 
időben adandó be, hogy az a megszüntetés kérdésével 
egyidejűleg legyen tárgyalható.

36. §.

A törvény 6. §-ának harmadik bekezdésében (lásd jelen 
rendelet 33. §-át) az állami kezelés megszüntetésére kitűzött 
egy évi határidő a 34. §. a) pontja esetében a birtokos sze
mélyében beállott változásigazolásától. — b), c), d), f),g) és h) 
pontjainak eseteiben a megszüntetés alapját képező ministeri 
engedély keltétől, — e) pontja esetében pedig a társulat erdő
sítési kötelezettségének megszűnésétől, illetőleg ennek Írásban 
történt igazolásától számítandó.

3
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37. §.
Az állami kezelés hivatalból való megszüntetése iránt 

a földmivelésügyi minister a közigazgatási erdészeti bizott
ság javaslata alapján intézkedik.

A közigazgatási erdészeti bizottság ezt a javaslatát a 
megszüntetésre kitűzött egy évi határidő kezdetétől számított 
30 napon belül megtenni tartozik. A 34. §. b), c), d), f),g) és h) 
pontjai esetében azonban a javaslat rendszerint már abban a 
felterjesztésben megteendő, melyet a közigazgatási erdészeti 
bizottság az ezen pontokban említett erdőrendészeti intéz
kedés (törlés) tárgyában a földmivelésügyi ministerhez intéz.

38. §.
A hivatalból való megszüntetést elrendelő határozatban 

az állami kezelés tényleges megszüntetésének időpontjául a 
törvényben meghatározott egy évi határidőn belül rend
szerint a naptári év vége tűzendő ki.

A határozatról a közigazgatási erdészeti bizottság a 
birtokost, a határozat leérkezésétől számított 30 nap alatt, 
értesíteni tartozik.

39. §.
A 77. §-ban (törvény 18. §-ában) említett szolgáltatásokra 

és a 98. §-ban (törvény 20. §-ában) említett járulék fizetésére 
vonatkozó kötelezettsége a birtokosnak az állami kezelés 
tényleges megszüntetésével egyidejűleg szűnik meg. Az ezen 
időpontig esedékessé vált járulékokra nézve a birtokos sze
mélyében történt változás esetében, a törvény 24. §-a (jelen 
rendelet 106. §-a) alapján a közadókra vonatkozó szabályok 
nyernek alkalmazást.

40. §.
A hivatalból való megszüntetés esetén kívül az állami 

kezelés a birtokos kérelmére is megszüntethető, de csak a 
törvény 7. § ában megszabott feltételek esetében.

A törvény 7. §-a a következőket rendeli:
A földmivelésügyi minister az 1. §. e) és f) pontjaiban 

(jelen rendelet 2. §. e) és f) pontjaiban), továbbá a 2. §. a—e) 
pontjaiban (jelen rendelet 3. §. a—c) pontjaiban) említett erdők



és kopár területek birtokosainak kérelmére a 6. §. esetein kívül is 
(lásd jelen rendelet 33. §-át) megszüntetheti az állami kezelést 
a birtokukban levő erdőkre és kopár területekre nézve, de csak 
a jelen törvény életbe lépése után következő minden tizedik év 
végén beálló hatálylyal.

A birtokos a megszüntetés iránt a föfdmivelésügyi minis- 
terhez legkésőbb az illető tiz éves időszak nyolczadik naptári 
évének végéig Írásban köteles folyamodni. Ha a folyamodó 
birtokos erdeje az 1879. évi XXXI.  törvényczikk 17. és 21. 
§-ainak hatálya alá esik, folyamodványában hitelesen igazolni 
köteles, hogy erdejének szakszerű kezeléséről a törvény köve
telményének megfelelően gondoskodni képes.

1 örvényhatóság, törvényhatósági joggal felruházott város, 
rendezett tanácsú város, egyházi testület, egyházi személy, köz
vagy magánalapítvány ezenkívül azt is köteles igazolni, hogy 
az állami kezelés megszüntetéséhez törvény szer inti felsőbb 
hatósága hozzájárult.

41. §•
A törvénynek a megelőző §-ban szószerint idézett ren

delkezése alapján csak a 2. §. e) és f) pontjaiban (törvény
1. §-ának e) és f) pontjaiban) és a 3. §. a—c) pontjaiban (törvény
2. §. a—c) pontjaiban) emlitett erdők és kopár területek 
birtokosai kérelmezhetik a tulajdonokban levő erdők és kopár 
területek állami kezelésének megszüntetését, ellenben a 
2. §. a), b), c) és d) pontjaiban (törvény 1. §. a), b), c) és d) 
pontjaiban) emlitett erdők és kopár területek birtokosai, 
továbbá a 2. §. g) pontjában (törvény 1. §-ának g) pont
jában) említett erdősítő társulatok ezzel a joggal általában 
nem élhetnek, csak azoknak a kis- és nagyközségeknek és 
vagyonközségeknek adja meg kivételesen a törvény 59. §-a 
(jelen rendelet 6. §-a) ezt a jogot, a melyeknek a 2. §. a) 
pontja (törvény 1. S-ának a) pontja) alapján állami kezelésbe 
vett erdeje legalább 5000 kát. hold terjedelemmel bir.

De úgy a most emlitett kis- és nagyközségek és vagyon- 
községek erdeire és kopár területeire, mint a 2. §. e) 
és f) pontjaiban (törvény 1. §-ának e) és f) pontjaiban) 
és a 3. §. a—c) pontjaiban (törv. 2. §. a —c) pontjaiban)
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említett birtokosok erdeire és kopár területeire nézve is 
csak a törvény életbe lépésétől számított minden tizedik 
év végén szüntethető meg az állami kezelés a birtokosok 
kérelme alapján.

42. §.
Az állami kezelés megszüntetésének kérelmezésére 

jogosított birtokosok, a mennyiben az állami kezelést vala
mely 10 éves időszak végén tényleg megszüntetni kívánják, 
a földmivelésiigyi ministerhez intézett kérelmeiket a közigaz
gatási erdészeti bizottsághoz legkésőbb az illető 10 éves 
időszak nyolczadik évének végéig beterjeszteni kötelesek.

Később beérkezett kérelmek a törvény 7. §-ára való 
hivatkozással (lásd jelen rendelet 40. §-át), mint tárgyalás 
alá nem vehetők, visszantasitandók.

43. §.
A kérelemben a birtokosnak szabatosan meg kell jelölnie 

az erdőt és kopár területet, melynek állami kezelését meg
szüntetni kívánja.

Ezenkívül, a mennyiben az erdő és kopár terület az 
1879. évi XXXI. törvényczikk 17. és 21. §-ainak hatálya 
alá esik, hitelesen igazolnia kell azt is, hogy erdejének és 
kopár területének kezelésére az állami kezelés megszűné
sétől kezdve külön törvényes minősítéssel biró erdőtisztet, 
illetőleg, ha az erdő és kopár terület nagyobb, mint a meny
nyit egy erdőtiszt sikerrel kezelhet, megfelelő szánni erdő
tisztet képes alkalmazni. E végből tehát ki kell mutatnia a 
birtokosnak erdeje jövedelmét, a külön erdőtiszt-tartással 
járó összes költségeket és a mennyiben az erdő jövedel
méből az utóbb említett költségek már nem volnának fedez
hetők. azt, hogy a hiányt miképen szándékozik fedezni.

Végül, ha törvényhatóság, törvényhatósági joggal fel
ruházott város, rendezett tanácsú város, egyházi testület, 
egyházi személy, köz- vagy magánalapítvány kéri az állami 
kezelés megszüntetését, kérelméhez csatolnia kell törvény
szerinti felsőbb hatóságának abbeli nyilatkozatát, hogy az 
állami kezelés megszüntetéséhez saját részéről is hozzájárul.



44. §.
A kellő időben beérkezett kérelmek közül a közigaz

gatási erdészeti bizottság azoknak a birtokosoknak a kérel
mét, kiknek erdeje és kopár területe nem esik az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 17. és 21. §-ainak hatálya alá, 
csupán a megelőző § első bekezdésében foglalt követelmény 
szempontjából veszi vizsgálat alá s a mennyiben szükséges, 
az erdő és kopár terület megjelölésére vonatkozó adatokat 
helyesbiti.

A többi kérelmeket ellenben a megelőző g. második, ille
tőleg harmadik bekezdése szempontjából is gondosan megvizs
gálja és a kérelem tárgyában a m.kir.állami erdőhivatal és a kir. 
erdőfelügyelőség meghallgatása után indokolt javaslatot tesz.

Az 5000 kát. holdnyi, vág}7 ennél több erdővel biró kis- 
és nagyközségek és vagyonközségek által beterjesztett kérel
meket a közigazgatási erdészeti bizottság érdemleges tárgya
lás előtt abbeli nyilatkozat végett, hog}r az állami kezelés 
megszüntetéséhez hozzájárul-e vagy nem, a törvényhatóság
hoz tartozik áttenni.

A letárgyalt kérelmeket a közigazgatási erdészeti bizott
ság a kérelmek beterjesztésére kitűzött határidőtől számitott 
4 hónapon belül a földmivelésügyi ministerhez felterjeszteni 
tartozik.

45. §.
A földmivelésügyi minister a felterjesztett kérelmek 

tárgyában az illető tiz éves időszak kilenczedik évének 
végéig határoz.

Ha határozatában a kérelem teljesítését rendeli el, az 
állami kezelés megszüntetését az illető 10 éves időszak 
végére tlizi ki, mindamellett azzal a hozzáadással, hogy 
a mennyiben a birtokosnak ezen időben még nem volna 
külön erdőtisztje, kinek a kezelést átadni lehetne, az állami 
kezelés tényleg csak akkor lesz megszüntetendő, midőn a 
birtokos a szükséges számú erdőtisztről gondoskodott.

A közigazgatási erdészeti bizottság a földmivelésügyi 
minister határozatát a birtokossal, a határozat leérkezésétől 
számított 30 napon belül, közölni tartozik.
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4í). §.
A 98. §-ban (törvény 20. §-ában) említett járulékot a 

birtokos az állami kezelés tényleges megszüntetése idejéig 
megfizetni tartozik.

II. FEJEZET.

Az állami kezelés közegeiről.
A  m. k ir. á l la m i e rd ő h iv a ta lo k  és a  m. k ir. já rá s i  e rd ő -  

g o n d o k s á g o k  s ze rv e ze té rő l .

— A törvény 8., 9. és 10. §-ainak végrehajtásához.

Az állami kezelés közegeinek: a m. kir. állami erdő- 
hivataloknak és m. kir. járási erdőgondnokságoknak szer
vezetét a földmivelésügyi ministernek a törvény 8— 10. §-ai 
alapján 1899. évi január hó 21-én 690. ein. szám alatt 
kiadott rendelete állapítja meg.

Ez a rendelet szó szerint a következőket foglalja 
magában :

1. §•
A községi és némely más erdők és kopár területek állami kezelé

séről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdo
nában levő közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügy
vitelének szabályozásáról szóló 1898. évi XIX. törvényczikk 8. és 9. §-ai 
az állami kezelés szervezése tárgyában a következőket rendelik:

Az állami kezeléssel összekötött teendők végzésére a földmi vei ésügyi 
minister m. kir. állami erdőhivatalokat, és a szükséghez képest, ezeknek alá
rendelt m. kir. járási erdőgondnokságokat szervez.

A ni. kir. állami erdöhivatalok működési köre egy vagy. több törvény
hatóság területére, a m. kir. járási erdőgondnokságok működési köre pedig 
rendszerint egy vagy több főszolgabírói járás területére terjed ki.

A m. kir. állami erdőhivatalok és a m. kir. járási erdőgondnokságok 
székhelyeit és kerületeit, a közigazgatási bizottság meghallgatása után, a föld
mivelésügyi minister állapítja meg.

A m. kir. állami erdőhivatal személyzete a hivatalfÖnökből, a szük
séghez mért számban alkalmazott központi és járási er dőli sztéléből és a szük
séges segédszemélyzetből áll.

2. §.

A törvény ezen rendelkezései értelmében egyelőre 43 m. kir. állami 
erdőhivatalt és 151, ezeknek alárendelt m. kir. járási erdőgondnokságot
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szervezek s azoknak székhelyét, működési körét és szemészetét a követ
kezők szerint állapítom m eg :

I. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e : Budapest.
K e rü le te  k i te r je d  : Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Pest-Pilis-Solt- 

Kis-Knn vármegyék területére, továbbá Budapest székes-főváros területére, 
valamint Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Kecskemét.
Kerülete kiterjed : Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye területére,

továbbá Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye abonyi, duna-vecsei, félegyházai, 
kalocsai, kis-kőrösi, kun-szeut-miklósi és nagy-kátai járásainak területére, 
Czegléd, Kis-Kun-Félegyháza, Kis-Kun-Halas és Nagy-Kőrös rendezett 
tanácsú városok területére végül Kecskemét törvényhatósági joggal fel
ruházott város területére.

2. M. kir. járási erdőgor.dnokság.
Székhelye: Vácz.
Kerülete kiterjed : Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye alsó-dabasi. 

biai, gödöllői, monori, pomázi, ráczkevei és váczi járásainak területére, 
továbbá Szent-Endre és Vácz rendezett tanácsú városok területére, végül 
Budapest székes-főváros területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. főerdőőr.

II. M. kir. állami erdőhivatal.
\

S z é k h e ly e : Nyitra.
K e rü le te  k i t e r je d :  Nyitra és Pozsony vármegyék, valamint 

Pozsony szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já r á s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási- erdőgondnokság.
Székhelye: Nyitra.
Kerülete kiterjed : Nyitra vármegye érsekujvári, galgóczi, nagy- 

tapolcsányi, nyitrai és vágsellyei járásainak területére, továbbá Érsek- 
Újvár és Nyitra rendezett tanácsú városok területére.

2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Privigye.
Kerülete kiterjed: Nyitra vármegye nyitra-zsámbokróti és privigyei 

járásainak területére.



3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szenicz.
Kerülete kiterjed: Nyitra vármegye miavai, püstyéni. szakolczai, 

szeniczi és vágujhelyi járásainak területére és Szakolcza rendezett tanácsú 
város területére.

4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Pozsony.
Kerülete kiterjed : Pozsony vármegye és Pozsony szabad kir. város 

területére.
S z e m é ly z e te :  Három m. kir. főerdész, egy m. kir. erdész és 

egy m. kir. erdészjelölt.

III. M. kir. állami erdőhívatal.
S z é k h e ly e : Trencsén.
K e rü le te  k i te r je d  : Trencsén vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Budatin.
Kerülete kiterjed : Trencsén vármegye zsolnai járásának területére.
2. M. kir. járási erdöyondnokság.
Székhelye: Illává.
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye illavai és puchói járásainak 

területére.
3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Bittse.
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye bittsei és vágbeszterczei 

járásainak területére.
4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Povina.
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye csaczai és kisuczaujhelyi 

járásainak területére.
5. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Trencsén.
Kerülete kiterjed: Trencsén vármegye baáni és trencséni járásainak 

területére, valamint Trencsén rendezett tanácsú város területére.
S z e m é ly z e te : Egy m. kir. erdőmester, három m. kir. főerdész 

és két m. kir. erdész.

IV. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e :  Alsó-K ubin.
K e rü le te  k i te r je d :  Á rva és T u rócz  v á rm eg y ék  területére.
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1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Alsó-Kubin.
Kerülete kiterjed: Árva vármegye alsó-kubini járásának területére, 

továbbá Árva vármegye námesztói járásához tartozó Lokeza, Babin, Breza, 
Hrustin, Tyapessó, Vanyovka, Vasziló, Zákamene-Klin, Erdődka, Kruset- 
nicza, Lomna és Novoty községek területére, végül Árva vármegye vári 
járásához tartozó Paraszt-Dubova, Alsó-Lehota, Árva-Várai ja, Chlebnicze, 
Dlnha, Felső-Lehota, Kriva, Podbjel, Bjelipotok, Habovka, Nemes-Dedina, 
Nizsna és Zuberecz községek területére,

2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Tnrdossin.
Kerülete kiterjed : Árva vármegye trsztenai járásának területére, 

továbbá Árva vármegye námesztói járásához tartozó Mutne, Benedikó, 
Jaszenicza, Veszele, Námesztó, Bobró, Kiin, Szlanicza, Vavrecska, Zubro- 
hlava, Polhora, Rabcsa, Rabcsicze és Szihelne községek területére, végül 
Árva vármegye vári járásához tartozó Turdossin, Alsó-Stepanó, Felső- 
Stepanó, Krasznahorka, Medvedze és Zábidó községek területére.

3. 3 /. kir. járási erdő gondnokság.
Székhelye: Turócz-Szent-Márton.
Kerülete kiterjed : Turócz vármegye területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőtanácsos, két m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

V. M. kir, állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e  : Liptó-Szent-Miklós.
K e rü le te  k i te r je d  : Liptó vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Liptó-Szent-Miklós.
Kerülete kiterjed : Liptó vármegye liptó-szent-miklósi járásának 

területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Liptó-Ujvár.
Kerülete kiterjed: Liptó vármegye liptó-njvári járásának területére.
3. M. kir. járási erdő gondnokság.
Székhelye: Rózsahegy.
Kerülete kiterjed : Liptó vármegye rózsahegyi járásának területére. 
S z e m é ly z e t e : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.
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VI. M. kir. állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Beszterozebánya.
K e rü le te  k i te r je d :  Bars és Zólyom vármegyék területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Aranyos-Marót.
Kerülete kiterjed: Bars vármegye lévai és verebélyi járásainak 

területére, továbbá Bars vármegye aranyos-maróti járásához tartozó 
Aranyos-Marót, Hizér. Bélád, Ivis-Herestény, Lédecz, Nagy-Herestény, 
Néver, Fenyő-Kosztolány, Ebedecz, Kis-Ülés, Maholány, Nagy-Ülés, 
Garam-Szent-Benedek, Orovnicza, Peszér, Kis-Tapolcsány, Keresztár, 
Kis-Apáti, Lócz, Szkiczó, Zsikva, Zsitva-Kenéz, Csárad, Németi, Nagy- 
Szelezsény, Gesztőcz, Kis-Aranyos, Kis-Szelezsény, Mankócz, Szent-Márton, 
Velsicz, Nemcsény, Fekete-Kelecsény, Kis-Valkócz, Perlep, Uj-Petend. 
Valkócz, Taszár, Hecse, Kisfalud, Malonya és Szelepcsény községek 
területére; Bars vármegye oszlányi járásához tartozó Oszlány, Bisztricsény, 
Alsó-Kamenecz, Cserenye, Felső-Kamenecz, Kis-Briszticsény, Nemes- 
Kosztolány, Nyitraszeg, Nagy-Ugrócz, Felfalu, Kalacsna, Pázsit, Radócz, 
Simony, Brogyán, Kis-Keresnye, Kis-Ugrócz és Nagy-Keresnye községek 
területére, végül Léva rendezett tanácsú város területére.

2. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Zsarnóeza-Kohó.
Kerülete kiterjed: Bars vármegye garam-szent-kereszti járásának 

területére, továbbá Bars vármegye aranyos-maróti járásához tartózó 
Berzencze és Magasmart községek területére; Bars vármegye oszlányi 
járásához tartozó Pálos-Nagymező község területére, végül Körmöczbánya 
és Újbánya rendezett tanácsú városok területére.

3. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye : Beszterozebánya.
Kerülete kiterjed: Zólyom vármegye beszterczebányai járásához tar

tozó Badiu, Farkas-Petöfalva, Garamszeg, Keremcse, Rakolcz, Élesd, 
Gönczölfalva, Hermánd, Jakabfalva, Olmányfalva, Szelese, Szénás, Zólyom- 
Németi, Lipcse-Utcza, Balázs, Hédel, Kallós, Luczatö, Mosód, Padkócz. 
Perhát, Sálfalva, Óhegy, Dóval, Motyók, Úrvölgy, Pallós, Jabrikó, 
Királyka, Kordéháza, Récske, Rudló, Szakbény, Szászfalu. Tajó, Radvány, 
Alsó-Peresény, Felső-Peresény, Illésfalva, Királyfalva, Majorfalva és Malakó 
községek területére, továbbá Zólyom vármegye breznóbányai járásának 
területére, végül Beszterczebánya és Breznóbánya rendezett tanácsú 
városok területére.
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4. M. kir. járási erdcgondnokság.
Székhelye: Libetbánya.
Kerülete kiterjed: Zólyom vármegye beszterczebányai járásához 

tartozó Libetbánya, Póráz, Sebő, Pánik, Pónik-Kohó, Zólyom-Lipcse, Felsó- 
Micsinye, Alsó-Micsinye, Becsó, Csécsény, Cserény, Dubravicza, Lukócza, 
Mócsa és Orócz községek területére.

5. 3 /. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Zólyom.
Kerülete kiterjed : Zólyom vármegye nagyszalatnai és zólyomi 

járásainak területére, valamint Zólyom rendezett tanácsú város területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 

két m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

VII. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e :  Balassa-Gyarmat.
K e rü le te  k i t e r je d :  Heves, Hont és Nógrád vármegyék terüle

tére, valamint Selmecz- és Bélabánya szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. 3 /. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Eger.
Kerülete kiterjed: Heves vármegye területére.
2. 3 /. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Ipolyság.
Kerülete kiterjed: Hont vármegye területére, valamint Selmecz- és 

Bélabánya szabad királyi város területére.
3. M. kir. járási erdöyondnokság.
Székhelye: Balassa-Gyarmat.
Kerülete kiterjed : Nógrád vármegye balassa-gyarmati, nógrádi, 

szécsényi és sziráki járásainak területére.
4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Losoncz.
Kerülete kiterjed: Nógrád vármegye füleki, gácsi és losonczi 

járásainak területére, valamint Losoncz rendezett tanácsú város területére.
S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőtanácsos, három m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és két m. kir. erdészjelölt.

VIII. M. kir. állami erdöhivatal.

S z é k h e ly e : R im a-S zom bat.
K e rü le te  k i te r je d :  B orsod , va lam in t G öm ör és K ishont v á r 

m egyék  terü letére.
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1. M. kir. járási erdő gondnokság.
Széklieige: Miskolcz.
Kerülete kiterjed: Borsod vármegye területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székkelje: Nyústya.
Kerülete kiterjed: Gömör és Kishont vármegye nagy-rőczei és 

rimaszombati járásainak területére, valamint Jolsva és Nagy-Rőcze ren
dezett tanácsú városok területére.

3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székkelje: Rima-Szombat.
Kerül&te kiterjed: Gömör és Kishont vármegye rimaszécsi és 

tornaijai járásainak területére, továbbá Rima-Szombat rendezett tanácsú 
város területére.

4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székkelje: Rozsnyó.
Kerülete kiterjed : Gömör és Kishont vármegye rozsnyói járásának 

területére, továbbá Dobsina és Rozsnyó rendezett tanácsú városok területére.
S z e m é ly z e te : Egy m. kir. erdömester, két m. kir. főerdész, 

két m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

A lá re n d e l t  m. k ir. já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

IX. M. kir. állami erdöhivatal.

S z é k h e ly e :  Lőcse.
K e rü le te  k i te r je d  : Szepes vármegye területére.

A lá re n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székkelje: Gölniczbánya.
Kerülete kiterjed: Szepes vármegye gölniczbányai járásának terüle

tére, továbbá Szepes vármegye iglói járásához tartozó Zavadka, Merény 
és Lassupatak községek területére ; Szepes vármegye szepes váraljai járásá
hoz tartozó Kolinfalu és Krompach községek területére, valamint Gölnicz
bánya rendezett tanácsú város területére.

2. M. kir. járási erdőgo>idnokság.
Székkelje: Lőcse.
Kerülete kiteljed: Szepes vármegye lőcsei járásának területére, 

továbbá Szepes vármegye iglói járásához tartozó Káposztafalu, Betlenfalu, 
Vidernik, Sztraczena, Imrichfalu, Istvánfalu, Tamásfalu, Hadusfalu, Arnót- 
falu, Letánfalu, Szepes-Siimeg, Márkus-Csepánfalu, Dénesfalu, Haraszt, Lasz- 
kovján, Odorin, Teplicska, Kotterbach, Matejócz, Porács, Kis-Hnilocz és 
Pálmafalu községek területére; Szepes vármegye szepes-váraljai járásá-
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lioz tartozó Ragyócz, Kolbacli, Lazonpatak, Szepes-Szent-Lörincz, Olsavicza, 
Korotnok, Beharócz, Dubrava, Harakócz, Polyanócz, Mindszent, Pongrácz- 
falu, Felsó-Szalok, Zsegra, Grancs-Petrócz, Olysavka, Szlatvin, Voikfalva, 
Körtvélyes, Jamnik, Vitfalu, Wellbach, Szepes-Nádasd, Kattuny, Olcznó, 
Almás, Baldócz, Göbölfalva, Lucska, Szepes-Szent-Pál és Szepeshely 
községek területére, valamint Igló, Lőcse, Szepes-Olaszi, és Szepes- 
Váralja rendezett tanácsú városok területére.

3. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Podolin.
Kerülete kiterjed: Szepes vármegye késmárki járásához tartozó 

Busócz, Hodermark, Holló-Lomnitz, Keresztfalu, Majerka, Maldur, Szent- 
György, Toporcz, Tótfalu, Krig, Landok, Nagy-Őr és Viborna községek 
területére, továbbá Szepes vármegye ó-lublói járásához tartozó Alsó- 
Ruzsbach, Felsö-Ruzsbach, Kis-Lomnicz, Mnisek, Granasztó, Lubló-Krem- 
pach, Pilhó, Forbasz, Laczkova, Hobgárt, Kolacskó, Uj-Lubló, Szádek, 
Szepes-Jakabfalva, Szulin, Gnezda, Ó-Lubló és Podolin községek területére.

4. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Szepes-Ófalu.
Kerülete kiterjed : Szepes vármegye szepes-ófalvi járásának terü

letére, valamint Szepes vármegye késmárki járásához tartozó Javorina 
és Zsdjár községek területére, végül Szepes vármegye ó-lublói járásához 
tartozó Kamjonka, Jarembina és Littmanova községek területére.

5. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Szepes-Szombat.
Kerülete kiterjed : Szepes vármegye szepes-szombati járásának terü

letére, továbbá Szepes vármegye késmárki járásához tartozó Durand, 
Ménhard, Hunfalu, Felsó-Erdőfalu, Forberg, Izsákfalu, Kis-Szalok, Rókusz, 
Nagy-Lomnicz és Szepes-Béla községek területére, végül Késmárk, Leibitz, 
és Poprád rendezett tanácsú városok területére.

S z e m é ly z e t e : Egy in. kir. erdőmester, három m. kir.
főerdész és két. m. kir. erdész.

X. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e :  Eperjes.
K e rü le te  k i te r je d  : Abauj-Torna és Sáros vármegyék terü

letére, továbbá Kassa szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Kassa.
Kerülete kiterjed : Abauj-Torna vármegye füzéri, gönczi, kassai és szik

szói járásainak területére, továbbá Kassa szabad királyi város területére.
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2. M. kir. járási erdő gondokság.
Székhelye: Szepsi.
Kerülete kiterjed : Abauj-Torna vármegye esereháti és tornai járá

sainak területére.
3. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Bártfa.
Kerülete kiterjed: Sáros vármegye makoviczai, székeséi és tapolyi 

járásainak területére, továbbá Bártfa rendezett tanácsa város területére.
4. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Eperjes.
Kerülete kiterjed-. Sáros vármegye alsó-tárczai, felső-tárezai és 

sirokai járásainak területére, valamint Eperjes és Kis-Szeben rendezett 
tanácsú városok területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és két m. kir. erdészjelölt.

XI. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e  : Sátoralja-Ujhely.
K e rü le te  k i te r je d  : Zemplén vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye : Homonna.
Kerülete kiterjed ; Zemplén vármegye bomonnai járásának területére.
2. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Sátoralja-Ujhely.
Kerülete kiterjed : Zemplén vármegye bodrogközi, gálszécsi, nagy- 

mihályi, sátoralja-ujhelyi, szerencsi és tokaji járásainak területére, valamint 
Sátoralja-Ujhely rendezett tanácsú város területére.

3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szinna.
Kerülete kiterjed: Zemplén vármegye szinnai járásának területére.
4. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Varannó.
Kerülete kiterjed: Zemplén vármegye sztropkói és varranói járá

sainak területére.
S z e m é ly z e t e :  Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész, és egy m. kir. erdészjelölt.

XII. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e : U n gvár.
K e rü le te  k i te r je d :  U ng v á rm e g y e  területére.
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1. M. leír. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Berezna.
Kerülete kiterjed : Ung vármegye bereznai járásának területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Ung vár.
Kerülete kiterjed: Ung vármegye kaposi, szobránczi és ungvári 

járásainak területére, valamint Ungvár rendezett tanácsú város területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 

és egy m. kir. erdészjelölt.

XIII. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e  : Beregszász.
K e r ü le te  k i te r je d  : Bereg és Ugocsa vármegyék területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdő gondnokság :
Székhelye: Beregszász.
Kerülete kiterjed: Bereg vármegye felvidéki, mezőkászonyi és 

tiszaháti járásainak területére, valamint Beregszász rendezett tanácsú 
város területére.

2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Munkács.
Kerülete kiterjed: Bereg vármegye munkácsi és szolyvai járásainak 

területére, valamint Munkács rendezett tanácsú város területére.
3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Szőllős.
Kerülete kiterjed: Ugocsa vármegye területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k  :

XIV. M. kir. állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Máramaros-Sziget.
K e rü le te  k i te r je d  : Máramaros vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Dragomérfalva.
Kerülete kiterjed : Máramaros vármegye izavölgyi járásának terü

letére.
4
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2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Felső-Visó.
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye visúi járásához tartozó 

Alsó-Visó, Borsa, Mojszén, Felső-Visó, Közép-Visó, Ruszkova, Ruszpolyána 
és Ruszkirva községek területére.

3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye : Huszt.
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye huszti járásának területére.
4. M. kir. járási erdőgondnokság:
Székhelye: Máramaros-Sziget.
Kerülete kiterjed : Máramaros vármegye sugatagi és szigeti járá

sainak területére, valamint Máramaros-Sziget rendezett tanácsa város 
területére.

5. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Ökörmező.
Kerülete kiterjed : Máramaros vármegye ökörmezői járásának 

területére.
6. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Técső.
Kerülete kiterjed: Máramaros vármegye taraczvizi és técsői járá

sainak területére.
7. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Trebusa-Fejérpatak.
Kerülete kiterjed : Máramaros vármegye tiszavölgyi járásának terü

letére, valamint Máramaros vármegye visói járásához tartozó Leordina 
és Petrova községek területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőtanácsos, négy m. kir. főerdész, 
két m. kir. erdész, három in. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdőgyakornok.

XV. M. kir. állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Nagy-Károly.
K e rü le te  k ite r je d  : Hajdú, Szabolcs és Szatmár vármegyék 

területére, valamint Debreczen és Szatmár-Németi szabad királyi városok 
területére.

A lá re n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Nyíregyháza,
Kerülete kiterjed: Hajdú és Szabolcs vármegyék területére, továbbá 

Debreczen szabad királyi város területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Bánya.
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Kerülete kiterjed : Szatmár vármegye nagybányai és nagysomkuti 
járásainak területére, továbbá Felső-Bánya és Nagy-Bánya rendezett 
tanácsú városok területére.

3. M. Mr. járási erdőgondnokság.
Székhelye : Nagy-Károly.
Kerülete kiterjed : Szatmár vármegye csengeri, erdődi, fehérgyarmati, 

mátészalkai, nagy-károlyi, szatmári és szinyérváraljai járásainak területére, 
továbbá Nagy-Károly rendezett tanácsú város területére, végül Szatmár- 
Németi szabad királyi város területére.

S z e m é ly z e t e : Egy m. kir. erdömester, egy m. kir. főerdész 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

XVI. M. kir. allami erdöhivatal.
S z é k h e ly e  : Nagy-Várad.
K e rü le te  k i t e r j e d : Békés és Bihar vármegyék területére, 

valamint Nagy-Várad törvényhatósági joggal felruházott város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Belényes.
Kerülete kiterjed : Bihar vármegye béli, belényesi, magyarcsékei és 

vaskóin járásainak területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Várad.
Kerülete kiterjed: Békés vármegye területére, továbbá Bihar vár

megye berettyó-ujfalui, cséffai, derecskéi, élesdi, érmihályfalvai, központi, 
margitai, mezőkeresztesi, nagyszalontai, szalárdi, székelyhídi, tenkei és 
tordai járásainak területére, végül Nagy-Várad törvényhatásági joggal 
felruházott város területére.

S z e m é ly z e t e : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 
és két m. kir. erdészjelölt.

XVII. M. kir. állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Zilah.
K e r ü le te  k i te r je d  : Szilágy vármegye területére. 

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1 . M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szilágy-Somlyó.

4*
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Kerülete kiterjed: Szilágy vármegye krasznai, szilágy-somlyói és 
tasnádi járásainak területére, valamint Szilágy-Somlyó rendezett tanácsit 
város területére.

2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székheh/e: Zi 1 ah.
Kerülete kiterjed: Szilágy vármegye szilágy-csehi, zilahi és zsibúi 

járásainak területére, valamint Zilah rendezett tanácsa város területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 

és egy m. kir. erdész.

XVIII. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e  : Deés.
K e rü le te  k i te r je d  : Szolnok-Doboka vármegye területére.

A lá re n d e l t  m. kir. já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Betlen.
Kerülete kiterjed: Szolnok-Doboka vármegye betleni és kékesi járá

sainak területére, valamint Szolnok-Doboka vármegye magyar-láposi járá
sához tartozó Borkút, Budafalva, Alsó-Szőcs, Boérfalva, Disznópataka, 
Domokos, Felső-Szőcs, Kis-Debreczen, Kosztafalva, Kapsafalva, Libaton, 
Lápos-Debrek, Magyar-Lápos, Oláh-Lápos, Sztojkafalva, Rogoz, Robi, Tág
falva, Tőkés, Ünőmező, Horgospataka, Oláh-Láposbánya és Rákosfalva 
községek területére.

2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Deés.
Kerülete kiterjed: Szolnok-Doboka vármegye deési és szamosujvári 

járásainak területére, továbbá Szolnok-Doboka vármegye csáki-görbéi 
járásához tartozó Alparét, Antos, Erdő-Öláh-Vásárhely, Nagymező, Puszta- 
Újfalu, Bujdos és Tálosfalva községek területére, valamint Deés és 
Szamos-Ujvár rendezett tanácsú városok területére.

3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Ilonda.
Kerülete kiterjed : Szolnok-Doboka vármegye nagy-ilondai járásának 

területére, továbbá Szolnok-Doboka vármegye csáki-gorbói járásához tar
tozó Alsó-Csobánka, Alsó-Hagymás, Arany mező, Aszó, Bezdéd, Felső- 
Csobánka, Gyurkapataka, Veczk, Csáka, Csáki-Gorbó, Kalocsa, Paptelke, 
Csernek, Csokmány, Füzes, Füzes-Szent-Péter. Hosszumező, Kis-Keresztes, 
Komlós-Ujfalu, Klicz, Kö-Lozna, Nagy-Keresztes, Nagy-Lózna, Pánczélcseh, 
Kecskeháta, Récze-Keresztur, Hegyköz, Salamon, Semesnye, Szalonna, 
Szent-Katolna-üorna, Szótelke, Szurduk, Tormapataka, Zálha, Tótszállás, 
Vajdaháza és Völcs községek területére, végül Szolnok-Doboka vármegye



raagyar-láposi járásához tartozó Balázsszeg, Berencze, Brébfalva, Cserne- 
falva, Csókás, Dánpataka, Fonácz, Füred, Groppa, Gyertyános, Haragos, 
Kápolnok-Monostor, Kis-Körtvélyes, Kóhpataka, Kovás-Kápolnok, Köteles
mező. Laczház, Macskamező, Nagyhegy, Nyárfás, Petőrét, Rózsapataka, 
Rév-Kápolnok és Szűreink-Kápolnők községek területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdömester, egy m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdész jelölt.

XIX. M. kir. állami erdöhivatal.

S z é k h e ly e :  Besztercze.
K e r ü le t e  k i t e r j e d : Besztercze-Naszód vármegye területére.
Ennek a m. kir. állami erdőhivatalnak a hatásköre azonban a volt 

naszódvidéki községek határában fekvő erdők és kopár területek közül 
csak azokra terjed ki, a melyek az 1898. évi XIX. törvényezikk 1. és
2. §-ai alapján fognak az állam kezelésébe átadatni, mig a volt naszód
vidéki községek határában fekvő s a volt naszódvidéki községek, mint 
ilyenek, tulajdonában levő erdőket ezentúl is a beszterczei m. kir. erdő- 
igazgatóság fogja az 1890. évi XIX. törvényezikk értelmében kezelni.

A kezelés egyöntetűségének biztosítása végett a beszterczei m. kir. 
állami erdőhivatal vezetésével a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság 
mindenkori vezetője, illetőleg annak helyettese bizatik meg, a ki a volt 
naszódvidéki községek határában fekvő s az 1898. évi XIX. törvényezikk
l. és 2. §-ai értelmében állami kezelésbe átveendő erdők és kopár terü
letek kezelési teendőit a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság alá rendelt 
illető m. kir. erdőgondnokságokkal végezteti.

A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság ezek folytán felmerülő 
kiadásainak fedezésére az utóbb említett erdők és kopár területek bir
tokosai által fizetett járulékok szolgálnak, melyek e végből a beszterczei
m. kir. erdőigazgatóság javára számoltatnak el.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. Besenyői ni. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Besztercze.
Kerülete kiterjed : Besztercze-Naszód vármegye besenyői járásához 

tartozó Lekencze, Nagy-Sajó, Szász-Szent-György, Alsó-Sebes, Ardány, 
Felső-Sebes, Friss, Besenyő, Király-Németi, Dipse, Fehéregyház, Zselyk, 
Harina, Galacz, Necz, Szeretfalva, Kis-Budak, Malomárka, Szász-Budak 
Berlád. Seriing, Simontelke, Bilak, Sófalva, Vermes, Szász-Bongárd és 
Tacs községek területére.

2. Jádi m. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Besztercze.



54

Kerülete kiterjed : Besztercze-Naszód vármegye jádi járásához tar
tozó Aldorf, Pinták, Felső-Balázsfalva, Alsó-Balázsfalva, Kajla, Jád, Aszu- 
Besztercze, Kis-Demeter, Sajó-Solymos, Nagy-Demeter, Csépán, Petres, 
Szász-Újfalu, Kusma, Törpény, Szépnyir, Zsolna, Várhely és Vinda közsé
gek területére, továbbá Besztercze-Naszód vármegye naszódi járásához 
tartozó Luska, Entrádám, Oláh-Németi, Priszlop, Magyar-Nemegye, Oláh- 
Nemegye és Tóhát községek területére, végül Besztercze rendezett tanácsú 
város területére.

F ő n ö k e :  A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság mindenkori veze
tője, illetőleg annak helyettese.

S z e m é ly z e te :  Két m. kir. főerdész és egy m. kir. erdészjelölt.

XX. M. kir. állami erdöhivatal.

S z é k h e ly e :  Kolozsvár.
K e rü le te  k i te r je d  : Kolozs vármegye területére és Kolozsvár 

szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir. já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási- erdőgondnokság.
Székhelye: Bánffy-Hunyad.
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye bánffy-hunyadi járásának

területére.
2 M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Hidalmás.
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye almási járásának területére.
3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Kolozsvár.
Kerülete kiterjed : Kolozs vármegye gyalui, kolozsvári és nádas

menti járásainak területére, valamint Kolozsvár szabad királyi város 
területére.

4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Teke.
Kerülete kiterjed: Kolozs vármegye mező-örményesi, mocei és 

tekei járásainak területére, valamint Kolozs rendezett tanácsú város 
területére.

S z e m é l y z e t e :  Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.
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XXI. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e  : Torda.
K e rü le te  k i t e r je d :  Torda-Aranyos vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

J. M. kir. járási, erdőgondnokság.
Székhelye: Topánfalva.
Kerülete kiterjed: Torda-Aranyos vármegye topánfalvi és toroczkói 

járásainak területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Torda.
Kerülete kiterjed: Torda-Aranyos vármegye alsó-járai, felvinczi, 

maros-lndasi és tordai járásainak területére, valamint Torda rendezett 
tanácsa város területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész és 
két m. kir. erdészjelölt.

XXII. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e  : Maros-Vásárhely.
K e r ü le te  k i t e r je d :  Maros-Torda vármegye területére, vala

mint Maros-Vásárhely szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdő gondnokság.
Székhelye: Görgény-Szent-Imre.
Kerülete kiterjed : Maros-Torda vármegye régeni alsó járásának 

területére.
2. M. kir. járási erd'igondno/cság.
Székhelye: Maros-Vásárhely.
Kerülete kiterjed : Maros-Torda vármegye marosi alsó és marosi 

felső járásainak területére, valamint Maros-Vásárhely szabad királyi 
város területére.

3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szász-Régen.
Kerülete kiterjed: Maros-Torda vármegye régeni felső járásának 

területére, valamint Szász-Régen rendezett tanácsú város területére.
4. M. kir. járási erdő gondnokság.
Székhelye : Szováta.
Kerülete kiterjed : Maros-Torda vármegye nyárád-szeredai járásának 

területére.
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S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőtanácsos, két m. kir. főerdész 
és két m. kir. erdész.

XXIII. M. kir. állami erdöhivatal.

S z é k h e ly e :  Csik-Szereda.
K e rü le te  k i te r je d :  Csik vármegye területere.

A lá re n d e l t  m. k ir. já rá s i  e r d ö g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Csik-Szent-Márton.
Kerülete kiterjed : Csik vármegye kászon-alcsiki járásához tartozó 

Csik-Csekefalva, Csik-Kozmás, Csik-Szent-Márton. Csik-Szent-Király, Csik- 
Szent-Simon, Csik-Csatószeg, Csik-Szént-Imre, Csik-Tusnád, Csik-Lázár- 
falva, Csik-Verebes, Kászon-Altiz, Kászon-Feltiz, Kászon-Impér. Kászon- 
Jakabfalva és Kászon-Ujfalu községek területére, valamint Gyergyó- 
Tölgyes község II. határ-részére.

2. Csik-szeredai m. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Csik-Szereda.
Kerülete kiterjed: Csik vármegye felcsiki járásához tartozó Csik- 

Taplócza, Csik-Delne, Csik-Várdotfalva, Csik-Csomortán, Csik-Pálfalva, 
Csik-Mindszent, Csik-Szent-Lélek, Csik-Zsögöd községek területére és 
Csik-Csobotfalva község I. határrészére, továbbá Csik vármegye kászon- 
alcsiki járásához tartozó Csik-Szent-György, Csik-Bánkialva és Csik- 
Ménaság községek területére, valamint Csik-Szereda rendezett tanácsú 
város területére.

3. Csikszépvizi ni. kir. járási erdő gondnokság.
Székhelye : Csik-Szereda.
Kerülete kiterjed: Csik vármegye felcsiki járásához tartozó Csik- 

Szent-Domokos, Csik-Csicsó, Csik-Mádéfalva, Csik-Gyimes-Biikk, Csik- 
Gyimes-Felső-Lok, Csik-Gyimes-Közép-Lok, Csik-Karczfalva, Csik-Dánfalva, 
Csik-Jenőfalva, Csik-Rákos, Csik-Göröcsfalva, Csik-Madaras, Csik-Vacsárcsi. 
Csik-Szent-Miklós, Csik-Borzsova, Csik-Szent-Tamás, Csik-Balánbánya, Csik- 
Szépviz és Csik-Szent-Mihály községek területére, valamint Csik-Csobot
falva község II. határrészére.

4. Gyergyó-alfalui ni. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Gyergyó-Szent-Miklós.
Kerülete kiterjed : Csik vármegye gyergyó-szent-miklósi járásához 

tartozó Gyergyó-Alfalu, Gyergyó-Ditró, Gyergyó-Remete, Gyergyó-Szár- 
hegy, Gyergyó-Yárhegy és Gyergyó-Salamás községek területére, 
valamint Csik vármegye gyergyó-tölgyesi járásához tartozó Gyergyó- 
Borszék község területére.
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5. Gyergyó-szent-miklósi ni. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Gyergyó-Szent-Miklós.
Kerülete kiterjed : Csik vármegye gyergyó-szent-miklósi járásához 

tartozó Gyergyó-Szent-Miklós, Gyergyó-Vasláb, Gyergyó-Ujt'alu és Gyergyó- 
Csomafalva községek területere, valamint Gyergyó-Kilyénfalva I. határ
részére és Gyergyó-Tekerőpatak I. határrészére.

6. 1/. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Gyergyó-Tölgyes.
Kerülete kiterjed : Csik vármegye gyergyó-tölgyesi járásához tar

tozó Gyergyó-Békás, Gyergyó-Holló és Gyergyó-Bélbor községek terüle
tére, továbbá Gyergyó-Tölgyes I. határrészére, végül Gyergyó-Tekerő- 
patak II. határrészére és Gyergyó-Kilyénfalva II. határrészére.

S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőtanácsos, három in. kir. főerdész, 
három in. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt, egy m. kir. erdőgyakor
nok és egy m. kir. főerdőör.

XXIV. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e  : Székely-Udvarhely.
K e rü le te  k i t e r je d :  Udvarhely vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Székely-Keresztur.
Kerülete kiterjed : Udvarhely vármegye székely-keresztnri járásának 

területére.
2. Köröndi m. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Székely-Udvarhely.
Kerülete kiterjed : Udvarhely vármegye udvarhelyi járásához tar

tozó Korond, Oroszhegy, Zetelaka, Alsó-Sófalva, Atya, Farkaslaka, Bogár
falva, Keeset-Kisfalud, Pálfalva, Szent-Lélek, Kíiküllö-Keményfalva, 
Parajd, Felső-Sófalva és Szent-Király községekre, valamint Bögöz, Far- 
czád, Lengyelfalva, Malomfalva, Fancsal, Kadicsfalva, Szent-Tamás és 
Lüké községek II. határrészeire.

3. Székely-udvarhelyi ni. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Székely-Udvarhely.
Kerülete kiterjed: Udvarhely vármegye udvarhelyi járásához tar

tozó Agyagfalva, Décsfalva, Magyaros, Matisfalva, Oczfalva, Stikő, Felső- 
Boldogasszonyfalva, Arvátfalva, Bikafalva, Hodgya, Patakfalva, Fenyéd, 
Betlenfalva, Máréfalva, Tibód, Szentegyházas-Oláhfalu, Kápolnás-Oláh- 
falu, Vágás, Béta. Dobó községek területére és Bögöz, Farczád, Lengyel
falva, Malomfalva, Fancsal, Kadicsfalva, Szent-Tamás, LTlke községek
I. határrészeire, továbbá Udvarhely vármegye homoródi járásához tartozó
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Bene, Darócz, Dálya, Ábrahámfalva, Bágy, Ege, Petek, Szent-Lászlú, 
Derzs, Jásfalva, Kányád, Miklósfalva, Muzsna, Homoród-Jánosfalva, Homo- 
ród-Szent-Péter, Homoród-Városfalva, Homoród-Szent-Márton, Homoród- 
Abást'alva, Homoród-Keményfalva, Homoród-Szent-Pál, Lököd, Recsenyéd, 
Kénos, Gyepes, Homoród-Remete, Sándorfalva és Telekfalya községek 
területére, valamint Székely-Udvarhely rendezett tanácsú város területére.

-L M. leír. járási erdögondnokság.
Székhelye: V argyas.
Kerülete kiterjed: Uvarhely vármegye homoródi járásához tartozó 

Homoród-Almás, Lövéte, Zsombor, Homoród-Oklánd, Homoród-Karácson- 
falva, Homoród-Ujfalu, Kis-Baczon, Bibarczfalva, Magyar-Hermány, 
Száldobos, Bardocz, Füle, Olasztelek, Vargyas és Felső-Rákos községek 
területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdömester, két m. kir. főerdész, 
két m. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdőgyakornok.

XXV. M. kir. állami erdőhivatai.
S z é k h e ly e :  Sepsi-Szent-György.
K e rü le te  k i te r je d  : Háromszék vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdögondnokság.
Széli-helye : Bárót.
Kerülete kiterjed: Háromszék vármegye miklósvári járásának terü

letére.
2. M. kir. járási erdögondnokság.
Szélihelye : Bereczk.
Kerülete kiterjed : Háromszék vármegye kézdi járásához tartozó 

Bereczk, Sósmező, Lemhény, Kézdi-Almás, Nyújtód, Sárfalva, Szászfalu, 
Ozsdola és Kézdi-Martonos községek területére, valamint Bereczk községnek 
a magyar-román országos határ rendezése alkalmával Romániába átszakadt 
és az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határ- 
egyezmény X. csikkének hatálya alá tartozó erdőterületére.

3. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye : Kézdi-Vásárhely.
Kerülete kiterjed : Háromszék vármegye kézdi járásához tartozó 

Al-Torja, Kézdi-Polyán. Kézdi-Szent-Léiek, Alsó-Csernáton, Felső-Csernáton, 
Dálnok, Albis, Esztelnek, Bélafalva, Csomortán, Kurtapatak, Futásfalva. 
Fel-Torja, Ikafalva, Karatna, Peselnek, Szárazpatak, Volál, Léczfalva, 
Bita, Maksa, Várhegy, Márkosfalva, Hatolyka, Martonfalva, Szent-Katolna 
es Oroszfalu községek területére, valamint Kézdi-Vásárhely rendezett 
tanácsú város területére.
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Székhelye : Kovászna.
Kerülete kiterjed : Háromszék vármegye orbai járásához tartozó- 

Gelencze, Imecsfalva, Haraly, Hilib, Kovászna, Zabola, Páva, Barátos, 
Czofalva, Páké, Papolcz, Kőrös, Szörcse, Peíőfalva, Tamásfalva és Telek, 
községek területére.

5. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Borosnyó.
Kerülete kiterjed : Háromszék vármegye orbai járásához tartozó 

Zágon község területére, továbbá Háromszék vármegye sepsi járásához 
tartozó Bikfalva, Dobolló, Nagy-Borosnyó, Fel'-Doboly, Egerpatak, K is- 
Borosnyó, Nyén, Bodola, Markos, Bodzaforduló, Bodza-Vám, és Szita- 
Bodza községek területére.

6. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Sepsi Szent-György.
Kerülete kiterjed : Háromszék vármegye sepsi járásához tartozó- 

Ilyefalva, Uzon, Al-Doboly, Sepsi-Szent-Király, Besenyő, Angyalos, Eresz- 
tevény, Gidófalva, Étfalva, Fotos, Sepsi-Martonos, Zoltán, Köröspatak, 
Árkos, Káinok, Lisznyó, Sepsi-Magyaros, Szacsva, Mikó-Ujfalu, Bükszád,. 
Réty, Komolló, Laborfalva, Sepsi-Szent-Iván, Szotyor, Kilyén, Kökös, 
Zalán, Bodok. Málnás és Oltszem községek területére, valamint Sepsi- 
Szent-György rendezett tanácsú város területére.

S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőtanácsos, három m. kir. főerdész,, 
három m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

XXVI. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e  : Brassó.
K e rü le te  k i te r je d  : Brassó vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Brassó.
Kerülete kiterjed: Brassó vármegye felvidéki járásának területére 

és Brassó rendezett tanácsú város területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Földvár.
Kerülete kiterjed : Brassó vármeg3Te alvidéki járásának területére.
3. M. kir. járási erdő gondnokság.
Székhelye: Hosszufalu.
Kerülete kiterjed: Brassó vármegye hétfalusi járásának területére.
S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdőgyakornok.
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XXVII. IVI. kir. állami erdöhivatal.
* S z é k h e ly e  : Fogaras.

K e rü le te  k i te r je d  : Fogaras vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir. já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye : Alsó-Árpás.
Kerüleie kiterjed : Fogaras vármegye alsó-árpási járásának területére.
2. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye : Fogaras.
Kerülete kiterjed : Fogaras vármegye fogarasi járásának területére.
3. M. lcir. járási erdogondnokság.
Székhelye: Sárkány.
Kemlete kiterjed : Fogarasvármegye sárkány! járásának területére.
4. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye: Törcsvár.
Kerülete kiterjed : Fogaras vármegye törcsvári járásának területére. 
S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész, két m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdőgyakornok.

XXVIII. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e : Segesvár.
K e rü le te  k i te r je d  : Nagy-Küktillő vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye: Kőhalom.
Kerülete kiterjed : Nagy-Küküllő vármegye kőhalmi járásának 

területére.
2. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye: Medgyes.
Kerülete kiterjed : Nagy-Küküllő vármegye bólya-berethalmi járá

sának területére, valamint Medgyes rendezett tanácsi! város területére.
3. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye: Nagy-Sink.
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye nagy-sinki járásának 

területére.
4. M. kir. járási erdogondnokság.
Székhelye: Segesvár.
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye keresdi járásának terü

letére, valamint Segesvár rendezett tanácsú város területére.
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5. M. kir. járási erdögondnékság.
Székhelye: Szent-Ágota.
Kerülete kiterjed: Nagy-Küküllő vármegye szent-ágotai járásának 

területére. .
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 

két m. kir. erdész és két m. kir. erdész jelölt.

XXIX. M. kir. allami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Nagy-Szeben.
K e rü le te  k i t e r je d :  Szeben vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. kir. járási erdögondnofcság.
Székhelye: Nagy-Disznód.
Kerülete kiterjed : Szeben vármegye nagy-szebeni járásához tartozó 

Kis-Disznód, Nagy-Disznód és Resinár községek területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Talmács.
Kerülete kiterjed : Szeben vármegye nagy-szebeni járásához tartozó 

Alsó-Sebes, Boicza, Czód; Felek, Felső-Sebes, Fenyőfáivá, Kis-Talmács, 
Nagy-Talmács, Porcsesd, Rákovicza, Sellenberk és Vesztén}7 községek 
területére.

3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Nagy-Szeben.
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye nagy-szebeni járásához tartozó 

Bongárd, Hermány, Dolmány, Kakasfalva, Keresztény-Sziget, Kis-Cstir, 
Kis-Torony, Móh, Nagy-Csűr, Popláka, Rosz-Csür, Rüsz, Szász-Újfalu, 
Szelindek, Szent-Erzsébet és Veresmart községek területére, valamint 
Nagy-Szeben rendezett tanácsú város területére.

A. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szász-Sebes.
Kerülete kiterjed.: Szeben vármegye szász-sebesi járásának terüle

tére, valamint Szász-Sebes rendezett tanácsú város területére.
5. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szelistye.
Kerülete kiterjed: Szeben vármegye szelistyei járásának területére.
6. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szerdahely.
Kerülete kiterjed : Szeben vármegye szerdahelyi járásának területére.
7. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Ujegyház.
Kerülete kiterjed : Szeben vármegye ujegyházi járásának területére.



S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, három m. ldr. föerdfsz, 
három m. kir. erdész, három m. kir. erdészjolölt és két m. kir. erdő
igyakornok.

XXX. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e : Dicső-Szent-Márton.
K e rü le te  k i te r je d :  Kis-Küküllő vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir. já rá s i  e r d ő g o n d n c k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnolcság.
Székhelye: Dicső-Szent-Márton.
Kerülete kiterjed: Kis-Küküllő vármegye diesö-szent-mártoni, hosszú- 

;aszói és radnóti járásainak területére. '
2. M. kir. járási erdögondnolcság.
Székhelye: Erzsébetváros.
Kerülete kiterjed : Kis-Küküllő vármegye erzsébetvárosi járásának 

területére, valamint Erzsébetváros rendezett tanácsú város területére.
S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész és 

«egy m. kir. erdész.

XXXI. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e  : Nagy-Enyed.
K e rü le te  k i te r je d  : Alsó-Fehér vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögonánokság.
Székhelye: Gyula-Fehérvár.
Kerülete kiterjed: Alsó-Fehér vármegye alvinczi és kis-enyedi 

járásainak területére, valamint Gyula-Fehérvár és Vízakna rendezett 
tanácsú városok területére.

2. M. kir. járási erdögondnolcság.
Székhelye: Nagy-Enyed.
Kerülete kiterjed : Alsó-Fehér vármegye balázsfalvi, marosujvári és 

nagy-enyedi járásainak területére, valamint Nagy-Enyed rendezett tanácsú 
város területére.

3. M. kir járási erdögondnolcság.
Székhelye: Zalatna.
Kerülete kiteljed: Alsó-Fehér vármegye magyar-igeni és veres- 

pataki járásainak területére, valamint Abrudbánya rendezett tanácsú 
város területére.

S z e m é ly z e te  : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
•egy m. kir. erdész, egy m. kir. erdészjelölt és így m. kir. erdőgyakornok.
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XXXii. M. ki r. allami erdöhivatai.
S z é k h e ly e  : Déva.
K e rü le te  k i te r je d  : Hunyad vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Brád.
Kerülete k iteljed : Hunyad vármegye brádi és körösbányai járá

sainak területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Déva.
Kerülete kiterjed : Hunyad vármegye dévai járásának területére, 

valamint Déva rendezett tanácsú város területére.
3. M. kir. járási erdögnndnokság.
Székhelye: Hátszeg.
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye hátszegi és hunyadi járásainak 

területére, valamint Hátszeg és Vajda-Hunyad rendezett tanacsu városok 
területére.

4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Maros-Illye.
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye maros-illyei járásának területére.
5. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye : Petrosóny.
Kerülete kiterjed: Hunyad vármegye petrosényi és puji járásainak 

területére.
6. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szászváros.
Kerülete kiterjed : Hunyad vármegye algyógyi és szászvárosi járá

sainak területére, valamint Szászváros rendezett tanácsú város területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, két m. kir. főerdész, 

három m. kir. erdész, három m. kir. erdészjelölt és két m. kir. erdő
gyakornok.

XXXIII. M. kir. állami erdöhivatai.
S z é k h e ly e : Arad.
K e rü le te  k i te r je d  : Arad vármegye területére, valamint Arad 

szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  j á r á s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Arad.



64

Kerülete kiterjed: Arad vármegye aradi, pécskai, radnai, teruovai 
és világosi járásainak területére, valamint Arad szabad királyi város 
területére.

2. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Boros-Sebes.
Kerülete kiterjed-. Arad vármegye boros-jenői, boros-sebesi, eleki, 

kis-jenői és nagy-halmágyi járásainak területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. főerdész, egy m. kir. erdész és egy 

m. kir. erdészjelölt.
\

XXXIV. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e :  Temesvár.
K e rü le te  k i te r je d  : Krassó-Szörény vármegye területére,

kivéve a «volt 13. számú román-bánáti határőrezred»-bői alakult karán- 
sebesi vagyonközség tulajdonában levő erdőket, a melyek kezelé
sének szervezése iránt az 1898. évi XIX. törvényczikk 59. §-a 
alapján hozandó határozat értelmében az 1898. évi XIX. törvény
czikk életbeléptetése után tétetik intézkedés; ennek a m. kir. állami 
erdő hivatalnak kerülete kiterjed továbbá Temes vármegye területére, 
valamint Temesvár szab. királyi város és Versecz törvényhatósági joggal 
felruházott város területére.

A lá re n d e l t  m. k ir. já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. Fehértemplomi m. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye : Fehértemplom.
Kerülete kiterjed: Temes vármegye fehértemplomi és kubini járá

sainak területére, Fehértemplom rendezett tanácsú város területére, 
továbbá Krassó-Szörény vármegye járni járásához tartozó Najdás és Leez- 
kovicza községek területére, végül Krassó-Szörény vármegye moldovai 
járásához tartozó Macsevics, Szerb-Pozsezsena, Beiobreska. Divics, 
Radimna, Román-Pozsezsena, Suska, Szokolovácz, Langenfeld és Zlaticza 
községek területére.

2. Uj-moldovai m. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Fehértemplom.
Kerülete kiterjed : Krassó-Szörény vármegye moldovai járásához 

tartozó Berzászka, Dolnya-Lyubkova, Schnellersruhe, Szvinicza, Ó-Moldova, 
Koronini, Szent-Helena, Szikevicza, Gornya-Lyubkova, Weitzenried, Uj- 
Moldova, Károlyfalva és Padina-Matei községek területére.

3. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Versecz.
Kerülete kiterjed: Krassó-Szörény vármegye bégai, bogsáni, bozovicei, 

facseti, karánsebesi, lugosi, marosi, oraviczai, orsovai, resiezai, temesi és



teregovai járásainak területére ; Krassó-Szörény vármegye járni járásához 
tartozó Berlistye, Mirkovácz, Ó-Ruszova, Uj-Ruszova, Csukics, Makovistye, 
Nikolincz, Petrilova, Illadia, Szokolár, Jám, Csorda, Szuboticza, Udvar
szállás, Meresina, Heuerdorf, Vrány, Rakasdia, Vranyucz, Román-Szászka, 
Bogodincz, Potok, Szlatina, Szászkabánya, Kohldorf és Mária-Schnee 
községek területére; Karánsebes és Lúgos rendezett tanácsú városok 
területére, továbbá Temes vármegye buziási, csákovai, dettai, központi, 
lippai, rékási, uj-aradi, verseczi és vingai járásainak területére; Vinga 
rendezett tanácsú város területére, végül Temesvár szabad királyi város, 
valamint Versecz törvényhatósági joggal felruházott város területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
két m. kir. erdész, két m. kir. erdészjelölt és egy m. kir. erdőszámtiszt.

XXXV. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e  : Szeged.
K e rü le te  k i t e r je d :  Csanád és Csongrád vármegyék területére 

továbbá Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város 
területére, végül Szeged és Szabadka szabad királyi városok területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. J/. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szabadka.
Kerülete kiterjed: Szabadka szabad királyi város területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szeged.
Kerülete kiterjed : Csanád és Csongrád vármegyék területére, továbbá 

Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város területére, 
végül Szeged szabad királyi város területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész és 
egy m. kir. erdész jelölt.

XXXVI. M. kir. állami erdőhivatal.
S z é k h e ly e :  Újvidék.
K e rü le te  k i te r je d  : Bács-Bodrog és Torontál vármegyék terü

letére, továbbá Baja törvényhatósági joggal felruházott város területére, 
Újvidék és Zombor szabad királyi városok területére, végül Pancsova 
törvényhatósági joggal felruházott város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. -1/. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Nagy-Becskerek.
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Kerülete kiterjed: Torontál vármegye területére, valamint Pancsova 
törvényhatósági joggal felruházott város területére.

2. M. Mr. járási erdögondnokság.
Székhelye: Újvidék.
Kerülete kiterjed: Bács-Bodrog vármegye területére, továbbá Baja 

törvényhatósági joggal felruházott város területére, végül Újvidék és 
Zombor szabad királyi városok területére.

S z e m é ly z e t e  : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 
egy m. kir. erdész és egy m. kir. főerdőőr.

XXXVII. M. kir. állami erdöhivatal.

S z é k h e ly e :  Pécs.
K e rü le te  k i te r je d  : Baranya és Tolna vármegyék területére, 

valamint Pécs szabad királyi város területére.

A lá re n d e l t  m. k ir . já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. Pécsi m. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Pécs.
Kerülete kiterjed : Baranya vármegye hegyháti, pécsi és pécsváradi 

járásainak területére, valamint Pécs szabad királyi város területére.
2. Siklósi ni. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Pécs.
Kerülete kiteljed: Baranya vármegye bárány a vári, mohácsi, siklósi 

és szentlőrinczi járásainak területére.
3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szegzárd.
Kerülete kiterjed : Tolna vármegye területére.
S z e m é ly z e te : Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész, 

egy m. kir. erdész és egy m. kir. erdészjelölt.

XXXVIII. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e : Kaposvár.
K e rü le te  k i te r je d  : Somogy vármegye területére.

A lá re n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k .

1. Igcdi ni. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Kaposvár.
Kerülete kiterjed: Somogy vármegye igali, lengyeltóti és tabi 

járásainak területére.



2. Kaposvári m. hir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Kaposvár.
Kerülete kiterjed : Somogy vármegye barcsi, kaposvári és sziget

vári járásainak területére, valamint Kaposvár rendezett tanácsú város 
területére.

3. Nagy-atádi rn. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Kaposvár.
Kerülete hiterjed : Somogy vármegye csurgói, marczali és nagy

atádi járásainak területére.
S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. főerdész, egy m. kir. erdész és egy 

m. kir. erdészjelölt.

XXXIX. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e :  Zala-Egerszeg.
K e rü le te  k i te r je d  : Zala vármegye területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k  :

1. M. Mr. járási erdögondnokság.
Székhelye: Alsó-Lendva.
Kerülete kiterjed: Zala vármegye alsó-lendvai és Csáktornyái járá

sainak területére, továbbá Zala vármegye letenyei járásához tartozó 
Kerka-Szent-Miklós. Dobri, . Kerka-Szent-Király, Kútfej, Lendva-Ujfalu, 
Lovászi, Pincze, Szécsi-Sziget, Kerka-Teskánd, Kerka-Tótfalu, Kis-Lakos 
és Tormaföld községek területére, valamint Zala vármegye novai járá
sához tartozó Lenti, Bárhely, Gosztola, Kerka-Szent-Mihályfa, Lenti-Szom
bathely, Máhomfa, Mumor, Nova, Bollahida, Csertalakos, Karácsonyfa, 
Mikefa, Szilvágy, Páka, Csömödér, Dömoföld. Hernyók, Kis-Sziget, Orta- 
háza, Pördeföld, Zebeczke, Tárnok-Oroklán. Bakktüttös, Gutorföld, Náprádfa, 
Szent-Kozmadombja, Tófej. Bördöcze,Iklód és Kányavár községek területére.

2. M. kir. járási erdögondnokság.
Székhelye: Nagy-Kanizsa.
Kerülete kiterjed: Zala vármegye kanizsai és perlaki járásainak 

területére, továbbá Zala vármegye keszthelyi járásához tartozó Keszthely, 
Alsó-Páhok, Felső-Páhok, Köszvényes, Nemes-Boldogasszonyfa, >Szent- 
András, Karmacs, Egregy, Köveskut, Nemes-Bük, Yindornya-Fok, Keszt
hely (polgárváros), Cserszeg-Tomaj, Sármellék, Égenföld, Szentgyörgyvár 
és Zalavár községek területére ; Zala vármegye letenyei járásához tartozó 
Bánok-Szent-György. Báza, Borsfa, Bucsuta, Oltárcz, Tolmács, \ akonya, 
Várföld, Becsehely, Pola, Felső-Szemenye, AlsósSzemenye, Csehi, Csörnye- 
föld, Kis-Csernetz, Rátka, Szent-Margita, Letenye, Bécz, Egyeduta, Zajk, 
Puszta-Magyarod, Szent-Liszló, Szent-Péterföld, Szent-Adorján, Erdőhát, 
Kerettye, Lasztonya, Lispe, Marócz, Tót-Szent-Márton, Erdősfa, Molnári,
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Petri-Vente és Tót-Szerdahely községek területére; Zala vármegye pacsai 
járásához tartozó Szabar, Orosztony-Baksaháza, Kerecseny, Kis-Rada, 
Nagy-Rada és Alsó-Rajk községek területére, végül Nagy-Kanizsa rende
zett tanácsú város területére.

3. M. kir. járásti erdőgondnnlcság.
Székhelye: Tapolcza.
Kerülete kiterjed,: Zala vármegye sümegi és tapolczai járásainak 

területére, valamint Zala vármegye keszthelyi járásához tartozó Rezi, 
Alzó-Zsid, Felsö-Zsid, Yállus, Vonyarcz-Vashegy, Gyenes-Diás. Meszes- 
jGyörök, Zala-Szántó és Vindornya-Lak községek területére.

4. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Zala-Egerszeg.
Kerülete kiterjed : Zala vármegye zala-egerszegi és zala-szent-gróti 

járásainak területére, továbbá Zala vármegye novai járásához tartozó 
Kustánszeg, Barabásszeg, Csonkahegyhát, Gombosszeg, Győrüszeg, Milej- 
Egyházszeg, Németfalu, Paisszeg, Pálftszeg, Nagy-Lengyel, Iboríia, 
Liczkó-Vadamos, Ormándlak, Petri-Keresztár és Rózsásszeg községek 
területére ; Zala vármegye pacsai járásához tartozó : Bucsu-Szent-László, 
Bucsa, Hetés, Pölöske, Sándorház, Szent-András, Dióskál, Eger-Aracsa, 
Nagy-Horváti, Szent-Márton, Felső-Hahót, Alsó-Hahót, Nagy-Kapornak, 
Misefa, Orbányosfa, Padár, Pacsa, Felső-Rajk, Pacsatiittös, Pötréte, Zala- 
Szent-Mihály, Szent-Péterur, Gétye, Igricze, Nemesszer, Rád, Vörrü, Zala- 
Apáti, Esztergály, Hosszufalu, Bókaháza és Tilaj községek területére, 
valamint Zala-Egerszeg rendezett tanácsú város területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőtanácsos, két m. kir. főerdész 
és két m. kir. erdész.

XL. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e :  Szombathely.
K e rü le te  k i te r je d  : Vas vármegye területére.

A lá re n d e l t  m. k ir. já rá s i  e rd ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Körmend.
Kerülete kiterjed: Vas vármegye kis-czelli, körmendi, sárvári és 

vasvári járásainak területére.
2. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szent-Gotthárd.
Kerülete kiterjed: Vas vármegye muraszombati, németujvári és 

szent-gotthárdi járásainak területére.
3. M. kir. járási erdőgondnokság.
Székhelye: Szombathely.



Kerülete kiterjed: Vas vármegye felső-öri, kőszegi és szombathelyi 
járásainak területére : valamint Kőszeg és Szombathely rendezett tanácsú 
városok területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. főerdész, két m. kir. erdész és egy 
m. kir. erdészjelölt.

XLI. M. kir. állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Sopron.
K e rü le te  k i te r je d  : Moson és Sopron vármegyék területére, 

valamint Sopron szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir . já rá s i  e r d ő g o n d n c k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnolcság.
Székhelye: Csepreg. ,
Kerülete kiterjed: Moson vármegye területére, valamint Sopron 

vármegye csepregi, csornai, felső-pulyai és kapuvári járásainak területére.
2. M. kir. járási erdögondnolcság„
Székhelye: Sopron.
Kerülete kiterjed: Sopron vármegye kismartoni, nagymartom és 

soproni járásainak területére, továbbá Kis-Marton és Euszt rendezett 
tanácsú városok területére, valamint Sopron szabad királyi város területére.

S z e m é ly z e te :  Egy m. kir. erdőmester, egy m. kir. főerdész 
és egy m. kir. erdészjelölt.

XLII. M. kir. állami erdőhivatal.

S z é k h e ly e :  Komárom.
K e rü le te  k i t e r je d :  Esztergom, Győr, és Komárom vármegyék 

területére, valamint Győr és Komárom szabad királyi városok területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir .  já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdögondnolcság.
Székhelye: Esztergom.
Kerülete kiterjed : Esztergom vármegye területére.
2. M. kir. járási erdögondnolcság.
Székhelye: Komárom.
Kerülete kiterjed : Győr és Komárom vármegyék területére, vala

mint Győr és Komárom szabad királyi városok területére.
S z e m é ly z e t e : Egy m. kir. föerdész, egy m. kir. erdész és egy 

in. kir. erdészjelölt.
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XLIil. M. kir. állami erdöhivatal.
S z é k h e ly e :  Veszprém.
K e r ü le t e  k i te r je d :  Fejér és Veszprém vármegyék területére 

valamint Székes-Fejérvár szabad királyi város területére.

A lá r e n d e l t  m. k ir. já rá s i  e r d ő g o n d n o k s á g o k :

1. M. kir. járási erdőgondnolcság.
Székhelye: Székes-Fejérvár.
Kerülete kiterjed: Fejér vármegye területére, továbbá Veszprém 

vármegye enyingi és zirczi járásainak területére, végül Székes-Fejérvár 
szabad királyi város területére. -

2. M. kir. járási erdögoudnokság.
Székhelye: Veszprém.
Kerülete kiterjed: Veszprém vármegye devecseri, pápai és vesz

prémi járásainak területére, valamint Pápa és Veszprém rendezett 
tanácsú városok területére.

S z e m é ly z e te :  Egy in. kir. főerdész, egy m. kir. erdész és egy 
m. kir. erdészjelölt.

3. §.
Azok az erdők és kopár területek, melyek a m. kir. állami erdő- 

hivatalok működési köréül kijelölt törvényhatóságok területén az illető 
m. kir. állami erdőhivatal kezelésébe átadandók lesznek, az 1898. évi 
XIX. törvényczikk végrehajtása tárgyában kiadandó rendelet szerint, a 
törvény életbelépése után fognak meghatároztatni.

A m. kir. állami erdőhivataloknak és m. kir. járási erdőgondnok
ságoknak a 2-ik §-ban megállapított számát, székhelyeit és kerületeit a 
földmivelésügyi minister, a m. kir. állami erdöhivatal kezelésébe tényleg 
átadott erdők és kopár területek kezelésével összekötött teendőkhöz 
képest^ az illetékes közigazgatási bizottságok meghallgatása után, meg
felelően módosíthatja.

5. §.
A m. kir. állami erdőhivataloknál együttvéve alkalmazható sze

mélyzet összes létszámát, ttzetési osztályait és javadalmazását az állami 
költségvetés állapítja meg. Az ékként megállapított személyzetet az 
egyes m. kir. állami erdőhivatalok, illetőleg m. kir. járási erdőgondnok- 
ságok kerületeibe, a végzendő teendőkhöz mérten, időről-időre, a föld
mivelésügyi minister osztja be.

A jelen rendelettel szervezett egyes m. kir. állami erdőhivataloknak 
a 2. §-ban kimutatott személyzete tehát nem képez — sem a fizetési
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osztályok, sem az alkalmazottak száma tekintetében — állandó, változ- 
hatatlan létszámot, hanem azt a földmivelésügyi minister, a szükséghez 
mérten, apaszthatja vagy szaporíthatja,

6. §.
A m. kir. állami erdőhivatalok élén hivatalfőnöki minőségben csak 

erdőtanácsosok, erdőmesterek és föerdészek fognak alkalmaztatni, a m. kir. 
járási erdőgondnokságok vezetésével pedig rendszerint főerdészek, erdé
szek és hosszabb szolgálati idővel bíró erdészjelöltek bízatnak meg. 
Ha kivételes körülmények között fiatalabb erdészjelölteket és esetleg erdő
gyakornokokat is erdőgondnoksági teendőkkel kell megbízni, ezek lehető
leg a m. kir. állami erdőhivatalok székhelyén szervezett m. kir. járási 
erdőgondnokságoknál alkalmaztatnak és teendőiket a m. kir. állami erdő- 
hivatal főnökének közvetlen vezetése mellett végzik.

7. §.

A m. kir. állami erdőhivataloknál a 2. §-ban említett erdőőrökön 
kívül egyelőre más segédszemélyzet nem rendszeresittetik. A rendes 
irodai teendőket tehát a 2. §-ban említett személyzetnek kell ellátni. 
A több időt igénylő másolási munkák végzésére a földmivelésügyi minister, 
a m. kir. állami erdőhivatal megokolt javaslatára, elszámolás kötelezett
sége mellett, megfelelő másolási költséget utalványoz, vagy ha a rend
kívüli másolási munkák hosszabb időn át tartanak, a szükséges időre 
alkalmas Írnok félfogadását engedélyezi.

8. §.

A ni. k ir . állami'erdöhivcital személyzetét — a törvény 10. §-a szerint — 
a földmivelésügyi minister nevezi ki és az szolgálati és fegyelmi tekintetben 
közvetlenül a földmivelésügyi ministernek van alárendelve.

A törvény ezen intézkedéséhez képest a m. kir. állami erdőhiva
talok általános szolgálati szabályait és az eljárást részletesen szabályozó 
szolgálati utasításokat, úgy szinte a m. kir. állami erdőhivatalok ügy
rendjét és részletes időszaki munkaterveit a földmivelésügyi minister 
állapítja meg, valamint ő ügyel fel a személyzet működésére és intéz
kedik a fegyelem gyakorlása tekintetében is.

A m. kir. állami erdőhivatalok hatáskörét az állami kezelésbe vett 
erdők és kopár területek kezelése és a működési körükül kijelölt törvény- 
hatóságokban a közigazgatás körében előforduló erdészeti szakteendők 
tekintetében az 1898. évi XIX. törvényczikk 11— 17. §-ai és az ezek 
végrehajtása tárgyában kiadandó rendeletek szabályozzák.



l ü .  §

A m. kir. állami erdőhivatal hatáskörébe utalt teendőket a m. kir. 
járási erdőgondnokságok részére kijelölt szükebb kerületekben, a m. kir. 
állami erdőhivatal vezetése és ellenőrzése mellett, a m. kir. járási erdő- 
gondnokságok látják el.

11. §•

A in. kir járási erdőgondnokságok vezetői önálló hatáskörrel fel
ruházott tisztviselők, kik a szükséghez képest melléjük beosztott tiszti és 
erdőöri személyzet segítségével a kerületükbe tartozó erdők és kopár 
területek állami kezelésével összekötött teendőket a m. kir. állami erdő
hivatal közvetlen rendelkezése nélkül is személyes felelősség mellett tel
jesíteni tartoznak. A m. kir állami erdőhivatalnak a törvények, szabályok 
és rendeletek alkalmazása és végrehajtása tárgyában, továbbá a teendők 
beosztása és a követendő eljárás tekintetében kiadott utasításait azonban 
pontosan követni tartoznak és a törvények, szabályok és rendeletek, 
továbbá a megállapított munkatervek és eljárási szabályok korlátain belül 
tehető intézkedések tekintetében is figyelembe vonni kötelesek a m. kir. 
állami erdőhivatal utasításait, sőt fontosabb esetekben kötelesek is útba
igazításért a m. kir. állami erdőhivatalhoz fordulni.

Mind a mellett, ha a m. kir. járási erdőgondnokság vezetője a 
m. kir. állami erdőhivatal valamely intézkedését akár a törvények, sza
bályok és rendeletek, akár a birtokosok érdekei szempontjából, akár pedig 
más czélszerüségi tekintetekből következményeiben aggályosnak találná, 
jogában áll a m. kir. állami erdőhivatalhoz indokolt jelentést tenni és 
abban a kiadott intézkedés megfelelő módositását javasolni, vagy pedig, 
ha olyan fontos intézkedésről volna szó, melynek jövőre is zsinórmér
tékül kell szolgálni, az ügynek az illetékes felsőbb hatósághoz való fel- 
terjesztését kérni.

Ha azonban a m. kir. állami erdőhivatal főnöke sürgős esetekben saját 
felelősségére kiadott intézkedésének végrehajtását rendeli el, ezen rende
letnek a m. kir járási erdőgondnokság vezetője engedelmeskedni tartozik.

12. § .

A m. kir. járási erdőgondnokságok a birtokosokkal és a járási és 
községi hatóságokkal közvetlenül érintkeznek, a felsőbb hatóságok illeté
kességi körébe tartozó ügyekben ellenben a m. kir. állami erdőhivatalhoz 
tesznek jelentést.

13. §.
A m. kir. állami erdöhivatalok és m. kir. járási erdőgondnokságok 

irodái, a mennyiben a törvényhatóság székházában, vagy valamely állami 
tulajdont képező, vagy az állam rendelkezésére álló épületben helyet 
nem találhatnak, az erdőhivatalok, illetőleg erdőgondnokságok vezetésé
vel megbizott tisztviselők által magánlakásukkal kapcsolatban kibérelt 
helyiségekben helyeztetnek el.



E végből a in. kir. állami enlőhivatalok főnökei, illetőleg a m. 
kir. járási erdőgondnokságok vezetői, évi irodatartási átalánynyal láttat
nak el, melynek fejében lakásukból megfelelő terjedelmű helyiséget, vagy 
helyiségeket irodául fentartani, annak fűtéséről, világításáról, tisztántar
tásáról, közönséges irodai szerekkel való ellátásáról és a hivatalos levelek 
és csomagok átvételéről és továbbításáról gondoskodni tartoznak.

A mennyiben egyes tisztviselők kivételes körülmények között ennek 
a követelménynek eleget nem tehetnének, megfelelő iroda kibérléséről és 
annak ellátásáról az állam közvetlenül gondoskodik.

14. §.
A m. kir. állami erdőhivatalok és ezeknek alárendelt m. kir. járási 

erdőgondnokságok működésüket az 1898. évi XIX. törvényezikk életbe 
lépése napján kezdik meg.

Budapest, 1899 január 21-én.
Darányid s. h.

III. FEJEZET.

A m. kir. állami erdőhivatal hatásköréről.

A m. k ir .  á l la m i  e rd ő h iv a ta l  h a tá s k ö r e  a  tö rv é n y  1. és 
2. f a i b a n  fe ls o r o l t  e r d ő k  és k o p á r  te r ü le t e k  k e z e lé s e

te k in te té b e n .

A törvény 11., 18., 15., 16. és 17. §-ainak végrehajtásához.

48. §. (Törvény 11. §-a.)
A m. kir. állami erdőhivatal feladatát az 1. és "2. §-okban 

(jelen rendelet 2. és A. §-aiban) felsorolt erdők és kopár területek 
kezelése körül azok az összes teendők képezik, melyeknek vég
zéséhez erdészeti szakképzettség szükséges; nevezetesen:

a) kijelöli a birtokosok által rendelkezésre bocsátott hiteles 
adatok alapján a birtokhatárokat; intézkedik a halárok állandó 
megjelölése iránt; felügyel arra, hogy a határjelek állandóan 
fentartássanak; '

b) teljesiti a birtokok felméréséhez, térképezéséhez es 
gazdasági beosztásához szükséges mérnöki munkálatokat: kimu
tatja és nyilvántartja a birtokok területét:



c) elkészül az ideiglenes és rendszeres gazdasági üzem- 
terveket és azokat a munkálatokat, melyek a rendszeres gazda
sági üzemtervek időszaki átvizsgálása végett az erdőrendészeti 
h atósági uik bet erjesztené ők;

d) kijelöli a helyszínén a gazdasági üzemtervek rendel
kezései és az erdőrendészeti hatóság külön intézkedései alapján 
a foganatosítható használatokat; tervet készítés utbaigazitássál 
szolgál a: használatok foganatosítására nézve; felügyel a hasz
nálatok gyakorlásánál a törvények és rendéletek megtartására;

ej kijelöli a helyszínén az erdősítéseket és mindazokat a 
teendőket. melyek az erdő védelme, ápolása és a gazdaság 
emelése érdekében foganatositandók; tervet és költségvetést készít 
a végzendő munkákról, útba igazítással szolgád a kivitelre nézve; 
ellenőrzi a munkálatok teljesítését

fj megállapítja az értékesítés alá kerülő fakészletek és 
más erdei termékek mennyiségét és becsértékét; úgyszintén 
minden más erdei haszonvétel becsértékét: javaslatot tesz az 
erdei termékek felosztására, vagy azok értékesítésének módjára 
és feltételeire nézve;

g) felügyel a birtokosok által alkalmazott erdőőrökre; 
nyilvántartja a tudomáséira jutott erdei kihágásokat, intéz
kedik a tetten nem ért kihágók kinyomozása iránt: jogosítva 
van az erdei kihágást elkövetők ellen az illetékes bírósághoz külön 
meghatalmazás nélkül is panaszt előterjeszteni, a birtokost az 
eljárás további folyama alatt a bíróság előtt képviselni és a 
megengedett jogorvoslatot használni, valamint a birtokos fel
hatalmazása esetében a kárra nézve egyezséget kötni:

h) az illetékes erdőrendészeti hatóságnak bejelenti az 
erdőrendészeti áthágásokat s teljesiti azokat a szakmunkálatokat, 
melyek az eljárásnád a tényállás megállapítására szükségesek;

i) felvilágosítással szolgál és véleményt ad a birtokosoknak 
és az illetékes hatóságoknak az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. 
és 3. §-aiban) említett erdők és kopár területek kezelésére vonat
kozó minden kérdésben.

A m. kir. állami erdőhivatal jelen szakaszban meghatározott 
hatásörének további részleteit és az eljárást a földmivélésügyi 
minister rendeletileg állapítja meg.



A Romániával határos vármegyékben állami kezelésbe 
átadott határszéli erdőbirtokoknak és kopár területeknek 
azon kiegészítő részein, melyek a magyar-román országos 
határrendezés alkalmával Romániába szakadtak át, a m. kir. 
állami erdőhivatal nem teljesíthet sem hatósági teendőket, sem 
olyan teendőket, melyek, a romániai hatóságokkál való érintke
zést tételeznek fel. Ennél fogva ezen átszakadt erdő részek 
kezelése tekintetében a m. kir. állami erdőhivatal feladata 
kizárólag csak a birtokos által saját felelősségére pontosan 
és részletesen kimutatott és állandóan megjelölt birtokhatár
vonalakon belül teljesíthető erdészeti szakteendőkre, neve
zetesen csak a szükséges mérnöki, becslési és üzemtervi 
munkálatok teljesítésére, továbbá az üzemtervek szerint gya
korolható használatok helyének kijelölésére és az erdősí
tések vezetésére terjed ki. De az üzemtervek elkészítése 
tekintetében is a birtokos tartozik megadni a m. kir. állami 
erdőhivatalnak azokat az adatokat, a melyek a haszná
latok és egyéb erdőgazdasági teendők szabályozásánál a 
Romániában fenálló törvények, szabályok és rendeletek szem
pontjából figyelembe veendők. Hasonlóképen a birtokosnak 
kell gondoskodni az erdőőrzésnél és az erdei munkáknál 
alkalmazottak feletti felügyeletről, ugyszinte saját érdekeinek 
a romániai hatóságok előtt bármely irányban szükséges kép
viseletéről.

A m. kir. állami erdőhivatal közegei a megelőző bekezdés 
szerint hatáskörükbe tartozó teendők teljesitése alkalmával 
az 1888. évi XIV. t.-czikkel heczikkelyezett magyar-román 
határ egyezményben, illetőleg az ezen eggezmény alapján kiadott 
határőrizeti utasításban foglalt rendelkezéseket személyes fele
lősség mellett szigorúan megtartani kötelesek.

A jelen §. első bekezdésében foglalt szabályok a más 
államokkal határos vármegyékben fekvő, állami kezelésbe 
átadott erdőbirtokok és kopár területek azon részeinek állami 
kezelésénél is megfelelően alkalmazandók, melyek netalán 
a szomszédos idegen állam területéhez tartoznak.

49 . § .



50. ■§. (Törvény 15. §-a.)
A m. kir. állami erdöhivatal jelen törvényben meghatározott 

teendőit a fenálló törvényei- és szabályok, az érvényben levő gaz
dasági üzemtervek és a birtoJcoso/choz esetről-esetre kiadott ködön 
hatósági rendeletek részletes intézkedéseinelc megfelelően teljesíti; 
ezeken a korlátokon belül az érdekelt birtokosok kívánságát 
figyelembe venni tartozik.

51. §.
A megelőző §. szerint a m. kir. állami erdőhivatal, 

illetőleg m. kir. járási erdőgondnokság a törvényektől, sza
bályoktól. üzemtervektől és a hatósági rendeletektől a bir
tokosok egyenes kívánságára sem térhet. e l a  törvények, 
szabályok, iizemtervek és rendeletek korlátain belül ellen
ben a birtokosok kívánságát figyelembe venni tartozik: de 
ebben az esetben is kötelessége a fenforgó körülményeket 
gondosan tekintetbe venni s a mennyiben az előterjesztett 
kívánságot a birtokos érdekei szempontjából nem találná 
helyesnek, erről a birtokost intézkedésének megtétele előtt 
kellően felvilágosítani s ha az ügy a hatóság döntése alá 
kerül, véleményét a birtokos kívánságával szemben a ható
ság előtt is tüzetesen kifejteni.

52. §. (Törvény 16. §-a.)
A hatóságok a birtokosokhoz intézett rendel'eleiket, a mennyi

ben ázol- végrehajtásánál a m. kir. állami erdőhivatalnak közre
működni l eli. a m. kir. állami erdöhivatollál is közölni tartoznak.

53. §. (Törvény 17. §-a.)
A m. kir. állami erdöhivatal áltat kezelt erdők és kopár 

területek birtokosai kötelesek meghatalmazottat kijelölni, ki őket 
a m. kir. állami erdőhivatallal szemben képviseli.

54. §. (Törvény 13. § -a.)
A m. kir. állami er döhiv utalnak a 11. §-ban (jelen ren

delet 48. §-ában) megállapított hatásköre az állami kezelésbe 
vett erdőkben és /topár területeken szükséges erdei munkáknak 
az elkészített tervek és megadott útba igazit ások szerint való
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közvetlen végrehajtására (a határjelek elkészítésére, a fa- és 
más termékek termelésére, szállítására, raktározására és érté
kesítésére, az erdősítések foganatosít ácséira stb.), továbbá az 
anyag- és pénzkezelésre, ugyszínte az erdővédelem közvetlen 
gyakorláséira nem terjed ki.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját költ
ségükön az érdekelt birtokosok kötelesek teljesíteni. A föld- 
mivelésügyi minister azonban megengedheti, hogy a m. kir. 
állami erdőhivatal a költségek megtérítése ellenében a birtokosok 
feladatéit képező egyes, vagy összes teendők teljesítését is 
elvéül alja.

55. §.
A törvénynek előbb idézett rendelkezéseihez képest a 

m. kir. állami erdőhivatalnak a törvény 11. §-ában (jelen 
rendelet 48. §-ában) megállapított teendőivel kapcsolatban a 
törvény 13. és 18. §-ai (jelen rendelet 54. és 77. §-ai) alapján a 
következő feladatok a birtokosok kötelességét képezik, u. m. :

aj kötelesek a birtokhatárok kijelöléséhez szükséges 
hiteles okmányokat (kataszteri, birtokrendezési vagy más 
hiteles térképeket, hiteles határleirási jegyzőkönyveket, egyez 
ségeket) a m. kir. állami erdőhivatalnak, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokságnak kellő időben rendelkezésére bocsátani; 
ilyenek hiányában a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. 
járási erdőgondnokság felhívására a határpontokat az érde
kelt szomszédbirtokosokkal egyetértőleg a helyszínén kimu
tatni ; vitás határpontok esetében a vitás kérdés elintézése 
iránt az 1894. évi XII. törvényczikk 34. §-a szerint a szük
séges lépéseket sürgősen megtenni; a kijelölt birtokhatárokat 
az 1894. évi XII. törvényczikk 33. §-a alapján kiadott törvény- 
hatósági szabályrendeletnek megfelelően állandóan megjelöl
tetni s a határjelek fentartásáról, megújításáról gondoskodni;

b) kötelesek a mérnöki munkálatokhoz szükséges nap
számosokat a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokság kiküldöttjének az ez által előre jelzett időben 
rendelkezésre bocsátani; a mérnöki jelek felállításához szük
séges anyagot a helyszínére szállíttatni és a jelek felállítá
sáról, fentartásáról és megújításáról kellő időben gondoskodni;



c) kötelesek intézkedni, hogy meghatalmazottjaik az 
elkészített térképeket, területkimutatásokat, továbbá az 
ideiglenes és rendszeres gazdasági üzemtervek előzetesen 
elkészített tervezeteit (ide értve az üzemátvizsgálási mun
kálatok tervezetét és az üzemtervek esetleges módosítására 
vonatkozó tervezeteket is) a m. kir. állami erdőhivatal, ille
tőleg m. kir. járási erdőgondnokság kiküldöttje által előre 
jelzett időben, szükség esetén a helyszínén, megvizsgálják és 
arra vonatkozó észrevételeiket és kívánságaikat jegyzőkönyvre 
adják ; a földmivelésügyi minister által jóváhagyott üzem- 
terveket, üzemátvizsgálási munkálatokat és az ezek módo
sítására vonatkozó rendeleteket átvegyék és gondosan meg
őrizzék. tartalmukról tudomást szerezzenek,^ kételyek eseté
ben a m. kir. állami erdőhivataltól, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokságtól felvilágosítást kérjenek, a nyert felvilá
gosítások és utasításoknak megfelelően az üzemterveket, üzem
átvizsgálási munkálatokat és az üzem tervek módosítására 
vonatkozó rendeleteket életbeléptessék s azok megtartására 
felügyeljenek ;

cl) kötelesek intézkedni, hogy meghatalmazottjuk a 
gazdasági üzemtervek, vagy külön hatósági intézkedések 
alapján foganatosítható használatok kijelölése alkalmával a 
m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgond
nokság kiküldöttje által előre jelzett időben a helyszinén 
megjelenjen, a kijelölésnél a birtokos esetleges észrevételeit 
és kívánságait előadja; a kitűzött vágás-határokat, ugyszinte a 
kihasználható, vagy fentartandó törzseket stb az eljáró erdő- 
tiszt utasítása szerint megjelöltesse, és a legeltetési s más 
tilalmi jeleket felállíthassa; a kijelölt használatok fogana
tosítására vonatkozó terveket és útbaigazításokat átvegye 
s mindezek megtörténtét igazolja; a kijelölt használatok 
foganatosítása (nevezetesen a vágás területén kihasználásra 
kijelölt faanyag levágása, feldolgozása, ezeknek s más erdei 
melléktermékeknek a számbavétele, kiszállítása, a szállításhoz 
szükséges utak vagy berendezések elkészítése, a faanyagok 
s más termékek raktározása, megőrzése, eladása vagy a 
jogosultak közt való felosztása, a legeltetés ellen nem tilal



mázott területeken a legeltetés időrendjének, módozatainak 
és feltételeinek az üzemtervi rendelkezések kereten belül 
való megállapitása, vagy az erdei legelő értékesítése stb.) 
kizárólag a birtokosok feladatát képezi és a birtokosok 
költségén történik; ezeknek a feladatoknak a teljesítésénél 
a birtokosok a m. kir. erdőtisztektől azt, hogy a munkála
toknál kezdettől végig jelen legyenek és azokat közvetlenül 
vezessék, nem követelhetik, de jogukban áll a m. kir. állami 
erdőhivataltól, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokságtól bár
mely kérdésben véleményt vagy tanácsot, s a mennyiben 
nagyobb óvatosságot és körültekintést igénylő munkálatokról 
volna szó, közvetlenül a helyszínén megadandó útbaigazítást 
kérni;

e) kötelesek intézkedni, hogy midőn a m. kir. állami erdő
hivatal. illetőleg m. kir. járási erdőgondnokság képviselője az 
üzemterv szerint beerdősitendő területek kijelölése, vagy az 
erdősítési és csemetekerti munkálatok bevezetése végett, 
továbbá midőn az üzemterv szerint, vagy rendkívüli körül
mények folytán foganatosítandó más erdőápolási, vagy erdő
védelmi munkálatok (gyérítések, tisztítások, kártékony rovarok, 
vagy szélvész, árvíz, tűzvész stb. által okozott károk eseté
ben szükséges teendők) kijelölése, megállapitása, vagy 
bevezetése végett a helyszínére kiszáll, meghatalmazottjuk 
az előre jelzett időben a helyszínén megjelenjen, a munkálatok 
helyének megjelöléséről gondoskodjék, a munkálatok teljesí
tésére vonatkozó részletes utasításokat és tanácsokat átvegye 
és ennek megtörténtét igazolja; a mennyiben pedig a 
munkálatok azonal megkezdendők, a szükséges munkaerőről, 
anyagokról és szerekről az előzetes értesítéshez képest gon
doskodjék és a munkálatokat a birtokosok költségén foga
natosíttassa ;

f) ha fakészletek s más erdei termékek értékesítése 
terveztetik, erről még az illető használatok kijelölése előtt 
értesíteni kötelesek a m. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg 
m. kir. járási erdőgondnokságot s egyszersmind határozottan 
megjelölni tartoznak azt is. hogy mennyi és milyen terméke
ket, milyen módon és milyen feltételek mellett szándékoznak
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értékesíteni; ha pedig a kihasználható erdei termékeknek 
a jogosultak között való felosztását kívánják, legalább 3 
hóval a használatok kijelölése előtt, kötelesek a m. kir. állami 
erdőhivatallal, illetőleg m. kir. járási erdőgondnoksággal részle
tesen közölni, hogy a felosztást hány jogosult között milyen 
arányban és milyen módozatok mellett kívánják foganato
sítani s ha a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg ni. kir. 
járási erdőgondnokság kiküldöttje az e végből szükséges 
becslési és más munkálatok teljesítése végett a helyszínén 
megjelenik, a szükséges napszámos-munkaerőt, anyagokat 
és szereket kellő időben rendelkezésre bocsátani;

g) kötelesek intézkedni, hogy az erdőőrzésnél alkal
mazottak a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokság utasításait pontosan teljesítsék s az elő
fordult erdei kihágási eseteket, továbbá mindazon cselek
ményeket. melyek a törvényekbe, szabályokba és az üzem- 
tervek rendelkezéseibe ütköznek, ugyszinte az elemi csapások 
által okozott károkat stb. közvetetieniil. vagy pedig a meny
nyiben erre nem volnának képesek, a birtokos utján a m. 
kir. állami erdőhivatalnak, illetőleg m. kir. járási erdőgondnok
ságnak sürgős esetekben (erdőégés stb.) azonnal, minden 
más esetben pedig a felfedezéstől számított 15 napon belül 
bejelentsék; ha pedig az erdőőrzésnél alkalmazottak ezen 
kötelességüknek eleget nem tesznek, kötelesek ellenük a 
fegyelmi szabályokat a 69. §. szerint szigorúan alkalmazni;

kötelesek továbbá határozni a felett, hogy a beismerés
ben levő s egyezséget kötni hajlandó erdei kihágókkal való 
egyezségkötést maguknak tartják-e fenn. vagy pedig arra. 
a ni. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg m. kir. járási erdő- 
gondnokságot hatalmazzák fel;

abban az esetben, ha az egyezségkötés jogát maguknak 
tartják fenn. kötelesek az egyezség megkötése előtt, minden
esetre azonban a kihágás elkövetésétől számított 15 napon 
belül a ni. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokságot az egyezség feltételeinek megállapítása 
iránt megkeresni s ha a közölt feltételek alapján az egyezséget 
megkötötték és végrehajtották, erről a ni. kir. állami erdő
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hivatalt, illetőleg ni. kir. járási erdőgondnokságot azonnal 
értesiteni;

abban az esetben pedig, ha az egyezségkötéssel a 
m. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg m. kir. járási erdő
gondnokságot bízzák meg, kötelesek erre nézve meghatal
mazást kiállítani s erről az illetékes főszolgabírói hivatalt is 
értesiteni; a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokság által megkötött egyezséget pedig végre
hajtani és erről a m. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg m. kir. 
járási erdőgondnokságot azonnal értesiteni;

kötelesek az erdei kártételek után biróilag megítélt és 
behajtott kártérítési összegeket, ugyszinte az egyezségekben 
megállapított kárösszegeket és pénzbüntetéseket is közvet
lenül átvenni, illetőleg beszedni;

végül kötelesek az egyezségek alapján behajtott pénz- 
büntetésnek 1/5 részét a községi szegényalap javára a községi 
elöljáróságnak, 4/5 részét pedig az «Országos erdei alap» javára 
a járási főszolgabírónak átszolgáltatni.

li) abban az esetben, ha a tulajdonukat képező erdőben 
vagy kopár területen olyan cselekményeket követtek el, a 
melyek az 1879. évi XXXI. t.-cz. 46—60. §-ai szerint erdő
rendészeti áthágást képeznek, kötelesek a m. kir. állami 
erdőhivatalnak a tényállás megállapításához szükséges felvilá
gosításokat megadni s a mennyiben e végből helyszíni felvéte
lek (mérnöki munkálatok, becslések stb.) eszközlendők, a szük
séges napszámos-munkaerőt és esetleg anyagokat, szereket 
a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgond
nokság képviselőjének kellő időben rendelkezésére bocsátani;

i) ha a m. kir. állami erdőhivataltól, illetőleg m. kir. 
járási erdőgondnokságtól az erdők és kopár területek keze
lésére vonatkozó bármely kérdésben felvilágosítást, tanácsot 
vagy véleményt kérnek, kötelesek ebbeli kívánságukat vagy 
írásbeli megkeresésben közölni, vagy pedig, ha a megkeresés 
rövid utón szóbelileg történik, azt meghatalmazottjuk utján 
előterjeszteni; a meghatalmazottak pedig, a m. kir. állami 
erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokság kivánatára, 
kötelesek a birtokosok kívánságát jegyzőkönyvre adni;

6



olyan ügyekben, melyekben az erdőrendészeti vagy 
közigazgatási hatóság illetékes határozni, a birtokosok szintén 
jogosítva vannak a m. kir. állami erdőhivataltól, illetőleg 
m. kir. járási erdőgondnokságtól előzetes véleményt kérni, 
de a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdő- 
gondnokság véleménye ilyen kérdésekben csupán a szükséges 
felvilágosítások megadására, nevezetesen csak arra szorit- 
kozhatik, hog3T a kérdéses ügyben mely hatóság illetékes a 
határozathozatalra, a birtokosok kívánságával szemben a 
törvények, szabályok, rendeletek és az üzemtervek miként 
rendelkeznek és a kérelmek miként szerelendők fel és hová 
adandók b e ; ilyen ügyekben a birtokosok nem követelhetik 
a m. kir. állami erdőhivataltól, illetőleg m. kir. járási erdő
gondnokságtól, hogy nevükben kérelmeket vagy más bead
ványokat szerkeszszen és adjon be a hatóságokhoz, de ha 
kérelmeiket, beadványaikat a m. kir. járási erdőgondnok
sághoz vag3T a m. kir. állami erdőhivatalhoz adják be, a 
m. kir. járási erdőgondnokság köteles azokat a m. kir. állami 
erdőhivatalhoz, a m. kir. állami erdőhivatal pedig az illetékes 
hatósághoz indokolt vélemény kiséretébén beterjeszteni; 
kivételt e tekintetben csak az 1897. évi 3252. számú kör
rendeletben említett sürgős esetek képeznek; ezekben az 
esetekben a m. kir. járási erdőgondnokság, illetőleg a m. kir. 
állami erdőhivatal egyszerű szóbeli megkeresésre vagy esetleg 
a nélkül közvetlenül is eljárhat az idézett körrendelet szerint 
a birtokosok nevében;

üzleti és más anyagi felelőséggel járó vagyonkezelési 
ügyekben a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. 
járási erdőgondnokság csak tanácscsal és véleménynyel 
szolgálhat a birtokosoknak, de az ő nevükben szerződéseket 
vagy más jogügyleteket felhatalmazás alapján sem köthet; 
kivételt csak azok az esetek képeznek, midőn a birto
kosok a m. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokságot a gazdaságban szükséges eszközök, szerek 
és anyagok (erdei famagvak, csemeték, erdőgazdasági szer
számok, mérő és jelzőeszközök, jelzőtáblák, jelzőoszlopok, 
jelzésre használt festékanyagok, térképek, könyvek, nyom



tatványok stb.) beszerzésére kérik fe l ; ilyen esetekben a 
megrendelést a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. 
járási erdőgondnokság közvetlenül is megteheti, de akkor 
is szükséges, hog}' a birtokosok a felmerülő költségek vise
lésére magukat irásbelileg előre kötelezzék.

56. §.
A m. kir. állami erdőhivatalnak, illetőleg m. kir. 

járási erdőgondnokságnak a fenálló törvényeken, szabá
lyokon. rendeleteken és íizemterveken alapuló intézkedéseit 
a birtokosok megfelelően teljesíteni tartoznak. A mennyiben 
ezeknek a kötelességüknek eleget nem tesznek, a ható
sággal szemben kizárólag ők a felelősek.

57. §.
Ha a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 

erdőgondnokság a törvény által hatáskörébe utalt intézke
déseket kellő időben nem tenné meg. vagy pedig olyan 
intézkedéseket tenne, melyek a birtokosok szerint a törvé
nyeknek, szabályoknak, rendeleteknek vagy az üzemtervek 
rendelkezéseinek nem felelnek meg, a birtokosoknak joguk
ban áll, a m. kir. járási erdőgondnokság ellen a tapasztalt 
mulasztás vagy meg nem felelő intézkedés miatt a m. kir. 
állami erdőhivatalnál, a m. kir. állami erdőhivatal mulasz
tása vagy meg nem felelő intézkedése esetében pedig a 
közigazgatási erdészeti bizottságnál panaszt emelni.

Ugyanez a jog illeti meg a birtokosokat akkor is, ha 
a panaszra nem a m. kir. járási erdőgondnokság, illető
leg a m. kir. állami erdőhivatal mulasztása vagy intéz
kedésének érdeme, hanem az eljáró tisztviselőnek személyes 
viselkedése szolgáltat esetleg okot. Ebben az esetben a 
panasz a m. kir. állami erdőhivatalhoz, vagy a mennyiben 
az a m. kir. állami erdőhivatal főnökének személye ellen 
irányul, a földmiveléstigyi ministerhez adandó be.

58> §*
A törvény 13. §-ának (jelen rendelet 54. §-ának) utolsó 

mondata szerint a földmiveléstigyi minister megengedheti,
6*
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hogy a m. kir. állami erdőhivatal a költségek megtérítése 
ellenében a birtokosok feladatát képező egyes vagy összes 
teendők teljesítését is elvállalja.

Ezt az engedélyt a földmivelésügyi minister a birtokos 
kérelmére adja meg.

A kérelemben a birtokosnak részletesen és szabatosan 
meg kell jelölni azokat a teendőket, melyeket a törvény 
idézett intézkedése alapján a m. kir. állami erdőhivatalra 
átruházni kíván, továbbá ki kell mutatnia az indokokat, 
melyek alapján ezt a kedvezményt igénybe venni óhajtja 
és végül köteleznie kell magát arra, hogy az átruházni 
kívánt teendők teljesítésével járó költségeket az államnak 
megtéríteni fogja.

Az ekként szerkesztett kérelem a közigazgatási erdé
szeti bizottsághoz adandó be, mely azt a kir. erdőfelügye
lőség és a m. kir. állami erdőhivatal meghallgatása után 
saját javaslata kíséretében a földmivelésügyi ministerhez 
terjeszti fel.

A földmivelésügyi minister, ha az engedélyt megadja, 
a teendők elvállalásának feltételeit és a m. kir. állami erdő
hivatalnak ezen teendők teljesítésére vonatkozó külön hatás
körét rendeletileg állapítja meg.

59. §. (Törvény 14. §-a.)
Az 1. és 2. § -okban (jelen rendelet 2. és 3.§-aiban) fel

sorolt erdők és kopár területek birtokosai kötelesek az 1879. évi 
XXXI. törvényczikk 22., 23., 37., 38. és 60. §-ai szerint 
alkalmazott erdőőrök és az erdőőrzésnél alkalmazott segédsze
mélyzet részére, a m. kir. állami erdőhivatal meghallgatásával, 
szolgálati és fegyelmi szabályokat alkotni, és azokat a jelen 
törvény életbelépésétől számított hat hónapon belül jóváhagyás 
végett a közigazgatási bizottsághoz beterjeszteni; kötelesek továbbá 
a kötelességeiket nem teljesítő erdőörök és segédszemélyzet ellen 
a jóváhagyott fegyelmi szabályokat szigorúan alkalmazni.

Ha a birtokosok ezeknek a kötelességeiknek eleget nem tesz
nek, a szolgálati és fegyelmi szabályokat, a m. kir. állami erdő- 
hivatal meghallgatásával, a közigazgatási bizottság állapítja



meg, illetőleg a kötelességeiket megszegő erdőörökkel és segéd- 
személyzettel szemben alkalmazandó fegyelmi eljárás iránt, a 
m. kir. állami erdőhivatal panaszára, a közigazgatási bizottság 
intézkedik.

A fegyelmi büntetés-képen kirótt pénzbírságot a birtokos 
az elmarasztalttól beszedni és az « Országos erdei alap» javára 
a járási főszolgabírónak átszolgáltatni köteles.

60. §.
A megelőző §-ban emlitett erdőőrök alatt az 1879. évi 

XXXI. törvényczikk 37. §-ában meghatározott minősítéssel 
biró s az idézett törvényczikk 38. §-a szerint felesketett 
erdőőrök, az ugyanott emlitett segédszemélj’zet alatt pedig 
az erdőőri állások szervezése és az 1879. évi XXXI. tör
vényczikk 37. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtása 
tárgyában kiadott 1890. évi 18960. számú földmivelésiigyi 
miniszteri körrendelet negyedik bekezdésében foglalt enge
dély alapján alkalmazott erdőszolgák értendők.

61. §. I
A birtokosok által külön-külön alkalmazandó erdőőrök 

és erdőszolgák számát és alkalmazásuk feltételeit a jóvá
hagyott üzemtervek és az erdőrendészeti hatóságnak e 
tárgyban kiadott és kiadandó rendeletéi állapítják meg.

A kisebb terjedelmű erdők birtokosai által közösen 
alkalmazandó járási erdőőrök és az ezek felügyelete mellett 
alkalmazandó erdőszolgák számát, kerületeit és alkalmazásuk 
feltételeit a közigazgatási erdészeti bizottság által a megelőző 
§-ban idézett 1890. évi 18960 számú körrendelet alapján 
létesített erdőőri szervezetek határozzák meg.

Ezek a szervezetek továbbra is érvényben maradnak, 
a,közigazgatási erdészeti bizottságnak azonban kötelessége 
a m. kir. állami erdőhivatal javaslatára és a kir. erdőfel
ügyelőség meghallgatásával az erdőőri járások és erdő
szolgai kerületek beosztását, az alkalmazott személyzet 
javadalmazását, ugyszinte a fenálló szervezeteknek egyéb 
feltételeit időről-időre megvizsgálni s a szükséghez képest



azok megfelelő kiegészítése vagy módosítása iránt a föld
mi velésügyi ministerhez javaslatot tenni.

Mindenesetre szükséges, hogy a közigazgatási erdé
szeti bizottság a törvény életbelépésétől számított 6 hónapon 
belül azoknak az állami kezelésbe adandó erdőknek és kopár 
területeknek a megfelelő őrzése iránt is intézkedjék, a melyek 
eddig nem voltak az előbb emlitett közösen alkalmazott erdő
őrök és erdőszolgák kerületeibe beosztva. E végből az ilyen 
erdők és kopár területek birtokosait záros határidő alatt 
fel kell hivni, hogy erdeik és kopár területeik őrzéséről külön 
személyzet alkalmazásával gondoskodjanak, vagy pedig, ha 
erre őket az 1890. évi 1ö960 szánni körrendelet értelmében 
kötelezni nem lehet, erdeiket és kopár területeiket a már 
fenálló közös erdőőri szervezetbe kell megfelelően beosztani.

62. §.
Az olyan törvényhatóságokban, hol az erdőőrzés esetleg 

még szervezve nincs, a szervezésről a közigazgatási erdé
szeti bizottságnak a törvény életbe lépésétől számított 
6 hónapon belül az 1890. évi 18960. szánni körrendeletnek 
megfelelően feltétlenül gondoskodni kell.

63. §.
A törvény 14. §-ában (jelen rendelet 59. §-ában) emli

tett szolgálati és fegyelmi szabályok tervezetét, az e tárgy
ban kiadandó minta útmutatása szerint, a m. kir. állami 
erdőhivatal köteles elkészíteni és a birtokosoknak a törvény 
életbe lépésétől számított 3 hónapon belül bemutatni.

64. §.
A szolgálati szabályokban meg kell állapítani :
a) az erdőőrzés szervezetét (az erdőőri járásokat és a 

mennyiben erdőszolgák is alkalmaztatnak, az erdőszolgák 
kerületeit, a járásokba és kerületekbe beosztott területeket 
és azok kiterjedését; az erdőőrök és erdőszolgák javadal
mazását és alkalmazásuk egyéb feltételeit; az erdőőri és 
erdőszolgai állások betöltésének és az erdőőrök és erdő
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szolgák szolgálatba való bevezetésének módját; az erdőőrök 
és erdőszolgák szolgálatból való kilépésének feltételeit stb.)

b) az erdőőri és erdőszolgai alkalmaztatáshoz meg
kívánt kellékeket (az erdőőrök és erdőszolgák minősítését; 
a minősítés igazolására szolgáló okmányokat; az ideiglenes 
minőségben próbaszolgálat kikötése mellett, vagy valamely 
szolgálati kellék igazolására szükséges bizonyitvány meg
szerzésének feltételei mellett alkalmazottakra nézve a vég
leges alkalmazás feltételeit stb.);

c) az erdőőrök és erdőszolgák általános jogait és köte
lességeit (az erdőőrök eskületételére, az erdőőri jelvény vise
lésére, az erdei rovatos napló vezetésére, az erdőőrök fegyver- 
viselésére és a fegyverhasználatára vonatkozó szabályokat; 
az erdőőrök és erdőszolgáknak a törvényekben és rendeletekben 
meghatározott általános kötelességeit és joga it; az erdőőrök 
és erdőszolgák kötelességeit a birtokosokkal, a m. kir. állami 
erdőhivatallal és a m. kir. járási erdőgondnoksággal, valamint 
ezek közegeivel szemben; az erdőőrök és erdőszolgák általános 
kötelességeit a járásukba, illetőleg kerületeikbe tartozó erdők 
és kopár területek bejárása és felügyelete tekintetében stb.);

d) az erdőőrök és erdőszolgák részletes szolgálati 
teendőit (a birtokhatárok, gazdasági és mérnöki jelek épség
ben tartása tekintetében; az erdőben előforduló változások 
megfigyelése és bejelentése tekintetében; a gazdasági 
teendők végzése és ellenőrzése tekintetében; az erdei kihá
gások megakadályozása, kinyomozása és bejelentése tekin
tetében : az erdőrendészeti áthágások bejelentése tekinteté
ben; az írásbeli teendők végzése és a szükséges nyilván
tartások vezetése tekintetében stb.).

A fegyelmi szabályokban pedig meg kell állapítani:
e) a súlyosabb beszámítás alá nem eső kisebb szol

gálati hibákat (kisebbfoku hanyagság, felületesség, helytelen 
intézkedés, engedetlenség stb.), melyek a fegyelmi eljárás 
mellőzésével, szolgálati utón rendbüntetéssel büntetendők;

f) az alkalmazható rendbüntetéseket és azok fokozatait, 
továbbá azt, hogy a rendbüntetés alkalmazására ki van fel
jogosítva ;
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g) a fegyelmi vétségeket melyek elkövetése esetében 
szabályszem fegyelmi eljárásnak van helye;

h) a fegyelmi vizsgálat elrendelésére és a fegyelmi 
bíráskodásra első és másodfokban illetékes személyt vagy 
hatóságot;

i) a fegyelmi vizsgálatnál követendő eljárást;
l )  a fegyelmi büntetéseket és azok fokait;
1) a megengedett jogorvoslatot;
m) a szolgálattól és fizetéstől való felfüggesztésre 

vonatkozó intézkedéseket;
n) a jogerőre emelkedett fegyelmi Ítéletek végrehaj

tására vonatkozó intézkedéseket;
o) a büntettek, vétségek vagy kihágások fenforgása 

esetében teendő intézkedéseket;
2) )  azokat az okokat, melyek miatt az erdőőr vagy 

erdőszolga állásától fegyelmi eljárás mellőzésével feltétlenül 
elbocsátandó.

6 5 . § .

Azon erdőbirtokosok erdőőri személyzete részére, 
kiknek erdeje és kopár területe az 1890. évi 18960. szánni 
körrendelet alapján szervezett erdőőri járásokba, illetőleg 
erdőszolgai kerületekbe osztatott be, közös szolgálati és 
fegyelmi szabály-tervezet készítendő és abba a megelőző 
§. a) pontjában említett intézkedések az 1890. évi 18960. számú 
körrendelet alapján létesített erdőőri szervezetnek megfe
lelően veendők fel.

A mennyiben a m. kir. állami erdőhivatal az utóbb 
említett szervezet módosítását vagy kiegészítését tartja 
szükségesnek, ez iránt a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
indokolt javaslatot köteles előterjeszteni és a szolgálati sza
bályokban a megelőző §. a) pontjában említett intézkedé
seket a közigazgatási erdészeti bizottságnak ezen előterjesztés 
alapján hozott elsőfokú határozata értelmében tervezni.

66. §.
Azon birtokosok erdőőri személyzete részére, kik 

külön erdőőri és esetleg erdőszolgai személyzetet alkal-
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máznák, a szolgálati és fegyelmi szabályok külön-külön 
készítendők el és ezekben a 64. §. a) pontjában említett 
intézkedések azon határozatoknak megfelelően tervezendők, 
melyek az erdőőrzésre vonatkozólag az üzemtervekben és 
az e tárgyban kiadott hatósági rendeletekben foglaltatnak.

A mennyiben az utóbb említett határozatok módosítá
sának vagy kiegészítésének szüksége forogna fenn, az előbbi 
§. második bekezdésében említett, eljárás követendő.

67.
A 64. §. c) pontjában említett intézkedések között az 

erdőőrök fegyverviselésére és fegyverhasználatára vonat
kozó határozatok úgy a 65. §-ban említett közös, mint a 
66. §-ban említett külön szolgálati és fegyelmi szabályokba 
szó szerint úgy veendők fel, a mint azok a földmivelésügyi 
minister által a belügyministerrel egyetértőleg 1895. évi
72.086. szám alatt kiadott szabályokban (Az erdőőrök fegyver
viselési, fegyverhasználati és fegyelmi szabályai) foglaltatnak.

Ezt a rendelkezést a szolgálati és fegyelmi szabályok 
tervezetének esetleges módosításánál a birtokosok, továbbá a 
szolgálati és fegyelmi szabályok jóváhagyásánál, illetőleg meg
állapításánál a közigazgatási erdészeti bizottság szintén szigo
rúan figyelembe venni kötelesek.

A 64. c) pontjában említett többi intézkedések, 
továbbá a 64. §. b) és d) pontjaiban említett intézkedések 
a szolgálati szabályok tervezeteiben a fenálló törvények, 
szabályok és rendeletek illető rendelkezéseinek szem előtt 
tartásával a helyi viszonyoknak megfelelően veendők fel, 
de mindamellett úgy, hogy a 65. §-ban említett közös és 
a 66. §-ban említett külön szolgálati és fegyelmi szabályok 
lehetőségig egyöntetű határozatokat tartalmazzanak.

A 64. §. e), f), g), i), k), l), m), n), o) és p) pontjai
ban említett intézkedések úgy a 65. §-ban említett közös 
mint a 66. §-ban említett külön szolgálati és fegyelmi sza
bályokban azon határozatok értelmében állapitandók meg, 
melyek a jelen §. első bekezdésében említett 1895. évi
72.086. számú szabályzatnak a fegyelmi eljárásról szóló
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részében foglaltatnak, mindamellett azzal a módosítással, 
hogy a szabályzat 10. §-ában említett esetben a fegyelmi 
vizsgálatot a m. kir. állami erdőhivatal teljesíti, továbbá 
azzal a kiegészítéssel, hogy az elsőfokú ítélet ellen a birto
koson és az elmarasztalton kívül a m. kir. állami erdőhivatal 
utján a m. kir. járási erdőgondnokság is felebbezéssel élhet, 
a birtokos vagy az elmarasztalt által felebbezett fegyelmi 
ügyben pedig a másodfokú fegyelmi hatóság, a m. kir. állami 
erdőhivatal meghallgatása után, határoz.

A 64. §. In) pontjában említett intézkedések tervezé
sénél az előbb említett szabályzat 7. §-ában foglalt rendel
kezések szintén figyelembe veendők s ezeknek megfelelően 
a kis- és nagyközségek, rendezett tanácsú városok, törvény- 
hatósági városok és a székesfőváros erdőőrei, továbbá a járási 
erdőőrök fegyelmi ügyeiben első- és másodfokban illetékes 
hatóságokul az ott megjelölt hatóságok állapitandók meg.

A megelőző bekezdésben nem említett birtokosok által 
külön alkalmazott erdőőrök és az erdőszolgák fegyelmi ügyeit 
illetőleg pedig az az intézkedés veendő fel az illető szol
gálati és fegyelmi szabályokba, hogy a vizsgálat elrendelé
sére, a fegyelmi vétség megállapítására és a fegyelmi Ítélet 
kimondására első fokban a birtokos vagy a birtokosnak ezen 
jog gyakorlására kijelölt meghatalmazottja, másodfokban 
pedig a közigazgatási erdészeti bizottság jogosult.

A birtokosok a szolgálati és fegyelmi szabályoknak a 
m. kir. állami erdőhivatal által előterjesztett tervezetét a 
törvény életbe lépésétől számitott hat hónapon belül tár
gyalni s az elfogadott, vagy esetleg módosított tervezetet, 
ugyancsak az előbb említett határidő alatt, jóváhagyás végett 
a közigazgatási erdészeti bizottsághoz beterjeszteni tartoznak.

A közigazgatási erdészeti bizottság a jóváhagyás iránt 
a beterjesztéstől számitott három hónapon belül intézkedik, 
illetőleg azon birtokosok erdőőri személyzete részére, kik 
előbb említett kötelességüknek a kitűzött határidőn belül 
eleget nem tesznek, a szolgálati és fegyelmi szabályokat 
a m. kir. állami erdőhivatal javaslata alapján hivatalból 
állapítja meg.
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A mennyiben a jóváhagyás végett beterjesztett vagy 
hivatalból megállapított szolgálati és fegyelmi szabályokban 
az erdőőrzés szervezetének módosítása vagy egészen uj 
szervezetnek a létesítése terveztetik, a közigazgatási erdé
szeti bizottság a szabályokat a módosított vagy létesíteni 
tervezett uj szervezet jóváhagyása végett a földmivelésügyi 
ministerhez felterjeszteni köteles.

69. §.

A birtokosok a jóváhagyott vagy hivatalból megálla
pított szolgálati és fegyelmi szabályokat szigorúan alkal
mazni tartoznak. Kötelesek abban az esetben, ha az alkalmazott 
erdőőrök és erdőszolgák szolgálati kötelességeiket hiven és 
pontosan nem teljesítik, s e tekintetben kifogás alá eső maga
viseletét tanúsítanak, az elkövetett szabálytalanságokat és 
fegyelmi vétségeket a m. kir. járási erdőgondnokságnak, 
vagy a m. kir. állami erdőhivatalnak és egyidejűleg a 
fegyelmi szabályok szerint illetékes első fokú fegyelmi ható
ságnak bejelenteni, illetőleg abban az esetben, ha a szabá
lyok szerint első fokban maguk, vagy a fegyelmi jog gya
korlására kijelölt meghatalmazottjaik illetékesek, a fegyelmi 
szabályokat szigorúan alkalmazni.

70. §.

Ha a birtokosok a megelőző §-ban említett kötelessé
güknek eleget nem tesznek, a közigazgatási erdészeti bizott
ság a m. kir. állami erdő hivatal panaszára az első fokú 
fegyelmi hatóságot záros határidő kitűzése mellett a fel
merült fegyelmi ügy tárgyalására hívja fel; a mennyiben 
pedig valamely első fokban fegyelmi bíráskodásra jogosított 
birtokos, illetőleg annak a fegyelmi jog gyakorlására kije
lölt meghatalmazottja ezen felhívásnak eleget nem tesz, a 
fegyelmi ügy első fokú tárgyalására a járási főszolgabírót 
(törvényhatósági városban a rendőrkapitányt, rendezett 
tanácsú városban a polgármestert) küldi ki.

68 . § .
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A m. k ir . á l la m i e rd ő h iv a ta l  h a tó ság i teendő i.

— A törvény 12. §*ának végrehajtásához. —

71. § (Törvény 12. §-a.)
A m. kir. állami erdöhivatal, a közigazgatási bizottság 

felhivására, a működési köréül kijelölt törvényhatóságban, illetőleg 
törvényhatóságokban a közigazgatás körében előforduló erdészeti 
szakteendőket is teljesiteni köteles; ebbeli hatáskörét a föld- 
mivelésügyi minister a belügyi ministerrel egyetértőén álla
pítja meg.

72. §.
A m. kir. állami erdő hivatalnak ez a hatásköre a 

m. kir. belügyminister úrral egyetértőén a következőkben 
állapittatik meg.

A m. kir. állami erdőhivatal a közigazgatási erdészeti 
bizottság felhivására:

a) közreműködik a véderdők hatósági kijelölésénél; 
kitűzi a kijelölt véderdők határvonalait, felügyel arra, hogy 
a kitűzött határpontok megfelelően megjelöltessenek ; javas
latot készit a kijelölt véderdők kezelésének és használa
tának ideiglenes szabályozásáról;

b) közreműködik az erdei rovarok pusztításának és 
tovább terjedésének és más elemi csapások károsításának 
megakadályozását czélzó erdőrendészeti intézkedések végre
hajtásánál ;

c) közreműködik a kir. erdőfelügyelőség által az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 31. §-a alapján közvetlenül elren
delt tilalom végrehajtásánál;

d) teljesiti azokat a mérnöki és más szakértői mun
kálatokat. melyek a birtokosok által elkövetett erdőrendé
szeti áthágások esetében a tényállás megállapításához 
szükségesek;

e) közreműködik az erdei érték és árszabályok meg
állapításánál ;

f) az erdei kihágási bíróságok megkeresésére szakértői 
véleményt ad a kezelése alá nem tartozó erdőkben és kopár
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kár és kártérítés megállapitására nézve;

g) közreműködik a beerdősitendő kopár területek ható
sági kijelölésénél, véleményt ad azon intézkedésekre nézve, 
melyek a foganatosítandó erdősítési munkák ideje, sorrendje 
és módja tekintetében a kijelölés tárgyában hozandó hatá
rozatba felveendők lesznek; kitűzi a beerdősitésre kijelölt 
kopár területek határait s felügyel arra, hogy a határpontok 
megfelelően megjelöltessenek;

h) véleményt ad a gyámhatóság megkeresésére a 
gyámság és gondnokság alatt állók tulajdonában levő erdők 
kezelése és értékesítése tekintetében és a mennyiben a 
gyámhatóság kérelme alapján a földmivelésügyi minister 
elrendeli, gondoskodik a földmivelésügyi minister által meg
határozott feltételek szerint az ilyen erdők kezeléséről és 
értékesítéséről is ;

i) teljesiti a közigazgatási hatóságoknak erdészeti 
ügyekre vonatkozó megkereséseit;

k) kezeli a közgazdasági czélra törvényhatósági, vágj' 
állami költségen, vagy pedig hatósági felügyelet alatt álló 
alapokból, létesített erdei facsemetekerteket és erdősítési 
kísérleti telepeket;

l) teljesiti mindazt, a mit a földmivelésügyi minister 
külön intézkedéssel hatáskörébe utal.

Ezeken kívül:
m) a törvény 59. §-a (jelen rendelet 6 . §-a) értel

mében megvizsgálja évenkint a kis- vagy nagyközségeknek 
és vagyonközségeknek a földmivelésügyi minister engedélye 
alapján külön erdőtiszt által kezelt erdeit és kopár területeit 
és tapasztalatairól a földmivelésügyi ministernek jelentést 
tesz, az esetleg tapasztalt erdőrendészeti áthágást képező 
cselekményeket pedig a közigazgatási erdészeti bizottságnak 
bejelenti;

n) a Romániával határos törvényhatóságokban (Besz- 
tercze-Naszód, Maros-Torda, Csik, Háromszék, Brassó,. 
Fogaras, Szeben, Hunyad, Krassó-Szörény vármegyékben) 
teljesiti azokat a feladatokat, melyeket az 1888. évi. XIV.



94

törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyez 
mény alapján kiadott határőrizeti utasitás a községi erdőket 
kezelő erdőtisztek kötelességeiül jelöl meg, de csak azon 
községek határa mentén, a melyekben az állami kezelésbe 
vett erdőket kezelik.

73. §.
A m. kir. állami erdőhivatal a megelőző §-ban emlí

tett feladatokat annak a m. kir. járási erdőgondnokságnak 
a közreműködésével teljesiti. a melynek kerületében a 
helyszíni intézkedésnek történnie kell.

74. §.
Ha a közigazgatási erdészeti bizottság a 71. §. (tör

vény 1 2 . §-ának) alapján valamely intézkedésnek olyan 
időben való teljesítését kívánná, a midőn a m. kir. állami 
erdőhivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság személy
zete az állami kezelésből folyó elodázhatatlan teendőkkel 
van elfoglalva, a m. kir. állami erdőhivatal főnökének köte
lessége a közigazgatási erdészeti bizottsághoz a kitűzött 
határidő megváltoztatása iránt azonnal előterjesztést tenni.

75. §.
Ha a m. kir állami erdőhivatal a 71. §. (törvény

1 2 . §-ának) alapján olyan ügyekben jár el, a melyekben 
az eljárás költségeit a törvények és szabályok szerint az 
érdekelt feleknek kell viselni, ez utóbbiak az eljáró állami 
közegek költségeit szintén megtéríteni tartoznak. A m. kir. 
állami erdőhivatal tehát köteles a kiküldött közegek rang
szerinti teljes napidijáról, fuvarköltségeiről és egyéb esetleg 
felmerült dologi kiadásairól szabályszerű számlát készíttetni 
s azt a felszámított összeg megállapítása, beszedetése és a 
törvényhatóság székhelyén levő m. kir. adóhivatalba való 
beszállittatása végett a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
beterjeszteni.

A számla beterjesztésével egyidejűleg annak másolata 
a földművelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoport
jának elküldendő.
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Az eljáró közegek részére a szabályszerűen felszámított 
költségek úgy a megelőző (75.) iában említett esetekben, 
mint akkor is, midőn az érdekelt felekkel szemben a m. kir. 
állami erdőhivatal részéről felszámításnak helye nincs, rendes 
utiszámláik alapján, közvetlenül az állam által utalvá
ny oztatnak.

IV. FEJEZET.

A m. kir. állami erdöhivafal költségeiről.

A  b i r to k o s o k  á lta l  t e r m é s z e tb e n  le ro v a n d ó  s z o lg á l 
ta tá s o k r ó l .

— A törvény 18. §-ának végrehajtásához. —

77. §. (Törvény 18. §-a.)
A m.kir. állami erdőhivatal közegei részére a 11. § -bán (jelen 

rendelet 48. §-dban) felsorolt teendők teljesítésekor szükséges 
kézimunkaeröt, anyagokat és szereket, továbbá a község határán 
belül szükséges favart és, ha a munkálatok egy napnál tovább 
tartanak, az elszállásoláshoz szükséges helyiséget az a birtokos, 
illetőleg azok a birtokosok kötelesek szolgáltatni, a kinek, illetőleg 
a kiknek erdeje érdekében a munkálatok teljesítetnek.

78. §.
A m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 

erdőgondnokság közegei, ha a törvény 1 1 . §-ában (jelen 
rendelet 48. §-ában) említett teendők teljesítése végett a 
helyszínére kiszállanak, erről az érdekelt birtokost, illetőleg 
birtokosokat megfelelő időben előre értesíteni tartoznak.

Ebben az értesítésben a kiszálló tisztviselőnek meg 
kell jelölni a megérkezés idejét, a végzendő munkálatokat, 
azok idejét és színhelyét, továbbá ha fuvarra lesz szüksége : 
az időt és helyet, a mikor és & hová a fuvar állítandó ; ha mun
kásokra lesz szüksége: a munkások számát és a szükséges 
szerszámokat és eszközöket, melyekkel azok ellátandók; ha 
anyagokra és szerekre lesz szüksége: ezek minőségét és

76 . § .
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mennyiségét stb. Közölnie kell egyszersmind, hogy a hely
színén mennyi ideig marad ; hogy elszállásolásáról a birto
kosnak kell-e gondoskodni; hogy a jelenlétében megkezdendő' 
munkálatok eltávozása után folytatandók-e s ha igen, kinek 
felügyelete alatt s milyen munkaerővel.

A birtokosok ezen felhívás alapján az előre jelzett 
szükségletekről megfelelő időben gondoskodni tartoznak.

Mérnöki munkálatokhoz csak megbízható, értelmes és 
lehetőségig olyan munkások küldendők ki, a kik az ilyen 
munkálatoknál már alkalmazva voltak és a kik a teendők 
befejezéséig munkában maradhatnak.

79. §.
Fuvart a kiszálló tisztviselő csak akkor követelhet a 

birtokostól, ha az út, melyet megtennie kell, 4 kilométernél 
hosszabb és kocsiközlekedésre alkalmas.

Kocsival nem járható, de lovaglásra alkalmas utón. 
a mennyiben a birtokosnak módjában van hátaslóról gondos
kodni, hátasló bocsátandó a tisztviselő rendelkezésére; de 
a tisztviselő ezt a szolgáltatást is csak akkor követelheti 
a birtokostól, ha a távolság a kiszállás színhelyéig 4 kilo
métert meghalad.

A tisztviselő podgyászának, továbbá mérő és más 
eszközeinek a kivánt helyre való szállításáról a birtokosnak 
minden körülmények között, tehát még akkor is megfelelően 
gondoskodni kell, midőn a tisztviselő fuvart vagy hátaslovat 
nem vehet, vagy nem kíván igénybe venni.

80. §.
A rendelkezésre bocsájtott fuvart (hátaslovat) a tiszt

viselő csak az illető község határán belül használhatja a birto
kos terhére; ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt, 
hogy ugyan azt a fuvart, mely őt elutazásakor a község 
határáig szállította, tovább is igénybe ne vehesse, de ebben 
az esetben a fuvardijat a község határától számítva meg
fizetni, illetőleg a fuvart rendelkezésére bocsátó birtokosnak 
megtéríteni tartozik.
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Éjjeli szállásul a kiszálló tisztviselőnek tiszta, egész
séges, meghálásra megfelelően berendezett, téli időben fütött 
szoba bocsátandó rendelkezésére.

82. §.
Olyan községekben, a hol több állami kezelés alá tar

tozó erdő és kopár terület van, ezek birtokosai, egymással 
és esetleg a közelfekvő szomszédos községek birtokosaival 
egyesülve, együttesen gondoskodhatnak a 79— 81. §-okban 
emlitett szolgáltatásokról.

Megállapodhatnak például abban, hogy a kiszálló tiszt
viselőket mindig egy és ugyanazon helyen szállásolják el 
s esetleg szállításukkal is ugyanazt a fuvarost bízzák meg ; 
a felmerülő költségeket pedig közösen viselik.

Vagy pedig az egymással közvetlen szomszédos köz
ségek birtokosai oly értelmű egyezségre léphetnek, hogy a 
tisztviselőket, midőn körutazásaik alkalmával egyik község
ből a másikba szállanak át, nem csupán a saját községük 
határáig szállítják, hogy onnan megint a szomszéd község
beli birtokosoknak kelljen őket külön fuvarral tovább szállí
tani, hanem kölcsönösen mindig oda viszik őket, a hol a 
szomszéd község határában teendőiket folytatni fogják.

Miután az érdekelt birtokosok ilyen módon kétségkívül 
könnyebben és kevesebb megterheltetéssel tehetnek eleget 
elszállásolási és fuvar-szolgáltatási kötelezettségeiknek, mint 
abban az esetben, ha erről külön-külön gondoskodnak, 
a közigazgatási erdészeti bizottságok felhatalmaztatnak, hogy 
a birtokosoknak e tekintetben segítségükre legyenek s eset
leg a szállás- és fuvar-szolgáltatás módozatairól az érdekelt 
birtokosok meghallgatásával és hozzájárulásával szabály
rendeletet adjanak ki.

83. §.
Ha a birtokosok a 78. §-ban emlitett értesítésben meg

jelölt szolgáltatásokat a kitűzött időben valamely okból 
egészben vagy részben nem volnának képesek teljesíteni, 
erről a m. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg m. kir. járási

7
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erdőgondnokságot azon időpont megjelölése mellett, midőn 
kötelességeiknek eleget tenni képesek lesznek, értesíteni 
tartoznak. -a»

A m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokság ilyen esetekben a kiszállást lehetőségig 
arra az időre halasztja el, melyet a birtokosok értesí
tésükben megjelöltek, ha azonban olyan intézkedésről 
lenne szó, melynek teljesítésére a törvények, szabályok, 
vagy hatósági rendeletek záros határidőt tűznek ki, a ki
szállás idejének megállapításánál ezt is figyelembe veszi 
s általában véve oda törekszik, hogy mulasztás sem a saját 
részéről, sem a birtokosok részéről el ne követtessék.

84. §.
Ha a birtokosok a helyszínére kiszálló tisztviselőnek 

az előzetes értesítés daczára sem bocsátják rendelkezésre a 
szükséges fuvart és szállást, ezekről a kiszálló tisztviselő a 
birtokosok költségére lehetőségig maga gondoskodik s a 
mennyiben egyéb tekintetben akadályozva nincs, kitűzött 
feladatait teljesiti.

Ha pedig a birtokosok a kitűzött munkálatok teljesí
téséhez szükséges napszámosokat, anyagokat, szereket stb. 
sem bocsátják rendelkezésére, vagy pedig a fontosabb mér
nöki és más munkálatokhoz megbizhatlan, vagy használha
tatlan napszámosokat küldenek ki, a törvényes következ
ményekre való utalással őket kötelességeik sürgős teljesí
tésére hívja fel, a mennyiben pedig ezen felhívása siker
telen marad s ennek folytán kitűzött teendőit azon idő 
alatt, a meddig megállapított utiprogrammjához képest, illetőleg 
a felettes hatóságától nyert utasításához képest az illető 
községben maradhat, nem teljesítheti: a m. kir. állami erdő
hivatal utján a közigazgatási erdészeti bizottsághoz jelentést 
tesz. mely a törvények vagy szabályok rendelkezéseinek 
megfelelően intézkedik.

85. §.
A helyszínére kiszállt tisztviselőnek a megelőző szakasz 

első bekezdésében említett esetben fölmerült költségeit (a fuvar
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és szállásra tényleg kiadott költségeket) az illető birtokos 
vagy birtokosok megtéríteni tartoznak, de nem közvetlenül 
a tisztviselőnek, hanem az államnak.

A tisztviselő az őt ilyen esetekben megillető illetmé
nyeket a fenálló szabályok szeiint rendes utinaplójában 
az állammal szemben számítja fel, az állam követeléseiről 
pedig külön kellően igazolt számlát készít s azt a m. kir. állami 
erdőhivatal utján a közigazgatási erdészeti bizottsághoz ter
jeszti be, mely a számla alapján a költségeket megállapítja s az 
összeg behajtása és a törvényhatóság székhelyén levő 
m. kir. adóhivatalba való beszállítása iránt intézkedik. 
A m. kir. állami erdőhivatal, midőn a számlát intézkedés 
végett a közigazgatási erdészeti bizottsághoz átteszi, annak 
másolatát egyidejűleg a földmivelésügyi ministeri számvevő
ség erdészeti csoportjának is megküldi.

86 . §.

A 77. §-ban említett szolgáltatásokon kívül a m. kir. 
állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokság 
közegei az állam által kezelt erdők birtokosaitól semmiféle 
más szolgáltatást nem követelhetnek.

Napidijat, tiszteletdijat, pénzbeli vagy másféle jutalmat 
a 2 . és 3. §-okban (törvény 1 . és 2 . §-ában) említett erdők 
és kopár területek állami kezelésével kapcsolatosan telje
sített munkákért és szolgálatokért nemcsak nem követel
hetnek. de el sem fogadhatnak, még akkor sem, ha a birtokos 
megkeresésére olyan teendőket is teljesítenek részükre, 
a melyek az 54. §. (törvény '13. § a) szerint nem a m. kir. 
állami erdőhivatalnak, hanem maguknak a birtokosoknak 
képezik a feladatát.

Csak ha a m kir. állami erdőhivatal,illetőleg m. kir. járási 
erdőgondnokság közegei a 2. és 3. §-okbau (törvény 1. és
2 . §-aiban) említett erdők és kopár területek kezelésével össze
függésben egyáltalában nem álló mérnöki vagy más munká
latokat teljesítenek a birtokosok részére, lehet helye a külön 
díjazásnak. De a munka diját, illetőleg a felmerülő költségek 
megtérítésének feltételeit ebben az esetben sem az eljáró



100

tisztviselők, hanem a földmivelésügyi minister állapítja 
meg, kitől a m. kir. állami erdőhivatalnak az ilyen mun
kák elvállalására mindig előzetes engedélyt kell a birto
kosok megkeresése alapján kérni.

A b ir to k o s o k  á lta l  tö r v é n y h a tó s á g o n k in t  f iz e te n d ő  évi  
á ta lá n y o k  m e g á l la p ítá s á ró l.

— A törvény 19. §-ának végrehajtásához —

87. §. (Törvény 19. §-a.)
A m. kir. állami erdők iratainak a 18. §-ban (jelen 

rendelet 77. §-ában) nem említett összes egyéb szükségleteit az 
állam fedezi; az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. ésS. §-aiban) 
felsorolt erdők és kopár területek birtokosai azonban az állam
nak kezelési költség czimén törvényhatóságonkint évi átalányt 
fizetnek.

Az évi átalányt, a m. kir. állami erdőhivatal költségeihez 
mérten, a közigazgatási bizottság meghall gat áisáv al, öt évr öl-öt 
évre a földmivelésügyi minister állapit ja meg; a megállapí
tásnál azonban a földmivelésügyi minister figyelembe venni 
tartozik, hogy a m. kir. állami erdőhivatal a 12. §. (jelen 
rendelet 71. §-a) szerint olyan teendőket is teljesíteni köteles, a 
melyekkel járó költségek az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. és
3.§-aiban) felsorolt erdők és kopár területek birtokosait nem illetik.

Az ekként meg állapit ott évi átalány azokban a törvény
hatóságokban, melyekben az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. és
3. §-aiban) említett erdők a jelen törvény életbe lépése előtt 
szerződés alapján már az állam által kezeltettek, az állami 
kezelés iránt kötött szerződések lejártáig, — a többi törvény- 
hatóság okban pedig az első öt év leteltéig, kát. holdankint 
átlagosan nem lehet nagyobb annál az összegnél, a melyet a 
birtokosok kezelési költség czimén a jelen törvény életbe lépését 
megelőző évben kát. holdankint átlag fizetni tartoztak.

A m. kir. állami erdőhivatalok szükségleteit és a birto
kosok által fizetendő évi átalányokat a földmivelésügyi minister 
az állami költségvetésben törvényhatóságonkint irányozza elő.
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Tekintettel arra, hogy az államnak törvényhatóságon- 
kint fizetendő kezelési költség-átalányokat a földmivelésügyi 
minister megfelelő pontossággal és olyan összegben, hogy 
az az előbbi §-ban említett 5 éves időszak alatt változatlanul 
érvényes maradhasson, csak a tényleg állami kezelésbe 
átadandó erdők és kopár területek meghatározása után 
állapíthatja meg, ez pedig a jelen rendelet 7— 31. §-aiban 
szabályozott eljárás szerint csak a törvény életbe lépése 
után történhetik meg: a megelőző §-nak (törvény 19.§-ának) 
végrehajtása tekintetében a következők rendeltetnek :

a) a folyó év, illetőleg a folyó évnek a törvény életbe 
lépésétől számított hátralevő része átmeneti időszaknak 
tekintetik és a birtokosok által ezen időre fizetendő kezelési 
költségek az alább következő 89. §-ban foglalt határozatok 
szerint vetendők k i;

b) a 87. §. (törvény 19. §-ának) második bekezdésében 
említett első öt éves időszak az 1900-ik évvel veszi kez
detét és az 1904-ik évvel végződik; az ezen időszakra 
érvényes évi átalányt, melyet a 2. és 3. §. (törvény 1. 
és 2 . §-a) alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár 
területek birtokosai az államnak évenként és törvény- 
hatóságonként együttesen fizetni fognak, a földmivelésügyi 
minister az alább következő 97. §. szerint az 1900. évi állami 
költségvetési előirányzat összeállítása után állapítja meg.

89. §.
A megelőző szakasz a) pontjában említett átmeneti 

időszakra eső kezelési költségek az állami kezelésbe átadandó 
és átveendő erdőkre és kopár területekre a következő elvek 
szerint vetendők k i:

a) a szerződés alapján már most is állami erdőtisztek 
által kezelt erdők után az az összeg vetendő ki. mely a 
szerződés alapján 1899-re kivetett összegből ennek az évnek 
a törvény életbe lépése napjától számított hátra levő részére 
arányiagosan esik;

8 8 .  § .
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b) a járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok 
által kezelt erdők után szintén az az összeg vetendő ki, a 
mely a járási erdőtiszti intézmény költségeinek fedezése 
czéljából 1899-re kivetett összegből ennek az évnek a tör
vény életbe lépése napjától számított hátralevő részére arány- 
lagosan esik ; az ekként megállapítható kezelési költséghez 
azonban azoknál az erdőknél, a melyeknek rendszeres gazda
sági üzemterve még nem készült el — abban az esetben. 
ha az üzemtervek elkészítése nem a kezeléssel megbízott 
járási erdőt is zteknek képezte külön díjazás nélkül is telje
sítendő hivatalos kötelességét, hanem arról a birtokosnak 
kellett saját költségén gondoskodni — az tizemterv-készités 
költségeinek megfelelő hányadrésze is hozzászámítandó; ez 
a hányad pedig a következő elvek szerint határozandó meg : 
hivatalos adatok alapján megállapítandó, hogy a törvény- 
hatóságban mi volt az a legkisebb összeg, melyet az olyan 
birtokosok, kik üzemterveiket saját költségükön tartoztak 
elkészíttetni, a közigazgatási erdészeti bizottság közreműkö
dése mellett létrejött szerződések szerint (ide értve a járási 
erdőtisztekkel kötött szerződéseket vagy alkuegyezségeket 
is) eddig az üzemtervkészités költségei fejében vállalko
zóiknak kát. holdankint fizettek vagy fizetni tartoztak; ezen 
legkisebb összeggel (mely azonban holdankint 2 0  krnál kisebb 
és 40 krnál nagyobb nem lehet) kiszámítandó az illető erdő 
összes iizemterv-készitési költsége,ez pedig felosztandó 1 0  évre 
és az ekként kiszámított egy évre eső összegnek fele (vagyis 
az összes üzemterv készítési költségnek 1j20-része) tekin
tendő annak a hányadnak, mely a birtokosra az előbbiek 
szerint a kezelési költségeken felül az 1899. év hátralevő 
részére még kivetendő;

c) a megelőző a) és b) pontokban nem említett olyan 
erdők után, melyek az állami kezelésbe adás idejéig a 
a birtokosok által külön alkalmazott erdőtisztek, vagy pedig 
a szomszédos magánuradalmak erdőtisztjei által kezeltettek, 
az állami kezelésbe adás napjától a folyó év végéig terjedő 
időre annak az évi költségnek aránylagos része vetendő ki, 
a mennyibe a birtokosnak a külön erdőtiszt-tartás került,
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illetőleg a mennyit a birtokos erdejének kezeléséért a szom
szédos uradalom erdőtisztjének egy évre fizetett;

d) végül azok után az állami kezelésbe átadandó, 
illetőleg átveendő erdők és kopár területek után, melyek 
eddig nem állottak a fentebbi a), b) illetőleg c) pontban 
emlitett erdőtisztek kezelése alatt — a milyenek például a 
2 . §. c) és d) pontjában (törvény 1 . §-ának c) és d) pont
jában) emlitett úrbéri legelő-illetőséget képező, illetőleg 
ajándékozás, vétel, csere vagy más jogczimen szerzett úrbéri 
erdők, továbbá a 2 . §. g) pontjában (törvény 1 . §. g) pontjában) 
emlitett kopárok, a 3. §. a) pontjában (törvény 2. §. a) pont
jában) emlitett véderdők és a 3. §. b) és c) pontjában (törvény 
2 . §. b) és c) pontjában) emlitett kopárok — az állami kezelésbe 
adás napjától az év végéig terjedő időre eső kezelési költség 
kivetésénél az az összeg veendő alapul, amely az illető tör
vényhatóságban a fentebbi a) és b) pontokban emlitett 
erdőkre kát. holdankint átlagosan kivettetik ; az ekként meg- 
állapitandö átlagos holdankénti kezelési költség azonban a 
rossz karban levő erdőknél és a kopár területeknél a fél 
összegig mérsékelhető.

9 0 . § .

A 8 8 . §. a) pontjában emlitett átmeneti időszakra a 
megelőző (89.) §. a) és b) pontja szerint kivetendő átmeneti 
kezelési költségekről kivetési lajstrom készítendő, melybe az 
erdők és kopár területek községenkint vezetendők be, a 
községek pedig adóhivatali kerületek szerint csoportositandók.

A kivetési lajstrom tervezetét a községi erdők kezelé
sével ez idő szerint megbízott m. kir. erdőhivatalok és m. kir. 
erdőgondnokságok, illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdő
gondnokságok, oly törvényhatóságokban pedig, a hol állami, 
vagy járási erdőtiszti intézmény ez idő szerint nincs, a kir. 
erdőfelügyelőségek (a törvény életbe lépése után pedig 
valamennyi törvényhatóságban a m. kir. állami erdőhivatalok) 
készítik el, és terjesztik be legkésőbb 1899. évi augusztus 
hó 15-éig a közigazgatási erdészeti bizottsághoz.
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A kivetési lajstromban kitüntetendő a birtokos neve 
és lakhelye, az erdő vagy kopár terület kiterjedése, az egy 
kát. holdra eső 1899. évi egész kezelési költség (kivetési 
kulcs), az az időpont, melytől kezdve ezen kulcs szerint az 
átmeneti kezelési költség fizetendő, a kezelési költség fejé
ben fizetendő egész összeg, az üzemterv készités költsége 
fejében holdankint és egészben fizetendő háljad és az egész 
összeg, mely az átmeneti időszakra az egész terület után 
összesen fizetendő.

91 . § .

92. §.
A közigazgatási erdészeti bizottság a kivetési lajstro

mot legkésőbb 1899. évi augusztus hó 31-éig megállapítja. 
A megállapított kivetési lajstromnak egy hiteles példánya 
a földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti cso
portjának, egy-egy hiteles példánya pedig, vagy annak 
egy-egy hiteles kivonata a beszedés és behajtás iránti intéz
kedések megtétele végett az illető m. kir. adóhivatalok
nak legkésőbb 1899. évi szeptember hó 30-áig megküldendő. 
A kivetésről a birtokosok — a jelen rendelet 106. §-ában 
foglalt rendelkezésre való utalással — egyidejűleg meg
felelően értesitendők.

93. §.
Azokra az erdőkre és kopár területekre, melyek után 

a kezelési költség a jelen rendelet 89. §-ának c) és d) 
pontja szerint csak attól a naptól kezdve fizetendő, a mel}’ 
napon az állami kezelés kötelezettségét kimondó határozat 
alapján a tényleges állami kezelésbe vételnek megtörténnie 
kell, a kezelési költség akkor vetendő ki. a mikor az előbb 
említett határozat kimondatik. Az ekként kivetett költ
ségekről a földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti 
csoportja, az illető m. kir. adóhivatal és a birtokos — utóbbi 
a jelen rendelet 106. §-ában foglalt rendelkezésre való uta
lással — egyidejűleg megfelelően értesitendők.



105

A jelen rendelet 8 8 . §-ának b) pontjában emlitett első 
öt éves időszakra érvényes évi átalány megállapítása iránt 
a közigazgatási erdészeti bizottságnak — tekintettel arra, 
hogy az 1900. évi állami költségvetés előirányzatát a minis- 
teriumnak még az 1899. év első felében elkészíteni kell — 
a kir. erdőfelügyelőség meghallgatása után a földmivelésügyi 
ministerhez legkésőbb 1899. évi junius elsejéig előterjesztést 
kell tenni.

Ebben az előterjesztésben, melyhez a 1 2 . §. utolsó be
kezdésében emlitett kimutatás csatolandó, ki kell mutatni:

a) az állami kezelésbe adandó erdők és kopár terü
letek összeírásának eredményét tartalmazó kimutatásba 
felvett területek főösszegét és azt, hogy abból hány kát. 
hold esik a jövedelmezőségre való tekintettel képezett külön
böző osztályokba;

h) az előbbi pontban említett erdők és kopár terü
letek közül azok területének a főösszegét, a melyek a 
kimutatásba a jelen rendelet 1 0 . §-ában foglalt utasítások 
szerint csak feltételesen vétettek fel; továbbá hogy ezekből 
a területekből mennyi esik a jövedelmezőségre való tekin
tettel képezett különböző osztályokba;

c) azoknak az erdőknek és esetleg kopár területeknek 
az összes kiterjedését, a melyek az előbbi a) pontban emli
tett erdők és kopár területek közül a törvény életbelépése 
előtt is szakértő erdőtisztek által (állami erdőtisztek, járási 
erdőtisztek, a birtokosok által alkalmazott erdőtisztek vagy 
szomszédos birtokosok erdőtisztjei által) kezeltettek ;

d) azt az összeget, melybe a megelőző c) pontban 
emlitett erdők és esetleg kopár területek kezelése az 
1898. évben egészben és kát. holdankint átlagosan került 
(ennek az adatnak megállapításánál azonban az a körül
mény, hogy egyes erdőtiszti állások megüresedése folytán 
vagy más okokból a rendes kezelési költségeknek egy része 
esetleg tényleg nem adatott ki, figyelembe nem vehető s 
ennélfogva az az egész összeg mutatandó ki, a mennyit a 
birtokosok ezen erdők és kopár területek kezeléséért a

94 . § .
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fenállott szerződések, szervezeti szabályok, egyezségek stb. 
szerint fizetni tartoztak, ideértve természetesen az erdő
tisztek fizetésén vagy tiszteletdiján kivül ezeknek egyéb 
esetleges javadalmazását is, mint például az esetleges termé
szetbeni lakások bérértékét, vagy a tisztviselők lakáspénzét, 
irodatartási átalányát, utazási költségeit stb);

e) azoknak az erdőknek a területét, a melyeknek 
rendszeres gazdasági üzemterve még nem készült el, a 
mennyiben a rendszeres gazdasági terv elkészitése nem a 
kezeléssel megbízott tisztviselőknek képezte külön díjazás 
nélkül is teljesítendő kötelességét, hanem erről a birto
kosnak külön költséggel kellett gondoskodni;

f) azt a legkisebb és legnagyobb összeget, melyet az 
előbbi pontban említett birtokosok az üzemtervek elkészí
téséért a közigazgatási erdészeti bizottság közbenjárása 
mellett eddig létrejött szerződések szerint (ideértve a kezelő 
erdőtisztekkel létrejött szerződéseket vagy alkuegyezségeket 
is) a törvényhatóságokban eddig kataszteri holdankint fizettek 
vagy fizetni tartoztak, továbbá azt az egész Összeget, a meny
nyire a legkisebb holdankénti Összeggel számítva az előbbi
e) pontban említett erdők összes üzemterv készítési költsége 
tehető ;

g) azoknak a véderdőknek és kopár területeknek a 
kiterjedését, a melyek után kivetendő járulékoknak az alább 
következő 111. §. (törvény 23. §-a) szerint egészben vagy 
részben való elengedését az első öt év időtartamára a közigaz
gatási erdészeti bizottság saját szempontjából indokoltnak véli;

h) megfelelő indokolás mellett azt a maximális ösz- 
szeget, a mely a fentebbi a) pont alatt említett összes erdőkre 
évi átalányképen a 87. §-nak (törvény 19. §-ának) harmadik 
bekezdése szerint megállapítható; és végül

i) megfelelő indokolás mellett azt az összeget, a meny
nyiben az előbbi adatok alapján és a 87. §-ban (törvény
19. §-ában) foglalt rendelkezések figyelembe vételével a 
közigazgatási erdészeti bizottság az első öt évre az évi 
átalányt tényleg megállapítani javasolja.
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95. §.
A megelőző szakaszban emlitett előterjesztés adatainak 

összegyűjtésénél és összeállításánál a közigazgatási erdészeti 
bizottság a jelenleg fenálló m. kir. erdőhivatalok és m. kir. 
erdőgondnokságok, illetőleg járási (vármegyei, kerületi) erdő
gondnokságok személyzetét igénybe veheti.

A birtokosok a szükséges adatokat a közigazgatási 
erdészeti bizottság által kitűzött határidőn belül beszolgál
tatni kötelesek.

96. §.
A 87. §-ban (törvény 19. §-ában) emlitett második és 

későbbi öt éves időszakokra érvényes évi átalányok meg
állapítására vonatkozó és a 94. §. a), e), f), g) és i) pontjai 
szerint megteendő előterjesztését a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak legkésőbb az illető öt éves időszakot megelőző 
év május havának 1-ig kell felterjeszteni. Az adatokat az 
ilyen előterjesztéshez a in. kir. állami erdőhivatalnak kell 
összegyűjteni és beszolgáltatni.

97. §.
A földmivalésügyi minister az évi átalány megálla

pítása tárgyában a közigazgatási erdészeti bizottság elő
terjesztésének meghallgatása után hozott határozatát a 
közigazgatási erdészeti bizottsággal a 8 8 . §. b) pontjában 
emlitett első öt éves időszakra érvényes évi átalányt illetőleg 
az 1899. évi deczember hó 3 1-éig — a második és későbbi 
öt éves időszakokra érvényes évi átalányokat illetőleg pedig 
lehetőségig az illető öt éves időszak első évét megelőző 
év szeptember hó 15 éig közli.

Ebben a határozatában a földmivelésügyi minister — 
abban az esetben, ha az illető törvényhatóságban a 94. §.
e) pontjában emlitett erdők is vannak — egyúttal azt is közli 
a közigazgatási erdészeti bizottsággal, hogy a megállapított 
évi átalányból mekkora összeg vetendő ki ezen erdőkre 
külön üzemterv-készitési költség hányad fejében és a kive
tésnél milyen kulcs alkalmazandó kataszteri holdanként és 
évenként.
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A  já r u lé k o k  k iv e té sé rő l.

— A törvény 20. és 21. §-ainak végrehajtásához. —

98. §. (Törvény 20. §-a.)
A földmivelésügyi minister által megállapított évi áta

lányból az egyes birtokosokra eső évi járulékokat, az erdők, 
illetőleg a kopár területek terjedelme alapján és egyszersmind, 
azok jövedelmezőségének is figyelembe vételével, a közigazgatási 
bizottság veti ki és tartja nyilván.

99. §. (Törvény 2 1 . §-a.)
A 20. §. (jelen rendelet 98. §-a) szerint kivetett legmaga

sabb évi járuléknak egy kataszteri holdra eső összege nem 
lehet nagyobb, mint a 20. §. (jelen rendelet 98. §-a) szerint 
ugyanabban a törvényhatóságban kivetett legalacsonyabb évi 
járulék egy kataszteri holdra eső összegének háromszorosa.

100. §.

A 98. és 99. §-okban idézett törvényes rendelkezések 
végrehajtása czéljából az V. minta szerint kivetési lajstrom 
készítendő s ebbe, adóhivatali kerületek és községek szerint 
csoportosítva, mindenekelőtt bevezetendők az összes erdők 
és kopár területek, melyek a járulék kivetésénél figyelembe 
veendők.

Figyelembe veendők pedig az 1900— 1904. évi időszakra 
szóló évi járélék-kivetésnéí mindazok az erdők és kopár 
területek, melyekre nézve az állami kezelésbe való átadás 
kötelezettsége a jelen rendelet 7— 31. faiban szabályozott 
eljárással a kivetési lajstrom összeállitása idejéig végérvé
nyes határozattal kimondatott; továbbá azok az erdők és 
kopár területek, melyekre nézve az állami kezelésbe adás 
kötelezettségét a közigazgatási erdészeti bizottság saját 
részéről már kimondta, ha ezen elsőfokú határozat tárgyában 
a földmivelésügyi minister végérvényesen még nem is döntött.

Az 1905— 1909. évi és későbbi 5 éves időszakokra 
szóló járulék-kivetésnél a kivetési lajstromba azok a terű
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letek veendők fel, melyek az állam által kezelt erdők 113ÍI- 
vántartásában az illető időben nyilvántartatnak.

A területeknek a kivetési lajstromba való bevezeté
sénél különös gond fordítandó arra, hogy a jövedelmezőség 
szerint felállított osztályokba minden erdő és kopár terület 
a közigazgatási erdészeti bizottság e tárgyban hozott hatá
rozatainak megfelelően osztassák be.

101. §.

Ha a kivetés alapjául szolgáló adatok a kivetési 
lajstromba ekként mind bevezettettek, az egyes jövedelme
zőségi osztályokba sorozott területek külön-külön összege
zel] öők és ezen összegekből továbbá a földmivelésiig}Ti 
minister által megállapított évi átalányból kiszámítandó 
az átlagos holdankénti járulék (az átlagos kivetési kulcs), 
ebből pedig az egyes osztályokba sorozott területekre 
alkalmazható holdankénti járulékok (a tényleges kivetési 
kulcsok).

Az átlagos kivetési kulcs úgy számítható ki, hogy az 
egyes jövedelmezőségi osztályokba sorozott területek összegeit 
külön-külön szorozzuk azokkal az arányszámokkal, a melyeket 
a közigazgatási erdészeti bizottság a jövedelmezőségi osz
tályok között megállapított; az ekként nyert számok Össze
gével (az arányosított területek összegével) pedig a föld- 
mivelésügyi minister által megállapított évi átalányt elosztjuk. 
A kijövő eredmény az átlagos kivetési kulcsot fogja adni, a 
melyből az egyes osztályok tényleges kivetési kulcsait megint 
úgy számíthatjuk ki, hogy az átlagos kivetési kulcsot az 
osztályok arányszámaival szorozzuk.

Ennél a számításnál a területek tizedholdakra, a kulcsok 
tizedrész krajczárokra és a kimutatott járulékok egész 
krajczárokra kerekitendők ki.

A kulcsok és ezek alapján a járulékok kiszámításánál 
követendő eljárást legjobban a következő példa világítja m eg:

Példa: Valamely törvényhatóságban a földmivelésügyi minister 
által megállapított évi átalány 9500 frt s ez összesen 69.430‘6 k. hold 
erdőre és kopár területre vetendő ki.
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A közigazgatási erdészeti bizottság ezeket az erdőket és kopár 
területeket az összeíráskor, jövedelmezőségükre való tekintettel, 3 osztályba 
sorozta be és az egyes osztályok között ezt az arányt állapította m eg: 
1*5 : 1*0: 0*5. A kivetési lajstrom összeállításakor pedig kittint, hogy: 

az I. (legmagasabb) osztályba 7.950"2 k. hold, 
a II. (középső) « 47.580'2 « «
a III. (legalacsonyabb) « 13.900-2 « « esik.
Ezen adatok szerint tehát az I. osztályba sorozott területeknek 

kataszteri holdanként a másfélszeresét, a III. osztályba tartozóknak pedig 
a felét kell járulék fejében űzetni annak az összegnek, a mely az évi 
átalányból a II. osztályba sorozott »erdőkre kataszteri holdanként esni 
fo g ; vagy pedig a mi ezzel egy jelentőségű: az I. osztásba sorozott 
erdőknek és kopároknak területük másfélszerese után (7950-2 X  1'5 — 11.925-3 
k. hold után), a II. osztályba sorozottaknak valóságos területük után 
(vagyis egészben 47.580-2 k. hold után) és a III. osztályba sorozottaknak 
területük felerésze (vagyis egészben 13.900-2 X  O’ő =  69501 k. hold után) 
kell űzetni azt az átlagos járulékot, a mely a 95U0 frt évi átalányból az 
ekként arányosított összes területre (11.925-3 -j-47.580-2+6950-1=66.455-6 
kát. holdra) lioldankint esik.

Az átlagos holdankinti járulék vagy átlagos kivetési kulcs ezek 
szerint =  9500 f r t : 66.455-6 — 0.14.295 frt.

Ez az az összeg, a melyet a különböző osztályokba sorozott erdők 
és kopárok birtokosai arányosított területeik után űzetni tartoznának.

Minthogy azonban az egyes birtokok arányosított területeinek 
kiszámítása sok munkával járna, nem az átlagos kivetési kulcscsal kell 
a kivetést eszközölni, hanem az átlagos kivetési kulcsból előbb az osztályok 
kulcsait kell kiszámítani s azután az egyes erdők és kopárok valóságos 
területét ezekkel kell szorozni.

Az osztályok tényleges kivetési kulcsai pedig úgy számítandók ki, 
hogy az átlagos kivetési kulcs az illető osztályok arányszámaival szorzandó. 

E szerint tehát:
az I. osztály kulcsa lesz : 0.14295 frt X  1‘5 =  0.214425 frt =  

0.214 frt =  21-4 kr.
a II. osztályé : 0.14295 frt X  1*0 =  0.14295 frt =  0.143 frt =  14 3 kr., 
a III. osztályé : 0-14295 frt X  0'5 =  0-071475 frt =  0-071 frt =  7-1 kr. 

Szorozva ezekkel a kulcsokkal az egyes osztályok valóságos területeit, a 
járulékok összege

az I. osztályban __............... 1701 frt 34 kr.,
a II. « ... ... 6803 « 97 «
a III. « .................. 996 « 91 «
a járulékok főösszege pedig ... 9502 frt 22 kr. lesz.

(2 frt 22 krral több, mint a mennyit a földmiveléstigyi minister évi átalány
képen kivetett.)
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Ha valamely törvényhatóságban a kivetési lajstromba 
felvett területek között olyan erdők is fordulnak elő. a 
melyekre az évi átalánynak eg}* része a 97. §. második 
bekezdése szerint íizemterv-készitési költség fejében külön 
vetendő ki. a járulék kivetésénél az évi átalányból ez az 
előbb emlitett rész (íizemterv-készitési költségre számított 
összeg) levonandó és rendes járulékképen az összes erdőkre 
és kopár területekre a fentebb leirt módon csak a meg
maradó összeg vetendő k i; az íizemterv-készitési költsé
gekre számított összeg pedig az illető erdőkre kivetett 
rendes járulékokon félül külön pótlékképen vetendő ki és 
tüntetendő ki a kivetési lajstrom 6 . rovata alatt.

102. §.
k *

Mint a megelőző példa is mutatja, az adatok kikere- 
kitése folytán a járulékok főösszege soha sem fog pontosan 
összevágni a megállapított évi átalánynyal, de ha a számítás 
egyébképen helyesen vitetik keresztül, a különbség aránylag 
véve mindig csekély lesz.

Mindamellett a járulékok főösszegének pontosan meg 
kell egyezni a megállapított évi átalánynyal, a mutatkozó 
különbséget tehát a szerint, a mint az többletet vagy hiányt 
képez, a kiszámított járulékokból arányosan leütni, illetőleg 
a járulékokhoz arányosan hozzá adni kell.

A kivetési lajstromba a kulcsok változatlanul, az ezekkel 
kiszámított járulékok ellenben az előbbiek szerint kiegyen
lített összegeikkel Írandók be.

103. §.
A kivetési lajstrom tervezetét a m. kir. állami erdőhivatal 

köteles elkészíteni és első ízben (az 1900 — 1904. évekre szóló 
kivetésnél) legkésőbb 1900. évi január hó végéig, később pedig 
(a második és következő öt-öt éves időszakokra szóló kiveté
seknél) az illető öt éves időszakot megelőző év október hava 
15-éig a közigazgatási erdészeti bizottságnak beterjeszteni.

A közigazgatási erdészeti bizottság a m. kir. állami 
erdőhivatal által készített tervezet alapján a kivetési
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lajstromot a kir. erdőfelügyelőség meghallgatása után vég
legesen megállapítja ; intézkedik, hogy azt a törvényhatóság 
számvevő hivatala számszerűit megvizsgálja és záradékolja; 
határozatot hoz a lajstromban megállapított járulékok kive
tése, illetőleg beszedése és behajtása iránt s gondoskodik, 
hogy.ez a határozata késedelem nélkül végrehajtassák, neve
zetesen intézkedik, hogy a járulékok kivetése tárgyában 
hozott határozatának egy példánya a kivetési lajstrom egy 
példányával a földmiveléstigyi ministeri számvevőség erdé
szeti csoportjának, a határozat egy-egy példánya pedig a 
kivetési lajstromnak megfelelő kivonatával az illető m. kir. 
adóhivataloknak kiadassák s végül, hogy a határozat és a 
kivetési lajstrom illető adatai az érdekelt birtokosokkal a 
községekben való kihirdetés utján, vagy pedig közvetlen 
kézbesítés utján — a jelen rendelet 106. §-ában foglalt 
rendelkezésre való utalással — közöltessék.

Ezeket az intézkedéseket a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak oly időben kell megtenni, hogy a kivetésre 
vonatkozó határozat kézbesítése, illetőleg kihirdetése első 
ízben legkésőbb 1900. évi február hó végéig, később pedig 
az illető öt éves időszakot megelőző év november havának 
végéig feltétlenül megtörténjék.

104. §.

Az olyan erdő és kopár terület után, melynek állami 
kezelésbe való átvételét a földmiveléstigyi minister a járu
lékok kivetése után rendeli el, a járulékot a közigazgatási 
erdészeti bizottság a ministeri rendeletben megállapított 
időponttól kezdve utólagosan veti ki.

E végből az illető erdőt vagy kopár területet az állam 
által kezelt erdők nyilvántartásába és a kivetési lajstromba 
pótlólag felvéteti s egyszersmind megállapítja, hogy az a 
jövedelmezőségi osztályok közül melyikbe tartozik, a járulékot 
pedig ezen osztály kivetési kulcsa szerint állapítja meg. 
A járulék kivetéséről a birtokos a jelen rendelet 106. §-ában 
foglalt rendelkezésre való utalással, továbbá az illető m.
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kir. adóhivatal és a földmivelésügyi ministeri számvevőség 
erdészeti csoportja egyidejűleg értesitendők.

Ha pedig a földmivelésügyi minister valamely erdőre 
vagy kopár területre nézve, mely a már megállapított ideig
lenes, vagy öt éves kivetési lajstromba felvéve volt. az állami 
kezelést megszünteti, a közigazgatási erdészeti bizottság az 
illető erdőt és kopár területet az állam által kezelt erdők 
és kopár területek nyilvántartásából torülteti és a mennyiben 
a birtokos a ministeri rendelet értelmében a már kivetett járu
léknak vagy a járulék egy részének megfizetésére nem 
kötelezhető, a járulék leírása iránt is intézkedik, nevezetesen 
az erdőt vagy kopár területet a kivetési lajstromból törli, 
illetőleg a kivetett járulék összegét megfelelően mérsékli 
s erről a birtokost, az illető m. kir. adóhivatalt és a föld
mivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportját 
egyidejűleg értesíti.

Végül, ha a földmivelésügyi minister a 1 1 1 . §. (törvény 
23. g-a) értelmében valamely véderdő vagy kopár terület bir
tokosát a kivetett évi járulék megfizetésének kötelezettsége 
alól meghatározott időre egészben vagy részben felmenti, ez a 
körülmény az állam által kezelt erdők nyilvántartásában a 
kedvezményes idő tartamának kitüntetése mellett feljegyzendő 
és a már kivetett járulék azon része, melynek megfizetésére 
a birtokos nem kötelezhető, a kivetési lajstromban leírandó és 
erről az illető birtokos, a m. kir. adóhivatal és a földmive
lésügyi számvevőség erdészeti csoportja egyidejűleg érte
sitendők.

105, §.
Az évi járulék a 98— 103. §-ok szerint öt évre, a 

104. §. első bekezdése szerint pedig az illető öt éves időszak 
utolsó évéig még hátralevő időre vetendő ki. Ezen időtar
tamokon belül tehát valamely birtokos járuléka csak akkor 
módosítandó, ha időközben államilag kezelt erdejének vagy 
kopár területének terjedelme újabb területek állami kezelésbe 
vétele, vagy egyes területrészeknek az államilag kezelt 
területek közül való leirása folytán változást szenved. Ebben 
az esetben az uj területek után eső járulék a 104. §. első

8
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bekezdése szerint a régi járulékhoz hozzáírandó, az elesett 
területekre eső járulék pedig a régi járulékból leírandó.

Ha azonban valamely törvényhatóságban a 104. $. 
első és második bekezdése szerint és a jelen §. első 
bekezdése szerint pótlólag kivetett, illetőleg utólagosan 
leirt járulékok összegei között nagyobb különbség mutat
kozik, úgy hogy ennek következtében a tényleg fize
tendő évi járulékok főösszege a földmivelésügyi minister 
által megállapított évi átalánynál (illetőleg az évi átalány
nak a 1 1 1 . § alapján elengedett járulékok levonása után 
megmaradó részénél) jelentékeny összeggel nagyobb vagy 
kisebb volna, a földmivelésügyi minister megengedheti, ille
tőleg elrendelheti, hogy az évi átalány, illetőleg annak a
1 1 1 . § szerint már elengedett évi járulékok levonása után 
megmaradó része, a járulék-fizetésre kötelezett területekre 
a 98— 103. § szerint az öt éves időszak még hátralevő 
éveire újból ki vettessék.

106. §.
Az 1899-ik év átmeneti részére a 89— 93. §-ok szerint 

kivetett kezelési költségek 1899. deczember végéig kamat
mentesen, ezen határidőn túl 5°/0-os késedelmi kamatokkal 
szedendők, illetve hajtandók be. Az 1900. évtől kezdve 
fizetendő évi járulékok félévi részletekben minden év január 
és julius hava elsején esedékesek. Az 1900. évi január 1-én 
esedékes félévi részlet, tekintettel arra, hogy a kivetés a 
szabályszerű időnél később fog megtörténni, 1900. évi április 
15-éig, a későbbi félévi részletek pedig az esedékességtől 
számított 45 napon belül kamatmentesen, ezen határidőkön 
túl ellenben 5%-os késedelmi kamatokkal szedendők, illetőleg 
hajtandók be.

107. §. (Törvény 24. §-a.)
Az évi járulékok a közadók módjára hajtatnak he.

108. §.
A járulékok beszedésénél és behajtásánál követendő 

eljárást a földmivelésügyi ministernek a pénzügyi ministerrel



llő

egyetértőleg a m. kir. adóhivatalokhoz intézett rendelete 
szabályozza.

Ez a rendelet a következőket tartalmazza:

Utasítás a m. kir. adóhivatalok részére

az 1898. évi XIX. törvényczikk 20. §-ában említett évi erdőkezelési 
járulékok kivetésénél, könyvelésénél, nyilvántartásánál, beszedésénél 

és behajtásánál követendő eljárás tárgyában.

I. K ivetés .

1 - §•
Az 1893. évi XIX. törvényczikk I. czimében foglalt határozatok 

szerint állami kezelésbe vett erdők és kopár területek birtokosai az államnak 
kezelési költség czimén törvényhatóságonként évi átalányt tartoznak fizetni.

Az évi átalányt 5 évről—5 évre a földmivelósügyi minister álla
pítja meg. (Törvény 19. §-a.)

2. § .

A földmivelésiigyi minister által megállapított évi átalányból az 
«'gyes birtokosokra eső évi járulékokat az erdők, illetőleg a kopár területek 
terjedelme alapján és egyszersmind azok jövedelmezőségének is a figye
lembe vételével a közigazgatási erdészeti bizottság V6ti ki. Az ekként 
kivetett legmagasabb évi járuléknak egy kataszteri holdra eső összege 
nem lehet nagyobb, mint az ugyanabban a törvényhatóságban kivetett 
legalacsonyabb évi járulék egy kataszteri holdra eső összegének három
szorosa. (Törvény 20. és 21. §-ai.)

3. §•
A törvény életbe lépése napjától az 1899. év végéig terjedő idő 

átmeneti időszaknak tekintetik. Az állam által kezelt erdők és kopár 
területek birtokosai által ezen időszakra fizetendő kezelési költségeket a 
közigazgatási erdészeti bizottság külön veti ki.

Azoknak az erdőknek és kopár területeknek átmeneti kezelési költ
ségeiről, melyek már a törvény életbe lépése napján állami kezelésbe 
vétetnek, a közigazgatási erdészeti bizottság kivetési lajstromot készít és 
azt a kivetett kezelési költségek beszedése és behajtása végett legkésőbb 
1899. évi szeptember hó ílO-áig a m. kir. adóhivatalnak megküldi. Ebben 
a lajstromban ki lesz tüntetve a birtokos neve és lakhelye, az erdő vagy 
kopár terület kiterjedése, az egy kát. holdra eső 1899. évi egész kezelési 
költséghányad (kivetési kulcs), az az időpont, a melytől kezdve ezen kulcs 
szerint az átmeneti kezelési költség fizetendő, a kezelési költség fejében 
fizetendő egész összeg, továbbá egyes birtokosoknál esetleg az üzemterv- 
készitési költség fejében holdanként és egészben fizetendő hányad és

8*
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végül az egész összeg, mely az átmeneti időszakra a kimutatott terület 
után egészben fizetendő.

Azoknak az erdőknek és kopár területeknek átmeneti kezelési 
költségeit, melyek a törvény életbe lépése után, de még az 1899. évben 
állami kezelésbe vétetnek, a közigazgatási erdészeti bizottság utólag 
veti ki s erre vonatkozó határozatát külön közli a m. kir. adóhivatallal.

4. §.
Az első ötéves időszak, a melyre a földmivelésügyi minister az

1. §-ban említett évi kezelési költségátalányt törvényhatóságonként meg
állapítja, 1900. évi január 1-én kezdődik és 1901. deczember 31-én 
végződik.

Az ezen 5 éves időszakra érvényes évi átalányból az egyes bir
tokosokra eső évi járulékokat a közigazgatási erdészeti bizottság a
2. §-ban foglalt rendelkezések szerint 1900. évi február hó végéig tar
tozik kivetni.

A kivetés az V. alatti minta szerint «kivetési lajstrom» segélyével 
történik, melyben községek szerint csoportosává, folyó szám szerint ki 
lesz tüntetve a birtokos neve és la k h e ty e , az erdő vagy kopár terület 
kiterjedése, jövedelmezőségi osztályok szerint elkülönítve az egyes osz
tályokra nézve megállapított holdankénti évi járulékok (kivetési kulcsok) 
kitüntetésével; és végül az egész terület után kivetett évi járulék, továbbá 
az egyes birtokosok által esetleg az üzemterv-készitési költség fejében 
holdanként és egészben fizetendő hányad és végül az egész befizetendő 
összeg, melyet a m. kir. adóhivatalnak beszedni, illetőleg behajtani kell.

A második és későbbi 5 éves időszakokra az évi járulékokat a 
közigazgatási erdészeti bizottság mindig az illető öt éves időszakot meg
előző év november hava végéig veti ki és közli a m. kir. adóhiva
talokkal.

5. §.
A mennyiben a 4. §. szerint foganatosított járulék-kivetés után 

egyes erdők vagy kopár területek az állam kezelésébe újonnan átvétetnek, 
vagy az állam által kezelt erdők közül leiratnak, a közigazgatási erdé
szeti bizottság a járulékot utólagosan veti ki, illetőleg a kivetett járulék 
leírását elrendeli.

A 4. §. szerint rendes időben eszközölt kivetés az egész 5 éves 
időszakra, az 5. §. szerint utólag eszközölt kivetés pedig az illető 5 éves 
időszak végéig még hátralevő időre szól. Ezen határidőkön belül tehát 
valamely birtokos évi járuléka rendszerint csak akkor emelhető fel, 
szállítható le vagy szüntethető meg, ha ezt a közigazgatási erdészeti 
bizottság elrendeli.

Kivételes körülmények között a földmivelésügyi minister elrendel
heti, illetőleg megengedheti, hogy az általa megállapított évi átalány a



birtokosokra a 2. §. szerint az 5 éves időszak letelte előtt újból vet
tessék ki.

II. E lő írá s , k ö n y v e lé s  és n y i lv á n ta r tá s .

7- §•
A járulékokat könyvelik és nyilvántartják:
a) birtokosonkint (község, közbirtokosság, egyházi testület, köz

vagy magánalapítvány stb.) a kir. adóhivatalok;
b) adóhivatalonkint és törvényhatóságonkint a m. kir. földmivelés- 

tigyi ministeri számvevőség erdészeti csoportja.

8. §•
Az erdőbirtokosokra kivetett járulékokat a kivetési lajstrom 7. hasábja 

alapján a kir. adóhivatalok a számfejtő könyvekben előírják és a lajstrom 
megfelelő, azaz 9. hasábját kitöltik.

Az ekképen kiegészített és az előírást igazoló záradékkal ellátott 
kivetési lajstrom az «állami kezelésbe vett községi s más erdők» czimü 
segédnaplóhoz csatoltatván, ezzel együtt a pénzügyigazgatósági szám
vevőség utján a m. kir. földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti 
csoportjához minden hó 10-éig pontosan beküldendő.

A járuléki számfejtőkönyvben — mely a VI-/. alatt ide zárt minta 
szerint 1899. évtől számítva 4—4 évre vezetendő — minden egyes bir
tokosnak (község, közbirtokosság, egyházi testület, köz- vagy magán
alapítvány stb) külön számla nyittatik.

9. §.
A számfejtőkönyv czimlapján jelzendő az «általános tudnivaló» 

rósz. Kiteendő, mely hatóság által, mikor és mely szám alatt rendeltetett 
el az előírás, a kezelés mely törvény és szabályrendelet szerint eszközöl
tetik, a járulék esedékessége, a késedelmi kamat és időpontja stb., úgy, 
hogy ezen adatokból személy változás esetén az utódok könnyen tájékoz
hassák magukat és a szükséges felvilágosításokat akadálytalanul meg
adhassák.

Midőn a lapszám megállapittatott és a negyedik év végén lezárt 
régi könyv az uj számfejtőkönyvvel összekapcsoltatott, valamint a járulék- 
köteles birtokos neve (a mi a névmutatóba is egyidejűleg a betű és tétel 
jelzése mellett felveendő), illetve lakhelye, a kivetési lajstrom tétele 
(esetleg a birtok kiterjedése, holdankinti járulék) stb. bejegyeztetett az 
előírás, leírás és lerovás következőkép eszközlendő.

Előiratnak :
1. a múlt évről maradt járulékhátralékok a megelőző évi szám

fejtőkönyv lezárásának eredményeihez képest.
Ha a múlt évi számfejtőkönyv túlfizetéssel záratott le, a tulfizetett 

összeg a következő évi számfejtőkönyv lerovási hasábjában első tétel
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alatt könyvelendő. Ha azonban a birtokos e járulók további fizetése alól 
teljesen felmentetik és a tulfizetett összegért 3 (három) éven belül folya
modik, a túlfizetett járulók visszautalványozása iránt a m. kir. adóhivatal 
által a földmivelésügyi ministerhez jelentés teendő.

2. A folyó évi járulékok a törvényhatóság által kiadott kivetési 
lajstrom alapján, hivatkozással az «előírási rovaucs»-ra.

3. Az évközben beállott változásokat tartalmazó elő- és leírási 
rendeletek.

Ezen rendeletek, illetve az elő-és leirt összegek jegyzékbe foglalva 
— hivatkozással a számfejtőkönyv lapjára — az elő-, illetve a leírást 
igazoló záradékkal ellátva, a 8. §-ban megjelölt módon a földmivelésügyi 
ministeri számvevőség erdészeti csoportjához beküldendők.

10. §.
Ha az összes járulék előiratott es a múlt évből fenmaradt hátralékok 

vagy túlfizetések átvezettettek, akkor az egyes számlákon előirt összegek 
a VII /. alatt idezárt minta szerint az «előírási rovancs»-ba kivonatnak, 
mely azután sommáztatik és a végösszeg mutatja az adóhivatalnál elő
írásban lévő járulékkövetelóst.

A végösszegnek egyeznie kell a közigazgatási bizottság által lekül
dött kivetési okmány adúhivatalonkinti összegével, hozzáadva a nmlt évi 
hátralékot. Ezen rovancs, mely házi használatra szolgál és az évközben 
történt elő- és leírásokkal havonta pótoltatik, gondosan megőrzendő, 
minthogy az adandó alkalommal, de kivált az év végével a számfejtő
könyv lezárásánál szükségeltetni fog.

A rovancs czélja tehát, hogy egyrészt a könyvelést teljesítő egyén 
saját ínagát ellenőrizhesse, másrészt, hogy az adóhivatalonkinti sommás 
könyvelés pontosan eszközölhető, illetve ellenőrizhető legyen.

A rovancs a hó végével lezárandó s annak végeredménye a 
VIII /. alatt mellékelt minta szerint a «sommás számla» lapra átvezetendő.

Ugyanily eljárás követendő a leírásoknál is, kölcsönös hivatkozással 
a számfejtőkönyv lapjára, illetve rovancs tételére.

A járulékok leírása, az egyes birtokosokra kivetett évi járulék 
megfizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre részben vagy 
egészben való felmentése esetében, csak a földmivelésügyi minister 
engedélye alapján történhetik.

Az ekként elengedett évi járulékok a törvényliatóságonkint megálla
pított évi átalányból leszámittatnak, illetve leiratnak. (Törvény 23. §-a.)

11- §.
A m. kir. adóhivatal a számfejtőkönyv alapján minden birtokos számára 

a IX*/. alatt csatolt minta szerint «erdőkezelési járulékkönyvecskét» állít 
ki és a helyben lakóknak saját közege által, a nem helyben lakóknak a 
postahivatal utján kézbesitteti.

A járulékkönyvecske, valamint annak kiállítása díjmentes.
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A m. kir. adóhivatal köteles az esetleges változásokat a könyvecskébe 
bevezetni, mely könyvecskének a számlával -mindenben egyeznie kell.

Úgy az egyes számlák, mint a járulékkönyvecskék évenként lezárandók.

12. § .

A számfejtőkönyv lerovási hasábjában könyveltetnek :
1. Első tétel alatt a múlt évben előfordult túlfizetések a megelőző 

számfejtőkönyv lezárásának eredménye szerint (lásd: a 7. §-t).
2. A járulékok fejeben befizetett készpénzösszegek.
3. Késedelmi kamatok.
i. Járulékbehajtási illetékek fejében történt fizetések.

13. &
A számfejtőkönyv lerovási hasábjában elkönyvelt befizetések köl

csönös hivatkozás mellett minden lió végével a «gyűjtő rovancs»-ba 
(VII. minta) kivonatnak és a végösszegek a sommás számla lapra 
át vezettetnek.

Ezen rovanes havi végeredménye az ugyanazon havi naplóban 
előforduló bevételek végösszegével összehasonlítandó, ennek megtörténte 
a rovancsban jelzendő és az e tekintetben kiállitott záradék két tiszt 
részéről aláirással látandó el.

A gyűjtő rovanes — nj omtatvány-megtakaritás czéljából — az előírási 
rovancscsal egy füzetben vezettetik.

14. §.
Az előírási, illetve gyűjtő rovanes havi végeredménye minden hó 

végével a sommás számlalapra átvezetendő és ennek megtörténte a számla
könyv lapjának, illetve tételének feljegyzése mellett a rovancsban kel
lően jelzendő.

15. §.
A számfejtőkönyv a megfelelő járulek-könyvecskékkel együtt min

den év végével lezáratik.
A zárlat előtt köteles meggyőződni az adóhivatal, hogy az elő

írások és törlések helyesen keresztülvezettettek-e, illetve a készpénzben 
teljesített járulékok és kamatok el vannak-e könyvelve ?

Ha ez irányban a számfejtőkönyv rendbehozatott, az egyes szám
lákon az előírási és törlési hasábok lezáratnak s megállapittatik a tiszta 
előírás, illetve a helyesbített tartozás, ezután sommáztatik a lerovás úgy 
a járuléknál, mint a kamatnál és végrehajtási illetéknél és a mutatkozó 
járulék-hátralék illetve túlfizetés megállapittatik.

16. §
A számlalapokra vezetett előírások, törlések és lerovások deczem- 

ber hó végével záratnak le akként, hogy az összesített előírásokból levo
nandó a törlések (leírások) végeredménye, a midőn előáll a tiszta előírás
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(tartozás), mely összehasonlítva az egész évi lerovással (befizetéssel), a 
különbség képezni fogja a liátrálékot, esetleg túlfizetést.

Az adóhivatalonkint kezelendő sommás lapok mintájára a ministeri 
számvevőség erdészeti csoportjánál «sommás számlakönyv» vezettetik.

Az adóhivatalonkint havonta előirt, törölt és lerótt összegek a 
kivetési okmányok, rendeletek és naplók alapján a sommás számlakönyv 
megfelelő lapjaira előiratnak és könyveltetnek, rovancsok segélyével ösz- 
szegylijtetnek és törvényhatóságonkint vezetett számlalapokra elköny
veltelek .

A törvényhatóságonkint vezetett számlalapok havi eredményei 
rovancsok segélyével összegyiijtetvén, a nyert havi eredmények az egész 
ország számára nyitandó számlalapra elkönyveltelek.

A pontos számvitel biztosítása végett szükséges, hogy az egyes 
számla-lapokon kitüntetett végleges hátrálékok a rovancs segélyével össze- 
gyíijtessenek s ezek végeredményei a gyüjtőszámla-lapokon foglalt vég
leges hátralékokkal összehasonlitassanak.

A m. kir. adóhivatalok kötelesek a szabályszerűen lezárt sommás 
számla-lapok tisztázatait, a hátralékokat és túlfizetéseket részletesen fel
tüntető kimutatással együtt minden év január hó 20-ig közvetlenül a 
földmivelésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportjához beterjeszteni.

A hátralékok kimutatásában pontosan megjelölendő, hogy az egyes 
birtokosok (község, közbirtokosság, egyházi testület, köz- vagy magánala
pítvány stb.) hátralékainak behajtására mily intézkedések történtek. Ezen 
hátraléki kimutatáson jelzendő a túlfizetés összege, hogy a tényleges 
hátralék megállapítható legyen.

A sommás számlalapot, illetve a hátraléki kimutatást a földmi
velésügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportja megvizsgálja, saját 
nyilvántartásával összehasonlítja, ennek megtörténtét a szám és év, vala
mint az esetleg talált eltérés jelzése mellett saját számlalapjának «jegyzet» 
czimii hasábjába bevezeti, a helyesnek talált és kellően záradékolt számla
lapot tudomás, illetvo használat végett az illetékes m. kir. pénzügy
igazgatóságnak megküldi, végül az egész országra vonatkozó eredményről 
minden év február hó végéig a ministernek jelentést teszen.

17. §•
A törvényhatóságonkint vezetett számlalapokra, illetve az országos 

számlalapra bevezetett havi eredmények kölcsönös hivatkozás mellett a 
főkönyvbe átvezettetnek és ez alapon az évi zárszámadás állítandó össze.

III. B efize tés .

18. §.
A 3. §. szerint kivetett átmeneti kezelési költségek és a 4  és 

5. §. szerint kivetett évi járulékok a következő időpontokban válnak 
esedékessé és fizetendők m eg:
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a) a 3. §-ban említett átmeneti kezelési költségek a kivetésre 
vonatkozó határozat kihirdetése, illetőleg kézbesítése napján esedékesek 
és 1899. évi deczember 31-éig fizetendők m eg ;

b) a 4. §. szerint kivetett évi járulékok félévi részletekben minden 
év január és julius elsején esedékesek és az esedékesség napjától szá
mított 4b napon bellii fizetendők; kivételt képez azonban az 1900 január 
1-én esedékes félévi részlet, mely tekintettel arra, hogy a kivetés 1900. 
évi február végéig eszközlendő, 1900. évi április lő-éig fizetendő meg.

19. §.
Addig, a mig a folyó évre történt járulékkivetés eredménye a 

könyvecskébe bejegyezve nincsen, a félévi részletek a megelőző évi járulék
kivetés szerint fizetendők. Az esetleg mutatkozó különbözetek a köny
vecskék kiállításának befejezését követő részletfizetés alkalmával egyen- 
litendök ki.

Részletfizetések feltétlenül elfogadandó!*.
A járulékba semmi más természetű követelés nem számittatik be.

20. §.

Azon erdőbirtokos, a ki a fizetési határidő leteltéig tartozását le 
nem fizeti, évi 5%  késedelmi kamatot fizet az egész félévre azon 
összegek után, melyekkel hátralékban van.

A járulék természeténél és kivetési módjánál fogva egy vagy több 
félévi részletnek előre fizetése esetén kamattérítés nem engedélyeztetik.

21. §.

Az erdőbirtokosok mint közvetlen fizetők az évi járulékot annál 
a m. kir. adóhivatalnál róják le, a melynek kerületébe tartoznak, illetve 
a mely adóhivatal a könyvecskét kiállította.

A járulékot beszedik a m. kir. adóhivataloknál az adótárnok és ellenőr 
s ennek megtörténtét az átvett összegnek beírása és neveik bejegyzése 
mellett a járulókkönyvecskében jogérvényesen igazolják.

A hol postai közlekedés van, a járulók postán is beküldhető az ille
tékes m. kir. adóhivatalnak, a postadijakat azonban a föladók tartoz
nak fizetni.

A postai űrlapok kitöltésére, pénzek átvételére, kamatszámításra, 
nyugtatványozásra stb. «a m. kir. adóhivatalok szolgálatára vonatkozó 
utasítások és szabályrendeletek gyűjteményének» az egyenes adók kezelé
séről szóló VII. füzetében foglalt megfelelő rendelkezések irányadók.

22. § .

Az erdőbirtokosok által teljesített és a járulékkönyvecskében 
nyugtázott befizetéseket és pedig a járulékokat és kamatokat tartoznak 
az adóhivatalok egy külön e czélra nyitandó «napi, illetve havi jegy
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zékbe» bevételezni, a befizetés havi eredményét sommásan az ((állami 
kezelésbe vett községi s más erdők» czimü naplóba (tételenként a szám- 
fej tőkünyvbe) átvezetni és az említett jegyzéket a naplóhoz csatolni.

A napló végeredménye a forgalmi naplóba átvezettetvén, ezen 
napló a pénzügyigazgatósági számvevőség utján a földművelésügyi ministeri 
számvevőség erdészeti csoportjához minden hó 10-ig felküldendő.

A járulékok közadók módjára hajtatván be (törvény 24. §-a), minden
nemű behajtási költség és előfordult perköltség rendes kiadásként a pénzügyi 
tároza «egyenes adók» czimének «adóbehajtási költségek ) rovata terhére 
számolandó el s viszont a kincstárt megillető s befizetett illetékek, intési 
dijak, behajtási költségtéritmények stb. a pénzügyi tárcza javára véte- 
lezendők be.

A befolyt behajtási illetékek azonban a számfejtőkönyv megfelelő 
hasábjában is jelzendők (lásd: a 12. §-t.).

IV .  A z  e rd ő k e z e lé s i  j á r u lé k o k n a k  és egyéb  k in cs tá r i  
k ö v e te lé s e k n e k  v é g re h a j tá s  u tjá n  va ló  b e h a jtá s á ró l.

2 d. §.
A járulékok a közadók módjára lévén behajtandók, a megintés, 

•ennek kézbesítése, a járulékhátralék, kamatok, illetékek, perköltségek 
behajtása, beszállítása és biztosítása a közadók kezeléséről szóló 1883. évi 
XLIV. törvényczikk s az ezzel kapcsolatban kiadott szabályrendeletek és 
utasítások szerint történik (Törvény 24. §-a).

*

V. V e g y e s  in té zk e d é s e k .

24. §.
A pénzügyi tisztviselők kötelesek rovancsolások és egyéb kikülde

tések alkalmával az adóhivatali nyilvántartásokat megvizsgálni, ennek 
megtörténtét az illető tételek mellé Írandó kelet és névaláírásokkal jelezni és 
a tapasztalt szabálytalanságokról a pénzügyigazgatóságnak jelentést tenni.

A kiküldötteknek főkép arra kell ügyelni, hogy a kamatok helye
sen számittatnak-e, a hátralékok illetve kincstári követelések behajtása 
iránt az adóhivatal részéről a szükséges intézkedések megtétettek-e, 
s az előirt nyilvántartások szabályszerűen vezettetnek-e?

25. §.
Az érdekelt adóhivatalok kötelesek a kerületükben szükséges nyom

tatványok beszerzéséről idejekorán gondoskodni.
A nyomtatványok a in. kir. államnyomdában állíttatnak elé és 

azokat, úgy mint más kezelési nyomtatványokat, a m. kir. adóhivatalok 
a budapesti m. kir. államépületi felügyelőségnél rendelik meg.



A  b ir to k o s o k  p a n a s z jo g a  a  já r u lé k o k  k iv e té s é n é l ,  b e s ze 
d é sé n é l és b e h a j tá s á n á l  k ö v e te t t  e l já r á s  e llen .

— A törvény 22. §-ának végrehajtásához. —

109 §. (Törvény 22. §-a.)
A közigazgatási bizottságnak az évi járulékok kivetése 

tárgyéiban hozott határozata ellen. továbbá a kivetett járu
lékok beszedésénél és behajtásánál követett eljárás ellen 
a közigazgatási bírósághoz panasznak van helye. A panasz a 
határozat végrehajtását nem függeszti föl.

110. § .

A helyet, a hol és az időt. a melyen belül a megelőző 
szakaszban említett panasz beadható, továbbá a panasz tar
talmi kellékeit és az eljárást a közigazgatási bíróságról szóló 
1896. évi XXVI. tör vény czikk és az ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 1896. évi 21973. min. elnöki számú rendelet 
határozzák meg.

A k iv e te t t  j á r u lé k o k  e le n g e d é s é rő l  v ag y  m é rs é k lé s é rő l .

— A törvény 23. §-ának végrehajtásához. —

111. §. (Törvény 23. §-a.)
A véderdők és kopár területek birtokosait a földmivelés- 

ügyi minister, a közigazgatási bizottság meghallgatása után. 
a kivetett évi járulék megfizetésének kötelezettsége alól meg
határozott időre részben, vagy — kivételes indokok alapján — 
egészben felmentheti. Az ekként elengedett évi járulékok a W. §. 
(jelen rendelet 87. §-a) szerint megállapított évi átalányból 
leszámittatnak.

112. §.
A megelőző szakaszban említett kedvezményre csak 

azok a birtokosok tarthatnak igényt, a kik kimutatják:
a) hogy a kivétett járulékot csak anyagi megerőlte

téssel volnának képesek megfizetni;



124

továbbá, a kik egyszersmind azt is igazolni képesek
b) hogy véderdejük, illetőleg kopár területük után 

hosszabb időn át vagy legalább is az első öt év alatt semmi
féle jövedelemre nem számíthatnak; vagy pedig

c) hogy véderdejük, illetőleg kopár területük jöve
delme csekélyebb, hogysem abból az adón. erdősítési és más 
szükséges költségeken felül a kezelési költség fejében kive
tett járulékot is fedezhessék.

113. §.

A járulék elengedéséért a birtokosoknak a földmivelés- 
tigyi ministerhez kell folyamodni; a folyamodványok azonban 
a közigazgatási erdészeti bizottságnál adandók be, mely 
azokat a kir. erdőfelügyelőség és a m. kir. állami erdő
hivatal meghallgatása után, indokolt javaslat kíséretében, a 
földmivelésíigyi ministerhez terjeszti fel.

114. § .

A közigazgatási erdészeti bizottság a 112. §. a) és b) 
pontjában említett feltételek együttes igazolása esetében a 
járulék teljes elengedését, a 112. §. a) és c) pontjában 
említett feltételek együttes igazolása esetében pedig a fen- 
forgó viszonyokhoz képest a járulék egy negyed részének, 
felének vagy háromnegyed részének az elengedését java
solhatja.

115. §.

Ha a földmivelésíigyi minister a kérelmező birtokost 
a kivetett járulék megfizetésének kötelezettsége alul részben 
vagy egészben felmenti, egyidejűleg a kedvezmény időtar
tamát is meghatározza. Ez az időtartam úgy állapítandó 
meg, hogy annak utolsó éve a 87. §-ban (törvény 19. §-ában) 
említett 5 éves időszakok valamelyikének utolsó évével 
essék össze.
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V. FEJEZET.

Átmeneti intézkedések és záróhatározatok.

Á t m e n e t i  in té z k e d é s e k .

— A törvény 57. és 58. §-ainak végrehajtásához. —

116. §. (Törvény 57. §-a.)
Az 1. és 2. §-okban (jelen rendelet 2. és S. §-aiban) 

említett erdők és kopár területek állami kezelése iránt a birto
kosok és a földmivelésügyi minister között. illetőleg a birtokosok 
nevében a törvényhatóságok és a földmivelésügyi minister 
között létrejött szerződések határozatai helyébe a jelen törvény 
rendelkezései lépnek.

117. §.
A megelőző §-ban említett szerződéseknek (szerződést 

pótló jeg3Tzőkönyveknek, egyezségeknek és ministeri rende
leteknek) azon határozatai, a melyek az államot olyan teendők 
teljesítésére kötelezik, a melyek a jelen rendelet 54. §-ának 
(törvény 13. §-ának) első bekezdése szerint, továbbá a 
jelen rendelet 55. §-a szerint a birtokosok feladatát képeznék, 
addig, a mig a földmivelésügyi minister a jelen rendelet
54. §-ának (törvény 13. §-ának) utolsó mondatában foglalt 
felhatalmazás alapján esetleg másként nem határoz, hatályban 
maradnak. Ugyaneddig hatályban maradnak egyszersmind a 
megelőző szakaszban említett szerződéseknek (szerződést pótló 
jegyzőkönyveknek, egyezségeknek, ministeri rendeleteknek) 
azon kapcsolatos határozatai is, melyek a birtokosokat az 
előbb említett teendők teljesítésével járó költségeknek meg
térítésére, illetőleg viselésére kötelezik.

118. §. (Törvény 58. §-a).
A jelen törvény életbe lépése előtt az 1. és 2. §-okban 

(jelen rendelet 2. és 3. § -aiban) említett erdők és kopár terü
letek kezelésére szervezett erdötiszti intézmények a m. kir. 
állami erdőhivatalok szervezésével megszűnnek. A megszüntetett 
erdötiszti intézményeknél az 1879. évi XXXI.  törvényczikk



36. §-ában megszabott minősítéssel alkalmazott személyzetnek 
megfelelő alkalmazásáról vagy végellátásáról az állam gon
doskodik.

119. §.
A megelőző szakaszban foglalt rendelkezéshez képest a 

116. §-ban emlitett szerződések alapján szervezett m. kir. 
erdőhivatalok és m. kir. erdőgondnokságok a törvény életbe
lépése napján megszűnnek; teendőiket, harmadik szemé
lyekkel szemben fenálló követeléseiket és tartozásaikat, 
ugyszinte irattárukat és leltárukat, jegyzőkönyv felvétele 
mellett, annak az 1899. évi 690. ein. számú rendelettel 
(lásd : jelen rendelet 47. g-át) ‘ szervezett m. kir. állami erdő
hivatalnak, illetőleg m. kir. járási erdőgondnokságnak adják 
át, a melynek ügykörébe a megszűnt m. kir. erdőhivatal, ille 
főleg m. kir. erdőgondnokság kerülete besoroztatok.

A 116. §-ban emlitett szerződések alapján szervezett 
m. kir. erdőhivatalok és m. kir. erdőgondnokságok sze
mélyzetét a földmivelésügyi minister, az újonnan szerve
zett m. kir. állami erdőhivatalokhoz és m. kir. járási erdő
gondnokságokhoz, a szolgálat követelményeinek megfelelően, 
osztja be.

120. § .

A 118. §-ban foglalt rendelkezéshez képest a 2. és
3. §-ban (törvény 1. és 2. §-aiban) emlitett erdők és kopár 
területek kezelésére szervezett járási (vármegyei, kerületi) 
erdőgondnokságok a törvény életbelépése napján szintén 
megszűnnek; megszűnnek továbbá a törvényhatóságok, tör
vényhatósági joggal felruházott városok, rendezett tanácsú 
városok és községek által saját erdeik és kopár területeik 
kezelésére szervezett külön erdőtiszti intézmények is, de 
csak abban az esetben és akkor, a mikor az emlitett erdők 
a törvény alapján állami kezelésbe átvétetnek.

A megszüntetendő járási (vármegyei, kerületi) erdő
gondnokságok és előbb emlitett egyéb erdőtiszti intézmények 
irattárukat és leltárukat, jegyzőkönyv felvétele mellett, annak 
az 1899. évi 690. ein. számú rendelettel (lásd : jelen rendelet 
47. §-át) szervezett m. kir. állami erdőhivatalnak, illetőleg
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m. kir. járási erdőgondnokságnak adják át, a melynek 
ügykörébe a megszűnt járási (vármegyei, kerületi) erdőgond
nokság kerülete, illetőleg a törvényhatósági, városi, községi 
erdő és kopár terület besoroztatott.

Az irattár átadása alkalmával az átadás napjáig még 
el nem intézett hivatalos ügyiratok, továbbá az ideiglenes 
gazdasági terveket magukba foglaló ügyiratok és a jóvá
hagyott, elkészített, valamint munkában lévő rendszeres 
gazdasági tervek, a hozzájuk tartozó térképekkel és egyéb 
iratokkal együtt, jegyzékbe foglalandók és kíilön-külön 
adandók át.

121. §.

A megelőző szakasz szerint megszüntetendő járási 
(vármegyei, kerületi) erdőgondnokságoknál és egyéb erdőtiszti 
intézményeknél alkalmazott erdőtisztek, a mennyiben az 
állami szolgálatba való felvételükért a földmivelésügyi minis- 
terhez folyamodnak, az állami szolgálatba átvétethetnek, ha 
folyamodványukban okmányokkal igazolják, hogy :

a) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 3b. §-ában meg
szabott minősítéssel birnak;

b) oly egészségi állapotban vannak, mely őket a szol
gálattal egybekötött kötelességek teljesítésére teljesen 
képessé teszi.

122. §.

A megelőző §-ban említett folyamodványok, az e tárgy
ban hirdetendő pályázatban kitűzendő határidőn belül, az 
illetékes közigazgatási erdészeti bizottsághoz térj esztendők be,

A közigazgatási erdészeti bizottság a folyamodó erdő
tisztet, a kir. erdőfelügyelőség meghallgatása után, minősíti 
s a folyamodványt a minősitvény csatolása mellett a föld
mivelésügyi ministerhez terjeszti fel.

123. §.
A 121. §. szerint állami szolgálatba átvett erdőtisztek 

az 1899. évi 690. ein. számú rendelettel (lásd: jelen rendelet 
47. §-át) szervezett m. kir. állami erdőhivatalokhoz és
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m. kir. járási erdőgondnokságokhoz, a szolgálat követelmé
nyeinek megfelelően, osztatnak be.

124. §.
A törvény 68. §-ának (jelen rendelet 118. g-ának) a 

végellátásra vonatkozó rendelkezése külön intézkedés tár
gyát fogja képezni.

Z á r ó h a tá r o z a to k .

— A törvény 60. és 61. §-ainak végrehajtásához. —

125. g. (Törvény 61. §-a.)
A közigazgatási bizottságnak a jelen törvényben (jelen 

rendeletben) megállapított hatáskörét . . .  az 1879. évi XXXI.  
törvényczikk 26. §-ában említett háromtagú albizottság gya
korolja. . . .

A jelen § első bekezdése szerint az ott említett albi
zottság hatásköréhez tartozó, de halasztást nem tűrő egyes 
esetekben, az albizottság előadójának meghallgatásával, az 
albizottság elnöke vagy helyettese saját felelősségére intézkedik, 
de intézkedését és azt, hogy miért nem tartotta az illést bevár- 
hatónak, a legközelebbi illésnek bejelenteni tartozik.

126. g. (Törvény 60. §-a.)
A jelen törvényben (jelen rendeletben) szabályozott eljá

rással kapcsolatos beadványok és iratok bélyeg- és illeték- 
mentesek. Ez a bélyeg- és illetékmentesség nem terjed ki a 
közös birtokosok és alkalmazottaik és más harmadik személyek 
közt létrejött jogügyletekre és a fatermékek nyilvános árverésénél 
felvett árverési jegyzőkönyvekre.

127. g.
A 2. és 3. g-ban (törvény 1. és 2. §-ában) említett bir

tokosoknak erdőkezelési ügyben a m. kir. állami erdőhiva- 
talokkoz és m. kir. járási erdőgondnokságoklioz intézett 
olyan közönséges (nem ajánlott) levelei, melyek borítékán 
a czimiraton kívül a feladó neve és erdőbirtokosi minősége
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ki van téve és «Állami erdölcezelési ügyben, az 1898. évi 
XIX. törvény czikk folytán portómentes» záradékkal vannak 
ellátva, a m. kir. kereskedelemügyi minister ur 1899. évi 
18.182. számú rendelete szerint portómentesen kezelendők.

Miután ezt a portómentességet kizárólag csak a meg
előző bekezdésben idézett törvényczikkből folyólag lehet 
igénybe venni, a m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. 
járási erdőgondnokságok szigorú ellenőrzést kötelesek gya
korolni oly irányban, hogy a hozzájuk intézett ilyen levelek 
tisztán az 1898. évi XIX. törvényczikkből folyó ügyet tartal
maznak-e. Ellenkező esetben tehát kötelesek a feladó ellen 
postajövedéki áthágás miatt leletet felvenni s azt további 
eljárás végett az illetékes m. kir. pénzügyi igazgatósághoz 
áttenni.

Budapesten, 1899. évi márczius hó 30-án.

Darányi s. Jc.

9





Minták

az 1898. évi XIX. törvényczikk életbeléptetése tár
gyában kiadott 1899. évi 15.217 számú földmivelós- 

iigyi ministeri rendelethez.

b*
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1898: XIX. TÖRVÉNYCZIKK

a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezelé
séről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek 

gazdasági ügyvitelének szabályozásáról.
{Szentesítést nyert 1898. évi julius hó 9-én. — Kiliirdettetett az «Országos 

Törvénytár»-bán 1898. évi julius hó 16-án.)

ELSŐ CZIM.

Az erdők állami kezeléséről.

I. FEJEZET.

/
Általános rendelkezések.

1. §•
A következő a)—g) pontok alatt felsorolt erdők és 

kopár területek, azoknak az erdőgazdasági teendőknek az 
ellátása végett, melyek szakértő erdőtisztek által végzendők 
(1879. évi XXXI. törvényczikk 21. §-a), az állam kezelésébe 
adandók át, u. m .:

a) a kis- és nagyközségek, továbbá az 1873. évi XXX. 
törvényczikk 2. §-ában említett községek (vagyonközségek), 
mint ilyenek, birtokában levő erdők;

b) az úrbéri rendezés alkalmából erdőilletőség fejében 
a volt úrbéresek tulajdonába átment, közösen kezelt erdők;

c) az úrbéri rendezés alkalmából legelőilletőség fejé
ben a volt úrbéresek tulajdonába átment, közösen kezelt 
erdők, a mennyiben az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2. 
vagy 4. §-ának hatálya alá esnek;

d) a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere utján, 
vagy más jogczimen birtokába jutott, közösen kezelt erdők,

10



a mennyiben az 1879. évi XXXI. törvényezikk 2. vagy
4. §-ának hatálya alá esnek;

é) a törvényhatóságok, törvényhatósági joggal fel
ruházott városok és rendezett tanácsú városok, mint ilyenek, 
tulajdonában levő erdők, ha a jelen törvény életbelépése 
idejében szerződés alapján már az állam által kezeltetnek, 
vag}  ̂ a mennyiben ez az eset nem forog fenn, ha jövedel
mezőségük külön erdőtiszt tartását nem engedi m eg;

f) az egyházi testületek és egyházi személyek, mint 
ilyenek, birtokában levő erdők, továbbá a köz- és magán- 
alapitványok- és hitbizományokhoz tartozó erdők, a köz- 
birtokossági erdők és az 1879. évi XXXI. törvényezikk 
17. §-ának hatálya alá eső részvénytársulati erdők, ha a 
jelen törvény életbe lépése idejében szerződés alapján már 
az állam által kezeltetnek, vagy a mennyiben ez az eset 
nem forog fenn, ha birtokosaik, a jelen törvény életbe lépé
sétől számított hat hónapon belül, külön szakértő erdőtisztet 
nem alkalmaznak;

g) az 1879. évi XXXI. törvényezikk 165. §-a és az 
1894. évi XII. törvényezikk 13. és 14. §-ai szerint beerdő- 
sitésre kijelölt kopár területek közül azok, a melyek a jelen 
szakasz a)—f) pontjainak hatálya alá eső erdők birtokosai
nak tulajdonát képezik, továbbá azok a kopár területek,, 
melyeken az erdősítést az 1879. évi XXXI. törvényezikk
166. §-ában említett társulatnak kell eszközölni.

2. §.

A földmivelésügyi minister, a birtokosok kérelmére, 
azoknak az erdőgazdasági teendőknek az ellátása végett, 
melyek szakértő erdőtisztek által végzendők, a következő 
erdőket és kopár területeket is az állam kezelésébe veheti 
át, u. m .:

a) az 1. §-ban nem említett birtokosok tulajdonában 
levő véderdőket;

b) az 1879. évi XXXI. törvényezikk 165. §-a és az 
1894. évi XII. törvén3Tczikk 13. és 14. §-ai szerint beerdő-
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sitésre kijelölt, de a jelen törvén}7 1. §-ának g) pontja alá 
nem sorozható kopár területeket;

c) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-ának és az 
1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-ainak hatálya alá 
nem eső kopár területeket.

3. §.
Az 1. §. c), d) és g) pontjaiban említett erdőkre, ille

tőleg kopár területekre az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
17. §-ának és a kapcsolatos rendelkezéseknek hatálya kiter
jesztetik. mindamellett a c) pontban említett erdőket illető
leg azzal a megszorítással, hogy ezeknél, miután rendelte
tésük a legelő-erdők hivatását szolgálni, nem a faanyagok 
termelése a főczél, hanem a legeltetés igényeinek a kielégí
tése, s ennélfogva azok üzemterveiben a legeltetés és az 
alomgyüjtés csak oly mértékben korlátozható, a mily mér
tékben ezt a talaj termőképességének biztosítása megkívánja.

A 2. §. b) és c) pontjai alapján állami kezelésbe vett 
kopár területek birtokosai kötelesek az erdősítést a föld- 
mivelésügyi minister által jóváhagyott részletes terv sze
rint foganatosítani és a beerdősitett területeket az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 2-ik, illetőleg 4-ik §-a szerint kezelni.

A felett a kérdés felett, hogy az i. §. e) pontjában 
emiitett erdők, tekintettel jövedelmezőségükre, az állam 
kezelésébe adandók-e át, vagy a birtokosok azok kezelésére 
külön erdő tisztet tarthatnak, illetőleg tartani kötelesek, a 
birtokosok és az illetékes közigazgatási bizottságok meg
hallgatása után, a belügyi ministerrel egyetértésben, a föld
mi v e 1 é s ügy i minister határoz.

5. §.
Az állami kezelés, az állami kezelésbe vett erdők és 

kopár területek állagával és hasznaival való rendelkezés 
tekintetében, a birtokosoknak törvények és egyéb jogsza
bályok által biztosított jogait nem érinti.

10 :
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Az állami kezelés megszűnik, ha annak az 1. és 2. 
§-okban meghatározott feltételei megszűnnek.

Az 1. §. feltételeinek megszűnése esetében az állami 
kezelés folytatása a 2. §. alapján kérelmezhető.

A megszűntetés iránt a földmivelésügyi minister, attól 
az időponttól számitva, a melyben az állami kezelésnek az 
1. és 2. §-okban meghatározott feltételei megszűntek, egy 
éven belül intézkedni tartozik.

7. §•
A földművelésügyi minister az 1. §. é) és f) pontjaiban, 

továbbá a 2. §. a)—c) pontjaiban említett erdők és kopár 
területek birtokosainak kérelmére a 6. §. esetein kivül is 
megszüntetheti az állami kezelést a birtokukban levő erdőkre 
és kopár területekre nézve, de csak a jelen törvény életbe 
lépése után következő minden tizedik év végén beálló 
hatály ly al.

A birtokos a megszüntetés iránt a földmivelésíigyi 
ministerhez legkésőbb az illető tiz éves időszak nyolczadik 
naptári évének végéig Írásban köteles folyamodni. Ha a 
folyamodó birtokos erdeje az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
17. és 21. §-ainak hatálya alá esik, folyamodványában hite
lesen igazolni köteles, hogy erdejének szakszerű kezeléséről 
a törvény követelményének megfelelően gondoskodni képes.

Törvényhatóság, törvényhatósági joggal felruházott 
város, rendezett tanácsú város, egyházi testület, egyházi 
személy, köz- vagy magánalapítvány ezenkívül azt is köteles 
igazolni, hogy az állami kezelés megszüntetéséhez törvény
szerinti felsőbb hatósága hozzájárult.

II. FEJEZET.

Az állami kezelés közegeiről.

8- §-
Az állami kezeléssel összekötött teendők végzésére a 

földmivelésíigyi minister m. kir. állami erdőhivatalokat, és

6 . § .
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a szükséghez képest, ezeknek alárendelt m. kir. járási erdő
gondnokságokat szervez.

A m. kir. állami erdőhivatalok működési köre egy 
vagy több törvényhatóság területére, a m. kir. járási erdő- 
gondnokságok működési köre pedig rendszerint egy vagy 
több főszolgabirói járás területére terjed ki.

A m. kir. állami erdőhivatalok és a m. kir. járási 
erdőgondnokságok székhelyeit és kerületeit, a közigazgatási 
bizottság meghallgatása után, a földmivelésügyi minister 
állapítja meg.

9. §.
A m. kir. állami erdőhivatal személyzete a hivatalfő

nökből, a szükséghez mért számban alkalmazott központi 
és járási erdőtisztekből és a szükséges segédszemélyzet
ből áll.

10. § .

A m. kir. állami erdőhivatal személyzetét a földmi
velésügyi minister nevezi ki, és az szolgálati és fegyelmi 
tekintetben közvetlenül a földmivelésügyi ministernek van 
alárendelve.

III. FEJEZET.

A m. kir. állami erdöhivatal hatásköréről.

11. §.
A m. kir. állami erdőhivatal feladatát az 1. és 2. §-ok- 

ban felsorolt erdők és kopár területek kezelése körül azok 
az összes teendők képezik, melyeknek végzéséhez erdészeti 
szakképzettség szükséges ; nevezetesen :

a) kijelöli a birtokosok által rendelkezésre bocsátott 
hiteles adatok alapján a birtokhatárokat; intézkedik a hatá
rok állandó megjelölése iránt; felügyel arra, hog3r a határ
jelek állandóan fentartassanak;

i>) teljesiti a birtokok felméréséhez, térképezéséhez és 
gazdasági beosztásához szükséges mérnöki munkálatokat; 
kimutatja és nyilvántartja a birtokok területét;
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c) elkészíti az ideiglenes és rendszeres gazdasági 
íizemterveket és azokat a munkálatokat, melyek a rendszeres 
gazdasági üzemtervek időszaki átvizsgálása végett az erdő- 
j-endészeti hatóságnak beterjesztendők;

d) kijelöli a helyszinén a gazdasági üzemtervek ren
delkezései és az erdőrendészeti hatóság külön intézkedései 
alapján a foganatosítható használatokat; tervet készít és 
útbaigazítással szolgál a használatok foganatosítására nézve; 
felügyel a használatok gyakorlásánál a törvények és rende
letek megtartására;

e) kijelöli a helyszinén az erdősítéseket és mindazokat 
a teendőket, melyek az erdő védelme, ápolása és a gaz
daság emelése érdekében foganatositandók; tervet és költség- 
vetést készít a végzendő munkákról, útbaigazítással szolgál 
a kivitelre nézve; ellenőrzi a munkálatok teljesítését;

f) megállapítja az értékesítés alá kerülő fakészletek 
és más erdei termékek mennyiségét és becsértékét, úgy
szintén minden más erdei haszonvétel becsértékét; javaslatot 
tesz az erdei termékek felosztására,- vagy azok értékesíté
sének módjára és feltételeire nézve;

g) felügyel a birtokosok által alkalmazott erdőőrökre; 
nyilvántartja a tudomására jutott erdei kihágásokat, intéz
kedik a tetten nem ért kihágók kinyomozása iránt; jogo
sítva van az erdei kihágást elkövetők ellen az illetékes 
bírósághoz külön meghatalmazás nélkül is panaszt előter
jeszteni. a birtokost az eljárás további folyama alatt a bíróság 
előtt képviselni és a megengedett jogorvoslatot használni, 
valamint a birtokos felhatalmazása esetében a kárra nézve 
egyezséget kötni;

h,) az illetékes erdőrendészeti hatóságnak bejelenti 
az erdőrendészeti áthágásokat s teljesíti azokat a szak
munkálatokat, melyek az eljárásnál a tényállás megállapí
tására szükségesek;

i ) felvilágosítással szolgál és véleményt ad a birtoko
soknak és az illetékes hatóságoknak az 1. és 2. §-okban 
említett erdők és kopár területek kezelésére vonatkozó 
minden kérdésben.
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A m. kir. állami erdőhivatal jelen szakaszban megha
tározott hatáskörének további részleteit és az eljárást a 
földmivelésiigyi minister rendeletileg állapítja meg.

12. §.

A m. kir. állami erdőhivatal, a közigazgatási bizottság 
felhivására, a működési köréül kijelölt törvényhatóságban, 
illetőleg törvényhatóságokban a közigazgatás körében elő
törd uló erdészeti szakteendőket is teljesíteni köteles ; ebbeli 
hatáskörét a földmivelésiigyi minister a belügyi ministerrel 
egyetértőén állapítja meg.

13. §•
A m. kir. állami erdőhivatalnak a 11. §-ban megálla

pított hatásköre az állami kezelésbe vett erdőkben és kopár 
területeken szükséges erdei munkáknak az elkészített tervek 
és megadott útbaigazítások szerint való közvetlen végre
hajtására (a határjelek elkészítésére, a fa- és más termékek 
termelésére, szállítására, raktározására és értékesítésére, az 
erdősítések foganatosítására stb), továbbá az anyag- és 
pénzkezelésre, ugyszinte az erdővédelem közvetlen gyakor
lására nem terjed ki.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját 
költségükön az érdekelt birtokosok kötelesek teljesíteni. 
A földmivelésiigyi minister azonban megengedheti, hogy a 
m. kir. állami erdőhivatal a költségek megtérítése ellenében 
a birtokosok feladatát képező egyes, vagy összes teendők 
teljesítését is elvállalja.

14. §.
Az 1. és 2. §-okban felsorolt erdők és kopár területek 

birtokosai kötelesek az 1879. évi XXXI. törvényczikk 22.,
23., 37., 38. és 50. §-ai szerint alkalmazott erdőőrök és az 
erdőőrzésnél alkalmazott segédszemélyzet részére, a m. kir. 
állami erdőhivatal meghallgatásával, szolgálati és fegyelmi 
szabályokat alkotni, és azokat a jelen törvény életbe lépé-
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sétől számított hat hónapon belül jóváhagyás végett a köz- 
igazgatási bizottsághoz beterjeszteni; kötelesek továbbá a 
kötelességeiket nem teljesítő erdőőrök és segédszemélyzet 
ellen a jóváhagyott fegyelmi szabályokat szigorúan alkal
mazni.

Ha a birtokosok ezeknek a kötelességeiknek eleget 
nem tesznek, a szolgálati és fegyelmi szabályokat, a m. kir. 
állami erdőhivatal meghallgatásával, a közigazgatási bizott
ság állapítja meg, illetőleg a kötelességeiket megszegő 
erdőőrökkel és segédszemélyzettel szemben alkalmazandó 
fegyelmi eljárás iránt, a m. kir. állami erdőhivatal pana
szára, a közigazgatási bizottság intézkedik.

A fegyelmi büntetésképen kirótt pénzbírságot a bii- 
tokos az elmarasztalttól beszedni és az «Országos erdei 
alap» javára a járási főszolgabírónak átszolgáltatni köteles.

15. §.

A m. kir. állami erdőhivatal jelen törvényben meg
határozott teendőit a fennálló törvények és szabályok, az 
érvényben levő gazdasági üzemtervek és a birtokosokhoz 
esetről-esetre kiadott külön hatósági rendeletek részletes 
intézkedéseinek megfelelően teljesíti; ezeken a korlátokon 
belül az érdekelt birtokosok kívánságát figyelembe venni 
tartozik.

16. §.

A hatóságok a birtokosokhoz intézett rendeleteiket, a 
mennyiben azok végrehajtásánál a m. kir. állami erdőhiva
talnak közreműködni kell. a m. kir. állami erdőhivatallal is 
közölni tartoznak.

17. §.

A m. kir. állami erdőhivatal által kezelt erdők és 
kopár területek birtokosai kötelesek meghatalmazottat ki
jelölni, ki őket a m. kir. állami erdőhivatallal szemben 
képviseli.
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IV. FEJEZET.

A m. kir. állami erdöhivatal költségeiről.

18. §.
A m. kir. állami erdőhivatal közegei részére a 11. 

§-ban felsorolt teendők teljesítésekor szükséges kézi munka
erőt, anyagokat és szereket, továbbá a község határán 
belül szükséges fuvart és, ha a munkálatok egy napnál 
tovább tartanak, az elszállásoláshoz szükséges helyiséget az 
a birtokos, illetőleg azok a birtokosok kötelesek szolgáltatni,, 
a kinek, illetőleg a kiknek erdeje érdekében a munkálatok 
teljesittetnek.

19. §.
A m. kir. állami erdőhivatalnak a 18. §-ban nem 

emlitett összes egyéb szükségleteit az állam fedezi; az 1. é& 
2. §-okban felsorolt erdők és kopár területek birtokosai 
azonban az államnak kezelési költség czimén törvényható- 
ságonkint évi átalányt fizetnek.

Az évi átalányt, a m. kir. állami erdőhivatal költségei
hez mérten, a közigazgatási bizottság meghallgatásával, öt 
évről öt évre a földmivelésügyi minister állapítja meg; 
a megállapításnál azonban a földmivelésügyi minister figye
lembe venni tartozik, hogy a m. kir. állami erdőhivatal a 
12. §. szerint olyan teendőket is teljesiteni köteles, a melyek
kel járó költségek az 1. és 2. §-okban felsorolt erdők és 
kopár területek birtokosait nem illetik.

Az ekként megállapított évi átalány azokban a tör
vényhatóságokban, melyekben az 1. és 2. §-okban emlitett 
erdők a jelen törvény életbe lépése előtt szerződés alapján 
már az állam által kezeltettek, az állami kezelés iránt kötött 
szerződések lejártáig, — a többi törvényhatóságokban pedig 
az első öt év leteltéig, kát. holdankint átlagosan nem lehet 
nagyobb annál az összegnél, a melyet a birtokosok kezelési 
költség czimén a jelen törvény életbe lépését megelőző 
évben kát. holdankint átlag fizetni tartoztak.
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A m. kir. állami erdőhivatalok szükségleteit és a bir
tokosok által fizetendő évi átalányokat a földmivelésügyi 
minister az. állami költségvetésben törvényhatóságonkint 
irányozza elő.

20. §.

A földmivelésügyi minister által megállapított évi áta
lányból az egyes birtokosokra eső évi járulékokat, az erdők, 
illetőleg a kopár területek terjedelme alapján és egyszer
smind azok jövedelmezőségének is figyelembevételével, a 
közigazgatási bizottság veti ki és tartja nyilván.

21. §.

A 20. §. szerint kivetett legmagasabb évi járuléknak 
egy kataszteri holdra eső összege nem lehet nagyobb, mint 
a 20. §. szerint ugyanabban a törvényhatóságban kivetett 
legalacsonyabb évi járulék egy kataszteri holdra eső össze
gének háromszorosa.

22. §.

A közigazgatási bizottságnak az évi járulékok kive
tése tárgyában hozott határozata ellen, továbbá a kivetett 
járulékok beszedésénél és behajtásánál követett eljárás 
ellen, a közigazgatási bírósághoz panasznak van helye. 
A  panasz a határozat végrehajtását nem függeszti fel.

23. §.

A véderők és kopár területek birtokosait a földmive
lésügyi minister, a közigazgatási bizottság meghallgatása 
után, a kivetett évi járulék megfizetésének kötelezettsége 
alól meghatározott időre részben, vagy — kivételes indokok 
alapján — egészben felmentheti. Az ekként elengedett évi 
járulékok a 19. §. szerint megállapított évi átalányból leszá- 
anittatnak.

24. §.

Az évi járulékok a közadók módjára hajtatnak be.
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MÁSODIK CZIM.

A közbirtokosságok és a volt úrbéresek 
osztatlan tulajdonában lévő, közösen 
használt erdők és kopár területek gaz

dasági ügyvitelének szabályozásáról.

25. §.
A közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulaj

donában levő, közösen használt erdők és kopár területek 
gazdasági ügyeit, a jelen törvény értelmében készült sza
bályzat szerint, a közös birtokosok gyűlése intézi.

A közös birtokosok gyűlésének határozatait a közös 
birtokosok által választott elnök és végrehajtó közegek 
(választmány, erdőgazda, pénztárnok stb.) hajtják végre.

A közös birtokosok gyűlésének jogában áll a jelen 
törvényben meghatározott hatáskörének egy részét a sza
bályzatban az elnökre és a végrehajtó közegekre bízni.

26. §.
A közös birtokosok gyűlését a bírósággal, a közigaz

gatási hatósággal és, a mennyiben a közösen használt erdő 
és kopár terület állami kezelés alatt van, a m. kir. állami 
erdőhivatallal szemben az elnök képviseli. Kivételes esetek
ben a közös birtokosok képviseletével e végből választott 
külön közös meghatalmazott is megbízható.

27. §.
A közös birtokosok gyűlését az elnök hívja össze.
Összehívandó a szabályzatban meghatározott időben 

-s azonkívül valahányszor az összehívásnak szüksége beáll, 
vagy a közös birtokosoknak fejenkint számított eg3~tized 
része, az ok bejelentésével, kívánja.

A gyűlés napja a tárgyalás alá kerülő ügyek kitünte
tésével legalább 15 nappal előre kihirdetés által közhírré 
teendő.
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A jelen törvény értelmében készült szabályzat meg
állapíthatja, hogy a közhírré tétel a kihirdetésen kivid más 
módon is történjék.

A gyűlést az elnök vezeti, kivéve azt az esetet, ha a 
közigazgatási bizottság kiküldöttje jelen van; ebben az eset
ben a gyűlést a közigazgatási bizottság kiküldöttje vezeti.

A gyűlés határozatait az elnök mondja ki s ő gon
doskodik arról, hogy a határozatok kihirdettessenek és 
végrehajtassanak.

A hatósági határozatok végrehajtása iránt a gyűlés 
hatáskörébe nem utalt intézkedéseket az elnök teszi meg.

28. §.

A gyűlésen szavazásra a tényleges birtokosok jogo
sultak.

A határozatok hozatalánál, a mennyiben a jelen tör
vény másként nem intézkedik, a közös birtokosoknak az 
arányrészek szerint számitott többsége dönt.

A gyűlésen meg nem jelentek úgy tekintendők, mint 
a kik a jelenlevők többségének határozatához hozzájárultak.

Fontosabb esetekben a közös birtokosoknak fejenkint 
számitott egynegyed része a határozat hozatalának felfüg
gesztését kívánhatja, és a gyűlés vezetésére kivételesen 
hatósági kiküldöttet kérhet.

A mennyiben a közös birtokosok tulajdonát képező 
erdő és kopár terület állami kezelés alatt áll, a közös bir
tokosok gyűlésén a m. kir. állami erdőhivatal közegei is 
részt vehetnek, de szavazati joggal nem birnak.

29. §.

A szavazásra jogosultakról, az arányrészek kitünteté
sével, jegyzék vezetendő.

Ha az arányrészek egyáltalában meg nem állapíthatok, 
a jogosultak fejenkint egyenlő arányban gyakorolják sza
vazati jogukat mindaddig, míg a jogosultság aránya biróilag 
meg nem állapittatik.
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Ha valakinek a közös erdő és kopár terület használa
tához való joga vagy jogosultságának aránya kétséges, 
addig, a inig a vitás kérdés biróilag eldöntetik, az illetőnek 
a szavazásra jogosultak jegyzékébe való felvétele felett a 
közös birtokosok gyűlése határoz.

Ennek a határozatnak a meghozatalában az érdekelt 
szavazatával részt nem vehet.

30. §.

A közös birtokosok gyűlésének jelen törvényben meg
határozott hatásköre a közösen használt erdők és kopár 
területek állagának elidegenitésére, egyénenkint való felosz
tására és megterhelésére nem terjed ki.

Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt, bog}' a 
közös birtokosok gyűlése a határjelek kijavítása és kiigazí
tása körül felmerülő vitás kérdések elintézése végett a 
.sziiséges intézkedéseket megtehesse.

31. §.

A közösen használt erdők és kopár területek jöve
delme, a mennyiben az a gazdasági üzemterv szerint kihasz
nálható terményekből és egyéb rendes haszonvételekből 
származott, a közös terhek és költségek fedezése után a 
jogosultak között a jogosultság arányában felosztandó.

Ha azonban a közösen használt erdőkben és kopár 
területeken a gazdasági üzemtervtől eltérő rendkívüli hasz
nálatok gyakoroltattak, a földmivelésügyi minister elren
delheti, hogy a rendkívüli használatból befolyó jövedelem
ből a közös terhek és költségek fedezésére szükséges összeg 
gyümölcsözőleg helyeztessék el, a jövedelemnek ezen felül 
megmaradó része pedig annyi évre felosztva használtassék 
fel a jelen szakasz első bekezdésében meghatározott czélra, 
a hány évi rendes használatnak a rendkívüli használat meg
felelt ; — vagy pedig hogy a rendkívüli használatból befolyó 
jövedelem gazdasági beruházásokra, ingatlan birtok vásár
lására, vagy adósságok törlesztésére fordittassék.
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32. g.
Ha a közösen használt erdők és kopár területek jöve

delméből a közös terheket és költségeket nem lehet fedezni, 
a közös birtokosok gyűlése a közös terhek és költségek 
fedezésére járulékot vethet ki, vagy pedig a közös munká
val teljesíthető gazdasági teendőknek természetben való 
lerovását határozhatja el.

33. §.
A kivetett járulékok a közadók módjára szedetnek, 

illetőleg hajtatnak b e ; de külön számolandók el és a közös 
birtokosok pénztárának szolgáltatandók át; a közös birtoko
sok gyűlésének azonban jogában áll a járulékokat saját 
végrehajtó közegei által is beszedetni.

A természetben lerovandó közös munkát a közös bir
tokosok a jogosultság arányában'teljesitik. A közös munka 
a közös birtokosok gyűlése által meghatározandó pénzérték
ben megváltható, illetőleg a munka nem teljesítése esetében 
annak pénzértéke a járulékok módjára behajtható.

34. §.
A közös birtokosok határozata szerint eladás utján 

értékesítendő fatermékek mennyisége és értéke, a mennyi
ben az erdő állami kezelés alatt van, a m. kir. állami erdő- 
hivatal becslése alapján, más esetekben pedig az erdő keze
lésével megbízott erdőtiszt becslése alapján, az eladás előtt 
pontosan megállapítandó, és szintén az eladás előtt meg- 
határozandók az értékesítés egyéb feltételei is.

35. §.
A jelen törvény értelmében alkotott szabályzat meg

állapíthatja, hogy a helybeli lakosság fogyasztására szánt
fatermékek, kis részletekben, árszabály szerint értékesít-

'  >

tessenek.
Az árszabályt a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg a 

kezeléssel megbízott erdőtiszt javaslata alapján, évről-évre. 
a közös birtokosok gyűlése állapítja meg.
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36. §.
Az eladásra szánt fatermékeknek az a része, mely a 

35. §-ban megállapított módon nem értékesíthető, nyilvános 
árverésen adandó el.

Kivételnek csak akkor van helye, ha valamely más 
értékesitési mód alkalmazását a szavazásra jogosult összes 
közös birtokosoknak legalább háromnegyed része határozza el.

Ennél a határozatnál a szavazatok fejenkint számít
tatnak, a háromnegyed rész többségbe pedig a távollevők 
szavazatai nem tudhatok be.

2.000 koronánál nagyobb becsértéket képviselő íákészlet 
nyilvános árverésen kívül csak a közigazgatási bizottság 
jóváhagyásával adható el.

37. §.
Az árverési és szerződési feltételeknek és ezek kihir

detése módjának megállapításában, a kihirdetés végrehaj
tásának ellenőrzésében és az árverésen a közigazgatási 
bizottság kiküldöttje is közreműködhetik, ha pedig a szava
zásra jogosult összes közös birtokosoknak fejenkint számítva 
legalább egynegyed része kívánja, köreműködni tartozik.

Az árverés napja és feltételei legalább 15 nappal előre 
kihirdetendők.

38. §.
Ha a becsérték az első árverésen nem éretik el, máso

dik árverés hirdetendő s csak akkor, ha a becsérték a 
második árverésen sem éretik el, fogadható el a becsér
téknél kisebb ajánlat. Ha a becsérték 2.000 koronát meg
haladott, a becsértéknél kisebb ajánlatot a közös birtokosok 
gyűlése csak a jelenlevő szavazásra jogosult közös birtoko
sok szavazatának háromnegyed részével fogadhat el. Ennél 

' a határozatnál a szavazatok és a többség a 36. §. harmadik 
bekezdése szerint számítandók.

39. §.
Ha a becsérték 2.000 koronánál nagyobb, a közös 

birtokosok kötelesek az árverési hirdetményt, melybe min-
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denkor felveendő, hogy utóajánlatok egyátalában nem fogad
tatnak el, a közigazgatási bizottságnak beterjeszteni; a köz- 
igazgatási bizottságnak pedig jogában áll az árverést meg
előzőleg, vagy az árverés után nyolcz napon belül elren
delni, hogy az árverésre vonatkozó iratok az árverés befe
jezése után, az árverési eljárás hivatalból való felülvizsgá
lása végett hozzá beterjesztessenek. A közigazgatási bizottság 
az árverési eljárás felülvizsgálása alapján hozott határozatát 
az iratok beterjesztésétől számított 30 napon belül a közös 
birtokosok gyűlésével közölni tartozik; ha ez alatt az idő 
alatt a közigazgatási bizottság nem intézkedik, az árverés 
következtében szükséges további intézkedések megtehetők.

4-0. §.
Az elnököt és a 25. §-ban emlitett többi közegeket a 

közös birtokosok, a 27. §. értelmében összehívott gyűlésen, 
a határozatok hozatalára megszabott módon választják. 
A megválasztott elnök 8 nap alatt a közigazgatási bizott
ságnak bejelentendő.

Ha a közös birtokosok az elnököt és a 25. §-ban emli
tett közegeket megválasztani és az elnököt bejelenteni elmu
lasztják, a közigazgatási bizottság a közös birtokosokat a 
választás megejtése végett gyűlésre hivja össze ; ha pedig 
a választás ekkor sem sikerül, elnökül és végrehajtó köze
gekül. a szabályzatban megállapított hatáskörrel, ideiglene
sen, arra alkalmas közös birtokosokat, vagy szükség esetében 
u közös birtokosok körén kivül álló más alkalmas egyéneket 
rendel ki.

41. §.
Ha a közös birtokosok az elnök által összehívott gyű

lésen meg nem jelennek, vagy a tárgyalásra kitűzött iig\elv
ben határozatot nem hoznak, vagy ha a közigazgatási 
bizottság jogerőre emelkedett határozatainak végrehajtása 
iránt a gyűlés hatáskörébe tartozó intézkedéseket meg nem 
teszik, a közigazgatási bizottságnak jogában áll a gyűlés 
hatáskörét ideiglenesen az elnökre ruházni.
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42. §.
Ha az elnök a 25., 26., 27. és 41. §-okban meghatá

rozott kötelességeit nem teljesiti, a közigazgatási bizottság
nak jogában áll őt tisztétől elmozditani és a közös birtoko
sok gyűlését uj elnök választására felhívni.

43. §.
A közös birtokosok, addig is, a mig a végleges szer

vezkedés megtörténhetik (48. §.), kötelesek a jelen törvény 
életbelépésétől számított két hónap alatt elnököt választani, 
vagy a mennyiben elnökük már van, azt a jelen törvény
ben meghatározott elnöki hatáskör gyakorlására meghatal
mazni, és a megválasztott, illetőleg meghatalmazott elnököt 
a közigazgatási bizottságnak bejelenteni.

Ha a közös birtokosok ennek a kötelességüknek eleget 
nem tesznek, a 40. §. második bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezmények állanak be.

44. §.

A 25. §-ban emlitett szabályzatot a közös birtokosok, 
a 27. §. értelmében összehívott gyűlésen, a határozatok 
hozatalára megszabott módon állapítják meg.

A szabályzatban az erdő és kopár terület szabatos 
megjelölésén kívül meg kell állapítani:

a) a közös birtokosok gyűlésének székhelyét, szervezetét 
és hatáskörét;

b) az elnök hatáskörét;
c) a közös birtokosok határozatainak végrehajtására 

hivatott közegek jogait és kötelességeit;
d) az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának 

módját és feltételeit, valamint az alkalmazottak szolgálati 
utasítását;

e) azokat a rendszabályokat, a melyek a jelen §. ó), 
c) és cl) pontjaiban felsoroltak ellen kötelességmulasztás, 
vagy szabálytalan eljárás esetében az ügyvitel akadálytalan 
menetének biztosítása végett alkalmazandók;
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f) az erdei termékek és más haszonvételek értékesíté
sének szabályait;

g) a közös költségek kivetésének és beszedésének módját;
h) az anyag- és pénzkezelés szabályait;
i) az erdei haszonvételek természetben való gyakor

lásának és a készpénzben befolyó jövedelem felosztásának 
szabályait.

A szabályzatnak ezek az intézkedései a 25—43. §-ok- 
ban foglalt rendelkezésektől nem térhetnek el.

45. §.
A közös birtokosok kötelesek a jelen törvény életbe

lépésétől számított egy éven bellii a szavazásra jogosultak 
jegyzékét összeállítani és a szabályzatot megállapítani, s a 
jegyzéket két példányban, a szabályzatot pedig három pél
dányban a közigazgatási bizottsághoz beterjeszteni.

A jegyzék összeállításánál és a szabályzat megállapí
tásánál a közigazgatási bizottság kiküldöttje is közremű
ködik.

46. §.
A szavazásra jogosultak beterjesztett jegyzékét a köz- 

igazgatási bizottság csak a netalán beadott panaszokra való 
tekintettel veszi bírálat alá. Panasz esetében a vitás kér
dést az eddigi gyakorlatnak megfelelően dönti el, s ehhez 
a határozatához képest a netalán szükséges kiigazításokat 
a jegyzék mindkét példányán megteszi.

A szabályzatot a közigazgatási bizottság, a m. kir. 
állami erdőhivatal és a kir. erdőfelügyelőség meghallgatá
sával, saját véleménye kíséretében a földművelésügyi minis
terii ez terjeszti fel.

A földmivelésügyi minister a felterjesztett szabályzat
nak törvénybe, vagy rendeletbe ütköző intézkedéseit meg
változtatja ; más hiányok esetében pedig, záros határidő 
kitűzésével, a szabályzat módosítását, vagy uj szabályzat 
készítését rendelheti el.

A változatlanul hagyott, vagy kiigazított jegyzéknek és 
a földmivelésügyi minister által jóváhagyott szabályzatnak



egyik példányát a közigazgatási bizottság visszatartja, másik 
példányát pedig az elnöknek lekiildi.

47. §.
Ha a közös birtokosok a szavazásra jogosultak jegy

zékét, vagy a szabályzatot a 45. §-ban meghatározott, ille
tőleg a földmivelésügyi minister által a 46. §. alapján kitű
zött határidőn belül be nem terjesztik, a szavazásra jogosultak 
jegyzékének összeállítása iránt ideiglenesen a közigazgatási 
bizottság intézkedik, a szabályzatot pedig, a közigazgatási 
bizottság javaslata alapján, ideiglenesen a földmivelésügyi 
minister állapitja meg.

48. §.
A szavazásra jogosultak jegyzéke és a jóváhagyott, 

illetőleg megállapított szabályzat, a földmivelésügyi minis- 
ternek a jóváhagyásra vonatkozó határozatával együtt, a 
leérkezéstől számított 15 napon belül kihirdetendő. Ha a 
földmivelésügyi ministernek a szabályzat jóváhagyására, 
illetőleg megállapítására vonatkozó határozata ellen 15 napon 
belül panasz nem adatik be, vagy ha a netalán beadott 
panasz elintézést nyert, a szabályzat 30 napon belül a közös 
birtokosoknak e végből összehívott gyűlésén életbe léptetendő.

A szabászat életbeléptetésével a 43. §. szerint beje
lentett, illetőleg kirendelt elnök és a közös birtokosok által 
addig alkalmazott végrehajtó közegek működése megszűnik, 
s a közös birtokosok kötelesek a szabályzat életbeléptetése 
végett összehívott gyűlésen elnököt és végrehajtó közegeket 
választani és a végleges szervezkedés tekintetében szüksé
ges egyéb intézkedéseket is megtenni.

Ha a közös birtokosok a jelen §. második bekezdésében 
említett kötelességüknek eleget nem tesznek, a 40. §. máso
dik bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények álla
nak be.

49. §.
A telekkönyvben fel kell jegyezni, hogy a 25. §. ha

tálya alá tartozó erdő és kopár terület közös használatát a 
jelen törvény értelmében alkotott szabályzat rendezi.
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A közigazgatási bizottság a szabályzatnak egy hiteles 
példányát, a 46. §. utolsó bekezdésében említett intézkedé
sével egyidejűleg, telekkönyvi feljegyzés végett a telek
könyvi hatóságnak hivatalból megküldi.

A telekkönyvi feljegyzés és a feljegyzés törlése tár
gyában követendő eljárást az igazságügyi minister rende
letileg szabályozza.

5 0 . §.

A jóváhagyott, illetőleg megállapított szabályzatnak 
módosítására, vagy egészen új szabályzattal való helyette
sítésére a 44. §-t kell alkalmazni, és a módosított, illetőleg 
az új szabályzatot három példányban be kell terjeszteni 
a közigazgatási bizottsághoz, mely a 46. §-nak a szabály
zatra vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

A közigazgatási bizottság a módosított, illetőleg az 
új szabályzatnak egy hiteles példányát, a telekkönyvi oldrat- 
gyüjteményben való elhelyezés végett, a telekkönyvi ható
ságnak hivatalból megküldi.

51. §.

Ha a jóváhagyott, illetőleg megállapított szabályzat 
a 25. §. hatálya alá tartozó valamely erdőre, vagy kopár 
területre akár azért, mert a közös birtokosok később
szerezték, akár más oknál fogva nem terjed ki, a közös
birtokosok kötelesek a közigazgatási bizottság által kitűzött 
záros határidő alatt az ilyen erdőre, vagy kopár területre 
a szabályzat hatályát kiterjeszteni és e részben a köz-
igazgatási bizottság utján a földmivelésügyi minister jóvá
hagyását kieszközölni, vagy pedig az 50. §. első bekez
désében foglalt rendelkezések megtartása mellett külön 
szabályzatot alkotni.

Ha a közös birtokosok a jelen §-ban meghatározott 
kötelességüknek eleget nem tesznek, a szabályzat kiter
jesztése, illetőleg az új szabályzat megállapítása iránt, a 
közigazgatási bizottság meghallgatásával, a földmivelésügyi 
minister intézkedik.



A 49. §. rendelkezéseit a jelen §. eseteiben megfelelően 
kell alkalmazni.

52. §.
A közigazgatási bizottság kiküldetésekre szükség ese

tében a m. kir. állami erdőhivatal közegeit is igénybe veheti.

53. §.
A hatósági kiküldetések költségei abban az esetben, 

ha a kiküldetés a közös birtokosok kérelmére történt, vagy 
a közös birtokosok mulasztása folytán vált szükségessé, az 
érdekelt közös birtokosokat terhelik és a közadók módjára 
haitatnak be.

54. §.
A közös birtokosok gyűlésének határozatai ellen, a 

határozat kihirdetésétől számított 15 nap alatt, a közigaz
gatási bizottsághoz panasznak van helye.

Panaszszal élhet minden érdekelt fél és a közös birto
kosok gyűlésének elnöke, habár nincs is érdekelve.

A közös birtokosok gyűlésének határozata ellen emelt 
panasz egymagában nem akadályozza a határozat végre
hajtását, de a közigazgatási bizottság olyan esetekben, midőn 
a panasz érdemében azonnal nem határozhat, a megtáma
dott határozat .végrehajtását előzetes intézkedéssel meg
tilthatja.

A kiküldetések iiánti hatósági rendelkezések panaszszal 
meg nem támadhatók. A kiküldött eljárása ellen azonban a 
közigazgatási bizottsághoz panasznak van helye.

A közigazgatási bizottság határozatai ellen, továbbá 
a földmivelésügyi ministernek a 31., 46., 47. és 51. §-okban 
említett határozatai ellen a közigazgatási bírósághoz panasz
nak van helye.

55. §.
Azok a közös birtokosok, a kiknek a jelen törvény 

hatályba léptekor még nem volt a 25. §. hatálya alá tartozó 
erdejük vagy kopár területük, és csak később jutnak ilyen 
erdő vagy kopár terület birtokába, szintén kötelesek a 
25—54. §-okhoz alkalmazkodni, de reájuk nézve azokat a
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határidőket, melyek az idézett §-ok értelmében a jelen 
törvény hatályba léptétől számítandók, a közigazgatási 
bizottság által hozzájuk intézett felszólítástól kell számítani.

56. §.
Ha a 25. §. hatálya alá tartozó valamely erdő vagy 

kopár terület két vagy több törvényhatóság területén fek
szik, a földmivelésíigyi minister határozza meg azt. hogy a 
jelen törvény «Második czim»-ében említett közigazgatási 
teendőket melyik törvényhatóság közigazgatási bizottsága 
teljesítse.

HARMADIK CZIM. 

Záróhatározatok.
57. §.

Az 1. és 2. §-okban említett erdők és kopár területek 
állami kezelése iránt a birtokosok és a földmivelésíigyi 
minister között, illetőleg a birtokosok nevében a törvény- 
hatóságok és a földmivelésíigyi minister között létrejött 
szerződések határozatai helyébe a jelen törvény rendel
kezései lépnek.

58. §. .
A jelen törvény életbe lépése előtt az 1. és 2. §-okban 

említett erdők és kopár területek kezelésére szervezett 
erdőtiszti intézmények a m. kir. állami erdőhivatalok szer
vezésével megszűnnek. A megszüntetett erdőtiszti intéz
ményeknél az 1879. évi XXXI. törvényczikk 36. §-ában 
megszabott minősítéssel alkalmazott személyzetnek megfelelő 
alkalmazásáról, vagy végellátásáról az állam gondoskodik.

59. §.
Olyan kis-, vagy nagyközségnek és vagyonközségnek, 

melynek az 1. §. a) pontja értelmében állami kezelésbe 
adandó területe legalább 5.000 kát. hold terjedelemmel bir, 
jogában áll a jelen törvény életbe lépésétől számított hat 
hónapon belül, illetőleg ennek az időnek letelte után, a 7. §.
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második bekezdésében megbatározott időpontokig a föld
mi velésügyi ministerhez Írásban folyamodni az iránt, hogy 
erdejét és kopár területét az állami erdőhivatal helyett saját 
erdőtisztje által kezeltethesse.

A földmivelésügyi minister az ekként kért engedélyt, 
a közigazgatási bizottság meghallgatása után, a belügyi 
ministerrel egyetértésben adja meg, de csak abban az 
esetben, ha az illető erdő jövedelmezőségét a külön erdő
tiszt tartásával járó költségek állandó fedezhetése szem
pontjából megfelelőnek és a kért külön kezelés sikerét egyéb 
tekintetben is kellőleg biztosítottnak találja.

A földmivelésügyi minister engedélye alapján külön 
erdőtiszt által kezelt erdő és kopár terület kezelését a m. kir. 
állami erdőhivatal évenkint megvizsgálni, és tapasztalatairól 
a földmivelésügyi ministernek jelentést tenni köteles.

A földmivelésügyi minister, ha arról győződik meg, 
hogy a kezelés az ilyen erdőkben és kopár területeken a 
ezélszerü erdőgazdaság követelményeinek nem felel meg, 
a külön erdőtiszt tartására adott engedélyt a belügyi 
ministerrel egyetértésben visszavonhatja és az erdőnek és 
kopár területnek az állam kezelésébe való átadását rendel
heti el.

A jelen §-ban a kis-, vagy nagyközségeknek és vagyon- 
községeknek nyújtott kedvezmény által sem az ebben a 
törvényben, sem az 1879. évi XXXI. törvényczikkben foglalt 
rendelkezések nem érintetnek.

60. §.
A jelen törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos 

beadványok és iratok bélyeg- és illetékmentesek. Ez a bélyeg- 
és illetékmentesség nem terjed ki a közös birtokosok és 
alkalmazottaik és más harmadik személyek közt létrejött 
jogügyletekre és a fatermékek nyilvános árverésénél felvett 
árverési jegyzőkönyvekre.

61. §.
A közigazgatási bizottságnak a jelen törvényben meg

állapított hatáskörét, az 54. §. első, harmadik és negyedik
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bekezdésében említett ügyeket kivéve, az 1879. évi XXXI. 
dörvényczikk 26. §-ában említett háromtagú albizottság 
gyakorolja.

Az 54. §. első, harmadik és negyedik bekezdésében 
említett ügyekben, az előbbi bekezdésben említett albizottság 
meghallgatásával, maga a közigazgatási bizottság határoz.

A jelen §. első bekezdése szerint az ott említett 
albizottság hatásköréhez tartozó, de halasztást nem tűrő 
egyes esetekben, az albizottság előadójának meghallga
tásával, az albizottság elnöke vagy helyettese saját felelős
ségére intézkedik, de intézkedését és azt. hogy miért nem 
tartotta az ülést bevárhatónak, a legközelebbi ülésnek be
jelenteni tartozik.

62. §.
A földmivelésügyi minister felhatalmaztatik, hogy a 

jelen törvény végrehajtására vonatkozó rendeleteket kiad
hassa. azokat módosíthassa, vagy hatályon kívül helyezhesse.

66. §.

Jelen törvény az 1890. évi XIX. törvényczikk hatályát 
nem érinti.

64. §.
Fiume városát és kerületét illetőleg felhatalmaztatik 

a földmivelésügyi minister, hogy a jelen törvényt az ottani 
viszonyoknak megfelelőleg léptesse hatályba.

65. §.
Jelen törvény végrehajtásával a földmivelésügyi, bel

ügyi és igazságügyi ministerek bízatnak meg.

66. § .

Jelen törvény életbe lépésének idejét a földmivelésügyi 
minister rendelettel állapítja meg.
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54. §. A m. kir. állami erdőhivatalnak teendői az erdőkben és
kopár területeken szükséges erdei munkáknak közvetlen 
végrehajtására stb. nem terjed k i ; a birtokosok feladatát 
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58. §. A birtokosok a feladatukat képező teendőknek a m. kir.
állami erdőhivatalra leendő átruházását a földmivelés
ügyi ministernél kérelmezhetik; az erre vonatkozó
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65. §. Közösen alkalmazott erdőőrök és erdőszolgák részére
közös szolgálati és fegyelmi szabályok készítendők ... 8 8

6 6 . §. Külön alkalmazott ordöőrök és erdőszolgák rés éré külön
szolgálati és fegyelmi szabályok készítendők ... ... .... 8 8 , 89
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A m. kir. állami erdőhivatal hatósági teendői.
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72. §. A m. kir. állami erdőhivatal hatásköre hatósági teendői
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7 3 . §. A m. kir. állami erdőhivatal hatósági teendőit a m. kir.
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7 4 . §. A m. kir. állami erdőhivatal a közigazgatási erdészeti
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A birtokosok által törvényhatóságonkint fizetendő évi átalányok
megállapításáról.
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87. §. A birtokosok az állami kezelésért évi átalányt fizetnek,

melyet öt évről—öt évre a földmivelésügyi minister álla
pit meg. (Az 1898. évi XIX. t.-cz. 19. §-a) ... ... 100. 153, 154

8 8 . §. Az 1899. évi július hó 1-től az 1899. évi cleczember hó
31-éig terjedő átmeneti időszakra fizetendő kezelési költsé
gekről és az 1900-ik évvel kezdődő s az 1904. év végéig
tartó első ötéves időszakra érvényes évi átalányról ... 1 0 1

89. §. Azok az elvek, a melyek szerint az átmeneti időszakra
szóló kezelési költségek kivetendők ... ........... ... ... 101—103

90. §. Az átmeneti időszakra érvényes kezelési költségekről
kivetési lajstrom készítendő s az legkésőbb az 1899. évi 
augusztus hó 15-éig a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
beterjesztendő... ... ... ... ... ... ...    ... 103

91. §. Az átmeneti időszakra vonatkozó kivetési lajstrom tar
talmi kellékei ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104

92. §. A közigazgatási erdészeti bizottság az átmeneti időszakra
megáilapitott lajstromot megküldeni köteles a földmivelés
ügyi ministeri számvevőség erdészeti csoportjának s az 
illető m. kir. adóhivataloknak az 1899. évi szeptember 
hó 30-ig s a kivetésről a birtokosokat egyidejűleg értesiti 104

93. §. Az átmeneti kezelési költségek, ha azok csak az állami
kezelésbe vétel napjától fizetendők, akkor vetendők ki, 
a mikor az állami kezelés kötelezettségét kimondó hatá
rozat m eghozatik .................. ... ................ . — ... 104

94. §. Az első öt éves időszakra érvényes évi átalány meg
állapítása iránt a földmivelésügyi ministerhez az 1899. 
évi junius hó 1 -éig előterjesztés teendő a közigazgatási 
erdészeti bizottság által ... ... ................................. . 105,106

9 5 . §. Az évi átalány megállapítására vonatkozó bizottsági
előterjesztés adatainak összeállításánál kik segédkeznek 
a közigazgatási erdészeti bizottságnak ? ... ... — 107

96. §. A második és későbbi öt éves időszakokra érvényes évi
átalányok megállapítására vonatkozó előterjesztések leg
később az illető öt éves időszakot megelőző év május 
havának 1-éig megteendők...........  ...........  ... ... ... 107

9 7 . §. A földmivelésügyi minister az első öt éves időszakra
érvényes évi átalány megállapítására vonatkozó határo
zatát az 1899. évi deczember hó 31-éig. a második és
későbbi öt éves időszakokra érvényes évi átalányok meg
állapítására vonatkozó határozatait pedig az illető öt éves 
időszakot megelőző óv szeptember havának 15-éig, közli
a közigazgatási erdészeti bizottsággal ... ... ... ... 107
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A járulékok kivetéséről.

98. §. A megállapított évi kezelési költség-átalányból a birto
kosokra eső évi kezelési költség-járulékokat a közigazga
tási erdészeti bizottság veti ki. (Az 1898. évi XIX. t.-cz. 
2 0 . §-a) ... ..............................  ........................... . ...

99. §. A legmagasabb évi járuléknak égy kát. holdra eső
összege nem lehet nagyobb, mint az ugyanabban a tör
vényhatóságban kivetett legalacsonyabb évi járulék egy 
kát. holdra eső összegének háromszorosa. (Az 1898. évi 
XIX. t.-cz. 21. §-a) .................. ... ... ... ... ...

100. §. Az évi kezelési költség-járulékokról kivetési lajstrom
készítendő ... ... ... .................... ... ....................

101. §. Az évi kezelési költség-járulékok kiszámításánál köve
tendő eljárás ... .................. ......................... . ... ...

102. §. A kivetésnél megállapított járulékok főösszegének pon
tosan egyezni kell a megállapított évi kezelési költség
átalánynyal .................... ... ... ... .................... ...

103. §. A kivetési lajstrom tervezete az első ötéves időszakra
szóló kivetésnél az 1900. évi januárius hó 31-ig, a második 
és későbbi ötéves időszakokra szóló kivetésnél pedig az 
illető ötéves időszakot megelőző év október havának 
15-ig, beterjesztendő a közigazgatási erdészeti bizottsághoz. 
A közigazgazgatási erdészeti bizottság a megállapított 
kivetési lajstromot, illetőleg a lajstrom kivonatát, meg
küldeni tartozik a földmivelésügyi ministeri számvevő
ség erdészeti csoportjának, az illető m. kir. adóhiva
taloknak és az érdekelt birtokosoknak, az első ötéves 
időszakra szóló kivetésnél az 1900. évi februárius hó 
végéig, a második és későbbi ötéves időszakokra szóló 
kivetésnél pedig az illető ötéves időszakot megelőző 
év november havának 30-áig .......................... . ... ...

104. §. A kezelési költség-járulékok utólagos kivetésénél, leírá
sánál, mérséklésénél és elengedésénél a közigazgatási 
erdészeti bizottság részéről követendő eljárás... ... ...

105. §. Az 1900-tól kezdve kivetendő évi járulékok öt évre
érvényesek; kivéve az utólagosan kivetett járulékokat, 
melyek az illető ötéves időszak utolsó évéig még hátra
levő időre érvényesek.
A kezelési költség-járulékok módosításánál követendő 
eljárás.
Ha az utólagosan kivetett és leirt járulékok összegei 
között nagyobb különbség mutatkozik, a földmivelésügyi 
minister megengedheti, illetőleg elrendelheti, hogy az évi 
átalány a járulék - fizetésre kötelezett területekre az 
»téves időszak még hátralevő részére újból ki vettessék
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115. §. A földmivelésiigyi minister a járulók teljes, vagy rész
beni elengedésével nyújtott kedvezmények időtartamát 
is meghatározza ... .. ... ...................  — ... ... 124

Olda

V. FEJEZET.

Á tm e n e t i  in té z k e d é s e k  és z á r ó h a tá ro z a to k .  

Átmeneti intézkedések.

116. §. Az erdők állami kezelése iránt a birtokosok és a t'öld- 
miveléstígyi minister között létrejött szerződések helyébe
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az 1898. évi XIX. t.-cz. rendelkezései lépnek. (Az 1898.
évi XIX. t.-cz. 57. §-a.) ... .................. . ................. .. 125,166

117. §. Az állami kezelés iránt kötött szerződéseknek azok a hatá
rozatai, melyek az államot a birtokosok feladatát képező 
teendők teljesítésére kötelezik, hatályban maradnak, azok
kal a határozatokkal együtt, a melyek a birtokosokat 
kapcsolatosan az említett teendők teljesítésével járó költ
ségeknek megtérítésére kötelezik ... ... .................... 125

118. §. A községi erdők kezelésére az 1898. évi XIX. t.-cz.
életbelépése előtt szervezett erdőtiszti intézmények meg
szűnnek s az ezeknél törvényes minősítéssel alkalmazott 
személyzetnek megfelelő alkalmazásáról vagy végellátásá
ról az állam gondoskodik. (Az 1898. évi XIX. t.-cz. 58. §-a). 125,126,166

119. §. A szerződések alapján szervezett m. kir. erdőhivatalok
és m. kir. erdőgondnokságok az 1899. évi julius hó 1 -én 
megszűnnek; személyzetüket a földmivelésügyi minister 
az újonnan szervezett m. kir állami erdőhivatalokhoz és 
m. kir. járási erdőgondnokságokhoz osztja b e ... ... ... 126

120. §. A járási erdőgondnokságok az 1899. évi julius hó 1-én
megszűnnek.
A törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruházott 
városok, rendezett tanácsú városok és községek által saját 
erdeik kezelésére szervezett külön erdötiszti intézmé
nyek csak abban az esetben és akkor szűnnek meg, a 
mikor az említett erdők az állami kezelésbe átvétetnek 126,127

121. §. A járási erdőgondnokságoknál és a törvényhatóságok,
törvényhatósági joggal felruházott városok, rendezett 
tanácsú városok és a községek által külön szervezett erdö
tiszti intézményeknél akalmazott erdőtisztek csak akkor 
vehetők át az állam szolgálatába, ha ezért a földmivelés
ügyi ministerliez folyamodnak s folyamodványukban iga
zolják törvényes minősítésüket és azt, hogy a szolgálatra 
megfelelő egészségi állapotban vannak ... ... ... ... 127

122. §. Az állami szolgálatba való felvételre vonatkozó folya
modványok a közigazgatási erdészeti bizottságnál nyúj
tandók be, mely azokat a folyamodó minősítvényének 
csatolása mellett, a földmivelésügyi ministerhez felterjeszti 127

123. §. Az állami szolgálatba átvett járási stb. erdőtisztek a m.
kir. állami erdőhivatalokhoz, illetőleg m. kir. járási erdő
gondnokságokhoz osztatnak be ... ................. .................. 127,128

124. §. Az 1893. évi XIX. t.-cz. 58. §-ának (a végrehajtási ren
delet 118. §-ának) a végellátásra vonatkozó rendelkezése 
külön intézkedés tárgyát fogja képezni ... ... ... ... 128,166

Oldal
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Záróhatározatok .
Oldal

125. §. A közigazgatási bizottság részére az 1898. évi XIX.
t.-cz.-ben megállapított hatáskörnek gyakorlása. (Az 1898. 
évi XIX. t.-cz. 61. §-ának a törvény I. czimében foglalt 
rendelkezésekkel kapcsolatos része) ... ... ... ... 128, 167, 168

126. §. Az 1898. évi XIX. t.-cz.-ben szabályozott eljárással kap
csolatos beadványok és iratok bélyeg- és illetékmentesek.
(Az 1898. évi XIX. t.-cz. 60. §-a) .................. ... ... 12$, 167

127. §. Birtokosoknak erdőkezelési ügyben a m. kir. állami
erdőhivatalokhoz és m. kir. járási erdőgondnokságokhoz 
intézett s az előirt módon czimzett közönséges levelei 
portomentesek.
A m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdőgond
nokságok kötelesek a birtokosok által elkövetett posta
jövedéki áthágásról leletet felvenni s azt az illetékes 
m. kir. pénzügyi igazgatósághoz áttenni... ... . ... 128, 129

M in tá k  az 1898. évi X IX .  tö rv é n y c z ik k  é le tb e lé p te té s e  
tá rg y á b a n  k ia d o t t  1899. évi 15.217. s zám ú  fö ld m iv e lé s -  

ügyi m in is te r i  re n d e le th e z .

I. minta. Kimutatás az állami kezelésbe adandó erdőkről és
kopár területekről ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132, 133

II. minta. Felhívás ... ... ... ... ... ... .... ... ... 18—22
III. « Hirdetmény...........................  ... ... ................ . 23, 24
IV. « Az állam által kezelt erdők és kopár területek

nyilvántartása..................  ... ... ... ... ... ... ... 134, 135
V. minta. Kivetési lajstrom ... ... ........... ...................  136

VI. « Járuléki számfejtőkönyv ... ... ... ... .... ... 137
VII. ‘ « Rovancs ... ... ... ... ... ...  ............. 138

VIII. « Sommás számla ... ...  ...............  ... ... ... 139
IX. « Erdőkezelési járulék-könyvecske ... ... ... ... 141 — 143

A z  18 9 8 . év i X IX . t ö r v é n y c z ik k  ... .......................... 145—168
T a r t a l o m j e g y z é k .................................................-  ... 169-182
B e t ü s o r o s  t á r g y m u t a t ó  ...  ............... ... .. ... 183—212
H a t á r id ő -m u t a t ó  ... ...........  --- — — — — --- 213—220



Betüsoros tárgymutató.
(A §-ok, illetőleg a §-ok egyes pontjainak idézése után kitett számok 
azoknak az oldatoknak a számait jelentik, a melyeken az illető tárgy

feltalálható.)

Az állam által kezelt erdők és ko
pár területek nyilvántartása: 1.
nyilvántartás.

Adóhivatalok: 1. m. kir. adóhiva
talok.

Ajándékozás utján szerzett erdei a 
volt úrbéreseknek: 1 . volt urbé- 
resek.

Alapítványokhoz tartozó erdők, ha
szerződés alapján eddig is az ál
lam által kezeltettek, vagy lia ez 
az eset nem forog fenn, ha birto
kosaik az 1899. évi deczemberhó 
31-ig külön erdötisztet nem alkal
maznak, az állam kezelésébe át- 
adandók. 2 . §. f) p. 4., 5. és 1 0 . §.
f) p. 12. — Birtokosok azt a szán
dékukat, hogy külön erdőtisztet 
kivánnak alkalmazni, 1899. évi de- 
czember hó 31-ig bejelenteni kö
telesek. 24. §. b) p. 28.

— összeírása. 10. §. f) p. 12., 13.
— birtokosai szerződés alapján az ál

lam által nem kezelt erdeiket az 
állami kezelésbe önként átadhat 
ják. 13. §. «Felhívás» 1 . d) p. 2 0 .

— birtokosai az állami kezelés meg
szüntetését kérhetik. 40. §. 36.,
37. és 41. §. 37., 38., — mely idő
ben ? 40. §. 37. és 42. §. • 38. - 
miképen? 40. §. 37. és 43. §. 38.

— birtokosaira az állami kezelés kö
telezettsége hivatalból megszün

tetendő mely esetekben ? 3 4 . §. 
a), b) p. 33., 34.

Anyag- és pénzkezelés a birtokosok
feladrta s nem tartozik a m. kir. 
állami erdőhivatal teendői közé.
54. §. 76., 77.

Anyagi felelősséggel járó ügyek:
1 . vagyonkezelési ügyek. 

Anyagokat, melyek a kezelési teen
dők teljesítéséhez szükségesek, a 
birtokosok kötelesek szolgáltatni. 
77. §. 95. — és pedig kellő idő
ben. 78. §. 96.

— ha kellő időben a birtokosok nem 
szolgáltatják, eljárás. 83. §. 9 7 ., 
98. és 84. §. 98.

— melyek a gazdasághoz szüksége
sek, a m. kir. állami erdőhivata
lok és m. kir. járási erdőgondnoksá
gok, a birtokosoknak a felmerülő 
költségek viselésére vonatkozó kö
telezvényei alapján, beszerezhetik.
55. §. i) p. 82., 83.

Arány a jövedelmezőségi osztályok 
között: 1 . jövedelmezőség. 

Arányszámai a jövedelmezőségi osz
tályoknak: 1 . jövedelmezőség. 

Állami erdőliivatalok: 1. m. kir.
állami erdőliivatalok.

Állami erdőkezelés: 1. állami ke
zelés.

Állami kezelés az erdők és kopár 
területek állagával és hasznaival
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való rendelkezésre nem terjed ki. 
32. §. 32.

Állami kezelés megszüntetése hivatal
ból. 33. §. 33.; 34. §. 33—35.; 36. §. 
35.; 37. §. 36. és 38. §. 36.

— megszüntetése a birtokosok kérel
mére. 40. §. 36., 37.; 41. §. 37.,
38 . ; 42. §. 38.; 43. §. 38..; 44. §.
39. és 45. §. 39.

— iránt kötött szerződések (szerző' 
dést pótló jegyzőkönyvek, minis- 
téri rendeletek) helyébe az 1898. 
évi XIX. t.-cz. rendelkezései lép
nek. 116. §. 125. és 117. §. 125-

— megszüntetése esetében annak foly
tatása mely esetekben kérelmez
hető ? 33. §. 33. és 35. §. 35.

— megszüntetése esetén a kivetett 
járulékok leírása. 104. §. 113.

Állami kezelésbe átadandó erdők 
és kopár területek: a kis- és 
nagyközségeknek, vagyonközsé- 
geknek, volt úrbéreseknek, tör
vényhatóságoknak, törvényható
sági joggal felruházott városok
nak, rendezett tanácsú városok
nak, egyházi testületeknek, egy
házi személyeknek, köz- és magán
alapítványoknak, hitbizományok- 
nak, közbirtokosságoknak és rész
vénytársulatoknak az 1898. évi 
XIX. t.-cz. l.§-ának a—f) pontjai
ban említett erdei; továbbá az ál
lami kezelésre kötelezett erdők 
birtokosainak beerdősitésro kije
lölt kopár területei; végül az erdő
sítő társulatok által beerdősitendő 
kopárok. 2. §. 4., 5.

— meghatározása és nyilvántartása 
czéljából megoldandó feladatok.
7. §• 7.

— összeírása s erre határidő. 8 . §. 8 .
— összeírásánál közreműködnek.

8. § .  .8.

Állami kezelésbe átadandó erdők 
és kopár területek : összeírásánál 
felhasználandó adatok. 9 . §. 8 .

— összeírásánál figyelembe veendő 
szabályok. 1 0 . §. 8—13.

— meghatározása czéljából beszer
zendő adatok. 11. §. 13., 14.

— osztályba sorozása és az osztályok 
arányszámainak megállapítása. 
11. §. 14-16.

— összeírásáról készített kimutatás 
(I. minta) egyik példánya a kir. 
erdőfelügyelőségnek kiadandó, má
sik példánya a földmivelésügyi 
ministerhez felterjesztendő. Erre 
határidő. 12. §. 16., 17. és 15. §. 24.

— összeírásáról az érdekelt birtoko
sok a hozzájuk intézendő «Fel
ln vás» utján értesitendők. Erre 
határidő. 13. §. 17—22. — ennél 
közreműködnek. 13. §. 22.

— végleges meghatározása. 24. S-
28., 29. és 25. §. 29.

— tényleges átadására, illetőleg át
vételére határidők. 27. §. 30. és 
13. §. «Felhívás». 3. p. 22.

Állami kezelésbe, a birtokosok ké
relmére, átvehető erdők és ko
pár területek: a magántulajdont 
képező véderdők; továbbá a be- 
erdősitésre kijelölt kopár terüle
tek közül azok, melyek nincse
nek az állami kezelésre kötele
zett erdők birtokosainak tulajdo
nában; végül a beerdősitésre ki 
nem jelölt kopár területek. 3. §. 5.

— összeírása érdekében «Hirdetmény» 
(III. minta) adandó ki. 14. §. 
22 -2 4 .

Állami szolgálatba átvétele az erdő- 
tiszteknek : 1 . megszüntetett erdő
tiszti intézményeknél alkalmazott 
erdő tisztek.
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Átadása, illetőleg átvétele a m. kir. 
állami erdőhivatalok kezelésébe az 
erdőknek és kopár területeknek 
mily határidőkben történik? 26. §•
20., 30.; 27. §. 30. és 13- .§. «Fel
hívás-) 3. p. 22.

Átalányok öt évről öt évre érvénye
sek s megállapításukra a földmi- 
veléstigyi minister illetékes. 87. §• 
100.

— megállapítható legmagasabb ősz- 
szege. 87. §. 100.

— megállapítása iránt előterjesztés 
teendő a földmivelésügyi minis- 
terliez, a közigazgatási erdészeti 
bizottság által. Erre határidők. 
94. §. 105., 106. és 96. §. 107. 
megállapításának határideje és a 
megállapításra vonatkozó minis- 
tori határozatok közlése. 8 8 . §. 
101. és 97. §. 107.

Átmeneti időszak a birtokosok által 
íizetendő kezelési költségek tekin
tetében. 8 8 . §. a) p. 1 0 1 .

Átmeneti időszakra érvényes keze
lési költségek kivetésénél köve
tendő elvek. 89. §. 101 -103.

— kivetési lajstromának elkészítése
es beterjesztése 0 0 . §. 103. és
91. §. 104.

— kivetési lajstromának megállapi- 
tasa, szétküldése és a kivetésről 
értesítés. 92. §. 104.

— kivetése, ha azok az állami keze
lésbe vétel napjitól fizetendők. 
93. §. 104.

— kivetésének ideje. 92. ,§. 104. és 
93. §. 104.

— esedékessége és kamatmentessége.
106. §. 114.

— közadók módjára hajtatnak be.
107. §. 114.

— beszedésénél és behajtásánál,köny
velésénél és nyilvántartásánál,

a m. kir. adóhivatalok részé
ről követendő eljárás. 108. §. 
114-122.

Átlagos kivetési kulcs: 1 . kivetési 
kulcs.

Átszakadt (szomszédos idegen állam 
területére) erdők kezelése. 49. §. 
75. és 72. §. n) p. 93., 94.

Belügyi ministerrel egyetértésben a 
földmivelésügyi minister

— határoz a felett a kérdés felett, 
hogy a törvényhatóságoknak, tör
vényhatósági joggal felruházott vá
rosoknak és rendezett tanácsú vá
rosoknak erdei az állam kezelé
sébe atadandók-e, vagy nem ? 
5. §. 6 .
adhat engedélyt a kis- és nagy
községeknek, valamint a vagyon- 
községeknek arra, hogy legalább 
5.000 kát. holdnyi terjedelmű er- 
deiket saját erdőtisztjeikkel ke
zeltethessék. 6 . §. 6 . — Ezt az 
engedélyt visszavonhatja. 6 . §. 7 .

— megállapítja a m. kir. állami erdő
hivatalok hatósági teendőit. 71. §. 
92. és 72. §. 92—94.

Bélyeg- és illetékmentesek a birto
kosoknak az állami erdőkezeléssel 
kapcsolatos beadványai és iratai. 
13. §. «Felhívás» 4. p. 22. és 
126. §. 128. — kivéve a közös 
birtokosok és alkalmazottaik és 
más harmadik személyek közt 
létrejött jogügyleteket és az árve
rési jegyzőkönyveket. 126. §. 128.

Birtok-határ: 1 . határ.

Birtokosok az állami kezelésbe adandó 
erdők és kopár területek összeírá
sáról, észrevételeik megtehetése 
végett, «Felhívás» (II. minta) ut
ján értesitsndők. 13. §. 17 —22. ^
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Birtokosok a «Felhivás»-ra észrevé
teleiket mely határidőkig tehetik 
meg? 13. §. 18. és 24. §. 27., 28.

— kérelmére az állam kezelésébe át
vehető erdők és kopár területek. 
3. §. 5. és 14. §. «Hirdetmény»
23., 24. — Kérelem bármikor bead
ható. 14. §. «Hirdetmény» 24.— Ké
relem kellékei 14. §. «Hirdetmény» 
a)—e) p. 23., 24.

— az állami kezelés hivatalból való 
megszüntetése esetén annak foly
tatását mely esetben kérhetik? 
35. §. 35.

— közül kik kérhetik az állami ke
zelés megszüntetését ? 40. §. 36., 
37. és 41. §. 37., 38. — mely idő
ben ? 40. §. 37. és 42. §. 38. — mi
képen? 40. §. 37. és 43. §. 38.

'— függetlenül rendelkeznek az erdők 
és kopár területele állagával és 
hasznaival. 32. §. 32.

— a feladatukat képező teendőknek 
a m. kir. állami erdőhivatalra 
leendő átruházását kérhetik és 
miképen? 58. §. 84.

— meghatalmazottat kötelesek kije
lölni. 53. §. 76.

— erdei munkákat közvetlenül végre
hajtani kötelesek. 54. §. 76.

— feladatát képezi az anyag- és pénz
kezelés. 54. §. 77.

— erdővédelmet közvetlenül gyako
rolni kötelesek. 54. §. 77.

— teendői : birtokhatárok kijelölésé
nél, vitás határok kiegyenlitésé- 
nél, határok megjelölésénél és fen- 
tartásánál. 55. §. a) p. 77. — mér
nöki munkálatoknál és mérnöki 
jelek felállításánál stb. 55. §. b) p. 
77. — üzemtervi munkálatoknál. 
55. §. c) p. 78. — használatok 
kijelölésénél és foganatosításánál. 
55. §. d) p. 78., 79. — erdősítési

munkálatoknál. 55. §. e) p. 79. — 
használatok értékesítésénél és fel
osztásánál. 55. §. f)  p. 79., 80. — er
dei kihágási esetek bejelentésénél 
és elintézésénél, bő. §. g) p. 80., 
81. — erdőrendészeti áthágások 
bejelentésénél, bő. §. h) p. 81.

Birtokosok ha felvilágosítást, véle
ményt kérnek a m. kir. állami 
erdőhivataltól, milyen eljárást tar
toznak követni? 55. §. i) p. 
81—83.

— felelőssége a m. kir. állami erdő- 
hivatal intézkedéseinek nem tel
jesítése esetében. 56. §. 83.

— panaszt emelhetnek a m. kir. ál
mi erdőhivatalok, a m. kir. járási 

erdőgondnokságok és az ezek
nél alkalmazott erdőtisztek ellen. 
57. §. 83.

— kötelesek az erdőőrök és erdőszol
gák szolgálati és feg3relmi szabá
lyait megalkotni. 59. §. 84. és 
67. §. 90.

— kötelessége az erdöőrök és erdőszol
gák mulasztásai esetén. 69. §. 91.

- kötelessége az erdőőrök és erdő
szolgákra kirótt pénzbírság besze
désénél és beszállításánál. 59. §.85.

— részéről lerovandó természetbeni 
szolgáltatások. 77. §. 95. — ezek
ről kellő időben és módon való 
gondoskodás. 78. §. 96.; 79. §. 96.

■és 81. §. 97.
— szállás- és fuvar-szolgáltatás tel

jesítésére egyesülhetnek. 82. §. 97.
— jelentést tenni kötelesek, ha a ter

mészetbeni szolgáltatásokat kellő 
időben nem teljesíthetik. 83. §. 
97., 98.

— az államnak kezelési költség czi- 
mén törvényhatóságonkint évi áta
lányt fizetnek. 87. §. 100.

— panaszt emelhetnek az évi járulé-
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kok kivetése, beszedése és behajtása 
ellen. 109. §. 123. és 110. §. 123.

Birtokosok a kivetett járulékok 
elengedésére, vagy mérséklésére 
mikor tarthatnak igényt s annak 
kérelmezésénél mily eljárást tar
toznak követni? 112. §. 123., 124. 
és 113. §. 124.

Birtokosok feladatát képező teen
dők melyek ? 54. §. 76., 77.
— átruházása a m. kir. állami 
erdőhivatalra. 54. §. 77. és 58. §.
83., 84.

Büntettek az erdőőrök és erdőszol
gák részéről. 64. §. o) p. 88.

Csemetekertek kezelésénél a m. kir. 
állami erdőhivatalok hatósági 
teendői. 72. §. k) p. 93.

Csere utján szerzett erdei a volt úr
béreseknek : 1. volt úrbéresek.

Egyházi testületek és egyházi sze
mélyek erdei, ha szerződés alap
ján már az állam által kezeltet
nek, vagy ha ez az eset nem fo
rog fenn, ha birtokosaik az 1899. 
évi deezember hó 31-ig külön erdő- 
tisztet nem alkalmaznak, az állam 
kezelésébe átadandók. 2. §. f) p.
4., 5. és 10. §. f) p. 12. — Bir
tokosok azt a szándékukat, hogy 
külön erdötisztet kívánnak alkal
mazni, 1899. évi decz. hó 31-ig be
jelenteni kötelesek. 24. §. b) p. 28.

— erdeinek összeírása. 10. §. f) p.
12., 13.

— szerződés szerint nem az állam 
által kezelt erdekeit az állami ke
zelésbe önként átadhatják. 13. §. 
«Felhívás.» 1. d) p. 20.

— az állami kezelés megszüntetését 
kérhetik. 40. §. 36., 37. és 41. §.
37., 38. — mely időben ? 40. §. 37. 
és 42. §. 38. — miképen ? 40. §. 
37. és 43. §. 38.

Egyházi testületek és egyházi sze
mélyek erdeire az állami kezelés 
hivatalból megszüntetendő mely 
esetekben ? 34. §. a), b) p. 33., 34.

Elemi csapások károsításainak meg
akadályozásánál a m. kir. állami 
erdőhivatalok hatósági teendői. 
72. §. b) p. 92.

Első ötéves időszak tartama. 88. §. 
b) p. 101.

Elszállásoláshoz helyiség: 1. szállás.
Erdei érték- és árszabályok meg

állapításánál a m. kir. állami 
erdőhivatalok hatósági teendői. 
72. §. e) p. 92.

Erdei kihágások bejelentésénél és el
intézésénél a birtokosok teendői. 
bő. §. g) p. 80., 81.

— elintézésénél a m. kir. állami erdő- 
hivatal teendői. 48. §. g) p. 74. 
megakadályozásánál, kiuyomozá- 
sánál és bejelentésénél az erdő- 
őrök és erdőszolgák teendői a 
szolgálati szabályokban mogálla- 
pitandók. 64. §. d) p. 87.

.— eseteiben az érték, kár és kár
térítés megállapításánál, a kezelése 
alá nem tartozó erdőknél, a m. kir. 
állami erdőhivatalok hatósági 
teendői. 72. §. f) p. 92., 93.

Erdei kihágási bíróságok szakértői 
véleményt a m. kir. állami erdő
hivataloktól a közigazgatási er
dészeti bizottság utján kérhetnek. 
72. §. f) P- 92., 93.

Erdei munkák közvetlen végrehaj
tása a birtokosok feladata s ez nem 
tartozik a m. kir. állami erdőhiva
tal teendői közé. 54. §. 76., 77.

Erdei rovatos napló vezetésére vo
natkozó szabályok az erdőőrök és 
erdőszolgák szolgálati szabályza
tába felveendők. 64. §. c) p. 87.
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Erdöfelügyelöség: 1. kir. erdőfel- 
ilgyelöség.

Erdögondnokságok (járási, várme
gyei, kerületi): 1. járási erdőgond- 
nokságok.

Erdögondnokságok (m. k ir.): 1. m. 
kir. erdőgondnokságok (szerződő
sök alapján szervezettek). 

Erdögondnokságok (in. kir. járási):
l. ni. kir. járási erdőgondnokságok. 

Erdöliivatalok (m. kir.): 1. m. kir.
erdőhivatalok (szerződések alapján 
szervezettek).

Erdöliivatalok (m. kir. állami): 1.
m. kir. állami erdő hivatalok. 

Erdő-illetősége a volt úrbéreseknek:
1. volt urbéresek.

Erdők nyilvántartási törzskönyvé
nek az állam által kezelt erdők 
és kopár területek nyilvántartásá
val nem egyező adatai kiigazitan- 
dók. 31. §. 32.

Erdökezelési járulék - könyvecske
mintája (IX. minta) 1 í 1 —143. 

Erdő őri jelvény viselésére vonatkozó 
szabályok az erdőőrök és erdő-, 
szolgák szolgálati szabályzataiba 
felveendők. 64. §. c) p. 87. 

Erdööri szervezetek, melyek már lé
tesítve vannak, továbbra is ér
vényben maradnak. 61. §. 85.

— újból létesítendők az 1899. évi 
deczember hó 31-ig azokban a 
törvényhatóságokban, hol az erdő
őrzés még szervezve nincs. 62. §. 
86. és 68. §. 91.
kiegészítése, vagy módosítása 
iránt javaslat a m. kir. állami 
erdöhivatal részéről. 65. §. 88. és 
66. §. 89.

— kiegészítése, vagy módosítása 
iránt javaslat a közigazgatási er
dészeti bizottság részéről. 61. §.
85., 86. és 68. §. 91.

Erdööri szervezetek az erdőőrök 
és erdőszolgák szolgálati szabá
lyaiba befoglalandók. 64. §. a) 
p. 86. 87.

— időnkinti megvizsgálása a köz- 
igazgatási erdészeti bizottság ré
széről. 61, §. 85., 86.

Erdöörök és erdőszolgák szolgálati 
és fegyelmi szabályaira vonatkozó 
tervezet elkészítése és a birtoko
soknak való bemutatása a m. kir. 
állami erdőhivatal feladata. Eljá
rás. 63. §. 86. ; 65. §. 88. : 66. §.
88., 89. és 67. §. 89., 90. 
szolgálati és fegyelmi szabályai
nak megalkotása és jóváhagyás 
végett való beterjesztése a birto
kosok kötelessége. Eljárás. 59. §. 
84.

— szolgálati szabályainak magában 
kell foglalnia: az erdőőrzés szer
vezetét. 64. §. a) p. 86., 87. — 
az erdőőrök és erdőszolgák alkal
maztatásának kellékeit. 64. §. b) 
p. 87. — az erdőőrök és erdőszol
gák jogait és kötelességeit. 64. §.
c) p. 87. — az erdőörök és erdő
szolgák részletes szolgálati teen
dőit. 64. §. d) p. 87.

— fegyelmi szabályaiban meg kell 
állapítani: a kisebb szolgálati hi
bákat. 64. §. ej p. 87. — a rend
büntetés fokozatait és a rendbün
tetés alkalmazására jogosultakat. 
64. §. f) p. 87. — a fegyelmi vét
ségeket. 64. §. g) p. 88. — a fe
gyelmi bíróságot 64. §. h) p. 88.
— a egyelmi vizsgálatnál köve
tendő eljárást. 64. §. i) p. 88. -
— a fegyelmi büntetéseket és 

azok fokait. 64. §. kJ p. 88. — a 
megengedett jogorvoslatot. 64. §. 
I) p. 88. — a felfüggesztésre vo
natkozó intézkedéseket. 64. §. m)
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p. 88. — a fegyelmi Ítéletek 
végrehajtására vonatkozó intéz
kedéseket. 64. §. n) p. 88. — a 
bűntettek, vétségek, kihágások ese
tében teendő intézkedéseket. 6*. §. 
o) p. 88. — a szolgálatból fe
gyelmi eljárás mellőzésével való 
elbocsájtás okait. 64. §. p) p. 88.

Erdőőrök és erdőszolgák szolgálati 
és fegyelmi szabályainak jóvá
hagyása, vagy hivatalból való meg
állapítása, a közigazgatási erdé
szeti bizottság részéről. 59. §. 84. 
és 67. §. 90.

- szolgálati és fegyelmi szabályai
nak jóváhagyás végett való fel- 
terjesztése a földmivelésiigyi mi- 
nisterhez. 68. § .91 .

- számának, kerületeinek és alkal
mazásuk feltételeinek meghatáro
zása. 61. §. 85.
jóváhagyott szolgálati és fegyelmi 
szabályainak alkalmazása. 59. §. 
84.; 69. §. 91. és 70. §. 91. 
minősítése a szolgálati szabályok
ban inegállapitandó. 64. §. b) p. 87. 
eskületótelére vonatkozó szabályok 
a szolgálati szabályzatba felveen
dők. 64. §. c) p. 87.

— fegyverviselésére és fegyverhasz
nálatára vonatkozó szabályok a 
szolgálati szabályzatba felveen
dők. 64. §. c) p. 87. — mily mó
don ? 67. §. 89.
fegyelmi eseteiben megengedett 
jogorvoslat a fegyelmi szabályok
ban megállapítandó. 64. §. I) p. 88.

Erdőrendészeti áthágások felderíté
sénél és bejelentésénél a m. kir. 
állami erdőhivatal teendői. 48. §. 
h) p. 74.

— tényállásának megállapításánál a 
m. kir. állami erdőhivatal ható
sági teendői. 72. §. cl) p. 92.

Erdőrendészeti áthágások bejelen
tésénél a birtokosok teendői. 55. §. 
h) p. 81.

— bejelentésénél az erdőőrök és erdő- 
szolgák teendői a szolgálati sza
bályokban megállapitandók. 64. §. 
cl) p. 87.

Erdörendészeti hatóság illetékessé
géhez tartozó ügyekben a m. kir. 
állami erdöhivatalok csak felvi
lágosításokat adhatnak a birtoko
soknak. 55. §. i) p. 82.

— ezimére a m. kir. állami erdőhi
vataloknál és m. kir. járási erdő- 
gondnokságoknál beadott kérel
mei, beadványai a birtokosoknak. 
55. §. i) p. 82.

Erdősítés foganatosítása a birtoko
sok kötelessége s ez nem tarto
zik a m. kir. állami erdőhivatal 

. teendői közé. 54. §. 77.
— munkálatánál a m. kir. állami 

erdőhivatal teendői. 48. §. e) p. 74.
— munkálatánál a birtokosok teendői. 

55. §. e) p. 79.
Erdősítési telepek kezelésénél a m. 

kir. állami erdőhivatalok hatósági 
teendői. 72. §. k) p. 93.

Erdősítő társulatok által beerdösi- 
tendö kopár területek az állam 
kezelésébe átadandók. 2. §. g) p. 
5. — Ezekre a kopár területekre az 
1879. évi XXXI. t. ez. hatálya 
kiterjesztetik. 4. §. 5. — az állami 
kezelés hivatalból megszüntetendő 
mely esetekben ? 34. §. e) p. 34.

— által beerdősitendő kopár terüle
tek összeírása. 10. §. g) p. 13.

Erdőtiszteknek az állami szolgá
latba való átvétele : 1. megszün
tetett erdőtiszti intézményeknél 
alkalmazott erdőtisztek.

Erdőtiszti intézmények (községi stb. 
erdők kezelésére az 1899. évi ju-
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lius hó 1-je előtt szervezettek) 
mikor szűnnek meg ? 118. §. 125., 
126. ; 119. §. 126. és 120. §. 126.

Erdőtiszti intézmények megszünte
tése esetén a személyzetnek az 
államszolgálatba való átvétele. 
121. §. 127. és 122. §. 127.

— megszüntetése esetén a személy
zet további alkalmazása. 118. §. 
126.; 119. §. 126.és 123. §. 127., 128-

— - megszüntetése esetén irattár, lel
tár stb. átadása. 119- §. 126. és
120. §. 126., 127.

Erdővédelem közvetlen gyakorlása 
a birtokosok kötelessége s ez nem 
tartozik a m. kir. állami erdőhi
vatal teendői közé. 54. §. 77.

Esedékessége a járulékoknak. 106. §. 
114

Éjjeli szállás : 1. szállás.
Értékesítése a fa és más termékek

nek a birtokosok kötelessége. 54. §. 
77.

— a birtokosok teendői e tekintetben. 
55. §. d) p. 78., 79. és 55. §. f) 
p. 79., 80.

— a m. kir. állami erdőhivatalok 
teendői e tekintetben. 48. §. f) 
p. 74.

Észrevételei a birtokosoknak a «Fel- 
hivás»-ra: 1. panasz.

Évi átalányok: 1. átalányok.
Évi járulékok : 1. járulékok.
Faértékesités : 1. értékesítés.
Fa raktározása: 1. raktározás.
Faszállitás: 1. szállítás.
Fater inelés : 1. termelés.
Fegyelmi szabályok, az erdőőröket 

illetők : 1. erdőőrök és erdőszolgák.
Fegyelmi vétségek az erdőőrök és 

erdőszolgák fegyelmi szabályzatai
ban megállapitandók. 64.§. g) p. 88. 
bíróság (I. és II fokú) az erdő
őrök és erdőszolgák fegyelmi sza

bályaiban megállapitandók. 64. §. 
h) p. 88.

Fegyelmi vizsgálatnál követendő el
járás az erdőőrök és erdőszolgák 
fegyelmi szabásaiban megállapí
tandó. 64. §. i) p. 88.

— büntetések és azok fokai az erdő
őrök és erdőszolgák fegyelmi sza
bályaiban megállapitandók. 64. §. 
k) p. 88.

— Ítéletek végrehajtására vonatkozó 
intézkedések az erdőörök és erdő
szolgák fegyelmi szabályaiban 
megállapitandók. 64. §. n) p. 88.

- eljárás megindítása a közigazga
tási erdészeti bizottság részéről 
az erdőőrök ellen. 59. §. 85. és 
70. §. 91.

Fegyverviselésre és fegyverhaszná
latra vonatkozó szabályok az erdő
őrök és erdőszolgák szolgálati sza
bályzatába felveendők. 64. §. c) p. 
87. — mily módon? 67. §. 89.

Felebbezés: 1. panasz.
Felfüggesztése az erdőőröknek és 

erdőszolgáknak. 64. §. m) p. 88.
Felhívás (II. minta) intézendő a köz- 

igazgatási erdészeti bizottság által 
á birtokosokhoz észrevételeiknek 
az összeírás ellen való meglehe
tőse végett. Erre határidő. 13. §. 
17—22. — ennél közreműködnek. 
13. §. 22.

Földmivelésügyi minister belügyi 
ministerrel egyetértésben határoz 
a felett a kérdés felett, hogy a 
törvényhatóságoknak, törvényha
tósági joggal felruházott városok
nak és rendezett tanácsú váro
soknak erdei az állam kezelésébe 
átadandók-e, vagy nem ? 5. §. 6.

— belügyi ministerrel egyetértésben 
engedélyt adhat a kis- és nagy
községeknek és vagyonközségek-
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nek arra, hogy legalább 5.000 kát. 
holdnyi terjedelmű erdeiket sa
ját erdőtisztjeikkel kezeltethessék. 
6. § .6 . — ezt az engedélyt vissza
vonhatja 6. §. 7.

Földmivelésiigyi minister belügyi 
ministerrel egyetértésben meg
állapítja az állami erdőhivatalok 
hatósági teendőit. 71. §. 92. és 
72. §. 92—9Í.

— intézkedik az állami kezelésnek 
hivatalból való megszűntetése iránt. 
33. §. 33.; 37. §. 36. és 38. §. 36.

— megszüntetheti az állami kezelést 
a birtokosok kérelmére. 40. §. 36., 
37.; 41. §. 37., 38. és 45. §. 39.

— megállapítja a m. kir. állami 
erdőhivatalok szervezetét, számát, 
székhelyeit és kerületeit. 47. §. 
(1. §.) 40. — ezt módosíthatja. 47. §. 
(4. §•) 70.

— kinevezi és beosztja a m. kir. ál
lami erdőhivatalok és a m. kir. 
járási erdőgondnokságok személy
zetét és gyakorolja felettük a 
fegyelmet. 47. §. (5. §.) 70., 71.

— megállapítja a m. kir. állami erdő
hivatalok általános szolgálati sza
bályait, szolgálati utasítását, ügy
rendjét és időszaki munkaterveit.
47. §. (8. §.) 71.

— elrendelheti a gyámság és gond
nokság alatt állók erdeinek a 
m. kir. állami erdőhivatal által 
leendő kezelését és értékesítését. 
72. §. h) p. 93.

— a m. kir. állami erdőhivataloknak 
a közigazgatás körében előforduló 
erdészeti szakteendők teljesítésére 
megszabott hatáskörét bővítheti. 
72. §. I) p. 93.

— engedélyt adhat az erdőtisztek
nek magánmunkálatok teljesíté
sére. 86. §. 100.

Földmivelésüg-yi minister átruház
hatja a birtokosok feladatát képező 
teendők teljesítését a m. kir. 
állami erdőhivatalra. 54. §. 77. és 
58. §. 84. — az erre adott engedélyt 
visszavonhatja. 117. §.125.

— megállapítja az évi átalányokat s 
azokat az állami költségvetésben 
előirányozza. 87. §.100. és 88:§. 101.

— előirányozza a m. kir. állami erdő
hivatalok szükségleteit az állami 
költségvetésben. 87. §. 100.

— határozatai az átalányok megál
lapítása ügyében s azok közlése 
a közigazgatási erdészeti bizott
sággal. 97. §. 107.
járulékok újból való kivetését meg
engedheti, illetőleg elrendelheti,
105. §. 114.

— véderdőkre és kopár területekre 
kivetett járulékokat mérsékelheti, 
vagy elengedheti. 111. §. 123. és 
115. §. 124

- szolgálattétolre beosztja a meg
szüntetett erdőtiszti intézmények
nél alkalmazva volt és az állami 
szolgálatba átvett erdötiszteket. 
119. §. 126. és 123. §. 127., 128.

Fuvar (hátas ló) az erdőtisztek ré
szére, a község határán belül, a 
birtokosok által szolgáltatandó. 
77. §. 95. — és pedig kellő időben 
é3 módon. 78. §. 96. és 79. §. 96, 
a birtokosoktól mikor követelhető ? 
79. §. 96.

— szolgáltatás teljesítésére a birto
kosok egyesülhetnek. 82. §. 97. 
ha kellő időben nem szolgáltat
ható, birtokosok jelentést tenni kö
telesek. 83. §. 97., 98.

— mikor szerzendő be közvetlenül 
az erdőtisztek által ? 84. §. 98.

— költségei birtokosok mulasztása 
esetén. 85. §. 98., 99.
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Fuvar (hátas ló) szolgáltatás mó
dozatairól a közigazgatási erdé
szeti bizottság szabályrendeletet 
alkothat. 82. §. 97.

— a birtokosok terhére csak az illető 
község határán belül használható. 
80. §. 96.

Fuvardíj a birtokosoknak mikor fize
tendő ? 80. §. 96.

Gazdasági eszközöket a m. kir. ál
lami erdőhivatalok és m. kir. járási 
erdőgondnokságok, a birtokosok
nak a felmerülő költségek viselé
sére vonatkozó kötelezvényei alap
ján, beszerezhetik. 55. §. i) p.82.,83.

Gazdasági jelek fentartásánál az 
erdőőrök és erdőszolgák teendői a 
szolgálati szabályokban megálla- 
pitandók. 64. §. d) p. 87.

Gazdaságnál szükséges anyagok: 1. 
anyagok.

Gazdaságnál szükséges szerek: 1. 
szerek.

Gondnokság alatt állók erdeinek ke
zelésénél és értékesítésénél a m. 
kir. állami erdő hivatalok ható
sági teendői. 72. §. h) p. 93.

Gyámhatóság a gyámság és gond
nokság alatt állók tulajdonában 
levő erdők kezelésére és értéke
sítésére a m. kir. állami erdőhi
vataloktól szakértői véleményt 
kérhetnek a közigazgatási erdé
szeti bizottság utján. 72. §. h) p. 93.

— a gyámság és gondnokság alatt 
állók tulajdonában levő erdőknek 
a m. kir. állami erdőhivatalok 
által leendő kezelését és értéke
sítését kérhetik a földmivelésügyi 
ministertől. 72 §. h) p. 93.

Gyámság alatt állók erdeinek keze
lésénél és értékesítésénél a m. 
kir. állami erdöhivatalok hatósági 
teendői. 72. §. h) p. 93.

Hasznaival és állagával az állam 
kezelésbe vett erdőknek és kopár 
területeknek a birtokosok függet
lenül rendelkeznek 32. §. 32.

Használatok foganatosítása a birto
kosok kötelessége s ez nem tar
tozik a m. kir. állami erdőhivatal 
teendői közé. 55. §. d) p. 78., 79.

— kijelölésénél és felügyeleténei a 
m. kir. állami erdőhivatal teendői.
48. §. d) p. 74.
kijelölésénél és foganatosításánál 
a birtokosok teendői. 55. §. d) p.
78., 79.

— értékesítésénél és felosztásánál a 
m. kir. állami erdőhivatal teendői.
48. §. f) p. 74. —- a birtokosok 
teendői. 55. §. f) p. 79., 80.

Határ jeleinek elkészítése a birtoko
sok kötelessége. 54. §. 76., 77.

— kijelölésnél, megjelölésnél és fen- 
tartásnál a m. kir. állami erdő
hivatal teendői. 48. §. a) p. 73. — 
birtokosok teendői. 55. §. a) p. 77. 
fentartásánál az erdőőrök és erdő- 
szolgák teendői a szolgálati sza
bályokban megállapitandók 64. §.
d) p. 87.

Határidők: 1. határidőmutatót.
Határőrizeti utasítás (a magyar-ro

mán határegyezmény alapján ki
adott) a m. kir. állami erdőhiva
talok és m. kir. járási erdőgondnok
ságok által szigorúan megtartandó.
49. §. 75. és 72. §. n) p. 93., 94.

Hatóságok a birtokosokhoz intézett
s az állami kezelést érdeklő rende
lteiket a m. kir. állami erdöhi- 
vatallal közölni tartoznak. 52. § 76.

Hatósági rendeletek közlése: 1. ha
tóságok.

Hatósági teendői a m. kir. állami 
erdőhivataloknak: 1. m. kir. ál
lami erdöhivatalok.
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Hátas ló : 1. fuvar.
Helyiség- az erdőtisztek elszálláso

lására : 1. szállás.
Helyszíni szemlék tarthatók a volt 

úrbéresek legelő-illetőségét képező, 
vagy ajándékozás, vétel, csere, 
vagy más jogczimen birtokukba 
jutott erdők talajminőségének meg- 
állapitása érdekében. 10. §. c) p. 
10. és 13. §. «Felhivás« 1. b) p. 19.

— költségei 13. §. «Felhívás» 1. b) p. 
19. és 18. §. 25.

°  .í
— kiknek közreműködésével tartan

dók meg ? 18. §. 25.
— elrendelése. 17. §. 25. és 18. §. 25.
Hirdetmény (III. minta) teendő közzé

a közigazgatási erdészeti bizottság 
részéről az állami kezelésbe a bir
tokosok kérelmére átvehető erdők 
és kopár területek összeírása ér
dekében. 14 §. 22—24.

Hitbizományokhoz tartozó erdők, 
ha szerződés alapján eddig is az 
állam által kezeltettek, vagy 
amennyiben ez az eset nem forog 
fenn, ha birtokosaik az 1899. évi 
deczember hó 31-ig külön erdő
tisztet nem alkalmaznak, az állam 
kezelésébe átadandók. 2. § .  f)  p.
4., 5. és 10. §. f)  p. 12. — Birtoko
sok azt a szándékukat, hogy külön 
erdőtisztet kivannak alkalmazni, 
1899. évi deczember hó 31-ig be
jelenteni kötelesek. 24. §. b) p. 28.

— összeírása. 10. §. /)  p. 12., 13.
— birtokosai szerződés alapján nem 

az állam által kezelt erdei két az 
állami kezelésbe önként átadhat
ják. 13. §. «Felhívás» l.d) p. 20.

— birtokosai az állami kezelés meg
szüntetését kérhetik. 40. §. 36., 
37. és 41. §. 37., 38. — mely 
időben ? 40. §. 37. és 42. §. 38. — 
miképen ? 40. §. 37. és 43. §. 38.

Hitbizományokhoz tartozó erdők
birtokosaira nézve az állami ke
zelés kötelezettsége hivatalból 
megszüntetendő mely esetekben ? 
34. §. a), b) p. 33., 34.

Hivatalfőnökök kik lehetnek a m. kir. 
állami erdőhivataloknál ? 47. §. 
(6. §.) 71.

— irodatartási átalányokkal láttat
nak el. 47. §. (13. §.) 73.

Idegen állam területére átszakadt 
erdők kezelése. 49. §. 75. és 72. §. 
n) p. 93., 94.

Illeték-mentesség: 1. bélyeg- és ille
ték-mentesség.

Iroda-helyiségek. 47. §. (13. §.) 72., 73.
lrodatartási átalányok. 47. §. (13. §.) 

73.
Irodai teendők ellátása 47. §. (7. §.) 71.
Járási erdőgondnokságok (m. kir.): 

1. m. kir. járási erdögondnokságok.
Járási (vármegyei, kerületi) erdő

gondnokságok által kezelt erdők 
és kopár területek 1899. évi julius 
hó 1-én az állam kezelésébe át
adandók. 27. §. c.) p. 30.

— közegei közreműködni tartoznak: 
az összeírás foganatosításánál 8. §. 
8. — a «Felhívás»-bán foglalt kimu
tatás kitöltésénél. 13. §. 22. — az 
összeírás érdekében elrendelt hely
színi szemléknél. 18. §. 25. — a 
kir. erdőfelügyelőségnek a birto
kosoktól beérkező beadványokra 
vonatkozó javaslatainak megtéte
lénél. 20. §. 26. — az első öt éves 
időszakra szóló átalány megálla
pítása iránt teendő közigazgatási 
erdészeti bizottsági előterjesztés 
adatainak összegyűjtésénél és össze
állításánál. 95. §. 107.

— elkészítik és beterjesztik az át
meneti időszakra szóló kezelési 
költségekre vonatkozó kivetési

13
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lajstrom  tervezetét. 90. §. 103. és 
91. § . 104.

Járási (vármegyei, kerületi) erdő- 
gondnokságok ■ m egszűnnek az 
1899. évi jnlius hó 1-én. 120. §. 
126.

—  irattárának, leltárának stb. átadása.
120. §. 126 ., 127.

—  szem élyzete, az erdőgondnokság  
m egszűnése után, m ely esetben 
vehető át az állam  szolgálatáb a?
121. §. 127. és 122. §. 127.

—  szem élyzetének további a lkalm a

zása az erdőgondnokság m egszű

nése után. 118. § . 125., 126. és 
123- §. 127., 128.

Járási erdőőrök : 1. erdőörök.

Járási erdötisztek állami szolgá
latba való átvétele: 1. m egszűn
tetett erdőtiszti intézm ényeknél 
alkalm azott erdőtisztek.

Járulékok fizetésére nézve a birtokos 
személyében történt változás ese
tében alkalm azandó szabályok
39. § . 36.

—  fizetésének kötelezettsége az állam i 
kezelés tényleges m egszüntetésével 
egyidejűleg m egszűnik. 39. §. 36.

—  az állam i kezelés tényleges m eg 
szüntetésének idejéig fizetendők. 
46. §. 40 .

—  kivetése a közigazgatási erdészeti 
bizottság feladata. 98. §. 108.

—  kivethető legm agasabb összege. 

99. §. 108.
—  kiszám ításánál követendő eljárás. 

101. §. 1 0 9 — 111. és 102. § . 111.
—  kivetéséről a kivetési lajstrom  

tervezetét a m. kir. állam i erdő
hivatal készíti el. Beterjesztésre  
határidő.100. §. 108., 109. és 103. §.

111., 112.
—  a kivetési lajstrom ba kiegyenlített 

összegeikkel Írandók be. 102. § .1 1 1 .

Járulékok kivetési lajstrom ának m eg

állapítása a k özigazgatási erdé
szeti bizottság részéről, szétküldése  
s a kivetésről értesítés. Erro határ
idők. 103. §. 111., 112.

—  utólagos kivetése. 104. §. 112., 113..
—  leírása az állam i kezelés m e g 

szüntetése esetén. 104. §. 113.
—  m ódosítása. 105. §. 113.
—  újból való kivetése, ha az utóla

gosan kivetett és leirt járulékok  
összegei között nagyobb különbség- 
m utatkozik. 105. §. 114.

—  m érséklésére, vag y  elengedésére, 
véderdőknél, v a g y  kopár terüle
teknél, a birtokosok mikor tart

hatnak igényt ? 112. § . 123., 124.
—  mérséklése, v ag y  elengedése a föld- 

m ivelésügyi m inister hatásköréhez  

tartozik. 111. § . 123. és 115. §. 
124. —  ennek kérelmezésénél a 
birtokosok részéről követendő eljá
rás. 113. §. 124. —  a kérelm ek fel- 
terjesztésénél a közigazgatási erdé
szeti bizottság részéről követendő  
eljárás. 113. §. 124. és 114. §. 124.

—  m ilyen időtartamra vetendők ki ?

105. §. 113.

—  m ily  részletekben s m ely  időbeli 
esedékesek? 106. §. 114.

—  m ily  határidőkig fizethetők kam at

mentesen ? 106. §. 114.

—  után m ely időtől kezdve szedhetők  
be az 5 % -o s  késedelmi kamatok ?

106. §. 114.

—  közadók m ódjára hajtandók be.

107. §. 114.

—  beszedésénél és behajtásánál, köny
velésénél és nyilvántartásánál a 
m . kir. adóhivatalok részéről köve
tendő eljárás. 108. §. 1 1 4 — 122.

—  kivetésére vonatkozó közigazga
tási erdészeti bizottsági határoza
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toknak avégreh ajtását a birtokosok  
részéről a kivetés ellen beadott pa

nasz nem függeszti fel. 109. §. 123.

Járulék-könyvecske m intája. (IX . 
m inta.) 1 4 1 — 143.

Járuléki számfej tök önyv m intája  
(V I. m inta.) 137 .

Jegyzőkönyvek, m elyek az állam i 
kezelésre vonatkozólag a törvény  
életbelépése előtt fe lv é te tte k : 1. 
szerződés.

—  m ely ek  n yilván os árverésnél fel

vétettek, b élyeg- és illeték-kötele

zettség alatt állanak. 126. §. 128.

Jogorvoslat: 1. panasz.

Jogügyletek a m. kir. állam i erdő- 
hivatalok és m . kir. járási erdő- 
gondnokságok által a birtokosok  
n evében, a birtokosok felh atalm a

zása alapján sem  köthetők. 55. §. 
i) p. 82 .

—  m elyek a közös birtokosok és 
alkalm azottaik és m ás harm adik  
szem élyek közt létrejöttek bélyeg- 
és illeték-kötelezettség alatt á lla 
nak. 126. §. 128.

Jövedelmezőség tekintetében az á l

lam i kezelésbe átadandó erdők és 
kopár területek osztályokba soro- 
zandók a k özigazgatási erdészeti 
bizottság által s az osztályok kö

zött felállítandó arány m egállapí
tandó. 11. § . 1 4 — 16.

Jutalmat a m . kir. állam i erdőhiva

talok és m . kir. járá si erdőgond

nokságok közegei az állam i k e

zeléssel kapcsolatosan teljesített 
teendőikért a birtokosoktól nem 

csak nem  követelhetnek, de el sem  
fogadhatnak. 86. § . 99 .

Kamatmentessége a járulékoknak.
106 . §. 114.

Kerületei a m . kir. állam i erdőhiva

taloknak és m . kir. járási erdő

gondnokságoknak. 47 . § . (1 . 2. § .)  
4 0 — 70. —  E zeknek m ódosítása. 
47 . § . (4 . §.) 70.

Kerületi erdögondnokság: 1. járási 
erdőgondnokság.

Kezelési átalányok: 1. átalányok.
Kezelési járulékok : 1. járulékok.

Kezelési költségek az átmeneti idő
szakra : 1. átm eneti időszakra ér
vén yes kezelési költségek.

Kezelési költségek az öt év^s idő
szakokra : 1. átalányok.

Kezelési költségátalányok: 1. á ta 

lányok.
Kezelési költség-járulékok: 1. járu 

lékok.

Kezelési teendői a m . kir. á llam i 
erdőhivataloknak és m . kir. járási 
erd őgon dn okságokn ak : 1. m . kir. 
állam i ordöhivatalok.

Kezelési teendőknél szükséges anya
gok : 1. anyagok.

Kezelési teendőknél szükséges sze
rek : 1. szerek.

Késedelmi kamatok az átm eneti idő

szakra szóló kezelési költségek és 
a járulékok után m ely időtől kezdve  
fizetendők ? 106 . §. 114.

Kézi munkaerő a birtokosok által 
szolgáltatandó. 77. § . 95 . —  és 
pedig kellő időben és m egfelelő  

m ódon. 78 . §. 96 .
—  ha kellő időben és m egfele lő  m ó

don a birtokosok nem  bocsátják  
rendelkezésre, eljárás. 83 . § . 9 7 ., 
98. és 84 . §. 98 .

Kihágások az erdőőrök és erdőszol

g ák  részéről. 64. § . o) p. 88 .
Kihágások (erdei) :1. erdei kihágások.
Kir. erdöfeliigyelőség az összeírás

nál közrem űködni tartozik . 8. §. 8 .

—  összeírásra vonatkozó kim utatást  
(I. m inta) kiegészíteni s az igy  
kiegészített kim utatás adatainak

13*
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m egállapítása iránt javaslatot tenni 
köteles. 16. § . 24 ., 25.

Kir. erdöfelügyelöség összeírás érde
kében elrendelt helyszíni szemléken  
hivatalból részt venni tartozik.

18. § . 25.

—  összeírásra vonatkozólag a birto
kosoktól beérkező beadványok el
intézésére teendő javaslatainál 
m ily  eljárást követ ? 19. §. 26. 
—  kik segédkeznek e teendőknél ? 
20. §. 26.

—  az állam  által kezelt erdők n yil
vántartását m e gv izsg álja , h elyes
bíti és pótolja. 29. §. 31.

—  kivetési lajstrom  tervezetét az 
átm eneti költségekre vonatkozólag  
m ely esetben köteles elkészíteni 
és beterjeszteni? 90. § . 103.

Kis-községek erdei az á llam  kezelé

sébe átadandók. 2. § . a) p. 4.
—  erdeinek összeírása 10. §. a) p. 8.
—  legalább 5 .000  k. holdnyi terje

delmű erdeiknek saját erdőtisztjük  
által leendő kezeltethetését kérel
m ezhetik a földm ivelésiigyi m i- 
ministernél az 1899. évi de ez em 
ber hó 31-ig . 6. § . 6 . ;  10. § . a) p.

8 .,' 9 . ;  13. §. «F elh ívás» 1. a) p.

19. és 24. § . a) p. 28.

—  5 .000  k. holdnál kisebb erdeiknek  
az összeirt területek közül való  
törlését m ikor kérhetik. 13. §. «F e l

hívás» 1. a) p. 19.
—  legalább 5 .000  k. holdnyi erdejükre 

nézve az állam i kezelés m egszün
tetését kérhetik. 40. §. 36 ., 37. és 
4 1 . § . 37 ., 38. —  m ely időben ?
40. § . 37. és 42 . § . 38. —  miképen ? 
6. §. 6 . ;  40. §. 37. és 43. §. 38.

—  erdeire az állam i kezelés hivatal

ból m egszüntetendő m ety esetek
ben ? 34. §. a), b) p. 33., 34.

K is -k ö zség ek  erdötisztjeinek az á llam 
szolgálatba való átvétele s to

vábbi alkalm azása. 118. § . 125., 
1 2 6 . ;  120. § . 1 2 6 .;  121. §. 1 2 7 . ;
122. § . 127 . és 123. §. 127 ., 128.

—  által szervezett külön erdőtiszti in

tézm ények m egszűnése s irattárá
nak stb. átadása. 120. § . 126 ., 127.

—  m inisteri engedély alapján külön 
kezelt erdeit a m . kir. állam i 
erdőhivatalok óvenkint m e gv izs

gálni kötelesek. 6. §. 6. és 72. §. 
m) p. 93.

K iv e té si k u lc s , m ely szerint a keze
lési költségek az. átm eneti idő

szakra fizetendők. 91. § . 104.
—  átlagos, m ely szerint a tényleges  

kivetési kulcsok kiszámitandók.

101. §. 109. —  Ennek a kulcs
nak a kiszám ítása. 101. §.

109., 110.
—  tényleges, m ely szerint a járulé

kok az öt éves időszakokra fize

tendők. 101. §. 109. —  Ennek a 
kulcsnak a kiszám ítása. 101. §.
109., 110. —  Ezek a kivetési la j
stromba változatlanul Írandók be.

102. § ’. 111.

K iv e té si la js tr o m  tervezetét az átm e
neti kezelési költségekre vonatkozó
lag  kik tartoznak elkészíteni, m iké

pen és m ely határidőig ? 90. § . 103. 
és 91. §. 104.

—  tervezetét az öt éves időszakokra  
vonatkozólag a m. kir. állam i 
erdőhivatal miképen készíti el ? 
Határidők a beterjesztésre. 100. §.

108 ., 1 0 9 .; 1 0 1 .§ .1 1 1 . és 1 0 3 .§ . 111.
—  m egállapítása és szétküldése az 

átm eneti időszakot illetőleg. 92. §. 
104. I

—  m egállapítása és szétküldése az öt 
éves időszakokat illetőleg. Határ

idők. 103. §. 111 ., 112.
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Kivetési lajstrom a kiszám ított tény

leges kivetési kulcsokat változat
lanul, az ezekkel kiszám ított já 

rulékokat ellenben kiegyenlített  
összegeikkel tünteti fel. 102. § . 111.

—  m in tája  (V . m inta) 136.

Kopár területek, m elyek  a beerdő- 
sitésre kijelöltettek és az állam i 
kezelésre kötelezett erdők birto

kosainak tulajdonát képezik , az 
állam  kezelésébe átadandók. 2. §.

g) p. 5. —  E zekre a kopár terü 

letekre az 1879. évi X X X I .* t .  ez. 
17. §-án ak  hatálya kiterjesztetik. 
4 . § . 5. —  Ezekre az állam i ke

zelés hivatalból m egszüntetendő  
m ely esetekben ? 34. §. a), cl) p.
3 3 ., 34.

—  összeírása. 10. § . g) p. 13.

—  m elyek m ég nem  jelöltettek ki, 
de kijelölésük iránt az eljárás m ár  
m egindittatott, összeírhatok. 10. §. 
g) p. 13. —  Ezeknek állam i k e

zelésbe vétele 13. §. «Felh ívás»  
1. e) p. 21. —  E zeknek összeírása  
ellen felszólam lás a v ég leg es k i

je lölésig  lehetséges. 24 . §. c) p. 28 .
—  az összeirt területek közül m ikor  

törülhetők. 13. § . «F e lh ív á s»  1.

e) p. 20.

—  m elyek m ég nem  jelöltettek  ki 
* beerdősitésre, a birtokosok kérel

m ére az á llam  kezelésébe átv eh e

tők. 3. § .  c) p .  5 .  —  K érelem  bárm i

kor beadható 14. §. «H irdetm ény»  
24. —  K érelem  kellékei. 14. § . «H ir

detm ény» a)-e) p. 23 ., 24. —  E zek a 
kopár területek az á llam i kezelésbe 
átvétel esetén terv  szerint beerdő- 
sitendők s azontúl m int véderdők, 
v a g y  feltétlenül fentartandó erdők  
kezelendők. 4 . §. 6. —  E zeknél 
az állam i kezelés m egszüntetése  
kérelm ezhető. 40 . §. 36 ., 37 . és

41 . §. 3 7 ., 38 . —  m ely  időben ?

40 . §. 37. és 42 . ■§. 68 . - -  m iké

pen ? 40. §. 3 7 . és 43. §. 38 . —  
E zekre az állam i kezelés h iv a ta l

ból m egszüntetendő m ely  eset

ben ? 34. § . h) p. 35.
Kopár területek, m elyek beerdősi

tésre kijelö ltettek  és az állam i 
kezelésre kötelezett erdők birtoko

sainak tulajdonát nem  képezik, a  
birtokosok kérelm ére az á llam  ke

zelésébe átvehetők. 3 . § . b) p. 5. —  
K érelem  bárm ikor beadható. 14. §. 
«H irdetm ény» 24. —  K érelem  kellé

kei. 14. §. «H irdetm ény» a) — e) p. 23., 
24. —- Ezek a kopár területek az á l

lam i kezelésbe átvétel esetén terv  
szerint beerdősitendők s azontúl 
m int véderdők, v a g y  feltétlenül feu- 
tartandó erdők kezelendők. 4. §. 6. — 
Ezeknél az állam i kezelés m egszü n 

tetése kérelm ezhető. 40 . §. 36., 37. és

41 . §. 3 7 ., 38 . —  m ely időben ? 40 . §. 
37 . és 4 2 . § . 38 . —  m iképen ? 40. §• 
37. és 43 . §. 38 . —  E zekre az 
á llam i kezelés hivatalból m e g 

szüntetendő m ely  esetben ? 34 . §• 
g) p. 35.

—  kijelölésénél és h atárvonalaiknak  
kitűzésénél a m . kir. á llam i erdő

h ivatalok hatósági teendői. 72. §. 

9) P- 93.
—  kivetett járulékainak m érséklése, 

v a g y  elengedése. 111. § . 1 2 3 . ;  
112. § . 123., 1 2 4 . ;  113. § . 124. 
és 115. § .1 2 4 .

Kopár területek, m ely ek  az erdősítő  
társulatok által beerdősitendők: 
1. erdősítő társulatok.

Költség-átalányok: 1. á talán yok .
Költség-járulékok : 1. járulékok.

Közadók m ódjára hajtatnak  be a já 
rulékok és az átm eneti időszakra ki

v etett kezelési költségek. 107. §. 114.
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Közadókra vonatkozó szabályok al
kalmazása. 39. §. 36.

Köz-alapitványok: 1. alapítványok.
Közbirtokossági erdők, ha szerződés 

alapján eddig is az állam által 
kezeltettek, vagy ha ez az eset 
nem forog fenn, ha birtokosaik 
az 1899. évi deczember hó 31-ig 
külön erdőtisztet nem alkalmaz
nak, az állam kezelésébe átadan- 
dók. 2. §. f) p. 4., 5. és 10. §.
f) p. 13. — Birtokosok azt a szán
dékukat, hogy külön erdőtisztet 
kívánnak alkalmazni, bejelenteni 
kötelesek 1899. évi deczember hó 
31-ig. 24. §. b) p. 28.

— erdők összeírása. 10. §. f) p. 12., 13.
— erdők, melyek szerződés alapján 

nem az állam által kezeltetnek, 
az állami kezelésbe önként átad
hatók. 13. §. «Felhívás» 1. d) p. 20.

— erdők birtokosai az állami kezelés 
megszüntetését kérhetik. 40. §.
36., 37. és 41. §. 37., 38. — mely 
időben ? 40. §. 37. és 42. §. 38. 
— miképen ? 40. §. 37. és 43. §. 38.

— erdőkre az állami kezelés hivatal
ból megszüntetendő mely esetek
ben ? 34. §. a), b) p. 33., 34.

Közigazgatási bizottságnak az 1898. 
évi XIX. t.-cz.-ben megállapított 
hatáskörét a közigazgatási erdé
szeti bizottság gyakorolja. 125. §.
128.

Közigazgatási erdészeti bizottság
összeírni tartozik az állami keze
lésbe átadandó erdőket és kopár 
területeket 1899. évi junius hó 
1-éig. 8. §. 8.

— az erdők osztályba sorozásánál és 
az arányszámok megállapításánál 
milyen eljárást követ? 11. §. 
1 4 -1 6 .

Közigazgatási erdészeti bizottság
összeírásról kimutatást készíteni 
(1. I. minta 132., 133.. old.) és 
egyik példányát az erdőfelügyelő
ségnek kiadni, másik példányát 
pedig a földmivelésiigyi minis- 
terhez felterjeszteni köteles. Erre 
határidő. 12. §. 17. és 15. §. 24.

— összeírásról az érdekelt birtokoso
kat «Felhívás» (II. minta) utján 
értesíteni tartozik. Határidő. 13. §. 
17 -2 2 .

— az összeírás érdekében «Hirdet- 
mény»-t (III. minta) köteles ki
adni. Határidő. 14. §. 22—24.

— birtokosoknak az összeírásra vo
natkozó beadványait kiadja az 
erdőfelügyelőségnek. 15. §. 24.

— az összeíráshoz szükséges adatok 
beszerzése iránt szükség esetén in
tézkedni köteles. 16. §. 25.

— az összeírás érdekében szük-éges 
helyszíni szemlék megtartása iránt 
intézkedni tartozik. 18. §. 25.

— eljárása a birtokosok összeírásra 
vonatkozó beadványainak elinté
zésénél és a hozott határozatok 
felterjesztésénél. 21. §. 26., 27.; 
22. §. 27. és 23. §. 27. — A fel- 
terjesztés határideje. 23. §. 27.

— által a határidőn túl beérkező be
adványok elintézésénél figyelembe 
veendő szabályok. 24. §. 27—29.

— intézkedni tartozik az összeírásra 
vonatkozó kimutatásnak kiigazí
tása iránt és intézkedik az erdők
nek és kopár területeknek az állam 
kezelésébe való átadása iránt. 
25. §. 29. és 26. §. 29., 30.

— intézkedni köteles az erdő-nyilván- 
tartások kiegészítése, illetőleg ki
igazítása iránt. 30. §. 31., 32. és 
31. §. 32.
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Közigazgatási erdészeti bizottság 
az állami kezelésnek hivatalból 
való megszüntetése iránt javas
latot köteles tenni a földmi velés- 
ügyi ministernek. 37. §. 36. — a 
ministeri határozatról a birtokost 
értesíteni tartozik. 38. §. 36. 
az állami kezelésnek a birtokosok 
kérelme alapján leendő megszün
tetése iránt javaslatot tartozik 
tenni a földmivelósügyi minister
nek. 42. §. 38. és 44. §. 39. — a mi
nisteri határozatról a birtokost ér
tesíti. 45. §. 39.

—  a birtokosokhoz intézett s az állami 
erdőkezelést érdeklő rendeletéit 
közölni tartozik a m. kir. állami 
erdőhivatallal. 52. §. 76.

—  birtokosoknak a feladatukat ké
pező teendőknek az állami erdő
hivatalra leendő átruházására vo
natkozó kérelmei elintézésénél mily 
eljárást követ ? 58. §. 84.

— eljárása az erdőőrök és erdőszolgák 
szolgálati és fegyelmi szabályai
nak jóváhagyásánál, illetőleg jóvá
hagyás végett való felterjesztésé
nél és hivatalból való megállapí
tásánál. 59. §. 84., 85.; 67. §. 89., 
90. és 68. §. 91.

— eljárása az erdőőrök és erdőszolgák 
jóváhagyott szolgálati és fegyelmi 
szabályainak a birtokosok részéről 
való be nem tartása esetén. 59. §.
84., 85. és 70. §. 91.

— a közigazgatás körében előforduló 
erdészeti szakteendők közül me
lyeknek teljesítésére hívhatja fel a 
m. kir. állami erdőhivatalokat ? 
71. §. 92. és 72. §. a—l) p. 92., 93.

— a m . kir. állami erdőhivataloknak 
a hatósági teendők teljesítésénél 
felmerült költségekről, továbbá a 
birtokosok mulasztása folytán a

fuvarra és szállásra fordított költ
ségekről beterjesztett számlái alap
ján intézkedni tartozik a felszámí
tott összeg megállapítása, 'behaj
tása és beszállítása iránt. 75. §. 
94. és 85. §. 99.

Közigazgatási erdészeti bizottság
szabályrendeletet adhat ki a bir
tokosokat terhelő szállás- és fuvar
szolgáltatás módozatairól. 82. §. 97.

— intézkedni köteles, ha a birtokosok 
a természetbeni szolgáltatásokat 
nem bocsátják időre és kellőképen 
rendelkezésre. 84. §. 98.

— teendői az erdőőri szervezetek 
idönkinti megvizsgálásánál, módo
sításánál, újból való létesítésénél. 
61. §. 85., 86. és 62. §. 86.

— intézkedni tartozik megfelelő őr
zése iránt a közösen alkalmazott 
erdőőrök és erdőszolgák kerü
leteibe még be nem osztott erdők
nek. 61. §. 86.

— az átmeneti költségekre vonat
kozó kivetési lajstromot megálla
pítani, a ministeri számvevőségnek 
és a m. kir. adóhivataloknak meg
küldeni s a kivetésről a birtoko
sokat értesíteni köteles. 92. §. 104.

—• az állami kezelésbe vétel napjától 
kezdve fizetendő átmeneti költsé
gek kivetésénél mikép jár el ? 
93. §. 104.

— átalányok megállapítása iránt elő
terjesztést tenni köteles a föld- 
mivelésügyi ministerhez. Erre ha
táridők. 94. §. 105., 106. és 96. §.
107. — Az ehhez szükséges ada
tokat kik tartoznak összegyűjteni 
és beszolgáltatni ? 95. §. 107. és 
96. §. 107.

— járulékokat kivetni tartozik. 98. §.
108.
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Közigazgatási erdészeti bizottság
a járulékokra vonatkozó kivetési 
lajstromot megállapítani, a minis- 
téri számvevőségnek és a m. kir. 
adóhivataloknak megküldeni és a 
kivetésről a birtokosokat értesíteni 
köteles. Erre határidők. 103. §.
111., 112.

— járulékok utólagos kivetésénél mi
kép jár el? 104. §. 112., 113.

— járulékok leírásánál az állami ke
zelés megszüntetése esetén mikóp 
jár el ? 104. §. 113.

— járulékok mérséklésénél, vagy elen
gedésénél a véderdők és kopár terü
leteket illetőleg mikép jár el? 104. §. 
113.; 113. §. 124. és 114. §. 124.

— járulékok módosításánál, illetőleg 
újból való kivetésénél mikép jár 
el? 105. §. 113., 114.

— minősíteni tartozik az állami szol
gálatba való felvételért folyamodó 
járási, városi stb. erdőtiszteket s 
a folyamodványok ügyében elő
terjesztést köteles tenni a földmi- 
velésügyi ministerhez. 122. §. 127.

Közigazgatási erdészeti bizottság 
elnöke az összeírásra vonatkozó 
kimutatás (I. minta) egyik pél
dányát ülésen kívül kiadni köte
les az erdőfelügyelőnek. 15. §. 24.

— a birtokosoknak az összeírásra vo
natkozó beadványait ülésen kívül 
kiadni tartozik az erdőfelügyelő
ségnek. 15. §. 24.

— az összeíráshoz szükséges adatok 
beszerzése és az összeírás érdeké
ben szükséges helyszíni szemlék 
megtartása iránt ülésen kívül in
tézkedhetik. 17. §. 25.
vagy helyettese halasztást nem tűrő 
esetekben ülésen kívül intézked- 

, hetik. 125. §. 128.

Közigazgatási hatóság illetékességé
hez tartozó ügyekben a m. kir. 
állami erdőhivatal csak felvilágo
sítással szolgálhat a birtokosok
nak, 55. §. i) p. 82.

— czimére a m. kir. állami erdőhi
vataloknál és a m. kir. járási 
erdőgondnokságoknál beadott ké
relmei, beadványai a birtokosok
nak. 55. §. i) p. 82.

— a m. kir. állami erdőhivataloktól,, 
a közigazgatási erdészeti bizott
ság utján, erdészeti ügyekben, vé
leményt kérhet s a m. kir. állami 
erdőhivatal ennek megfelelni tar
tozik. 72. §. i) p. 93.

Közigazgatás körében előforduló 
erdészeti szakteendök: 1. m. kir. 
állami erdőhivatalok hatósági 
teendői.

Községek : 1. kis-községek.
Legelő-illetősége a volt úrbéresek

nek : 1. volt úrbéresek.
Lelet postajövedéki áthágásoknál. 

127. §. 129.
Magán-alapitványok: 1. alapítványok.
Magán-munkálatok (az állami keze

léssel egyáltalában össze nem 
függő munkálatok) teljesítésének 
kérelmezése a m. kir. állami erdő
hivatal által. 86. §. 99. 100.

Magán-véderdők : 1. véderdők.
Magyar-román határegyezmény alap

ján kiadott határőrizeti utasítás 
rendelkezéseit a m. kir. állami 
erdőhivatalok és a m. kir. járási 
erdőgondnokságok szigorúan meg
tartani kötelesek. 49. §. 75. és 
72. §. n) p. 93., 94.

Meghatalmazott képviseli a birtoko
sokat a m. kir. állami erdőhiva
tallal szemben. 53. §. 76.

Meghatározása véglegesen az állami 
kezelésbe átadandó erdőknek és
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kopár területeknek. 24. §. 28., 29. 
és 25. §. 29.

Megszüntetett erdötiszti intézmé
nyeknél alkalmazott erdőtisztek 
további alkalmazása. 118. §. 125.> 
'126.; 119. §. 126. és 123. §.127., 128.

— alkalmazott erdőtisztek mely eset
ben vehetők át az állam szolgá
latába? 121. §. 127. és 122. §. 127.

— alkalmazott erdőtisztek minősitóse 
az állami szolgálatba való felvé
telért való folyamodás esetén. 
122. §. 127.

Megszüntetése az állami kezelésnek
hivatalból mely esetekben ? 33. §. 
33. és 34. §. 33—35. — mely időben ? 
33. §. 33. és 36. §. 35. — mily eljárás 
mellett ? 35. §. 35.; 37. §. 36. és 
38. §. 36. — a birtokosok kérelmére 
mely esetekben és mely időben ? 
40. §. 36., 37. és 41. §. 37., 38. — 
mily eljárás mellett ? 42. §. 38.; 
43. §. 38.; 44. §. 39. és 45. §. 39. 

Megszüntetése egyes erdötiszti in
tézményeknek 118. §. 125., 126.; 
119. §. 126. és 120. §. 126. — 
ezeknél az irattár, leltár stb. át
adása. 120. §. 126., 127. — az 
ezeknél alkalmazott személyzet
nek az államszolgálatba való át
vétele. 121. §. 127. és 122. §. 127. 
— és további alkalmazása. 118. §.
125., 126.; 119. §. 126. és 123. §.
127., 128.

Mérnöki jelek felállítása és fentar- 
tása a birtokosok kötelessége s ez 
nem tartozik a m. kir. állami erdő
hivatal teendői közé. 55. §. b) p. 77.

— fentartásánál az erdőőrök és 
erdőszolgák teendői a szolgá
lati szabályokban megállapitandób. 
64. §. d) p . 87.

Mérnöki munkálatok teljesítésénél 
a m. kir. állami erdőhivatal teen

dői. 48. §. b) p. 73. — a birtoko- 
sek teendői. 55. §. b) p. 77.

Mérnöki munkálatok az erdőrendé
szeti áthágások tényállásának meg- 
állapitásánál a m. kir. állami 
erdőhivatalok által teljesitendők 
a közigazgatási erdészeti bizott
ság felhívására. 72. §. d) p. 92.

M. kir. adóhivatalok eljárása az át
meneti kezelési költségek és az 
évi járulékok könyvelésénél, nyil
vántartásánál, beszedésénél és be
hajtásánál. 108. §. 114— 122.

M. kir. állami erdöhivatalok szük
ségleteinek megállapítása, előirá- 
nyozása és fedezése. 87. §. 100.

— összeírás érdekében elrendelt hely
színi szemléken részt venni tar
toznak. 18. §. 25.

— segédkezni kötelesek a kir. erdő- 
felügyelőségnek a birtokosoktól 
az összeírásra vonatkozólag be
érkező beadványoknak elintézése 
iránt teendő javaslatainak szer
kesztésénél. 20. §. 26.

— összeállítani tartoznak «Az állam 
által kezelt erdők és kopár terü
letek nyilvántartását». 28. §. 30. 
és 29. §. 31.

— közegei az állami kezelésbe vett 
erdők és kopár területek állagá- 
és hasznaival való rendelkezés 
tekintetében csupán felvilágosí
tást nyújthatnak és csak véle
ményt adhatnak a birtokosoknak.. 
32. §. 32.

— szervezete (székhelyei, kerületei 
és személyzete). 47. §. (1. 2. §.) 
40—70.

— számának, székhelyeinek és kerü
leteinek módositása. 47. §. (4. §.) 70.

— főnökei kik lehetnek ? 47. §. 
(6. §•) 71.
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-M. kir. állami erdöhivatalok irodai 
teendőinek ellátása. 47. §. (7. §.) 71.

—  személyzetének létszáma, fizetési- 
osztályai, javadalmazása, beosz
tása és szolgálati és fegyelmi te
kintetben való alárendeltsége. 47. §. 
(5. és 8. §.) 70.. 71.

—  irodai helyiségei. 47. §. (13. §.)
72., 73.

—  főnökeinek irodatartási átalányai. 
47. §. (13. §.) 73.

—  működésüket az 1899. évi Julius 
hó 1-én kezdik meg. 47. §. 
(14. §.) 73.

—  szolgálati szabályai, szolgálati uta- 
sitása, ügyrendje, munkatervei.
47. §. (8. §.) 71.

—  kezelési teendői: a birtokhatárok 
kijelölésénél, megjelölésénél és 
fentartásánál. 48. §. a) p . 73. — 
mérnöki munkálatoknál 48. §. 
b) p . 73. — üzemtervi munkála
toknál. 48. §. c) p . 74. — hasz
nálatok kijelölésénél és feltigye-1 
lésénél. 48. §. d) p .  74. — erdő- j 
sitési munkálatoknál. 48. §. e) p. 
74. — használatok értékesítésé- | 
nél és felosztásánál. 48. §. f) p. 
74. — erdei kihágási esetek el
intézésénél. 48. §. g) p . 74. — erdő
rendészeti áthágások felderítésé
nél és bejelentésénél. 48. §. h) p .  74.

— felvilágosítással szolgálnak és vé
leményt adnak a birtokosoknak.
48. §. i) p. 74.

—  teendői Romániába vagy más 
szomszédos országba átszakadt te
rületeken. 49. §. 75. és 72, §. n) p.
93., 94.

—  teendőiket a fenálló törvények, 
szabályok stb. szerint kötelesek 
teljesíteni s ezeken a korlátokon 
belül a birtokosok kívánságait figye
lembe venni tartoznak. 50. §. 76.

M. kir. állami erdöhivatalok tör
vénytől, szabályoktól stb. a bir
tokosok egyenes kívánságára sem 
térhetnek el. 51. §. 76.

— teendői az erdei munkák közvet
len végrehajtására, az anyag- és 
pénzkezelésre és az erdővédelem 
közvetlen gyakorlására nem ter
jednek ki. 54. §. 76., 77.

— az erdőrendészeti, vagy közigaz
gatási hatóság illetékességéhez 
tartozó ügyekben csak felvilágo
sítást adhatnak a birtokosoknak. 
55. §. i) p. 82.

— az erdőrendészeti, vagy közigaz
gatási hatósághoz czimzett s hoz
zájuk beadott Írásbeli kérelmeit, 
beadványait a birtokosoknak, in
dokolt vélemény kíséretében, be
terjesztik az illetékes hatósághoz. 
55. §. i) p. 82.

— halasztást nem tűrő sürgős ese
tekben a birtokosok szóbeli meg
keresésére, vagy szükség esetén 
a nélkül is eljárhatnak a birto
kosok nevében az 1897. évi 3.252. 
számú földmivelésügyi ministeri 
körrendelet figyelembe vételével. 
55. §. i) p. 82.

— üzleti s más anyagi felelősséggel 
járó vagyonkezelési ügyekben 
csak tanácscsal szolgálhatnak a 
birtokosoknak. 55. §. i) p. 82.

— szerződéseket, vagy más jogügy
leteket a birtokosok nevében a 
birtokosok felhatalmazása alapján 
sem köthetnek. 55. §. i) p. 82.

— a gazdaságban szükséges anyago
kat, szereket, eszközöket, a bir- - 
tokosoknak a felmerülő költségek 
viselésére vonatkozó kötelezvénye 
alapján, beszerezhetik. 55. §. i) p.
82., 83.
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-M. kir. állami erdöhivatalok az
erdőőrök és erdőszolgák szol
gálati és fegyelmi szabályainak 
tervezetét elkészíteni s a birtoko
soknak bemutatni kötelesek. Ha
táridő. 63. §. 86. ; 65. §. 88. ; 
66. §. 88., 89. és 67. §. 89., 90.

—  javaslatot tehetnek a fenálló 
erdőőri szervezetek módosítása, 
vagy kiegészítése iránt. 65. §. 88. 
és 66. §. 89.

— az erdőőrök és erdőszolgák szol
gálati és fegyelmi szabályainak 
a fegyverviselésre és fegyver- 
használatra vonatkozó részét mi
kép kötelesek tervezni ? 67. §. 89.

— kerületükben a közigazgatás kö
rében előforduló erdészeti szak
teendőket is (a m. kir. állami 
erdőhivatal hatósági teendői) tel
jesíteni kötelesek. 71. §. 92.

—  hatósági teendői, miket a köz- 
igazgatási erdészeti bizottság fel
hívására tartoznak teljesíteni: a 
véderdők kijelölésénél, határvo
nalaiknak kitűzésénél és hasz
nálati terveinek elkészítésénél.
72. §. a) p. 92. — erdei rovarok 
és elemi csapások károsításainak 
megakadályozásánál. 72. §. b) p. 
92. — törvénybe ütköző erdőke
zelésre elrendelt tilalom végre
hajtásánál. 72. §. c) p. 92. — az 
erdőrendészeti áthágás tényállá
sának megállapításánál. 72. §.
d) p. 92. —• az erdei érték- és 
árszabályok megállapításánál 72. 
§. e) p. 92. — a kezelésük alá 
nem tartozó erdőkben és kopár 
területeken elkövetett erdei kihá
gások eseteiben az érték, kár és 
kérterités megállapításánál. 72. §.
f) p. 92., 93. — a kopár terüle
tek kijelölésénél és határvona

laiknak kitűzésénél, 72. §. g) p. 
93. —  a gyám ság és gondnokság 
alatt állók tulajdonában levő er
dők kezelésénél és értékesítésé
nél. 72. §. h) p. 93. —  a köz- 
igazgatási hatóságoknak erdészeti 
ügyekre vonatkozó megkeresései
nek elintézésénél. 72. §. i) p. 93. 
—  törvényhatósági, vagy állami 
költségen, vagy pedig hatósági felü
gyelet alatt álló alapokból létesített 
csemetekertek és erdősítési tele
pek kezelésénél. 72. §. k) p. 93.

M. kir. állami erdöhivatalok hatósági 
teendői, miket a közigazgatási erdé
szeti bizottság külön felhívása nél
kül is teljesíteni kötelesek: a
kis- és nagyközségeknek ministeri 
engedély alapján külön kezelt erdei
nek megvizsgálásánál. 6. §. 6. 
és 72. §. m) p. 93. —  a m agyar
román határőregyezmény alapján 
kiadott határőrizeti utasítás ren-* 
delkezéseinek teljesítésénél. 49. §. 
75. és 72. §. n) p. 93., 94.

—  hatósági teendőinek teljesítésénél 
a m . kir járási erdőgondnokságok 
közreműködni tartoznak. 73. §. 94.

—  által hatósági teendőinek a ki
tűzött határidőig nem teljesithe- 
tése esetén követendő eljárás. 
74. §. 94.

—  hatósági teendőinek teljesítésénél 
felmerült költségeinek felszám i- 
tása. 75. §. 94. és 76. § 95.

—  közegeinek eljárása tervbe vett 
kiszállásuknak a birtokosokkal 
való előzetes közlésénél és a ki
szállásnak a birtokosok kérelmére 
leendő elhalasztásánál. 78. §. 95., 
96. és 83. §• 98.

—  közegei fuvart (hátaslovat) mikor 
követelhetnek a birtokosoktól?

79. §. 96.
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M. kir. állami erdöliivatatlok közegei 
a fuvart (hátaslovat) a birtokosok 
terhére csak az illető község ha
tárán belül használhatják. 80. §. 96.

—  közegei fuvardijat mikor kötelesek 
fizetni a birtokosoknak ? 80. §. 96.

— közegei fuvarról és szállásról 
mikor gondoskodnak közvetlenül s 
a felmerülő költségeiket mikép 
számítják fel ? 84. §. 98. és 85. §. 
9 8 , 99.

—  eljárása abban az esetben, ha 
a birtokosok a megjelölt kézi 
munkaerőt, anyagokat, szereket 
egyáltalában nem, vagy nem 
megfelelő módon bocsátják ren
delkezésre. 84. §. 98.

—  közegei az állami kezeléssel kap
csolatosan teljesített teendőikért 
a birtokosoktól, az őket törvény 
szerint kötelező természetbeni 
szolgáltatásokon kívül, semmiféle 
más szolgáltatást nemcsak nem 
követelhetnek, de el sem fogad
hatnak.' 86. §. 99.

—  közegei magán-munkákat csak 
külön ministeri engedély alapján 
teljesíthetnek. 86. §. 99., 100.

—  az átmeneti kezelési költségekre 
vonatkozó kivetési lajstrom ter
vezetét (ha az 1899. évi jú 
lius hó 1-éig még nem készült 
volna el) elkészíteni és beterjesz
teni tartoznak. Határidő. 90, §. 103.

—  a második és későbbi öt éves 
időszakokra érvényes átalányok 
megállapítása iránt a közigazga
tási erdészeti bizottság által teendő 
előterjesztéshez szükséges adato
kat összegyűjteni és beszolgál
tatni kötelesek. 96. §. 107.

—  az öt éves időszakokra szóló já 
rulékok kivetésére vonatkozó ki

vetési lajstrom tervezetét elké
szíteni és beterjeszteni kötelesek. 
Határidők. 103. §, 111.

M. kir. állami erdöhiyatalok szer
vezésével megszűnnek az ál
lami kezelésbe vett erdők és ko
pár területek kezelésére az 1899.- 
évi julius hó 1-je előtt szerve
zett erdőtiszti intézmények. 118. §. 
125.
eljárása postajövedéki áthágások 
megállapítása esetén. 127. §. 129.

M. kir. erdöhiyatalok és m. k ir, 
erdögondnokságok (szerződések 
alapján szervezettek) az össze- 
irásnál közreműködni tartoznak.
8. § . 8.

—  a «Felhivás»-ban foglalt kimutatás- 
kitöltésénél közreműködni köte
lesek. 13. §. 22.

— közegei hivatalból résztvenni tar
toznak az összeírás érdekében el
rendelt helyszíni szemléken. 18. §. 
25.

- -  segédkezni kötelesek az erdőfel
ügyelőségnek a birtokosoktól az 
összeírásra vonatkozólag beérkező
beadványok elintézését illető javas
latainak megtételénél. 20. §. 26.

— által kezelt erdők és kopár terü
letek az 1899. évi julius hó 1-én 
adandók át a m. kir. állami erdő- 
hivatalok kezelésébe.. 27. §. b) p. 30.

—  elkészítik és beterjesztik az. 
átmeneti időszakra szóló kivetési 
lajstrom tervezetét. 90. §. 103. és 
91. §. 104

—  közreműködni tartoznak az első- 
ötéves időszakra érvényes áta
lány megállapítása iránt teendő 
közigazgatási erdészeti bizottsági 
előterjesztéshez szükséges adatok 
összegyűjtésénél és összeállításá
nál.. 95. §. 107.
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3/1. kir. erdöhivatalok és m. kir. 
erdögondnokságok (szerződések 
alapján szervezettek) megszűnnek 
az 1899. évi juliushó 1-én. 119.§. 126.

—  személyzetének a m. kir. állami 
erdőhivatalokhoz és m. kir. járási 
erdőgondnokságokhoz való beosz
tása. 119. §. 126.

— leltárának, irattárának stb. át
adása. 119. §. 126.

3/L. kir. járási erdögondnokságok
közegei az állami kezelésbe vett 
erdők és kopár területek állagával 
és hasznaival való rendelkezés te
kintetében csupán felvilágosítást 
nyújthatnak és csak véleményt ad
hatnak a birtokosoknak. 32. §.32.

—  szervezete (székhelyei és kerü
letei). 47. §. (1. 2. §.) 40—70.

—  számának, székhelyeinek és kerü
leteinek módosítása. 47. §. (4. §.) 70.

—  vezetői kik lehetnek? 47. §. (6. §.) 71.
—  irodai teendőinek ellátása. 47. §. 

(7. §.) 71.
—  hatásköre. 47. §. (10. 11. §.) 72.
—  érintkezése a birtokosokkal és a 

hatóságokkal. 47. §. (12. §.) 72.
—  irodahelyiségei. 47. §. (13. §.) 72., 73.
—  vezetőinek iroda-tartási átalányai. 

47. §. (13. §.) 73.
— működésüket az 1899. évi julius 

hó 1-én kezdik meg.47. §.(14. §.) 73.
—  kezelési teendői: 1. m. kir. állami 

erdőhivatalok kezelési teendői. 
(48. §. 73., 74.)

—  teendői Romániába, vagy más 
szomszédos országba átszakadt 
területeken. 49. §. 75. és 72. §. 
n) p. 93., 94.

—  teendőiket a fenálló törvények, 
szabályok stb. szerint kötelesek 
teljesíteni s ezeken a korlátokon 
belül a birtokosok kívánságait figye
lembe venni tartoznak. 50. §. 76.

M. kir. járási erdögondnokságok
törvénytől, szabályoktól stb. a bir
tokosok egyenes kívánságára sem  
térhetnek el. 51. §. 76.

—  teendői az erdei munkák közvet
len végrehajtására, az anyag- és 
pénzkezelésre és az erdővédelem 
közvetlen gyakorlására nem ter
jednek ki. 54. §. 76., 77.

—  az erdőrendészeti, vagy közigaz
gatási hatóság illetékességéhez 
tartozó ügyekben csak felvilágo
sítást adhatnak a birtokosoknak. 
55. §. i) p. 82.

—  az erdőrendészeti, vagy közigaz
gatási hatósághoz czimzett s hoz
zájuk beadott Írásbeli kérelmeit, 
beadványait a birtokosoknak, in
dokolt vélemény kíséretében, be
terjeszteni kötelesek a felettes m. 
kir. állami erdőhivatalhoz. 55. § 
i) p. 82.

—  halasztást nem tűrő sürgős ese
tekben a birtokosok szóbeli m eg
keresésére, vagy szükség esetén 
a nélkül is eljárhatnak a birtoko-

* sok nevében az 1897. évi 3.252. sz. 
földmivelésügyi ministeri körren
delet figyelembe vételével. 55. §. 
i) p. 82.

—  üzleti s más anyagi felelősséggel 
járó ügyekben csak tanácscsal szol
gálhatnak a birtokosoknak. 55. §. 
i) p. 82.

—  szerződéseket, vagy más jogü gy
leteket a birtokosok nevében a 
birtokosok felhatalmazása alapján 
sem köthetnek. 55. §. i) p. 82.

—  a gazdaságban szükséges anyago
kat, szereket, eszközöket, a bir
tokosoknak a felmerülő költségek 
viselésére vonatkozó kötelezvénye 
alapján, beszerezhetik. 55. § i) p.

82., 83.
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M. kir. járási erdőgondnokságok a
m. kir. állami erdőhivatalok ható
sági teendőinek teljesítésénél közre
működni tartoznak. 73. §. 94. —  
erre vonatkozó költségeiket mikép 
számítják fe l? 75. §. 94. és 76. §.95.

— közegeinek eljárása tervbe vett 
kiszállásuknak a birtokosokkal való 
előzetes közlésénél és a kiszállás
nak a birtokosok kérelmére leendő 
elhalasztásánál. 78. §. 95., 96. és 
83. §. 98.

—  közegei fuvart (hátaslovat) mikor 
követelhetnek a birtokosoktól ?
79. §. 96.

—  közegei a fuvart (hátaslovat) a bir
tokosok terhére csak az illető köz
ség határán belül használhatják.
80. §. 96.

—  közegei fuvardijat mikor kötelesek 
űzetni a birtokosoknak ? 80. §. 96.

—  közegei fuvarról és szállásról mikor 
gondoskodnak közvetlenül s a fel
merülő költségeiket mikép számít
ják fel ? 84. §. 98. és 85. §. 98., 99.

—  eljárása abban az esetben, ha a bir
tokosok a megjelölt kézi munkaerőt, 
anyagokat, szereket egyáltalában  
nem, vagy nem megfelelő módon 
bocsájtják rendelkezésre. 84. §. 98.

—  közegei az állami kezeléssel kap
csolatosan teljesített munkála
taikért a birtokosoktól, az őket 
törvény szerint kötelező természet
beni szolgáltatásokon kívül, semmi
féle más szolgáltatást nemcsak nem 
követelhetnek, de el sem fogadhat
nak. 86. §. 99.

—  közegei magán-munkákat csak 
külön ministeri engedély alapján

. teljesíthetnek. 86. §. 99., 100.
—  eljárása postajövedéki áthágosok 

megállapitása esetén. 127. §. 129.
M u n k aerő : 1. kézi munkaerő.

Munkatervei a m. kir. állami erdő- 
hivataloknak. 47. §. (8. §.) 71.

Munkások: 1. kézi munkaerő.
Nagyközségek: 1. kis-községek.
Napidijat a m. kir. állami erdőhiva

talok és m. kir. járási erdőgond
nokságok közegei az állami ke
zeléssel kapcsolatosan teljesitett 
teendőikért a birtokosoktól nem
csak nem követelhetnek, de el 
sem fogadhatnak. 86. §. 99.

Napszámosok: 1. kézi munkaerő.
Nyilvántartás készitendő a m. kir.. 

állami erdőhivatalok által az állam 
által kezelt erdőkről és kopár te
rületekről. 28. §. 30., 31.

— összeállításánál, megvizsgálásánál, 
helyesbítésénél, kiegészítésénél és- 
pótlásánál követendő eljárás. 28. §.
30., 31.; 29. §. 31. és 30. §. 31., 32.

— az állami kezelés megszüntetése 
esetén helyesbítendő. 104. §. 113.

— illető tételénél feljegyzendő a mér
sékelt, vagy elengedett járulék s a 
kedvezmény időtartama. 104. §. 113.

— mintája (IV. minta). 134., 135.
Országos erdei alap javára a birto

kosok állal beszállítandó fegyelmi 
pénzbírságok. 59. §. 85:

— javára a birtokosok által beszállí
tandó erdei kihágási pénzbünteté
sek. 55. §. g) p. 81.

Osztályba sorozása az állami keze
lésbe átadandó erdőknek és ko
pár területeknek. 11. §. 14., 15. 
Osztályok arányszámainak meg
állapítása 11. §. 16.

— ellen a birtokosok részéről tehető 
észrevételek. 13. §. «Felhívás»
2. p. 21.

Összeírás foganatosítása. 8. §. 8.
— határideje. 8. §. 8.
— foganatosításánál kik tartoznak 

közreműködni ? 8. §. 8.
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Összeírás foganatosításánál felhasz
nálandó adatok. 9. §. 8.

— foganatosításánál figyelembe veen
dő szabályok. 10. §. 8—13.

— eredménye kimutatásba (I. minta) | 
foglalandó a közigazgatási erdé
szeti bizottság által s a kimutatás 
egyik példánya a kir. erdőfel- 
tigyelőségnek kiadandó, másik 
példánya a földmivelésügyi minis- 
terhez felterjesztendő. Határidő.
12. §. 16., 17. óe 15. §. 24 — 
Ennek a kimutatásnak a kiegé
szítése és kiigazítása. 16. §. 24., 
25. és 25. §. 29.

— birtokosokkal «Felhívás» utján 
közlendő. Határidő. 13. §. 17— 22.

— érdekében «Hirdetmény» adandó 
ki. Határidő. 14. §. 22—24.

— adatainak beszerzése iránt intéz
kedés a közigazgatási erdészeti bi
zottság és elnöke részéről. 16. §. 25. 
és 17. §. 25.

— érdekében szükséges helyszíni 
szemlék megtartása és a közigaz
gatási erdészeti bizottság és elnöke 
által való elrendelése. 10. §. c) 
p. 10.; 17. §. 25. és 18. §. 25.

— alapján a birtokosoktól beérkező 
beadványok elintézése. 19. §. 26.; 
20. §. 26. ; 21. §. 26., 27.; 22. §. 
27.; 23. §. 27. és 24. §. 2 7 -2 9 .

— eredményéről összeállított kimu
tatás mintája (I. minta). 132., 133.

Öt éves időszakokra érvényes keze
lési költségek: 1. átalányok.

Panasz a birtokosok részéről az 
állami kezelésbe átadandó erdők 
összeírása ellen, csak a kitűzött 
határidőkig adhatók be a köz- 
igazgatási erdészeti bizottsághoz.
13. §. «Felhívás». 18. és 24. §.
27., 28.

— a birtokosok részéről az összeírás

. ellen mely esetekben adhatók be ?  
13. §. «Felhívás». 1 8 — 22.

Panasz a birtokosok részéről az. 
osztályba sorozás ellen, a közigaz
gatási erdészeti bizottsághoz. 13. §~ 
«Felhívás» 2. p. 21.

—  a birtokosok részéről a m. kir. 
járási erdőgondnokság ellen a m. 
kir. állami erdőhivatalhoz és a 
m. kir. állami erdőhivatal ellen 
a közigazgatási erdészeti bizott
sághoz. 57. §. 83.

—  a birtokosok részéről az erdötisztek 
személyes viselkedése ellen a föld
mivelésügyi ministerhez. 57. §. 83.

—  a birtokosok részéről az évi já
rulék kivetésére vonatkozó hatá
rozat s a kivetett járulék besze
désénél és behajtásánál követett 
eljárás ellen a közigazgatási biró- 
sághoz. 109. §. 123. és 110. §. 123.

—  az erdőőrök és erdőszólgák ellen 
megindított fegyelm i eljárás so
rán. 64. §. I) p. 88.

—  a közigazgatási erdészeti bizottság
nak a járulékok kivetése tárgyában 
hozott határozatainak végrehajtá
sát nem függeszti fel. 109. §. 123.

Pénzkezelés : 1. anyag- és pénzkezelés.
Podgyász, mérő- s más szerek szál— 

litásáról a birtokosok feltétlenül 
gondoskodni kötelesek. 79. §. 96.

Portómentesség feltételei. 127. §..
128., 129.

Postajövedébi áthágások bejelentése. 
127. §. 129.

Raktározása a fa  és más termékek
nek a birtokosok kötelessége s ez 
nem tartozik a m. kir. állami erdő
hivatal teendői közé. 54. §. 76., 77~.

—  a birtokosok teendői e tekintetben..
‘ 55. §. d) p. 78., 79.

Rendbüntetés fokozatai és alkalma
zására jogosultak megállapitandók
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az erdőőrök és erdőszolgák fe-, 
gyelmi szabályzatában. 64. §. f) 
p. 87.

Rendezett tanácsú városok: 1. vá
rosok.

Részvénytársulati erdők, melyek az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 17. §-ának 
hatálya alá esnek, ha szerződés 
alapján eddig is az állam által kezel
tettek, vagy ha ez az eset nem fo
rog fenn, ha birtokosaik az 1899. 
évi deczember lió 31-ig külön erdő
tisztet nem alkalmaznak, az állam 
kezelésébe átadandók. 2. §. f) p. 5. 
és 10. §. f) p. 12., 13. — Birtoko
sok azt a szándékukat, hogy külön 
erdőtisztet kívánnak alkalmazni, 
1899. évi deczember hó 31-ig be
jelenteni kötelesek. 24. §. b) p. 28.

—  erdők összeirása. 10. §. f) p. 12., 13.
—  erdők, melyek szerződés alapján 

nem az állam által kezeltetnek, 
az állami kezelésbe önként átad
hatók. 13. §. «Felhívás» 1. d) p. 20.

— erdők birtokosai az állami kezelés 
megszüntetését kérhetik. 40. §.
36., 37. és 41. §. 37., 38. — mely 
időben ? 40. §. 37. és 42. §. 38. 
— mikópen ? 40. §. 37. és 43. §. 38.

—  erdőkre az állami kezelés hiva
talból megszüntetendő mely ese
tekben? 34. §. a), b) p. 33., 34.

Romániába átszakadt területek ke
zelése. 49. §. 75. és 72. §. n) p.
93., 94.

Rovancs mintája (VII. minta) 138.
Rovar-kárositások megakadályozá

sánál a m. kir. állami erdőhiva
talok hatósági teendői. 72. §. b) 
p. 92.

Sommás számla mintája (VIII. minta.) 
139.

Szabályrendeletet adhat ki a köz- 
igazgatási erdészeti bizottság a bir

tokosokat terhelő szállás- és fuvar
szolgáltatás módozatairól. 82. §. 97.

Szakértői munkálatok az erdőren
dészeti áthágások tényállásának 
megállapításánál a m. kir. állami 
erdőhivatalok által teljesitendők a 
közigazgatási erdészeti bizottság 
felhívására. 72. §. d) p. 92.

Szakértői véleményt kötelesek adni 
a m. kir. állami erdőhivatalok 
a közigazgatási erdészeti bizottság 
felhívására a kezelésük alá nem 
tartozó erdőkön elkövetett erdei 
kihágási esetekre vonatkozólag az 
érték, kár és kártérítés megálla
pítására. 72. §. f) p. 92., 93.

—  kötelesek adni a m. kir. állami 
erdőhivatalok a közigazgatási er
dészeti bizottság felhívására a 
gyámság és gondnokság alatt 
állók tulajdonában levő erdők ke
zelése és értékesítése tekintetében. 
72. §. li) p. 93.

Szállás az erdőtisztek részére a birto
kosok által szolgáltatandó. 77. §. 95.

—  és pedig kellő időben és megfele
lően. 78. §. 96. és 81. §. 97.

— szolgáltatás teljesítésére a birto
kosok egyesülhetnek. 82. §. 97.

—  ha kellő időben nem bocsájtható 
rendelkezésre, a birtokosok részé
ről jelentés teendő. 83. §. 97., 98.

—  mikor szerzendő be közvetlenül az 
erdőtisztek által? 84. §. 98.

—  költsége a birtokosok mulasztása 
esetén. 85. §. 98., 99.

—  szolgáltatás módozatairól szabály- 
rendelet. 82. §. 97.

Szállítása a fa és más termékeknek 
a birtokosok kötelessége s ez nem 
tartozik a m. kir. állami erdőhiva
talok teendői közé. 54. §. 76., 77.

—  a birtokosok teendői e tekintetben. 
55. §. d) p. 78., 79.



Személyzete a m. kir. állami erdő- 
hivataloknak. 47. §.(1.2.§.)40.-~ 70.

— létszáma, fizetési osztályai, java
dalmazása és beosztása 47. §. 
(5. §.) 70., 71.
szolgálati és fegyelmi tekintetben 
kinek van alárendelve? 47. §. 
(8. §.) 71.

Szereket, melyek a kezelési teendők 
teljesítéséhez szükségesek, a bir
tokosok kötelesek szolgáltatni 
77. §. 95. — és pedig kellő idő
ben. 78. §. 90.

— ha kellő időben a birtokosok nem 
szolgáltatják, eljárás. 83. §. 97., 
98. és 84. §. 98.
melyek a gazdaságban szüksége
sek, a m. kir. állami erdőhivata
lok és m. kir. járási erdőgondnok
ságok, a birtokosoknak a felme
rülő költségek viselésére vonat
kozó kötelezvényei alapján, besze
rezhetik. 55. §. i) p. 82., 83.

Szervezete a m. kir. állami erdőhi
vataloknak és m. kir. járási erdő
gondnokságoknak. 47. § (1. 2. §.) 
4 0 -7 0 .

Szerződés alapján az állam által ke
zelt erdők és kopár területek 
1899. évi julius hó 1-én a m. kir. 
állami erdőhivatalok kezelésébe át- 
adandók. 27. §. 30. és 13. §. «Fel
hívás» 3. p. 22.
helyébe, mely az állami kezelés 
iránt köttetett, az 1898. évi XIX. 
t.-cz. rendelkezései lépnek. 110. §.
125. és 117. §. 125.

— alapján szervezett m. kir. erdő- 
hivatalok és m. kir. erdőgond
nokságok az 1899. évi julius hó 
1-én megszűnnek. Személyzetük 
további alkalmazása. 119. §. 120.

Szerződéseket a m. kir. állami erdő- 
hivatalok és m. kir. járási erdő

gondnokságok a birtokosok nevé- 
.ben a birtokosok felhatalmazása 
alapján sem köthetnek. 55. §. i) p. 82.

Székhelyei a m. kir. állami erdő- 
hivataloknak és . m. kir. járási 
erdőgondnokságoknak. 47. §. (1. 
2. §.) 40—70. — Ezek módosítása. 
47. §. (4. §.) 70.

Szolgálatból való elboesájtása az
erdőöröknek és erdőszolgáknak, 
fegyelmi eljárás mellőzésével. 04. 
§. p) p. 88.

Szolgálati hibák (kisebbek) megálla- 
pitandók az erdőőrök és erdőszol
gák fegyelmi szabályzatában. 04. §.
e) p. 87.

Szolgálati szabályok az erdőőröket 
illetők : 1. erdőőrök és erdőszolgák.

Szolgálati szabályai és utasítása a 
m. kir. állami erdőhivataloknak 
47. §. (8. §.) 71.

Szolgáltatások : 1. természetbeni szol 
gáltatások.

Társulatok: 1. erdősítő társulatok és 
részvény társulatok.

Termelése a fa és más termékeknek 
a birtokosok kötelessége s oz nem 
tartozik a m. kir. állami erdőlii- 
vatal teendői közé. 54. §. 70., 77.

— a birtokosok teendői o tekintet
ben 55. §. d) p. 78., 79.

Természetbeni szolgáltatások köte
lezettsége a birtokosokra nézve az 
állami kezelés tényleges megszün
tetésével egyidejűleg megszűnik. 
39. §. 30.

— melyek a birtokosokat terhelik. 
77. §. 95.

— kellő időben és módon való telje
sítése 78. §. 90. ; 79. §. 90. és
81. §. 97.
nem teljesithetese esetén a birto
kosok jelentést tenni kötelesek. 
83. §. 97., 98.

14
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Természetbeni szolgáltatások el
mulasztása esetén a közigazga
tási erdészeti bizottság intézkedik.

. 81. §. 98.
Téli szállás: I. szállás.
Tényleges kivetési kules: 1. kivetési 

kulcs.
Tilalom végrehajtásánál, mely a tör

vénybe ütköző erdőkezelésre elren
deltetett, a m. kir. állami erdő- 
hivatal közreműködni tartozik.72.§. 
c) p. 92.

Tiszteletdijat a m. kir. állami erdő- 
hivatalok és m. kir. járási erdő
gondnokságok közegei, az állami 
kezeléssel kapcsolatosan teljesített 
teendőikért, a birtokosoktól nem
csak nem követelhetnek, de el sem 
fogadhatnak. 86. §. 99.

Törvényhatóságok erdei, ha szerző
dés alapján már az állam által 
kezeltetnek, vagy ha ez az eset 
nem forog fenn, ha jövedelmező
ségük külön erdőtiszt tartását nem 
engedi meg, az állam kezelésébe 
átadandók. 2. §. e) p. 4. és 10. §.
e) p. 12. — Utóbbi kérdés felett 
a belügyi ministerrel egyetértőén 
a földmivelésiigyi minister dönt.
5. § . 6.

szerződés alapján az állam által 
nem kezelt erdeiket az állam ke
zelésébe önként átadhatják. 10. §. 
e) p. 12. és 13. §. «Felhívás» 1. c) 
p. 19., 20.

— erdeinek összeírása. 10. §. e) p. 12.
— ha szerződés alapján az állam ál

tal nem kezelt erdeiket továbbra 
is saját erdőtisztjeik által kívánják 
kezeltetni, ennek megengedéséért 
az 1899. évi julius hó 15-ig folya- 
modniok kell a fóldmivelésügyi j 
ministerhez. 13. §. «Felhívás» 1. c) \ 
p. 20.

Törvényhatóságok az állami kezelés 
megszüntetését kérhetik. 40. §.
36., 37. és 41. §. 37., 38. -— mely 
időben ? 40. §. 37. és 42. §. 38. 
— miképen ? 40. §. 37. és 43. §. 38.

— erdeire az állami kezelés hivatal
ból megszüntetendő mely esetek
ben ? 34. §. a), b) p. 33., 34.

— erdőtisztjeinek az államszolgá
latba való átvétele s további al
kalmazása. 118. §. 125.; 119. §.
126. ; 121. §. 127.; 122. §. 127. és 
123. §. 127., 128.

— által szervezett külön erdőtiszti 
intézmények megszűnése s irattá
rának stb. átadása. 120. §. 126..
127.

Törvényhatósági joggal felruházott 
városok: 1. városok.

Ügyrendje a m. kir. állami erdőlii- 
vataloknak 47. §. (8. §.) 71. 

Üzeniterv-készitési költség a keze
lési költségeken kívül mely ese
tekben állapítandó meg a birto
kosok terhére ? 89. §. b) p. 102.

— kiszámításánál követendő eljárás. 
89. §. b) p. 102.

— kivetése az átmeneti időszakra. 
91. §. 104.

- -  megállapítása iránt az öt éves idő
szakokat illetőleg előterjesztés a 
fóldmivelésügyi ministerhez. 94. §. 
e), /') P- 106.

— megállapítása az öt éves idősza
kokat illetőleg. 97. §. 107.

— kivetése az öt éves időszakokra. 
101. §. 111.

Uzemtervi munkálaték-nál az állami 
eydőhivatal teendői. 48. §. c) 
p. 74.

— a birtokosok teendői. 55. §. c) 
p. 78.

Üzleti felelősséggel járó ügyek : I.
vagyon kezelési ti gyek.
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Vagyonkezelési ügyekben a m. kir. 
állami erdőhivatalok és m. kir. 
járási erdőgondnokságok csak ta
nácsosai szolgálhatnak a birtoko
soknak. 55. §. i) p. 82.

Vagyonközségek erdei az állam ke
zelésébe átadandók. 2. §. a) p. 4. 
erdeinek összeírása. 10. §. a) p. 8.

— legalább 5.000 kát. holdnyi terje
delmit erdeiknek saját erdőtiszt
jük által leendő kezeltethetését 
kérelmezhetik a földmivelésügyi 
ministernél az 1899. évi deczember 
hó 31-ig. 6. §. 6.; 10. §. a) p.
8., 9.; 13. §. «Felhívás» 1. a) p. 19. 
és 24. §. a) p. 28.

— 5.000 kát. holdnál kisebb erdeiknek 
az összeirt területek közül való 
törlését mikor kérhetik. 13. §. 
«Felhívás». 1. a) p. 19.

— legalább 5.000 kát. holdnyi er
dei kre nézve az állami kezelés 
megszüntetését kérhetik. 40. §. 36., 
37. és 41. §. 37., 38. — mely idő
ben ? 40. §. 37. és 42. §. 38. — 
miképen ? 6. §. 6. ; 40. §. 37. és 
43. §. 38.

— erdeire az állami kezelés hivatal
ból megszüntetendő mely esetek
ben ? 34. §. a), b) p. 33., 34.

— ministeri engedély alapján külön 
kezelt erdeit az állami erdőhiva
talok évenkint megvizsgálni tar
toznak. 6. §. 6. és 72. §. m) p. 93.

Vármegyei erdögondnokság: 1. já
rási erdőgondnokság.

 ̂árosok erdei, ha szerződés alapján 
már az állam által kezeltetnek, 
vagy pedig, ha ez az eset nem 
forog fenn, ha jövedelmezőségük 
a külön erdőtiszttartást nem en
gedi meg, az állam kezelésébe át
adandók. 2. §. e) p. 4. és 10. §. 
e) p. 12. — Utóbbi kérdés felett

a belügyi ministerrel egyetértőleg 
a földmivelésügyi minister dönt. 
5. §. 6.

Városok szerződés alapján az állam 
által nem kezelt erdeiket, az állam 
kezelésébe önkényt átadhatják. 
10. §. e) p. 12.
erdeinek összeírása. 10. §. é) p. 12. 
ha szerződés alapján az állam ál
tal nem kezelt erdeiket továbbra 
is saját erdőtisztjük által kíván
ják kezeltetni, ennek megenge
déséért az 1899. évi július hó 
15-ig folyamodniok kell a föld
mivelésügyi ministerhez. 13. §. 
«Felhívás» c) p. 20. 
az állami kezelés megszüntetését 
kérhetik. 40. §. 36., 37. és 41. §.
37., 38. — mely időben ? 40. §. 
37. és 42. §. 38. — mi képen ? 
40. §. 37. és 43. §. 38.
erdeire az állami kezelés hiva
talból megszüntetendő mely ese
tekben ? 34. §. a), b) p. 33., 34. 
erdőtisztjeinek az állam szolgála
tába való átvétele s további al
kalmazása. 118.§. 125., 126.; 119. 
126. ; 121. §. 127. ; 122. §. 127. 
és 123. §. 127., 128. 
által szervezett külön erdőtiszti 
intézmények megszűnése s irat
tárának stb. átadása. 120. §.
126., 127.

Vezetők kik lehetnek a m. kir. já
rási erdőgondnokságoknál ? 47. § 
(6. §.) 71.

— iroda-tartási átalányokkal láttat
nak el. 47. §. (13. §.) 73. 

Véderdők kijelölésénél, határvona
lainak kitűzésénél és használati 
terveinek elkészítésénél a m. kir. 
állami erdőhivatalok hatósági 
teendői, 72. §. a) p. 92.

14*
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Véderdőkre kivetett járulék mérsék
lése, vagy elengedése. Eljárás. 
I l i .  & 123.; 112. §. 123., 124.; 
113. §. 124. és 115. §. 124.

Véderdők, melyek magántulajdont 
képeznek, a birtokosok kérelmére 
az állam kezelésébe átvehetők. 
3. §. 5. Kérelem bármikor bead
ható. 14. §. «Hirdetmény» 24. 
Kérelem kellékei. 14. §. «Hirdet
mény» a)—e) p. 23., 24. 
Magán-véderdők birtokosai az ál
lami kezelés megszüntetését kér
hetik. 40. §. 36., 37. és 41. § 37., 
38. — mely időben ? 40. §. 37. és 
42. §. 38. — miképen? 40. §. 37. 
és 43. §. 38. — ezeknél az állami 
kezelés hivatalból megszüntetendő 
mely esetben ? 34. §. f  ) p. 34.

Végellátásra vonatkozó rendelkezése 
az 1898. évi XIX. t.-cz. 58. §-ának 
(118. §. 125., 126.) külön intézkedés 
tárgyát fogja képezni. 124. §. 128.

Vétel utján szerzett erdei a volt úr
béreseknek : 1. volt úrbéresek.

'íétségek az erdőőrök és erdőszolgák 
részéről. 64. §. o) p. 88.

Vrolt úrbéresek tulajdonába erdő-ille
tőség fejében átment közösen ke
zelt erdők az állam kezelésébe át- 
adandók. 2. §. b) p. 4.

! Volt úrbéresek tulajdonába legelő- 
illetőség fejében átment, ajándéko
zás, vétel, csere utján, vagy más 
jogczimen birtokába jutott közösen 
kezelt erdők csak akkor adandók 
át az állam kezelésébe, ha véd
erdőt, vagy feltétlenül fentartandó 
erdőt képeznek. 2. §. c), d) p. 4. — 
Ezekre az erdőkre az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 17. §-ának hatálya 
kiterjesztetik. 4. §. 5. 
tulajdonába erdőilletőség fejében 
átment erdők összeírása. 10. §. 
b) p. 9.
tulajdonába legelő-illetőség fejében 
átment erdők összeírása. 10. §. <■) 
p. 9 -1 1 .
ajándékozás, vétel, < sere, vagy 
más jogczimen szerzett erdeinek 
összeírása. 10. §. d) p. 11., 12. 
egy részéből alakult szövetkeze
tek, társulatok stb. ajándékozás, 
vétel, csere, vagy más jogczimen 
szerzett erdeinek összeírása. 10. §. 
d) p. 12.

— erdeiknek az összeirt területek kö
zül való törlését mikor kérhetik ? 
13. §. «Felhívás» 1. b) p. 19. 
erdeire az állami kezelés hivatal
ból megszüntetendő mely esetek
ben ? 34. §. a), b), c) p. 33., 34.



Határidő-mutató.
(A §.-ok, illetőleg a §.-ok eggen pontjainak idézése után kitett szám annak
az oldalnak a számát jelenti, a melyen az illető határidő meglát álható.)

Alapítványok (köz- és magánalapítványok):
1899. évi deczember hó 31-éig jelenthetik he a közigazgatási erdészeti 

bizottságnak, hogy erdőiket saját erdőtisztjeikkel kívánják kezel
tetni. 24. §. h) p. 28.

minden 10. éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelés alatt álló erdőikre vonat
kozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Állami kezelésbe átadandók, illetőleg átveendők:

1899. évi július hó 1-én az eddig az időig az állam által és a járási 
(vármegyei, kerületi) erdögondnokságok által kezelt erdők és kopár 
területek, továbbá azok az erdők és kopár területek, melyeknek bir
tokosai az állami kezelésbe való belenyugvásokat az 1899. évi julius 
hó 1-éig bejelentették. 27. §. a)—c) p. 30.

15 nap alatt (az erre vonatkozó felhívástól számítva) az előbb nem 
említett egyéb erdők és kopár területek. 27. §. 30.

Birtokosok :

1899. évi julius hó 15-éig kötelesek az erdeik és kopár területeik össze
írására vonatkozó észrevételeiket a közigazgatási erdészeti bizott
ságnál megtenni. (Kivételek : 1. 24. §. 28.) «Felhívás» 18.

1899. évi deczember hó 31-éig beterjeszteni tartoznak a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz az erdőőrök és erdőszolgák részére elkészített 
szolgálati és fegyelmi szabályokat. 59. §. 84. és 67. §. 90.

Egyházi testületek és egyházi személyek:

1899. évi deczember hó 31-éig jelenthetik be a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak, hogy erdeiket saját erdőtisztjeikkel kívánják kezel
tetni. 24. §. b) p. 28.

minden 10. éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelés alatt álló erdeiket 
illetőleg az állami kezelés megszüntetését. 42. §• 38.



Földmivelésiigyi minister :

1899. évi (leczember hó 31-éig közli a közigazgatási erdészeti bizottsággal 
az első ötéves időszakra (1900—1904.) érvényes évi átalány meg
állapítására vonatkozó határozatát. 97. §. 107.

1904. évi szeptember hó 15-éig közli a közigazgatási erdészeti bizottság
gal a második ötéves időszakra (1905—1909.) érvényes évi átalány 
megállapítására vonatkozó határozatát. 97. §. 107.

1909. évi szeptember hó 15-éig közli a közigazgatási erdészeti bizottság
gal a harmadik ötéves időszakra (1910—1914.) érvényes évi áta
lány megállapítására vonatkozó határozatát. 97. §. 107.

minden 5 éves időszakot megelőző év szeptember havának 15-éig közli 
a közigazgatási erdészeti bizottsággal az illető ötéves időszakra érvé
nyes évi átalány megállapítására vonatkozó határozatát. (Kivétel az 
első ötéves időszaknál: 1. 97. §. 107.) 97. §. 107.

minden 10 éves időszak kilenczedik naptári évének végéig határoz a bir
tokosoknak az állami kezelés megszüntetése iránt benyújtott kérelmei 
felett. 45. §. 39.

egy éven belül (az állami kezelés feltételeinek megszűnése napjától szá
mítva) intézkedik az állami kezelésnek hivatalból való megszüntetése 
iránt. 33. §.. 33. és 36. §. 35.

Hitbizományok:

1899. évi deczember hó 31-éig jelenthetik be a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak, hogy erdőiket saját erdőtisztjeikkel kívánják kezeltetni 
24. §. b) p. 28.

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelés alatt álló erdőikre 
vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Járási (vármegyei, kerületi) erdögondnokságok:

1899. évi julius hó 1-én megszűnnek. 118. §. 125.
1899. évi julius hó 1-éig elkészítik és beterjesztik az átmeneti kezelési 

költségekre vonatkozó kivetési lajstrom tervezetét 90. §. 103.

Kir. erdőfeliigyelöségek:

1899. évi augusztus hó 15-éig kötelesek beterjeszteni a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz az átmeneti kezelési költségekre vonatkozólag 
elkészített kivetési lajstrom tervezetét, azokban a törvényhatósá
gokban, a hol sem állami, sem járási erdőtiszti intézmény az 1899. 
évi julius hó 1-éig szervezve nem volt. 90. §. 103.

Kis-községek: 1. községek.
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Kopár területek birtokosai:

bármikor folyamodhatnak a földmivelésügyi ministerhez az állami keze
lésre nem kötelezett kopár területeiknek az állam kezelésébe való 
átvétele iránt. 24. §. d) p. 28.

minden 10. éves időszak nyolezadik naptári évének végéig kérelmez
hetik a földmivelésügyi ministernél az állami kezelésre nem köte
lezett s állami kezelés alatt álló kopár területeikre vonatkozólag az 
állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Köz-alapitványok: 1. alapítványok.

Közbirtokosságok:

1899. évi deczember hó 31-éig jelenthetik be a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak, hogy erdeiket saját erdőtisztjeikkel kívánják kezeltetni. 
24. §. b) p. 28.

minden 10. éves időszak nyolezadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelés alatt álló erdőikre 
vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Közigazgatási erdészeti bizottság:

1899. évi április hó 30-ig a «Hirdetményit (III. minta) kiadni köteles.
14. §. 24.

1899. évi junius hó 1-éig az állami kezelésbe átadandó erdők és kopár 
területek összeírását foganatosítani tartozik. 8. §. 8.

1899. évi junius hó 1-éig a földmivelésügyi ministerhez felterjeszteni tar
tozik az összeírásra vonatkozó kimutatás (I. minta) egyik példányát. 
12. §. 17.

1899. évi junius hó 1-éig előterjesztést köteles tenni a földmivelésügyi 
ministerhez az első ötéves időszakra (1900—1904.) érvényes évi 
átalány megállapítása iránt. 94. §. 105.

1899. évi junius hó 15-ig köteles értesíteni «Felhívás» utján a törvény- 
hatóságokat, törvényhatósági joggal felruházott városokat és a ren
dezett tanácsú városokat erdőiknek összeírásáról. 13. §. 17.

1899. évi junius hó 30-ig köteles értesíteni az előbb nem említett többi 
erdőbirtokosokat erdőiknek összeírásáról. 13. §. 17.

1899. évi augusztus hó 15-éig törvény szerint az állami kezelésbe adandó 
erdők és kopár területek közé véglegesen besorozottaknak mondja 
ki, az érdekelt birtokosok egyidejű értesítése mellett, az összeírásra 
vonatkozó kimutatásba (I. minta) foglalt erdők és kopár területek 
közül: a kis- és nagyközségeknek, továbbá a vagyonközségeknek 5.000 
kát. holdon alóli erdeit, továbbá az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-ának 
b), c), d), é) és g) pontjai alá tartozó erdőket és kopár területeket, 
ha ezek összeírása ellen az érdekelt birtokosok 1899. évi július hó 
15-ig észrevételeket nem adtak be. 25. §. 29.
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1809. évi augusztus hó 31-éig letárgyalni tartozik a birtokosoktól az 1899. 
évi július hó 15-éig erdőik összeírására vonatkozólag beérkezett bead
ványokat s özekre vonatkozó határozatait, a mennyiben az szűk 
séges, ugyancsak a most említett határidőig felterjeszteni köteles 
a földmivelésügyi ministerliez. 23. §. 27.

1899. évi augusztus hó 31-ig megállapítani köteles az átmeneti költsé
gekre vonatkozó kivetési lajstromot. 92. §. 104.

1899. évi szeptember hó 30-áig megküldeni köteles az átmeneti költ 
ségekre vonatkozólag megállapított kivetési lajstromot a földmivelés
ügyi ministeri számvevőségnek és a in. kir. adóhivataloknak s a kivetés
ről az érdekelt birtokosokat egyidejűleg értesíteni kölolcs. 92. §. 104.

1899. évi deczember hó 3 l-éig intézkedni köteles a közösen alkalmazott 
erdőőrök és erdöszolgák kerületeibe még be nem osztott ordőknek és 
kopár területeknek megfelelő őrzése iránt. 61. §. 86.

1899. évi deczember hó 31-éig az erdőőri szervezeteket azokban a tör
vényhatóságokban, a hol az erdőőrzés szervezve még nincs, létesí
teni köteles. 62. §. 86.

1900. évi januárius hó 31-éig törvény szerint az állami kezelésbo adandó 
erdők és kopár területek közé véglegesen besorozottaknak mondja 
ki, az érdekelt birtokosok egyidejű értesítése mellett, az összeírásra 
vonatkozó kimutatásba (I. minta) foglalt erdők és kopár területek 
közül: a kis- és nagyközségeknek, valamint a vagyonközségeknek leg
alább 5.000 k. hold terjedelmű és ennél nagyobb erdeit, továbbá az 1898. 
évi XIX. t.-cz. /') pontja alá tartozó erdőket és kopár területeket, ha 
ezek összeírása ellen az érdekelt birtokosok az 1899. évi deczember 
hó 31-éig észrevételeket nem adtak be. 25. §. 29.

1900. évi februarius hó végéig az első ötéves időszakra (1900—1904.) 
szóló kivetési lajstromot megállapítani s a megállapított lajstromot 
a földmivelésügyi ministeri számvevőségnek és a m. kir. adóhiva
taloknak megküldeni s a kivetésről az érdekelt birtokosokat egyidejűleg 
értesíteni köteles. 103. §. 112.

1904. évi május hó l-éig előterjesztést tartozik tenni a földmivelésügyi 
ministerliez a második öt éves időszakra (1905—1909.) érvényes évi 
átalány megállapítása iránt. 96. §. 107.

1904. évi november hó 30-ig a második öt éves időszakra (1905—1909.) 
szóló kivetési lajstromot megállapítani, a megállapított lajstromot a 
földmivelésügyi ministeri számvevőségnek és a m. kir. adóhivata
loknak megküldeni s a kivetésről az érdekelt birtokosokat egyidejű
leg értesíteni köteles. 103. §. 112.

1909. évi május hó l-éig előterjesztést köteles tenni a földmivelésügyi 
ministerliez a harmadik öt éves időszakra (1910—1914.) érvényes évi 
átalány megállapítása iránt. 96. §. 107.

1909. évi november hó 30-áig a harmadik öt éves időszakra (1910— 
1914.) szóló kivetési lajstromot megállapítani, a megállapított lajstro-



220

Yagyonközségek :

3899. évi deozember hó 31-éig folyamodhatnak a földmivelésügyi minis- 
terhez legalább 5.000 k. holdnyi terjedelmű erdeiknek saját erdőtiszt
jeikkel való kezeltetlietéseért. 24. §. a) p. 28. 

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél legalább 5.000 k. holdnyi s állami kezelés 
alatt álló erdeikre vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 
42. §. 38.

Városok :

1899. évi július hó 15-eig folyamodhatnak az 1898. évi XIX. t. ez. életbe
lépése idején az állam által nem kezelt erdeiknek saját erdőtiszt
jeikkel való kezeltethetése iránt. 13. §. «Felhívás» 20. 

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél az állami kezelés alatt álló erdeikre 
vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Véderdők birtokosai : 1. magán-véderdők birtokosai.



1900. évi jaiiuárius iió 81-éig beterjeszteni kötelesek a közigazgatási 
'erdészeti bizottsághoz az első ötéves időszakra (1900—1904.) szóló 
kivetési lajstrom tervezetét. 108. §.111. , • ,

1904-. évi október hó 15-ig beterjeszteni kötelesek a közigazgatási erdé
szeti bizottsághoz a második ötéves időszakra (1905— 1909.) szóló 
kivetési lajstrom tervezetét. 103. §. 111.

1909. évi október hó 15-éig beterjeszteni kötelesek a közigazgatási erdé
szeti bizottsághoz a harmadik ötéves időszakra (1910—1914.) szóló 
kivetési lajstrom tervezetét. 103. §. 111.

minden ötéves időszakot megelőző év október havának 15-éig beterjesz
teni kötelesek a közigazgatási erdészeti bizottsághoz az illető 
ötéves időszakra szóló kivetési lajstrom tervezetét. (Kivétel az első 
ötéves időszakra: 1. 103. §. 111.) 103. §. 111.

évenkint megvizsgálni kötelesek a kis- és nagy községeknek, valamint 
a vagyonközségeknek ministeri engedély alapján saját erdőtisztjeikkel 
kezelt erdeit. 6. §. G. és 72. §. m) p. 93.

M. kir. erdöhivatalok és ni. kir. erdögondnokságok (szerződések
alapján szervezettek) :

1899. évi július lió 1-én megszűnnek. 118. §. 125.
1899. évi julius hó 1-éig elkészítik és beterjesztik az átmeneti költsé

gekre vonatkozó kivetési lajstrom tervezetét. 90. §. 103.

>agy-községek : 1. községek.

Rendezett tanácsú városok: 1. városok.

Részvénytársulatok :

1899. évi deczember hó 31-éig jelenthetik be a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak, hogy az 1879. évi XXXI. t. ez. 17. §-a alá tartozó 
erdeiket saját erdőtisztjeikkel kívánják kezeltetni. 24. §. b) p. 28.

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelés alatt álló erdőikre 
vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Törvényhatóságok:

1899. évi julius hó 15-éig folyamodhatnak a földmi velésügyi ministerhez 
az 1898. évi XIX. t. ez. életbelépése idején az állam által nem kezelt 
erdőiknek saját erdőtisztjeikkel való kezeltethetése iránt. 13. §. «Fel
hívás.» 20.

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelés alatt álló erdeikre 
vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

Törvényhatósági joggal felruházott városok: 1. városok.
15
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tokosokat egyidejűleg' értesíteni köteles. (Kivétel az első öt éves idő
szakra: 1. 103. §. 112.) 103. §. 112.

Községek:

1899. évi deczember hó 31-éig folyamodhatnak a földmivelésügyi minis- 
terhez legalább 5.000 k. lioldnyi terjedelmű erdeikuek saját erdö- 
tisztjeikkel való kezeltethetése iránt. 24. §. a) p. 28.

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél legalább 5.000 k. holdnyi terjedelmű 
s állami kezelés alatt álló erdeikre vonatkozólag az állami kezelés 
megszüntetését. 42. §. 38.

Magán-alapitványoK: 1. alapítványok.

Magán-véderdők birtokosai:

bármikor folyamodhatnak a földmivelésügyi ministerhez véderdejüknek 
az állam kezelésébe való átvétele iránt. 24. §. cl) p. 28.

minden 10 éves időszak nyolczadik naptári évének végéig kérelmezhetik 
a földmivelésügyi ministernél állami kezelésbe vett véderdejükre 
vonatkozólag az állami kezelés megszüntetését. 42. §. 38.

M. kir. adóhivatalok:

1899. évi deczember hó 31-éig az átmeneti kezelési költségeket kamat
mentesen, azontúl pedig 5°/0-os késedelmi kamatokkal kötelesek 
beszedni, illetőleg behajtani. 106. §. 114.

1900. évi április hó 15-éig az 1900. évi januárius hó 1-én esedekes járu
lékokat kamatmentesen, azontúl pedig 5%-os késedelmi kamatokkal 
kötelesek beszedni, illetőleg behajtani. 106. §. 114.

45 napon belül (az esedékességtől számítva) kamatmentesen kötelesek 
beszedni, illetőleg behajtani az évi járulékokat, azontúl pedig 5°/0-os 
késedelmi kamatokkal. (Kivétel az 1900. évi januárius hó 1-én ese
dékes járulékokra: 1. 106. §. 114.) 106. §. 114.

M. kir. állami erdöhivatalok :

1899. évi július hó 1-én kezdik meg működésüket. 47. §. (14. §.) 73.
1899. évi augusztus hó 15-éig elkészíteni és a közigazgatási erdészeti 

bizottsághoz beterjeszteni tartoznak az átmeneti költségekre vonatkozó 
kivetési lajstrom tervezetét, abban az esetben, ha ez az 1899. évi 
július hó l éig még nem történt volna meg. 90. §. 103.

1899. évi szeptember hó 30-áig bemutatni kötelesek a birtokosoknak az 
erdőőrök és erdőszolgák szolgálati és fegyelmi szabályainak terve
zetét. 63. §. 86.

1900. évi januárius hó 15-éig összeállitani kötelesek «Az állam által 
kezelt erdők és kopár területek nyilvántartásá»-t (IV. minta) 29. §. 31.



217

mot a földmivelésügyi ministeri számvevőségnek és a m. kir. adó- 
hivataloknak megküldeni s a kivetésről az érdekelt birtokosokat egy
idejűleg értesíteni tartozik. 103. §. 112.

30 nap alatt (a beérkezés napjától számítva) letárgyalni tartozik a kis- 
és nagyközségeknek, valamint a vagyonközségeknek a legalább 
5.000 k. holdnvi kiterjedésű erdőiknek saját erdőtisztjeikkel való 
kezeltethetése iránt az 1899. évi deczember hó 31-éig benyújtott 
folyamodványait s ezekre vonatkozó határozatait a föklmivelésügyi 
ministerhez felterjeszteni köteles. 24. §. a) p. 28.

30 nap alatt (a beérkezés napjától számítva) indokolt javaslat kíséreté
ben felterjeszteni köteles a föklmivelésügyi ministerhez a magán- 
véderdők, a beerdősitésre kijelölt, de az állami kezelésre kötelezett 
erdők birtokosainak tulajdonában nem levő kopár területek és a 
beerdősitésre ki nem jelölt kopár területek állami kezelésbe vétele 
iránt benyújtott folyamodványokat. 24. §. d) p. 28.

30 nap alatt (attól a naptól számítva, a melyen tudomást szerzett arról, 
hogy valamely erdő, vagy kopár terület «Az állam által kezelt erdők 
és kopár területek nyilvántartásáéba még felvéve nincs) hivatalból 
köteles intézkedni az állami kezelésbe vételre vonatkozó eljárás 
(8—29. §-ok) megindítása iránt. 30. §. 32.

30 nap alatt (az állami kezelés feltételeinek megszűnése napjától számítva) 
javaslatot köteles tenni a földmivelésíigyi ministernek az állami 
kezelés hivatalból való megszüntetése iránt. 37. §. 36.

30 nap alatt (a leérkezés napjától számítva) köteles értesíteni az érde
kelt birtokost a földmivelésügyi ministernek az állami kezelést hiva
talból megszüntető határozatáról. 38. §. 36. — és a földmivelésügyi 
ministernek a birtokosnak az állami kezelés megszüntetése iránt 
benyújtott kérelmére hozott határozatáról. 45. §. 39. 

három hónap alatt (a beérkezés napjától számítva) intézkedni tartozik az 
erdóőrök és erdőszolgák beterjesztett szolgálati és fegyelmi szabá
lyainak jóváhagyása iránt. 67. §. 90. 

négy hónap alatt (a kérelmek benyújtására kitűzött határidőtől szá
mítva) letárgyalni köteles a birtokosoknak az állami kezelés meg
szüntetése iránt benyújtott kérelmeit s ezek ügyében hozott 
határozatait a földmivelésügyi ministerhez felterjeszteni köteles. 
44. §. 39.

minden öt éves időszakot megelőző év május havának 1-éig köteles elő
terjesztést tenni a földmivelésügyi ministerhez az illető öt éves idő
szakra érvényes évi átalány megállapítása iránt. (Kivétel az első öt 
éves időszakra: 1. 94. §. 105.) 96. §. 107. 

minden öt éves időszakot megelőző év november havának 30-ig az illető 
öt éves időszakra szóló kivetési lajstromot megállapítani, a megálla
pított lajstromot a földmivelésügyi ministeri számvevőségnek és a 
m. kir. adóhivataloknak megküldeni s a kivetésről az érdekelt bir-

15
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1899.

A földmivelésügyi minister rendelete
az 1898. évi XIX. törvényczikk második czimében foglalt hatá

rozatok végrehajtása tárgyában.
Kapcsolatban azzal a rendeletemmel, melyet az 1898. 

évi XIX. törvényczikk életbe léptetése és a törvény első 
czimében foglalt («Az erdők állami kezeléséről» szóló) hatá
rozatok végrehajtása tárgyában 1899. évi márczius hó 
30-án ugyanezen szám alatt a belügyi minister urral egyet
értésben kiadtam, a törvény második czimében foglalt («A 
közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában 
lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági 
ügyvitelének szabályozásáról» szóló) határozatoknak és a 
törvény harmadik czimében foglalt ezekkel kapcsolatos 
záró határozatoknak végrehajtása tárgyában, ugyancsak a 
belügyi minister urral egyetértésben, a következőket ren
delem.

II. CZIM.*

A közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár 
területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról.

VI. FEJEZET.

Általános határozatok.
y

A  tö rv é n y  m á s o d ik  c z im é n e k  h a tá ly a  a lá  ta r to z ó  e r d ő k é s  
k o p á r  te r ü le te k  m e g h a tá r o z á s á r ó l  és n y i lv á n ta r tá s á r ó l .

128. §.
A törvény második czimében említett közbirtokosságok 

alatt azok a közbirtokosságok értendők, melyeknek erdei 
az 1879. évi XXXI. törvényczikk 17. §-ának hatálya alá

* Az 1898. évi X IX .  t.-cz. T. czimének végrehajtása tárgyában 1899. évi már
czius hó 30 án 15217/1899. sz. alatt kiadott rende'et 5 fejezetben 127 szakaszt foglal magában ; 
ennélfogva a törvény II. czimének végrehajtását szabályozó jelen rendelet, mint az előbbi
nek kiegészítő része, a V I.  fejezettel és a 128. §-szal kezdődik és 3 ujabb fejezetet és 125 sza
kaszt (128—252. §-okat) foglalja magában.
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esnek; a volt úrbéresek alatt pedig az úrbéri birtokrendezés 
alkalmával úrbéri erdőilletőségül, illetőleg úrbéri legelőillető
ségül kiadott osztatlan állapotban levő erdők közös bir
tokosai értendők.

129. §.
A törvény második czimében foglalt rendelkezések ha

tálya alá a 128. §-ban emlitett birtokosoknak következő 
erdei és kopár területei tartoznak, u. m .:

a) a közbirtokosságok mindazon erdei, melyek az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 17. §-a értelmében rendszeres gaz
dasági üzemterv szerint kezelendők;

b) a közbirtokosságok mindazon kopár területei, me
lyek az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a, vagy az 
1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-a alapján beerdő- 
sitésre és erdőként való kezelésre hatóságilag kijelöltettek;

c) a volt úrbéreseknek az úrbéri birtokrendezés alkal
mából erdőilletőség fejében kihasított, osztatlan állapotban 
levő, közösen használt erdei és kopár területei;

d) a volt úrbéreseknek az úrbéri birtokrendezés alkal
mából legelőilletőség fejében kihasított, osztatlan állapotban 
levő erdei és kopár területei, a mennyiben az erdők az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 2., vagy 4. §-ának hatálya alá tar
toznak, a kopár területek pedig az 1879. évi XXXI. tör
vényczikk 165. §-a, vagy az 1894. évi XII. törvényczikk 13. 
és 14. §-a alapján beerdősitésre és erdőként való kezelésre 
hatóságilag kijelöltettek;

e) a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere utján, 
vagy más jogczimen birtokába jutott, osztatlan állapotban 
levő, közösen kezelt erdei és kopár területei, a mennyiben 
az erdők az 1879. évi XXXI. törvényczik 2., vagy 4. §-ának 
hatálya alá tartoznak, a kopár területek pedig az 1879. évi 
XXXI. törvényczikk 165. §-a, vagy az 1894. évi XII. törvény
czikk 13. és 14. §-ai alapján beerdősitésre és erdőként való 
kezelésre hatóságilag kijelöltettek.

Az e) pontban emlitett erdők és kopár területek akkor 
is a törvén}’ második czimében foglalt rendelkezések ha



tálya alá tartoznak, ha azokat nem a volt úrbéresek össze- 
sége (t. i. nem a c) és d) pontokban emlitett úrbéri illető
ségek összes jogosult birtokosai), hanem a volt úrbéresek
nek egy része az úrbéri kapcsolatra alapított társulás utján, 
szerezte.

130. §.
A 128. §-ban emlitett birtokosok a 129. §-ban emlitett 

erdőkön és kopár területeken kiviil, más osztatlan állapotban 
levő, közösen használt erdeiket és kopár területeiket is a tör
vény második czimében foglalt rendelkezések szerint kezel
hetik és használhatják, ha azt kérelmükre a közigazgatási 
erdészeti bizottság elrendeli. Ez esetben az ilyen erdők is 
üzemterv szerint kezelendők.

131. §.
A 129. és 130. §-okban emlitett erdők és kopár terü

letek kezelése körül azokat a teendőket, melyeknek telje
sítéséhez erdészeti szakképzettség szükséges, a törvény 
első czimében foglalt határozatok szerint a m. kir. állami 
erdőhivatalok, illetőleg az ezeknek alárendelt m. kir. járási 
erdőgondnokságok végzik, kivéve azokat az erdőket és 
kopár területeket, a melyeknek birtokosai a törvény életbe
lépésétől számított hat hónapon belül kiilönszakértő erdő
tisztet alkalmaznak.

132. §.
A 129. és 130. §-okban emlitett erdőkről és kopár 

területekről a közigazgatási erdészeti bizottságnak «Az 1898. 
évi XIX . törvényczikk második czimének hatálya alá tartozó 
erdők és kopár területek nyilvántartása» czim alatt a X. min
tának megfelelően állandó nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásban ki kell mutatni:
a) a község nevét, melynek határában az erdő és ko

pár terület fekszik ;
h) a birtokosság nevét és székhelyét;
c) a közös birtokosok elnökének nevét és lakhelyét;
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d) a mennyiben a közös birtokosok képviseletével nem 
az elnök van megbizva, vagy nem kizárólag az elnök van 
megbízva, a közös birtokosok képviseletére választott külön 
meghatalmazott nevét és lakhelyét;

e) a közös erdő és kopár terület kiterjedését kataszteri 
holdakban (egy tizedrész kataszteri holdakra kikerekitve);

f) a közigazgatási erdészeti bizottság azon határoza
tának számát és keltét (évét), melylyel az erdő, illetőleg ko
pár terület jóváhagyott rendszeres, vagy ideiglenes gazda
sági tervét erdősítési tervét, kiadta (a mely szám alatt 
az üzemterv, erdősítési terv, hatósági példánya a törvény
hatóság irattárában elhelyezve van);

g) a közigazgatási erdészeti bizottság azon határozatá
nak számát és keltét (évét), a melylyel a szavazásra jogo
sultak jóváhagyott, vagy megállapított jegyzékét kiadta 
(a mely szám alatt a jegyzék hatósági példánya a törvény- 
hatóság irattárában elhelyezve van) ;

h) a közigazgatási erdészeti bizottság azon határo
zatának számát és keltét (évét), a melylyel a gazdasági ügy
vitelről szóló jóváhagyott, vagy megállapított szabályzatot 
kiadta (a mely szám alatt a szabályzat hatósági példánya a 
törvényhatóság irattárában elhelyezve van).

133. §.
A nyilvántartás két részben állítandó össze.
Az I. részben azok az erdők és kopár területek tar

tandók nyilván, melyek a m. kir. állami erdőhivatal által 
kezeltetnek, a II. részben pedig azok, a melyeknek keze
lésére a birtokosok külön szakértő erdőtisztet alkalmaznak.

134. §.
A 132. §. a), b) és e) pontjaiban említett adatok a 

nyilvántartás I. részének összeállításához «Az állam által 
kezelt erdők és kopár területek nyilvántartásáéból, a II. rész 
összeállításához pedig «Az erdők nyilvántartási törzskönyvé»- 
bői, továbbá a jóváhagyott rendszeres gazdasági iizemter- 
vek nyilvántartásából, az 1879. évi XXXI. törvényczikk
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165. §-a és az 1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. § a 
alapján beerdősitésre kijelölt területek nyilvántartásaiból 
és más rendelkezésre, álló nyilvántartásokból mentendők.

A 132. §. c) és d) pontjaiban említett adatok a birto
kosok bejelentései alapján, az f), g) és h) pontokban emli 
tett adatok pedig a hivatalos irattári adatok alapján töl
tendők ki.

135. §.
A nyilvántartás I. részét a m. kir. állami erdőhivatal 

köteles összeállítani és legkésőbb 1900. évi január hó végéig a 
kir. erdőfelügyelőséghez átküldeni; a nyilvántartás II. részét 
ugyanezen időpontig a kir. erdőfelügyelőség állítja össze és 
u teljes nyilvántartást megvizsgálás és megállapítás végett 
legkésőbb 1900. évi február hó végéig a közigazgatási 
^erdészeti bizottsághoz terjeszti be.

136. §.
Addig, a mig a nyilvántartás a 132— 135. §-ok szerint 

«elkészül és megállapittatik, a törvény második czimének ha
tálya alá tartozó erdők és kopár területek birtokosairól egy
szerű névsor készítendő és az alábbi 218. §-ban említett 
intézkedések ennek alapján teendők meg.

Ezt a névsort legkésőbb 1899. évi julius hó 15-éig a 
kir. erdőfelügyelőség összeállítani és a közigazgatási erdé
szeti bizottsághoz beterjeszteni köteles.

137. §.
A közigazgatási erdészeti bizottság által megállapított 

nyilvántartásba a később előforduló változásokat a közigaz
gatási erdészeti bizottság határozatainak megfelelően a kir. 
«erdőfelügyelőség vezeti be. A mennyiben a változások már 
bevezetett tételek módosításából állanak, ezeket a kir. erdő
fel iigyelőség színes tintával eszközli és a jegyzet rovatban 
hivatkozással a módosított tételre, a módosítást elrendelő 
közigazgatási erdészeti bizottsági határozat keltét és szá
mát feljegyzi.
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A tö rv é n y  m á s o d ik  c z im é n e k  h a tá ly a  a lá  ta r to z ó  e rd ő k  
és k o p á r  te rü le te k  g a z d a s á g i  ü g y e in e k  in tézésérő l.

— A törvény 25. és 26. §-ainak végrehajtásához. —

138. §. (Törvény 25. §-a.)
A közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdoná

ban levő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági 
ügyeit, a jelen törvény értelmében készült szabályzat szerint, 
a közös birtokosok gyűlése intézi.

A közös birtokosok gyűlésének határozatait a közös bir
tokosok által választott elnök és végrehajtó közegek (választmányr 
erdögazda, pénztárnok stb.) hajtják végre.

A közös birtokosok gyűlésének jogéiban áll a jelen tör
vényben meghatározott hatáskörének egy részét a szabályzatban 
az elnökre és a végrehajtó közegekre bízni.

139. §. (Törvény 26. §-a.)
A közös birtokosok gyűlését a bírósággal, a közigazgatási 

hatósággal és, a mennyiben a közösen használt erdő és kopár 
terület állami kezelés alatt van, a m. kir. állami erdőhivatallal 
szemben az elnök képviseli. Kivételes esetekben a közös birto
kosok képviseletével e végből választott külön közös meghatal
mazott is megbízható.

140. §.
A 138. §-nak (törvény 25. §-ának) első bekezdésében 

emlitett gazdasági ügyek alatt kizárólag a közösen használt 
erdők és kopár területek kezelésével és használatával kap
csolatos gazdasági feladatok értendők. Ezeket a feladatokat 
a közös birtokosok gyűlése, a mennyiben az erdő és kopár 
terület állami kezelés alatt van, a m. kir. állami erdőhivatak 
illetőleg az ennek alárendelt illetékes m. kir. járási erdőgond
nokság közreműködésével, a fenálló törvények és szabályok 
az érvényben levő gazdasági üzemtervek, az esetről-esetre 
kiadott hatósági rendeletek és az 1898. évi XIX. törvény- 
czikk értelmében készült szabályzat részletes intézkedései
nek megfelelően teljesiti.



141. §•
A 138. §-nak (törvény 25. §-ának) második bekezdé

sében végrehajtó közegek gyanánt említett választmány,, 
erdőgazda, pénztárnok csak példaképen vannak felemlítve. 
A végrehajtó közegek számát, elnevezését és teendőit tehát 
a szabályzatban a szükséghez és az eddigi gyakorlathoz 
képest, maga a közös birtokosok gyűlése állapíthatja meg. 
Kívánatos azonban, hogy az egyöntetűség kedvéért legalább 
a kisebb közbirtokosságok és a volt úrbéresek a törvényben 
említett végrehajtó közegeket alkalmazzák. Mindenesetre 
szükséges pedig, hogy a közös birtokosok annyi és olyan 
végrehajtó közeget alkalmazzanak, hogy a gyűlés hatá
rozatainak pontos végrehajtása minden körülmények között 
biztosítva legyen.

Elnöki állást úgy a közbirtokosságoknak, mint a volt 
úrbéreseknek feltétlenül szervezni kell.

142. §.
A 138. §. (törvény 25. §-a) nem határozza meg, hogy 

ülnökül és végrehajtó közegekül kik választhatók meg ; nincs 
kizárva tehát, hogy a közös birtokosok gyűlése a közös 
birtokosok körén kívül álló egyéneket is megválaszthasson^ 
mind a mellett a törvény szelleméből kifolyólag az elnök és 
a végrehajtó közegek rendszerint a közös birtokosok közül 
választandók.

143. §.
Ha a közös birtokosok a 139. §. (törvény 26. §-a) 

utolsó mondatában foglalt rendelkezés alapján a közös 
birtokosok képviseletére kivételesen külön közös meghatal
mazottat választanak, a megválasztott meghatalmazott nevét 
a közigazgatási erdészeti bizottságnak 8 nap alatt bejelenteni 
tartoznak. Egyidejűleg az okokat is előadni kötelesek, a. 
melyek miatt a képviselettel az elnököt megbízni nem 
lehetett.

144. §.
Abban az esetben, ha az elnök a közös birtokosok 

gyűlésének csak a bírósággal és a közigazgatási hatósággal
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szemben való képviseletével volna megbízható, a m. kir. 
-állami erdőhivatallal szemben való képviseletre azonban 
már nem vállalkozhatnék (például azért, mert nem lakik a 
gyűlés székhelyén, vagy pedig mert egészségi okokból, 
vagy egyéb körülményei folytán a közös erdőben és kopár 
területen szükséges gyakori helyszíni tárgyalásokon nem 
vehetne részt), a képviselettel járó teendők kivételesen meg
oszthatók s a bírósággal és a közigazgatási hatóságokkal 
-szemben való képviselettel az elnök, a m. kir. állami erdő- 
hivatallal szemben való képviselettel pedig az erdőgazda, 
vagy a választmány egyik alkalmas tagja bizható meg. Az 
utóbbi feladattal megbízott azonban az elnökkel egyet
értésben köteles feladatának teljesitésében eljárni.

A közös  b ir to k o s o k  g y ű lé s é n e k  s ze rv e ze té rő l.

— A törvény 27., 28. és 29. §-ainak végrehajtásához. —

145. §. (Törvény 27. §-a.)
A közös b irt okosok gyűlését az elnök hívja össze.
Összehívandó a szabályzatban meghatározott időben s 

azonkívül valahányszor az összehívásnak szüksége beáll, vagy 
a közös birtokosoknak fejelik int számított egy tizedrésze, az 
ok bejelentésével, kívánja.

A gyűlés napja a tárgyalás cdá kerülő ügyek kitünte
tésével legalább lo  nappal előre kihirdetés által közhírré teendő.

A jelen törvény értelmében készült szabályzat megálla
píthatja. hogy a közhírré tétel a kihirdetésen kívül más módon 
is történjék.

A gyűlést az elnök vezeti, kivéve azt az esetet, ha a köz- 
igazgatási bizottság kiküldöttje jelen van; ebben az esetben a 
gyűlést a közigazgatási bizottság kiküldöttje vezeti.

A gyűlés határozatait az elnök mondja ki s ö gondos
kodik arról, hogy a határozatok kihirdettessenek és végre 
hajtassanak.

A hatósági határozatok végrehajtása iránt a gyűlés 
hatáskörébe nem utalt intézkedéseket az elnök teszi meg.
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146. §. (Törvény 28. §-a.)
A gyűlésen szavazásra a tényleges birtokosok jogosultak.
A határozatok hozatalánál, a mennyiben a jelen törvény 

másként nem intézkedik, a közös birtokosoknak az arányrészek 
.szerint számit ott többsége dönt.

A gyűlésen meg nem jelentek úgy tekintendők, mint a 
kik a jelenlevők többségének határozatához hozzájárultak.

Fontosabb esetekben a közös birtokosoknak fejenkint számí
tott egy negyed része a határozat hozatalának felfüggesztését 
kívánhatja, és a gyűlés vezetésére kivételesen hatósági kikül
döttet kérhet.

A mennyiben a közös birtokosok tulajdonát képező erdő 
•és kopár terület állami kezelés alatt áll, a közös birtokosok 
gyűlésén a m. kir. állami erdőhivatal közegei is részt vehetnek, 
de szavazati joggal nem bírnak.

147. §. (Törvény 29. §-a.)
A szavazásra jogosultakról, az arányrészek kitüntetésével, 

jegyzék vezetendő.
Ha az arányrészek egyáltalában meg nem állapíthatók, 

■a jogosultak fejenként egyenlő arányban gyakorolják szavazati 
jogukat mindaddig, mig a jogosultság aránya biróilag meg 
■nem állapittatik.

Ha valakinek a közös erdő és kopár terület használatához 
való joga vagy jogosultságának aránya kétséges, addig, a mig 
n vitás kérdés biróilag eldöntetik, az illetőnek a szavazásra 
jogosultak jegyzékébe való felvétele felett a közös birtokosok 
(jyülése határoz.

Ennek a határozatnak a meghozatalában az érdekelt 
szavazatával részt nem vehet.

148. g.
A megelőző 145., 146. és 147. §-okban (törvény 27., 28. 

és 29. § aiban) foglalt határozatok a gyűlés szervezetének 
vsak alapelveit állapítják meg. A szervezet részletes szabá
s a it  a közös erdő és kopár terület gazdasági ügyviteléről
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készítendő szabályzatban maguknak a közös birtokosoknak: 
kell, igényeiknek megfelelően, megállapítani; azonban ezek
nek a szabályoknak egyrészt teljesen meg kell egyezniük a 
törvénynek a gyűlés szervezetére vonatkozó határozataival 
s másrészt a törvény határozatait akként kell kiegészi- 
teniök, hogy a szervezet működésében zavarok, a szabályok 
alkalmazásában pedig kétségek elő ne fordulhassanak s általá
ban véve a szervezeti szabályok még kivételes esetekben se 
vezethessenek olyan intézkedésekre, melyek a törvényben 
foglalt határozatok érvényesülését megnehezíthetnék, vagy 
meghiúsíthatnák.

Ezért a közös birtokosoknak, midőn a szabályzatnak 
a szervezetre vonatkozó intézkedéseit megállapítják, továbbá 
a közigazgatási erdészeti bizottságoknak, midőn ezeket az> 
intézkedéseket felülvizsgálják, vagy pedig — a szabályzatnak 
hivatalból való megállapítása esetében — a gyűlés szer
vezetére vonatkozó szabályok tervezetét elkészítik, a törvény 
előbb idézett 27., 28. és 29. §-ait és ezekkel összefüggő 
25. és 26. §-ait (jelen rendelet 145.. 146. és 147., illetőleg' 
138. és 139. §-ait), továbbá a jelen rendelet fentebb közölt 
140— 144. és alább következő 149— 162. §-ait gondosan figye
lembe kell venni.

149. §.
A gyűlés összehívását illetőleg a törvény 27. §-ában 

(jelen rendelet 145. §-ában) foglalt általános határozatok ki
egészítéséül a szabályzatban különösen a következőkről kell 
a közös birtokosoknak, illetőleg a közigazgatási erdészeti 
bizottságoknak gondoskodni :

1. intézkedniük kell, hogy az érdekelt közös birto
kosok a gyűlés összehívásakor a gyűlés idején (napján és 
óráján) és a tárgyalás alá kerülő ügyeken kívül arról is 
értesittessenek, hogy a gyűlés hol (a gyűlés székhelyének 
mely helyiségében) fog megtartatni; abban az esetben tehát 
ha a közös birtokosok nem rendelkeznek oly helyiséggel,, 
a melyet a szabályzatban a gyűlések megtartásának helyéül 
egyszersmindenkorra kijelölhetnének, az elnöknek köteles
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ségévé teendő, hogy az összehíváskor a gyűlés helyét is 
megjelölje;

2. meg kell határozni, hogy az összehívásra vonatkozó 
kihirdetés milyen módon (dobszó mellett való kikiáltással, 
a hirdetménynek a községházánál való kifüggesztésével, a 
helyi s esetleg más lapokban való közzététellel stb.) történjék, 
továbbá, hogy a meghívás a kihirdetésen kivíil más módon 
is eszközlendő-e és ha igen, milyen módon; nevezetesen, hogy 
azok a birtokosok, kik nem laknak a gyűlés székhelyén, mily 
módon értesittessenek a gyűlés megtartásáról; mindenesetre 
intézkedni kell, hogy a mennyiben az erdő és kopár terület 
állami kezelés alatt áll, a m. kir. állami erdőhivatal, illető
leg a m. kir. járási erdőgondnokság-, és a mennyiben a 
gyűlésen a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttjének 
is jelen kell lenni, a közigazgatási erdészeti bizottság legalább 
15 nappal előre Írásban értesittessenek a gyűlés idejéről, tárgy- 
sorozatáról és helyéről, sőt intézkedni kell az iránt is, hogy a 
mennyiben olyan ügyek kerülnek szőnyegre, a melyeknek 
tárgyalásánál a m. kir. állami erdőhivatal képviselőjének, 
vagy esetleg a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttjé
nek jelenléte fontos okokból kívánatos, a gyűlés ideje lehetőleg 
a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg a közigazgatási erdé
szeti bizottság előzetes hozzájárulásával tűzessék ki;

3. meg kell állapítani, hogy ha a szavazásra jogosul
taknak fejenkint számított egy tizedrésze az ok és czél meg
jelölésével rendkívüli gyűlés összehívását kívánja, az elnök
nek milyen határidőn belül kell intézkedni az összehívás 
iránt. Megállapítható például, hogy ha az ügy sürgős és a 
halogatás kárral járhat, az elnöknek sürgősen (például 
<8 napon belül), más esetekben pedig egy bizonyos határidő 
.alatt (például 30 napon belül) intézkedni k e ll;

4. meg kell állapítani, hogy az évi rendes gyűlések 
mely időpontokban hivandók össze s ha évenként több 
gyűlés tartatik, a rendes, minden évben tárgyalandó ügyek 
(mint például az évi költségvetés és évi számadások, az 
m'dei termékek árjegyzéke stb.) melyik rendes gyűlésre 
tiizendők k i ;
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5. meg kell határozni továbbá, hogy a tárgysorozatot ki 
köteles összeállítani, továbbá hogy a közös birtokosok milyen 
feltételek esetében indítványozhatják valamely ügynek a 
tárgysorozatba való felvételét. Ez utóbbi tekintetben irány
adóul szolgálhat, hogy az elnök, a végrehajtó közegek és 
az alkalmazottak intézkedései ellen irányuló panaszok, a  
mennyiben az elnöknek a gyűlés összehívása előtt bejelen
tetnek és a mennyiben a panasz tárgyában való határozat- 
hozatal a gyűlés hatáskörébe tartozik, a legközelebbi gyűlésen 
mindenesetre előterjesztendők, más ügyek ellenben a gyűlés- 
tárgysorozatába csak akkor veendők fel, ha az erre vonatkozó 
indítványt legalább annyi közös birtokos támogatja, a hánynak 
arányrészek szerint számított szavazata a szavazás elrende
lésének inditványozhatásához, a szabályzat szerint, szükséges.

150. §.

A 145. §. (törvény 27. §-a) ötödik bekezdésében foglalt, 
rendelkezés kiegészítéséül meg kell állapítani a szabályzat
ban azokat a jogokat és kötelességeket, melyek az elnököt a. 
gyűlés vezetése és a rend fentartása tekintetében megilletik. 
Meg kell állapítani nevezetesen, hogy a közös birtokosok rend
szerint hányszor és milyen sorrendben szólhatnak hozzá a. 
tárgyalás alatt álló kérdéshez s mennyiben van ismételt fel
szólalásnak helye, milyen esetekben vonhatja meg az elnök 
valakitől a szót, milyen rendszabályokat alkalmazhat a rend 
megzavaró! ellen stb.

Ezen szabályok megállapításánál szolgáljon irányadóul^ 
hogy egyrészt a jogosult közös birtokosokat abban a joguk
ban, hogy a kitűzött tárgyhoz legalább egyszer hozzászól
hassanak, indokolatlanul korlátozni nem lehet s hogy más
részt az elnököt a tanácskozás nyugodt menetének biztosí
tására feltétlenül megkívántaié hatáskörrel mindenesetre fel 
kell ruházni.

E végből meg kell adni az elnöknek azt a jogot isT 
hogy a rend helyreállítására szükség esetében a közigazga
tási hatóság segélyét kérhesse.



A törvény 28. és 29. §-ainak (jelen rendelet 146. é& 
147. §-ainak) értelmében a gyűlésen a közösen használt 
erdők és kopár területek tényleges birtokosai jogosultak a 
szavazásra, de ezt a jogukat a tényleges birtokosok is csak 
akkor gyakorolhatják, ha a szavazásra jogosultak jegyzé
kébe felvétettek.

A közbirtokosságoknak és a volt úrbéreseknek tehát 
a gyűlés szervezetének megállapítása tekintetében a legelsd 
feladatuk az, hogy a szavazásra jogosultak jegyzékét össze
állítsák és azt a törvény 45. §-a (jelen rendelet 212. §-a) értel
mében a közigazgatási erdészeti bizottsághoz beterjeszszék..

A jegyzék összeállítása a szabályzat megállapításával 
egyszerre, t. i. egy gyűlésen (az alakuló gyűlésen) is megtör
ténhetik ugyan, de az elsőnek az utóbbit mindenesetre meg
kell előznie, mivel a szabályzat megállapításában már csak 
azok a tényleges birtokosok vehetnek részt, a kik a jegy
zékbe felvétettek.

Egyidejűleg a szavazásra jogosultak jegyzékével meg
kell állapítani egyszersmind a jegyzékbe felvett tényleges
birtokosok arányrészeit is, vagyis azokat az arányszámokat, 
a melyek szerint az egyes jogosultak a közös erdő és kopár- 
terület hasznaiban és terheiben részt venni jogosultak, ille
tőleg kötelezettek. A törvény 28. §-ának (jelen rendelet 
146. §-ának) második bekezdése szerint ugyanis a jogosultak 
szavazati jogaikat, a mennyiben a törvény másként nem 
intézkedik, arányrészeik szerint gyakorolják, az arányrészek 
pedig a törvény 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) elsd 
bekezdése szerint a szavazásra jogosultak jegyzékében tar
tandók nyilván. Kivételt e tekintetben csak az az eset 
képezhet, ha valamely közbirtokosságnál, vagy volt úrbére
sekből álló birtokosságnál a jogosultak arányrészei egyáltalán 
meg nem állapíthatók. Ilyen esetekben a törvény 29. §-ának 
(jelen rendelet 147. §-ának) második bekezdése szerint a 
jogosultak, mindaddig, mig a jogosultság aránya biróilag 
meg nem állapittatik, fejenkint egyenlő arányban gyako-

1 5 1 . §.
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Tolják szavazati jogaikat; a szavazásra jogosultak jegyzékébe 
tehát ilyenkor csak a jogosultak névsora veendő fel.

A törvény ezen rendelkezéseit figyelembe véve. a közös 
birtokosoknak a jegyzék összeállitása s esetleg a szabászat 
megállapitása végett összehívott alakuló gyűlésen mindenek 
előtt a felett a kérdés felett kell határozni, hogy a jogo
sultak arányrészei egyáltalában megállapithatók-e vagy sem.

152. §.
Az a kérdés, hogy egyátalában megállapithatók-e az 

.arányrészek, a fenforgó körülmények figyelembe vételével, 
esetről-esetre döntendő el. Általános tájékozásul szolgál
janak a következők.

A volt úrbéreseknél, a mennyiben azok közösen hasz
nált erdeje és kopár területe az úrbéri birtokrendezés alkal
mával erdő-, vagy legelőilletőségül hasittatott ki, az arány
részek megállapítására az úrbéri birtokrendezési munkálatok 
rendszerint elégséges megbízható alapot nyújtanak.

Ez az eset áll fenn nevezetesen ott, a hol az úrbéri 
erdő és legelő elkülönítésekor a volt úrbéresek illetménye 
meghatározott számú úrbéri telkek járandóságaképen ada
tott ki és az egyes telkek járandóságai a földkönyvekben 
és telekjegyzőkönyvekben is kitüntettettek, vagy ha az utóbbi 
intézkedés nem is történt meg, a telkenkénti járandóságok 
a köztudatban megmaradtak. Ilyen esetekben az arányrészek 
megállapitása minden esetre megkövetelhető a volt úrbére
sektől. annyival is inkább, mert maga a tényleges gyakorlat 
is rendszerint a birtokrendezés által teremtett törvényes alapon 
fejlődött ki s igy az arányrészek megállapításánál az érdekel
teknek legfeljebb csak egyes vitás kérdéseket kell elintézni

Kivételt legfeljebb csak az az eset képezhet, ha az 
úrbéri birtokrendezés oly régi időben történt és a tényleges 
gyakorlat tekintetében fenálló zavarok oly régi keletűek, hogy 
a jogosultak arányrészeinek megállapitása bíróságon kívül 
már nem remélhető.

Az utóbb említett kivételes esetet leszámítva tehát,- 
mz úrbéri erdő- és legelőilletőségek birtokosai az arány
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részek megállapítását tulajdonképen csak akkor mellőzhetik, 
ha a közös erdő- és legelő-illetőség a telkek számának és 
járandóságainak megállapítása nélkül adatott ki és ez a hiány 
később sem pótoltatott, sem a gyakorlat által, sem más 
módon. Ilyen esetekben az arányrészek már csak biróilag 
lévén megállapíthatók, addig mig ez megtörténik, a szava
lásra jogosultak jegyzékébe a tényleges birtokosoknak csak 
a neve veendő fel. a szabályzatban pedig kimondandó, hogy 
a jegyzékbe felvett tényleges birtokosok szavazati jogaikat 
mindaddig, mig az arányrészek biróilag meg nem állapít
tatnak, fejenként egyenlő arányban gyakorolják.

A volt úrbéreseknek ajándékozás utján birtokába jutott 
erdőket illetőleg az arányrészeket abban az esetben, ha az 
-ajándékozott erdőt a volt földesül* az erdő-, vagy legelő
illetőség pótlásaképen az összes volt úrbéreseknek engedte 
út, külön nem kell megállapítani, mert ebben az esetben 
a volt úrbéresek az ajándékozott erdő használatában is 
ugyanabban az arányban részesek, mint az erdő- és legelő
illetőséget képező erdő használatában.

Ha azonban az ajándékozás esetleg csak a volt úrbére
sek egy részének javára történt, az ajándékozott erdő 
birtokosai és arányrészei az ajándékozási okmány és a 
kifejlődött gyakorlat alapján külön jegyzékben állapitan- 
dók meg.

Ebben az utóbb említett esetben az ajándékozott erdő 
jogosultjai tulajdonképen önálló birtokosságot képeznek s 
az ajándékozott erdőt külön szabályzat szerint kezelhetik, 
de ha a többi (az ajándékozott erdő tulajdonában nem 
részes) volt úrbéresek beleegyeznek, azt is az erdő- és legelő
illetőséget képező közös erdő és kopár terület szabályzata 
szerint kezelhetik, de ebben az esetben az ajándékozott 
erdőt a közös szabályzatban külön kell megjelölni, mint 
olyant, melynek birtokosairól külön jegyzék vezettetik; 
továbbá ki kell mondani a szabályzatban, hogy az ajándé
kozott erdő hasznai és terhei csak a külön jegyzékben fog
lalt birtokosokat illetik s ennélfogva annak jövedelmeiről 
ús kiadásairól is külön számadás vezetendő stb.

2
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A volt úrbéresek vétel utján, vagy másjogczimen szer
zett erdeit és kopár területeit illetőleg, a tényleges gyakorlat 
mellett, az adás-vételi szerződések és egyéb hiteles okmá
nyok szolgáltatják az alapot az arányrészek megállapítására.

Egyebekben az ilyen erdőkre is az ajándékozás utján 
szerzett erdőkre fentebb mondottak alkalmazandók.

A csere utján szerzett erdőkért a volt úrbéresek rend
szerint az úrbéri erdő- vagy legelőilletőségnek megfelelő részét 
adták cserébe, a megszerzett erdő birtokosai tehát ugyan
azok, mint az erdő- és legelő-illetőségeké.

153. §.
A közbirtokosságoknál az arányrészek megállapításának 

első sorban az arányositási munkálatok szolgálhatnak alap
jául. Ott tehát, a hol az arányosítás már megtörtént, az 
arányosítás befejezése után állandó közösségben megmaradt 
közös birtokosoktól meg is követelhető, hogy a szavazásra 
jogosultak jegyzékében az arányrészeket is kitüntessék.

De megkövetelhető az arányrészek kitüntetése azoktól 
a közbirtokosságoktól is, melyeknek közös erdejére nézve 
az arányosítás még nem történt meg, ha a gyakorlat azt 
igazolja, hogy a közös birtokosok a közös erdő használatá
ban eddig is meghatározott arányban vettek részt.

A hol azonban sem az arányosítás nem történt még 
meg, sem a megelőző bekezdésben említett tényleges gya
korlat nem áll fenn, ott a közös birtokosoktól az arányrészek 
kitüntetése sem követelhető meg. Ebben az esetben tehát a 
szavazásra jogosultak jegyzékébe csak a tényleges birtokosok 
névsora vehető fel, a szabályzatban pedig kimondható, hogy 
a jogosultak addig, mig az arányosítás meg nem történik, 
fejenkint egyenlő arányban gyakorolják szavazati jogaikat.

154. §.
Ha valakinek a közös erdő és kopár terület használa

tához való joga, vagy jogosultságának aránya kétséges, 
ez — a mennyiben az arányrészek megállapítására a meg
előző 151., 152. és 153. §-okban foglaltak szerint egészben
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véve megvan a lehetőség — az arányrészek megállapitását 
nem akadályozhatja meg, mert a vitás kérdéseket ilyen 
esetekben addig is, mig azok biróilag eldöntetnek, a törvény 
29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) harmadik bekezdése 
szerint a közös birtokosok gyűlése intézheti el.

Ha mind a mellett a vitás kérdések száma nagy és 
azok tisztázására a törvény 45. §-ában (jelen rendelet 212. 
§-ában) kitűzött egy évi határidő nem elégséges, a közigaz
gatási erdészeti bizottság megengedheti, hogy a közös bir
tokosok a szavazásra jogosultak jegyzékét egyelőre az 
arányrészek kitüntetése nélkül állítsák össze, de az ekként 
összeállitott ideiglenes jegyzék jóváhagyása alkalmával az 
arányrészek megállapítására záros határidőt tűz ki.

155. §.
A szavazásra jogosultak jegyzékében az úrbéri erdő- 

és legelő-illetőséget képező közös erdőkre és kopár terüle
tekre vonatkozó arányrészeket az úrbéri birtokrendezés 
alkalmával alapul vett egész úrbéri telek hányadrészeiben, 
a többi közös erdőkre és kopár területekre vonatkozó arány
részeket pedig az egész ingatlan, mint egység, hányad
részeiben lehet kifejeznij alkalmazható azonban esetleg más 
mód is. így a vétel utján szerzett úrbéri erdők közös bir
tokosainak arányrészei a vételár hányadrészeiben is kifejez
hetek, oly módon, hogy ha a vételár például 880 frt volt, 
a jogosultak arányrészei annyi 880-ad részszel állapíttatnak 
meg, a hány forinttal az illetők a vételárhoz hozzájárultak stb. 
Egyúttal meg kell állapítani azt is, hogy az arányrészek 
arányában az egyes jogosultakat hány szavazat illeti meg 
a gyűlésen. Legczélszerübb, ha a legkisebb arányrészszel biró 
közös birtokos szavazata egynek vétetik és a többi birtokos 
szavazatának száma ezzel arányosan álla pittatik meg.

Ha azonban a kis, középszerű és nagyobb arányrészek 
mellett elenyészően csekély arányrészek is előfordulnak, a 
közös birtokosok közös megegyezéssel a legkisebb arányrész 
helyett egységül más megfelelő arányrészt is választhatnak 
s ez után számíthatnak egy szavazatot; az eg3'Ségül válasz-

2*
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tott arányrésznél kisebb arányrészszel bíró közös birtokosokra 
nézve pedig megállapíthatják, hogy ezek csak társulás útján 
gyakorolhatják szavazati jogaikat oly módon, hogy közölök 
annyi gyakorol együttesen egy szavazatot, a hánynak arány
része az egységül választott arányrésznek megfelel.

Végül ki kell mutatni a szavazásra jogosultak jegyzé
kében a jogosultak fejenkint számított összes számát, továbbá 
az arányszámok összegét és az összes jogosultak szavazatainak 
összegét is.

Az erdő- és legelő-illetőséget képező területekre vonat
kozó arányszámok összege az úrbéri birtokrendezésnél alapul 
vett úrbéri telkek összegénél, az egyéb közös területekre 
vonatkozó arányszámok összege pedig egy egésznél nagyobb 
nem lehet.

így például egy olyan úrbéres birtokos'ságnál, melynek 
az úrbéri erdőilletősége 88 egész telek járandóságaképp! 
adatott ki, az arányszámok összege 88-nál, egy olyan köz
birtokosságnál pedig, melynél az arányosítás rendén a jogo
sultak illetményei 1875-öd részekben állapíttattak meg, az

arányszámok összege résznél, vagyis egy egésznél18/5
nagyobb nem lehet.

Sőt azoknál a közbirtokosságoknál, a melyeknél az ará
nyosítás rendén egyesek illetménye a közösből kihasittatott, 
az állandó közösségben maradt közös birtokosok arányszámai
nak összege egy egészet sem tehet, hanem csak tört
szám lehet. így például, ha az előbb említett esetben a

970közösből rész külön kihasittatott, a közösségben maradt
, . . , , 1870 . . . . .  , 1875—970 905birtokosok aranyszamamak összege csak — T—-— =  .J ö 18/5 18/o
lehet.

156. §.

A határozatok hozatalának módját a törvény 28. §-ának 
(jelen rendelet 146. §-ának) második és harmadik bekezdé
sei, továbbá a törvény 29. §-ának (jelen rendelet 147,
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§-ának) második bekezdése határozzák meg, de ezek is csak 
általános elvi rendelkezéseket foglalnak magukban.

A törvény 28. §-ának (jelen rendelet 146. §-ának) 
negyedik bekezdése, 29. §-ának (jelen rendelet 147. §-ának) 
negyedik bekezdése, 36. §-ának (jelen rendelet 186. §-ának) 
második és harmadik bekezdése, 37. §-ának (jelen rendelet
189. §-ának) első bekezdése és a törvény 38. §-a (jelen rendelet
191. §-a) szintén tartalmaznak ugyan a határozatok hozatalának 
módjára vonatkozó rendelkezéseket, de ezek a törvény általános 
rendelkezéseit csak annyiban egészítik ki, a mennyiben azokkal 
szemben kivételeket állapítanak meg.

A határozathozatal módjának részletes szabályait tehát 
szintén a közös birtokosoknak kell az ügyvitelre vonatkozó 
szabályzat keretében megállapítani.

Meg kell állapitaniok különösen a szavazás alkalmaz
ható módjait és azokat a feltételeket, melyek esetében az 
egyik, vagy másik mód alkalmazandó, továbbá az érvényes 
határozathozatalhoz megkívántaié feltételeket és a határozat- 
hozatal módját arra az esetre, ha a gyűlés azért, mert a 
jogosultak nem jelentek meg határozatképes számban, első 
Ízben nem hozhatott érvényes határozatot.

157. g.
A törvény a gyűlés határozatképessége tekintetében 

intézkedést nem tartalmaz, mind a mellett a törvény szelle
mével ellenkeznék, ha a szabályzat megengedné, hogy a 
közös birtokosoknak elenyésző kisebbsége, vagy esetleg egy
két tagja is érvényes határozatot hozhasson olyan esetekben, 
midőn a többi birtokostársak a különben szabályszerűen 
összehívott gyűlésen valamely okból nem jelenhetnek meg.

Meg kell állapítani tehát a szabályzatban azt a leg
kisebb szavazatszámot, melynek a gyűlésen képviselve kell 
lenni, hogy az érvényes határozatot hozhasson.

A megállapítandó legkisebb létszámnak azonban a 
közös birtokosok által képviselt összes szavazatok felerészénél 
minden esetre kisebbnek kell lenni, mert ellenkező esetben 
megtörténhetnék, hogy a gyűlés nem hozhatna határozatot,
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akkor sem, midőn a gyűlésen a közös birtokosoknak arány
részek szerint számított többsége tényleg jelen van, holott a 
törvény értelmében az arányrészek szerint számított többség 
akaratának — a törvényben meghatározott kivételes esete
ket nem számítva — feltétlenül érvényesülni kell.

Pig3'elembe kell továbbá venni a közös birtokosoknak 
azt is. hogy ha a határozatképesség a viszonyokhoz képest 
igen magas szavazatszámhoz köttetik, az ügyek intézése fen- 
akadást szenvedhet. Ezért a legkisebb szavazatszám helyes 
megállapitása mellett gondoskodni kell a szabályzatban arról 
is, hogy ha valamely fontosabb ügy az első gyűlésen, annak 
határozatképtelensége folytán el nem intézhető, nj gyűlés 
hivassék össze és azon a tényleg megjelenők, vagy leg
alább is a határozatképességhez első Ízben megkivántató 
szavazatszámnál kevesebb szavazatot képviselő közös birto
kosok is határozhassanak.

158. §.

A törvény 28, §-ának (jelen rendelet 146. §-ának) abból a 
rendelkezéséből, hogy a határozathozatalnál, a mennyiben a 
törvény másként nem intézkedik, a közös birtokosoknak az 
arányrészek szerint számított többsége dönt, nem követ
kezik az. hogy azokban az esetekben, midőn a határozat- 
hozatalnak ez a módja alkalmazandó, a határozat meghoza
talában résztvevő közös birtokosok arányrészeinek megálla
pitása csak szavazás mellett történhetnék meg. Ezt a tör
vény nem követeli meg s ezért nemcsak nincs kizárva, de 
gyakorlati szempontokból szükséges is hogy a szabályzat 
az arányrészek szerinti többség megállapításának egyszerűbb 
módját is megengedje.

így például megengedheti a szabályzat, hogy, a mennyi
ben a határozat nem egyhangú, az elnök, az egyesek által 
képviselt arányrészek figyelembe vétele mellett, a többséget 
a felszólalások mérlegelése alapján, vagy pedig a felállás 
és leülés elrendelésével, avagy az ellentétes véleményen 
levők külön-külön csoportosításával stb. állapíthassa meg.



De egyúttal gondoskodni kell a szabályzatban arról 
is, bog}’ ezen módok alkalmazása esetében a többség helyes 
megállapítása tekintetében az elnök kijelentéséhez kétség ne 
férhessen. Ezért kimondandó a szabályzatban, hogy az elnöknek 
egyrészt a kérdést úgy kell feltenni, hogy arra mindig 
igennel, vagy nemmel* lehessen felelni s másrészt a többség 
megállapitása és kijelentése után meg kell kérdeznie a kisebb
ségben levőktől, hogy belenyugosznak-e kijelentésébe, vagy 
pedig az arányrészek szerinti szavazás elrendelését kívánják.

Azt azonban szintén nem kell megengedni, hogy egye
sek a tárgyalások menetét indokolatlan szavazáskérésekkel 
megakaszthassák.

Meg kell állapítani tehát a szabályzatban egy bizonyos 
legkisebb szavazatszámot, melynek az ilyen kérelmet minden
esetre támogatni kell. hogy a szavazás elrendelhető legyen.

Ennek a legkisebb szavazatszámnak azonban a gyűlés 
határozatképességéhez szükséges szavazatszám felénél min
denesetre kisebbnek kell lenni, mert ellenkező esetben meg
történhetnék, hogy a különben határozatképes számban jelen
levő közös birtokosok többségének kívánságára sem volna 
köteles az elnök az arányrészek szerinti szavazást elrendelni.

159. $.
A határozathozatal módjának megállapításával kap

csolatban részletesen szabályozandó a választásoknál köve
tendő eljárás is.

Meg kell állapítani különösen a szabályzatban, hogy 
a választás közfelkiáltással, vagy pedig névszerinti szava
zással, továbbá névszerinti szavazás esetében nyilvánosan, 
a szavazatok feljegyzése utján, vagy pedig titkosan, Írott 
czédulákkal történik-e.

A rendes időszaki választások esetére, midőn a végre
hajtó közegek és esetleg más alkalmazottak állása is egy
szerre töltendő be, meg kell határozni, hogy mely állásokra 
törtéuik a választás külön-külön és melyekre együttesen, 
lajstromos szavazással. így például kimondható, hogy az 
elnöki állás, a mennyiben közfelkiáltással nem tölthető be,
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külön választási eljárás alá bocsáttatik, ellenben a választ- 
mány tagjai mindig egyszerre, lajstromos szavazással válasz
tatnak.

Együttes választás esetére ki kell mondani a szabály
zatban, hogy a szavazatot nyertek közül azok jelentetnek 
ki megválasztottaknak, a kikre aránylag a legtöbb szavazat 
esett. Végül meg kell állapítani a szabályzatban, hogy a 
szavazatok egyenlősége esetében miként kell eldönteni a 
választás eredményét.

160. §.
Azoknál a közbirtokosságoknál és volt úrbéres birtokos

ságoknál, a melyeknél az arányrészek nem állapíthatók megT 
a 157— 159. §-okban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

161. §.
Azokban a kivételes esetekben, melyekben a határozatok 

hozatalánál a törvény 28., 29., 36., 37. és 38. §-ai (jelen rendelet
146., 147., 186., 189. és 191. §-ai) szerint fejenkinti szavazás
nak van helye, a határozatban az igennel és nemmel szavazók 
száma mindig kitüntetendő. A szavazatok számbavétele az 
igennel és nemmel szavazók egyszerű megszámlálásával, 
vagy névszerinti szavazással történhetik.

162. §.
A gyűlésről a jelenlevők nevének felsorolásával rendes 

jegyzőkönyv vezetendő s abba az elnök által kimondott 
határozatok mellett, a határozatok ellen esetleg bejelentett 
panaszok is felveendők.

Az olyan határozatoknál, melyek névszerinti szava
zással hozattak, az igennel és nemmel szavazók nevei a 
jegyzőkönyvben kitiintetendők.

Kivételt képeznek a névszerinti szavazással megejtett 
választások, a melyeknél csak a szavazatok száma tünte
tendő ki a jegyzőkönyvben.



A k ö zö s  b i r to k o s o k  g y ű lé s é n e k  h a tá s k ö ré rő l .
—  A törvény 25., 30., 31., 32. és 33. §-ainak végrehajtásához. —

163. §.
A közös birtokosok gyűlésének hatáskörét általános

ságban a jelen rendelet 138. §-a (törvény 25. §-a) hatá
rozza meg.

Ennek a §-nak az első bekezdése szerint a közös 
erdő és kopár terület összes gazdasági ügyeit a közös bir
tokosok gyűlése van hivatva intézni. A gazdasági ügyek alatt 
azonban a jelen rendelet 140. §-a szerint csak a közös erdő 
és kopár terület kezelésével és használatával kapcsolatos 
teendők értendők, miből következik, hogy a gyűlés hatás
köre a közös erdő és kopár terület állagával való rendel
kezésre már nem terjed ki.

A gyűlés hatáskörének ezt a korlátozott voltát tehát, 
mely egyébiránt a törvény 30. §-ában (jelen rendelet 
165. §-ában) is kifejezetten ki van mondva, a szabályzat 
megállapításánál okvetlenül figyelembe kell venni.

164. §.
A törvény 25.-*§-ának (jelen rendelet 138. §-ának) har

madik bekezdése szerint a közös birtokosok gyűlése hatás
körének egy részét a szabályzatban az elnökre és végre
hajtó közegekre bizhatja. Ezen hatáskör-átruházás tekinte
tében a közös birtokosok gyűlése a szabályzat megállapí
tása alkalmával érdekeinek megfelelően határozhat, de 
azokat az intézkedéseket, melyeket a törvény kifejezetten 
a gyűlés feladataiul jelöl ki, sem az elnökre, sem a többi 
végrehajtó közegekre nem bizhatja.

Ilyen át nem ruházható alkatrészei a gyűlés 
hatáskörének különösen azok az intézkedések, melyek a 
törvény 28. §-ának (jelen rendelet 146. §-ának) negyedik 
bekezdésében, a törvény 29. §-ának (jelen rendelet 
147. §-ának) harmadik bekezdésében, a törvény 30. §-ának 
(jelen rendelet 165. §-ának) második bekezdésében, a tör
vény 32. és 33. §-aiban (jelen rendelet 170. és 171. §-ai-
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bán), továbbá a törvény 35. és 36. §-ainak (jelen rendelet
184. és 186. §-ainak) második bekezdéseiben, a törvény 
38. §-ában (jelen rendelet 191. §-ában), a törvény 40., 43., 44. 
és 45. §-ainak (jelen rendelet 195., 203’., 205. és 212. §-ainak) 
első bekezdéseiben, a törvény 48. §-ának (jelen rendelet
236. §-ának) második bekezdésében, a törvény 51. §-ának (jelen 
rendelet 242. §-ának) első bekezdésében és a törvény 55. §-ában 
(jelen rendelet 248. § ában) foglaltatnak. Ezeket a gyűlés 
nem ruházhatja át sem az elnökre, sem a végrehajtó közegekre.

De a törvény szelleméből és a dolog természetéből 
kifolyólag nem engedheti ki a gyűlés hatásköréből a költ
ségvetés megállapításának, a számadások felülvizsgálásának 
és a jogosultak közt felosztandó tiszta jövedelem megálla
pításának jogát sem.

A mi pedig az átruházható jogoknak és kötelességek
nek az elnök és a többi végrehajtó közegek között való meg
osztását illeti, e tekintetben a szabályzat megállapításánál 
figyelembe kell venni a gyűlésnek, hogy az elnök hatásköréből 
azokat a jogokat és kötelességeket, melyeket a törvény ruház 
rá, elvonni és más végrehajtó közegre ruházni nem lehet.

165. §. (Törvény 30. §-a.)
A közös birtokosok gyűlésének jelen törvényben meg

határozott hatásköre a közösen használt erdők és kopár terü
letek állagának elidegenítésére, egyénenként való felosztáséira 
és megterhelésére nem terjed ki.

Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt, hogy a 
közös birtokosok gyűlése a határjelek kijavítása és kiigazítása 
körül felmerülő vitás kérdések elintézése végett a szükséges 
intézkedéseket megteli esse.

166. §.
A megelőző §. első bekezdése értelmében a közös bir

tokosok gyűlésének a közös erdő és kopár terület állagának 
elidegenítésére, egyénenkint való felosztására és megterhe
lésére vonatkozó határozatai, a mennyiben nem az idézett 
§. második bekezdésében említett kivételes felhatalmazáson
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alapulnak, még akkor sem érvényesek, ha az ilyen határo
zatok egyébképen szabályszerűen hozattak.

Abban az esetben tehát, ha kivételes körülmények 
között az előbb említett intézkedések szüksége tényleg 
beáll, a közös erdő és kopár terület tulajdonosainak az álta
lános magánjogi szabályok értelmében kell eljárni.

Ha telekkönyvi akadályok nem forognak fenn, nincs 
kizárva ugyan, hogy sürgős szükségletek felmerülése ese
tében, a közös birtokosoknak az a része, mety a szükség
letek fedezéséről kölcsön utján kiván segíteni, a közös erdő 
és kopár terület czéljaira kölcsönt köthessen, de ezzel a 
kölcsönnel az illetők csak a saját járandóságaikat terhelhe
tik meg.

167. §.

^ törvény 30. §-ának (jelen rendelet 165. §-ának) 
második bekezdésében foglalt kivételes rendelkezés alapján 
a közös birtokosok g y ülése a határjelek kiigazítása és 
kijavítása körül felmerülő vitás kérdések elintézése czél- 
jából a szükséges intézkedéseket megteheti. Az e tárgyban 
kötendő egyezséghez azonban, a szükségességet igazoló okok 
előterjesztése mellett, a közigazgatási erdészeti bizottság 
utján, a földmivelésügyi minister jóváhagyását kell kiesz
közölnie.

168. §. (Törvény 31. §-a.)
A közösen használt erdők és kopár területek jövedelme, 

a mennyiben az a gazdasági üzemterv szerint kihasználható 
terményekből és egyéb rendes haszonvételekből származott, a 
közös terhek és költségek fedezése után a jogosultak között a 
jogosultság arányában felosztandó.

Ha azonban a közösen használt erdőkben és kopár terü
leteken a gazdasági üzemtervtől eltérő rendkívüli használatok 
gyakoroltattak, a földmivelésügyi minister elrendelheti, hogy 
a rendkívüli használatból befolyó jövedelemből a közös terhek 
és költségek fedezésére szükséges összeg gyümölcsözöleg helyez
tessék el, a jövedelemnek ezen felül megmaradó része pedig annyi
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évre felosztva használtassék fel a jelen szakasz első bekezdé
sében meghatározott czélra. a hány évi rendes használatnak 
a rendkívüli használat megfelelt; — vagy pedig hogy a rend
kívüli használatból befolyó jövedelem gazdasági beruházá
sokra, ingatlan birtok vásárlására, vagy adósságok törlesztésére 
fordittassék.

169. §.
A megelőző $. első bekezdése szerint felosztandó jöve

delem összegét a közös erdők és kopár területek évi szám
adása alapján, a számadások felülvizsgálása és jóváhagyása 
alkalmával, a közös birtokosok gyűlése állapítja meg.

Az évi számadásokban az üzemtervtől eltérő rend
kívüli használatokból (t. i. az üzemterv által a számadási 
évben, vagy valamely megelőző évben való kihasználásra 
még ki nem jelölt fahasználatokból és más haszonvételekből) 
befolyt jövedelmek, mint rendkívüli bevételek, külön tár
gyalandók.

Az ilyen rendkívüli bevételek — a mennyiben a közös 
terhek és költségek a rendes bevételekből nem fedezhetők — 
a közös terhek és költségek fedezésére felhasználhatók, de 
a jogosultak közt csak akkor oszthatók fel, ha a földmive- 
lésiigyi minister azoknak a megelőző §. második bekezdé
sében említett czélokra való fordítását el nem rendeli.

A földmivelésügyi minister az üzemtervtől eltérő, rend
kívüli használatok jövedelmének hová fordítása iránt a 
rendkívüli használatra vonatkozó engedély megadásakor, 
abban az esetben pedig, ha a rendkívüli használat engedély 
nélkül, erdőrendészeti áthágás utján foganatosíttatott, az 
erdőrendészeti ügy másodfokú elbírálásával kapcsolatban 
határoz.

Erdőrendészeti eljárásra okot szolgáltató rendkívüli 
használatok esetében, az erdőrendészeti ügy elbírálására első 
fokban illetékes közigazgatási erdészeti bizottság az üzem
tervtől tényleg eltérő rendkívüli használatból befolyt 
jövedelemnek a 168. §. második bekezdésében megjelölt 
czélokra való fordítását köteles elrendelni még akkor is, ha



a feliforgó körülményekre való tekintettel a közös birto
kosokat az erdőrendészeti áthágás vádja és következményei 
alól felmenti.

A közigazgatási erdészeti bizottságnak ez a határozata, 
a mennyiben 15 napon belül felebbezéssel meg nem tárnad- 
tatik, végérvényes.

Felebbezés esetében az ügy eldöntés végett a föld- 
mivelésiigyi ministerhez terjesztendő fel.

#

170. §. (Törvény 32. §-a.)
Ha a közösen használt erdők és kopár területek jövedel

méből a közös terheket és költségeket nem tehet fedezni, a közös 
birtokosok gyűlése a közös terhek és költségek fedezésére járu
lékot vethet ki, vagy pedig a közös munkával teljesíthető gaz
dasági teendőknek természetben való lerovását határozhatja el. *

171. §. (Törvény 33. §-a.)
A kivetett járulékok a közadók módjára szedetnek; ille

tőleg hajtatnak be; de külön számol and ók el és a közös birto
kosok pénztáréinak szolgál tat and ók át; a közös birtokosok gyű
lésének azonban jogáé: n áll a járulékokat saját végrehajtó 
közegei áltál is beszed !ni.

A természetben lerovandó közös munkát a közös birtoko
sok a jogosultság arányában teljesitik. A közös munka a közös 
birtokosok gyűlése által meghatározandó pénzértékben megvált
ható, illetőleg a munka nem teljesítése esetében annak pénz
értéke a járulékok módjára behajtható.

172. §.
A járulékok kivetése, illetőleg a természetben lero

vandó közös munka elrendelése iránt a közös birtokosok 
gyűlése rendszerint az évi költségvetés megállapításával 
kapcsolatban intézkedik.

Ha azonban a járulékok kivetésének, vagy a közös 
munka elrendelésének szüksége a költségvetés megállapi- 
tása után áll be, a gyűlés pótköltségvetés alapján évközben
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is kivetheti a szükséges járulékot, vagy elrendelheti a szük
séges közös munkát.

173. §.
A költségvetésben azok a gazdasági teendők, melyek

nek készpénzben kifejezett költségei a közös erdő és kopár 
terület bevételeiből már nem fedezhetők, a mennyiben közös 
munkával is teljesithetők, a szükséges közös munka meny- 
nyiségében is kimutatandók. A közös munka mennyi
sége olyan munkaegységekben fejezendő ki, a milyen 
egységek szerint a közös birtokosok azt természetben szol
gáltatni kötelesek. így például, ha a közös birtokosoknak a 
közös munkához kézi, vagy fuvarerőt kell szolgáltatni, a 
közös munkamennyiség kézi. vagy fuvarnapszámokban feje
zendő ki. ha pedig a közös birtokosoknak tűzifát kell készi- 
teniök, a munka mennyisége az elkészítendő tirmeterek szá
mával mutatandó ki stb.

A szükséges költségek, illetőleg munkamennyiségek 
megállapitása után a gyűlésnek mindenek előtt arra nézve 
kell határoznia, hogy a rendes bevételekből nem teljesíthető 
gazdasági feladatok költségeinek fedezésére járulék vettes
sék-e ki, vagy pedig a feladat közös munkával teljesí
tessék.

Járulék kivetése esetében a határozatban kimondandó, 
hogy a pénzért teljesítendő munkáknál való alkalmazás 
tekintetében a munkára jelentkező közös birtokosoknak ide
gen munkásokkal szemben elsőbbség adandó.

Természetben lerovandó közös munka elrendelése ese
tében pedig — tekintettel arra, hogy a közös munka a 
törvény szerint pénzben megváltható — a teljesítendő munka 
egységének pénzértéke (a kézi, vagy fuvarnapszám bére, 
vágy a tiizifakészités ürméterenkinti pénzértéke stb.) is 
meghatározandó.

Meg kell továbbá a gyűlésnek állapítani, hogy a járu
lékok hol és mely időpontig fizetendők meg, illetőleg a ter
mészetben szolgáltatandó munka hol és mikor teljesítendő. 
És a mennyiben a szabályzat megfelelő általános érvényű
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intézkedést nem tartalmazna, már a járulék kivetésével, ille
tőleg a közös munka elrendelésével egyidejűleg elhatáro
zandó, hogy a kitűzött időre le nem űzetett járulékok, ille
tőleg a le nem szolgált közös munkák pénzértéke a köz- 
adók módjára hajtassék e be, vagy pedig a határozatnak 
más alkalmas módon szereztessék érvény. így például a 
közös birtokosok gyűlése, a mennyiben a hátralékoknak 
közadók módjára való behajtását nem kiváltja alkalmazni, 
kimondhatja, hogy az a közös birtokos, a ki hátralékát le 
nem űzeti, a természetben gyakorlatidé haszonvételekben 
addig, a ntig kötelességét nem teljesíti, nem részesít
hető stb.

174. § .

A gyűlés által kivetett járuleKoknak, illetőleg ter
mészetben lerovandó közös munkának az egyes jogosultakra 
eső hányadrészeit a szabályzatban erre kijelölt végrehajtó 
közeg számítja ki. A kivetésnek arányrészek szerint keli 
történni.

A kivetésről a XI. számit minta szerint kivetési lajstrom 
készítendő, melyet a kivetéssel megbízott végrehajtó közegen 
kívül az elnöknek is alá kell Írni.

175. §.

A gyűlésnek a kivetésre vonatkozó határozata és az 
ennek alapján készült kivetési lajstrom tartalma a szabály
zatban megállapított módon és határidőn belül kihirdetés 
által közhírré teendő. A mennyiben a szabályzat ez iránt 
nem intézkednék, a kihirdetés módját a közös birtokosok 
gyűlésének kell meghatározni. Azok a közös birtokosok, a 
kik nem laknak a gyűlés székhelyén, a kivetésről Írásban 
értesitendők.

Ezenkívül minden közös birtokosnak módot kell nyúj
tani arra, hogy a kivetési lajstromot megtekinthesse.

176. §.

A kivetett költségjárulékokat rendszerint a közös bir
tokosok pénztárának kezelésével megbízott végrehajtó közeg-



nek kell beszedni, a kivetett közös munka vezetésével és 
■ellenőrzésével pedig a szabályzatban erre kijelölt végre
hajtó közeg (erdőgazda) bizandó meg.

A költségjárulékokról készített kivetési lajstrom e 
végből a pénztárnoknak, a közös munka kivetéséről szóló 
lajstrom pedig a közös munkák vezetésével és ellenőrzé
sével megbízott végrehajtó közegnek (erdőgazdának) adandó ki.

A pénztárnok a teljesített fizetéseket, az erdőgazda 
pedig a teljesített munkát, a lajstrom megfelelő rovatába 
bevezetni és a hátralékokat mindaddig nyilvántartani köteles, 
mig a kivetett járulékok (közös munkák) nem teljesítettek, 
illetőleg a nem teljesített közös munkák pénzértéke be nem 
fizettetett.

177. §.

Ha a közös birtokosok gyűlése a hátralékoknak a 
közadók módjára való behajtását határozta el, a kivetett 
költségjárulékok befizetésére, illetőleg a kivetett közös munkák 
lerovására kitűzött határidő letelte után a mutatkozó járulék- 
hátralékokról, illetőleg a le nem rótt közös munkák pénz
értékéről a XIII. szánni minta szerint (a 9. számú rovat elha
gyásával) hátraléki kimutatás készítendő, még pedig külön:

a) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a 
kik a gy^ülés székhelyén laknak;

b) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a 
kik más községben laknak.

A hátraléki kimutatások elkészítése alkalmával a kive
tési lajstrom azon tételeinél, a melyek a hátraléki kimutatásba 
átvezettettek, ez a körülmény a hátraléki kimutatás illető 
tételére való hivatkozással feljegyzendő.

A hátraléki kimutatások két példányban készíten
dők el.

Az elkészült hátraléki kimutatásokat az elnök a kive
tési lajstrommal való összehasonlítás utján megvizsgálni és 
a helyesnek talált kimutatásokat hitelesség szempontjából a 
közös birtokosok gyűlése nevében aláírni tartozik.
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178. g.

A 177. §. szerint elkészített hátraléki kimutatás egyik 
példányát az elnök, a hátralékok behajtása és a behaj
tott Összegeknek a közös birtokosok pénztárába való beszol
gáltatása iránti szabályszerű intézkedés végett, az 1898. évi 
XIX. törvényczikk 33. §-ára való hivatkozással, az illető községi 
elöljáróságnak küldi meg, másik példányát pedig nyilvántar
tás végett a közös birtokosok pénztárnokának adja ki.

179. g.
A községi elöljáróság által behajtott és a közös birto

kosok pénztárának a napijegyzék másolata kíséretében 
átszolgáltatott hátralékokat a pénztárnok sommásan nyugtázni 
és a befolyt összegeket a hátraléki kimutatás házi példá
nyába bevezetni köteles. A nyugtát az elnöknek is alá 
kell Írni.

Az illető év végéig be nem folyt hátralékokról a XIII. 
minta szerint 15 nap alatt három példányban újabb hátraléki 
kimutatás készítendő és annak egyik példánya a behajtás 
megsürgetése végett az illetékes közigazgatási erdészeti 
bizottsághoz terjesztendő be, második példánya pedig a köz
ségi elöljáróságnak küldendő meg. A harmadik példány a hát
ralékok további nyilvántartására szolgál.

Ha a hátraléki kimutatásokban kitüntetett hátralékok 
mind befolytak, a hátraléki kimutatások a kivetési lajstrommal 
együtt a pénzszámadás okmányaihoz csatolandók.

180. g.
Ha a közös birtokosok gyűlése kivételes körülmények 

között a kivetett költségjárulékok beszedéséről nem gondos- 
kodhatik s ennek következtében a kivetett járulékoknak a 
közadók módjára való beszedését határozza el, a kivetési 
lajstrom a XI. számú mintának megfelelő alakban (a 9. számú 
rovat elhagyásával) három példányban készítendő el és 
annak egyik példánya, a beszedés elrendelése végett, az 
illetékes közigazgatási erdészeti bizottságnak, másik példánya

3
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pedig beszedés és behajtás végett a községi elöljáróságnak 
küldendő meg.

A 177. §. a) és b) pontjában említett közös birtokosok 
járulékai ebben az esetben külön-külön kivetési lajstromba 
foglalandók.

A közigazgatási erdészeti bizottsághoz intézendő kére
lemben az okok, melyek miatt a közös birtokosok gyűlése 
a járulékok közvetlen beszedéséről nem gondoskodhatott, 
részletesen előadandók.

Egyebekben az eljárás ugyanaz, mint a hátralékok 
behajtásánál.

181. §.
A kivetett járulékoknak és a kivetett közös munkák 

nem teljesítése esetében fizetendő pénzbeli tartozásoknak 
a közadók módjára való beszedésénél, behajtásánál, elszámo
lásánál és a közös birtokosok pénztárának való átszolgál- 
tatásánál követendő eljárás további részleteit az alább 
következő utasitás szabályozza.

Ezt az utasitást a közigazgatási erdészeti bizottság az 
érdekelt közbirtokosságoknak és volt úrbéreseknek, továbbá 
az illető községi (városi) elöljáróságoknak 1899. évi október 
hó elsejéig megküldeni tartozik.

U ta s itá s

a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő 
erdők és kopár területek közös birtokosainak gyűlése által kivetett 
költségjárulékok beszedésénél és behajtásánál követendő eljárás

tárgyában.

(1898. évi XIX. t.-oz. 32. és 33. §-ai.)

1. §•
A közbirtokosságok és a volt úrbéresek gyűlése abban az esetben, 

lia a tulajdonukat képező közösen használt erdők és kopár területek 
jövedelméből a közös terheket és költségeket nem lehet fedezni, a közös 
terhek és költségek fedezésére járulékot vethet ki, vagy pedig a közös 
munkával teljesíthető gazdasági teendőknek természetbe való lerovását 
határozhatja el. (Tv. 32. §-a.)
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A természetben lerovandó közös munka — a törvény szerint — 
pénzben megváltható lévén, a teljesítendő munka egységének pénzértéke 
a közös birtokosok gyűlése által meghatározandó. (Tv. 33. §-a.)

A kivetett járulékok, valamint a természetben le nem rótt közös 
munkák pénzértéke rendszerint a közös birtokosok saját közegei által 
szedendők be.

Ha a kivetett járulékok és a le nem rótt közös munkák pénzértéke 
a  kitűzött határidőn belül a közös birtokosok közegei által be nem szed
hető, illetőleg be nem hajtható, a közös birtokosok gyűlése a hátraléknak 
a közadók módjára való behajtását határozhatja el. (Tv. 33. §-a.)

2. §•

A mutatkozó költségjárulék-hátralékokról, illetőleg a le nem rótt 
közös munkák pénzértékéről, a kivetési lajstrom alapján (a XIII. minta 
szerint) hátraléki kimutatás készítendő, még pedig külön :

a) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a kik a gyűlés 
székhelyén laknak ;

b) azokról a közös birtokosokról és hátralékaikról, a kik más köz
ségben (városban) laknak.

A kivetési lajstromban mutatkozó hátralékok, kölcsönös hivatkozás 
mellett, a hátraléki kimutatásba átvezettetnek, mely körülmény s a hát
ralékosoknak behajtás végett való kimutatása, illetőleg ennek megtörténte 
•a kivetési lajstrom «jegyzet» hasábjában feljegyzendő.

A hátraléki kimutatás két-két példányban készítendő el.
Az elkészült hátraléki kimutatásokat az elnök a kivetési lajstrom

mal való összehasonlítás utján megvizsgálni és a helyesnek talált kimuta
tásokat hitelesség szempontjából a közös birtokosok gyűlése nevében alá
írni tartozik.

3- §■
A 2. §. szerint elkészített hátraléki kimutatások egyik példányát az 

•elnök a hátralékok behajtása és a behajtott összegnek a közös birtokosok 
pénztárába való beszolgáltatása iránti szabályszerű intézkedés végett, az 
1898. évi XIX. t.-cz. 33. §-ára való hivatkozással, az illető községi elöl
járóságnak, illetőleg (ha a birtokosok több községben laknak) az illető 
községi elöljáróságoknak küldi meg, másik példányát pedig nyilvántartás 
végett a közös birtokosok pénztárnokának adja ki.

4. §•
A községi biró, vagy községi (városi) adópénztárnok, a jegyző, 

illetőleg a körjegyző közbejöttével, továbbá az elöljáróságok (polgármester) 
által e végre kiküldendő községi közeg köteles a közös birtokosok gyűlése 
által kivetett költségjárulókokat a hátraléki kimutatás alapján (a községi 
pótadó módjára) behajtani.

3*
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A községi jegyző (községi és városi adóhivatal) tartozik a behaj
tott összegeket a birtokosságonkint (közbirtokosság és volt úrbéresek) 
külön-külön felfektetendő napijegyzékben, hivatkozással a hátraléki kimu
tatás tételére, elszámolni és a hátraléki kimutatásba is bevezetni, továbbá 
a behajtott költségjárulékokat, a napijegyzék másolatának kíséretében, 
bélyegtelen nyugták ellenében, az illető közbirtokosság, vagy volt úrbéresek 
pénztárába havonkint beszállítani, vagy posta utján elküldeni.

A napijegyzék vezetése, lezárása, az adófizetési napijegyzék módjára 
történik.

A behajtás végett kimutatott költségjárulékok mindenkor a községi 
pénztárnál fizetendők be és az egyes birtokosok által teljesített befize
tések esetről-esetre a községi (városi) pénztárnok által hivatalosan nyug- 
tázandók.

5. §.
A közös birtokosok pénztárába az illető év végéig be nem folyt 

hátralékokról a közös bitokosok pénztárnoka által 15 nap alatt három
három példányban újabb hátraléki kimutatás készítendő s annak egyik 
példánya a behajtás megsürgetése végett az illetékes közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz terjesztendő be, másik példánya pedig a községi, 
elöljáróságnak küldendő meg. A harmadik példány a hátralékok további 
nyilvántartására szolgál.

Az uj hátraléki kimutatásban azonban az is jelzendő, hogy a hát
ralék előzőleg mely napon mutattatott ki behajtás végett.

A közigazgatási erdészeti bizottság a beterjesztett újabb hátraléki 
kimutatás alapján a behajtás foganatosítása iránt megfelelően intézkedik.

6. §.
Ha a hátraléki kimutatásban kitüntetett hátralékok behajtattak és 

a behajtott összegek a közös birtokosok pénztárának elküldettek, a hátra
léki kimutatás a hozzátartozó napijegyzékkel és nyugtákkal együtt az 
irattárban helyezendő el.

7- $•

Ha a közös birtokosok gyűlése kivételes körülmények között a 
költségj árulék beszedéséről nem gondoskodhatik, jogában áll a kivetett 
járulékoknak a közadók módjára való beszedését is kérni a közigazgatási 
erdészeti bizottságtól; erre vonatkozó kérelmében azonban előadni tar
tozik azokat az okokat, melyek miatt a beszedésről maga nem gon
doskodhatik.

Ebben az esetben a közös birtokosok elnöke a 2. §-ban említett 
hátraléki kimutatások helyett a költségjárulékoknak (a XI. minta szerint 
elkészített) kivetési lajstromát terjeszti be a közigazgatási erdészeti bizott
sághoz és az illető községi elöljárósághoz.
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Az eljárás a költségjárulékok: beszedésénél egyebekben megegyező 
a hátralékok behajtásánál követendő eljárással.

8. §.

A költségjárulékok, intési illetékek és végrehajtási költségek besze
dése, behajtása, beszállítása, elszámolása, a pénzösszegek postán való 
nlkttldése a közadók kezeléséről szóló 1883. évi XLIV. t.-cz. s az azzal 
kapcsolatban kiadott utasítások, illetőleg a községi pótadók behajtására 
nézve fenálló szabályok szerint történik.

A fa e la d á s o k n á l  k ö v e te n d ő  e l já rá s ró l .

— A törvény 34—39. §-ainak végrehajtásához. —

182. §.

A közös erdő és kopár terület haszonvételeinek érté
kesítési módját a közös birtokosok gyűlése állapítja meg. 
Az erre vonatkozó általános szabályok az ügyvitelre vonat
kozó szabályzatba veendők fel. azok az intézkedések pedig, 
melyekre nézve a szabályzat rendelkezéseket esetleg nem 
tartalmaz, esetról-esetre a közös birtokosok gyűlése által 
teendők meg.

Az erdő mellékhaszonvételeinek értékesítése tekinte
tében a közös birtokosok gyűlése az eljárási szabályokat 
belátása szerint állapíthatja meg, a fatermékek eladási mód
jának és az eladásnál követendő eljárás szabályainak meg
állapításánál azonban szigorúan meg kell tartania azokat a 
rendelkezéseket, melyek a törvény 34— 39. §-aiban (jelen 
rendelet 183., 184., 186., 189., 191. és 192. §-aiban), továbbá 
a jelen rendelet 185., 187., 188., 190., 193. és 194. §-aiban 
foglaltatnak.

183. §. (Törvény 34. §-a.)

A közös birtokosok határozata szerint eladás utján érté
kesítendő fatermékek mennyisége és értéke, a mennyiben az 
erdő állami kezelés alatt van, a m. kir. állami erdöhivatal 
becslése alapján, más es elekben pedig az erdő kezelésével meg-
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bigott erdőtiszt becslése alapján, az eladás előtt pontosan meg
állapítandó, és szintén az eladás előtt meghatározandó^ az: 
értékesítés egyéb feltételei is.

184. §. (Törvény 35. §-a.)
A jelen törvény értelmében alkotott szabályzat meg álla

píthatja, hogy a helybeli lakosság fogyasztására szánt fater
mékek, kis részletekben, árszabály szerint értékesíttessenek.

Az árszabályt a m. hír. állami erdőhivatal, illetőleg a 
kezeléssel megbízott erdőtiszt javaslata alapján, évről-évre, a 
közös birtokosok gyűlése állapítja meg.

185. §.
Az árszabály rendszerint a közös birtokosok rendes évi 

gyűlésén (ha a szabályzat szerint évenkint több gyűlés is- 
tartatik, rendszerint az őszi, vagy téli gyűlésen) állapí
tandó meg.

Ha az erdő állami kezelés alatt van, az elnök a 
m. kir. állami erdőhivatalt, illetőleg a m. kir. járási 
erdőgondnokságot az árszabály megállapitására vonatkozó 
javaslatának elkészítése végett legalább 30 nappal az 
illető gyűlés összehívása előtt megkeresni és vele egyúttal 
azt is közölni tartozik, hogy az árszabályba milyen fatermékek, 
milyen mértékek szerint s milyen eladási módozatok mellett 
(tövön az erdőben, vagy levágott és feldolgozott állapotban 
az erdőben, vagy raktárban való átadás feltétele mellett stb.) 
veendők fel.

Az árszabályba a fatermékeken kívül az erdő egyéb 
melléktermékei (erdei gyümölcsök, kő, kavics, fű stb.) is 
felvehetők. A közös birtokosok kívánatéra a m. kir. állami 
erdőhivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság ezen 
termékek áraira nézve is köteles javaslatot tenni.

186. §. (Törvény 36. §-a.)
Az eladásra szánt fatermékeknek az a része, mely a 

35. ß-ban (jelen rendelet 184. §-ában) megállapított módon 
nem értékesíthető, nyilvános árverésen adandó él.
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Kivételnek csak akkor van helye, ha valamely más érté
kesítési mód alkalmazását a szavazásra jogosult összes közös 
birtokosoknak legalább háromnegyed' része határozza el.

Ennél a határozatnál a szavazatok fejenkint számíttat
nak, a háromnegyed rész többségbe pedig a távollevők szava
zatai nem tudhatok be.

2.000 koronánál nagyobb becsértéket képviselő fakészlet 
nyilvános árverésen kivid csak a közigazgatási bizottság jóvá
hagyásával adható el.

A 186. §. utolsó bekezdésében említett esetben a közös 
birtokosok gyűlésének a közigazgatási erdészeti bizottság 
jóváhagyását a nyilvános árverés mellőzhetésére nézve rend
szerint előzetesen kell kieszközölni. Ebben az esetben a 
nyilvános árverés mellőzésével tervezett eladás részletes 
feltételei is bemutatandók a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak.

A megelőző 183— 187. §-okban említett fatermékek 
alatt olyan fatermékek értendők, a melyek a hatóságilag 
megállapított gazdasági üzemterv szerint kihasználhatók. 
Üzemtervtől eltérő rendkívüli fahasználatok kizárólag csak 
a földmivelésügyi minister engedélye alapján gyakorolhatók. 
A földmivelésügyi minister a rendkívüli fahasználat enge
délyezése alkalmával az értékesítés módját és feltételeit is 
megállapíthatja s a nyilvános árverésen való eladást feltét
lenül kikötheti.

Az árverési és szerződési feltételeknek és ezek kihirdetése 
módjának megállapításában, a kihirdetés végrehajtáséinak ellen
őrzésében és az árverésen a közigazgatási bizottság kiküldöttje 
is közreműködhetik, ha pedig a szavazásra jogosult összes közös

188. §.
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birtokosoknak fejenkint számítva legalább egynegyed része 
kívánja, közreműködni tartozik.

Az árverés napja és feltételei legalább lő  nappal előre 
kihirdetendök.

190. §.

A nagyban (nem árszabály szerint) értékesítendő fater
mékek eladási módját (t. i. azt, hogy az eladás nyilvános 
árverésen, vagy esetleg más módon történjék-e) mindig a 
közös birtokosok gyűlésének kell megállapítani.

Az eladás részletes feltételeit szintén a gyűlés állapít
hatja meg, de jogában áll ezzel a feladattal a végrehajtó 
közegeket (pl. a választmányt) is megbízni.

Ha az eladás feltételeit az eladásra vonatkozó javaslat 
szerint a gyűlésnek kell megállapítani, a javaslatban az eladás 
részletes feltételeinek tervezete is a gyűlés elé terjesztendő. 
Ezt megelőzőleg a tervezet, tekintettel a törvény 37. §-ában 
(jelen rendelet 189. §-ában) foglaltakra, abban az esetben, 
ha nyilvános árverésen való eladás terveztetik, tudomás
vétel s esetleg kiküldött kirendelése végett, legalább 15 
nappal a gyűlés összehívása előtt a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak is beterjesztendő.

Ha pedig az eladás részletes feltételeinek megállapítá
sával a gyűlés a végrehajtó közegeket (választmányt) bízza 
meg, az elnöknek a g37ülés ezen határozatát, nyilvános 
árverésen való eladás esetében, a közigazgatási erdészeti 
bizottsághoz legalább 30 nappal a feltételek megállapítására 
kitűzött idő előtt kell bejelenteni.

191. §. (Törvény 38. §-a.)

Ha a becsérték az első árverésen nem éretik el, második 
árverés hirdetendő s csak akkor, ha a becsérték a második 
árverésen sem éretik el, fogadható el a becsértéknél kisebb 
ajánlat. Ha a becsérték 2.000 koronáit meghaladott, a becsértéknél 
kisebb ajánlatot a közös birtokosok gyűlése csak a jelenlevő 
szavazásra jogosult közös birtokosok szavazatának háromnegyed
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részével fogadhat el. Ennél a határozatnál a szavazatok és 
a többség a 36. §. (jelen rendelet 186. §-ának) harmadik 
bekezdése szerint számitandók.

192. §. (Törvény 39. §-a.)

Ha a becsérték 2.000 koronánál nagyobb, a közös birto
kosok kötelesek az árverési hirdetményt, melybe mindenkor fel
veendő. hogy utóajánlatok egy áltáléiban nem fogadtatnak el, a 
közigazgatási bizottságnak beterjeszteni; a közigazgatási bizott
ságnak pedig jogában áll az árverést megelőzőleg, vagy az 
úrverés után nyolcz napon belül elrendelni, hogy az árverésre 
vonatkozó iratok az árverés befejezése után, az árverési eljárás 
hivatalból való felülvizsgálása végett hozzá beterjesztessenek. A köz
igazgatási bizottság az árverési eljárás felülvizsgálása alapján 
hozott határozatát az iratok beterjesztésétől számitott 30 napon 
belül a közös birtokosok gyűlésével közölni tartozik; ha ez alatt 
az idő alatt a közigazgatási bizottság nem intézkedik, az árverés 
következtében szükséges további intézkedések megtehetők.

193. §.

A közigazgatási erdészeti bizottság a megelőző §. sze
rint beterjesztett árverési iratokat csak az eljárás szempont
jából vizsgálja meg.

Ha az árverési és szerződési feltételek megállapitása, 
az árverés kihirdetése és az árverés megtartása a törvén}r 
és az ügyvitelre vonatkozó szabályzat követelményeinek min
den tekintetben megfelelően történt és az árverés ered
ménye alapján elfogadottnak kijelentett ajánlat sem eshetik 
az árverési feltételek szempontjából kifogás alá, a közigaz
gatási erdészeti bizottság az árverés eredményét egyszerűen 
tudomásul veszi és az iratokat további intézkedés végett 
visszaküldi.

Ha pedig az iratokból az tűnik ki, hogy az árverés 
előkészítésénél, kihirdetésénél és megtartásánál, illetőleg az 
árverés eredményének megállapításánál szabálytalanságok
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történtek, a közigazgatási erdészeti bizottság az árverés 
eredményét megsemmisiti és a közös birtokosok gyűlését, a 
szabálytalanságokra való figyelmeztetéssel, uj árverés tartá
sára utasítja.

194. §.
A faeladásokra vonatkozó szerződéseknek az előze

tesen megállapított részletes feltételek szerint való megkö
tésével a szabályzatban, vagy a gyűlésnek az eladás elren
delésére vonatkozó határozatában, a végrehajtó közegeket 
(választmányt) lehet megbízni.

Ezen megbízás alapján azonban a végrehajtó közegek 
a közös birtokosok gyűlésére nézve kötelező erejű szerződést 
csak abban az esetben köthetnek, ha a becsértéket, az eladás 
módját és az eladás részletes feltételeit maga a gyűlés 
állapította meg és a szerződés minden tekintetben megfelel 
a megállapított feltételeknek, továbbá ha :

a) a becsérték 2.000 koronánál kisebb volt;
b) a becsérték a 2.000 koronát meghaladta ugyan, de 

az eladás nyilvános árverésen kívül a közigazgatási erdé
szeti bizottság előzetes jóváhagyásával történt;

c) a becsérték a 2.000 koronát meghaladta ugyan, de az 
eladás tárgyát képező fatermékek nyilvános árverésen a becs
értéknél magasabb áron adattak el és a közigazgatási erdészeti 
bizottság az árverési iratok beterjesztését az árverés előtt, 
vagy az árverés után nyolcz napon belül nem rendelte el.

Ha az előbb felsorolt feltételek mind meg nem volnának, 
abban az esetben a végrehajtó közegek által kötött szerző
dések érvényességéhez, a közös birtokosok gyűlésének jóvá
hagyása, illetőleg a b) és c) pontok alatti feltételek hiánya 
esetében egyszersmind a közigazgatási erdészeti bizottság 
jóváhagyása is szükséges.

A megelőző bekezdésben említett szerződésekben tehát 
mindig ki kell kötni, hogy az egyezség a közös birtokosok 
gyűlésére nézve csak a gyűlés, illetőleg a közigazgatási 
erdészeti bizottság jóváhagyása esetében válik kötelezővé.
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A z  e ln ö k  és a  v é g r e h a j tó  k ö z e g e k  v á la s z tá s á ró l ,  i l le 
tő le g  k ire n d e lé s é rő l .

— A törvény 40—43. §-ainak végrehajtásához. —

195. §. (Törvény 40. §-a.)

Az elnököt és a 25. §-ban (jelen rendelet 138. §-ában) 
említett többi közegeket a közös birtokosok, a 27. §. (jelen ren
delet 145. §-a) értelmében összehívott gyűlésen, a határozatok 
hozatalára megszabott módon választják. A megválasztott elnök 
8 nap alatt a közigazgatási bizottságnak bejelentendő.

Ha a közös birtokosok az elnököt és a 25. §-ban (jelen 
rendelet 138. §-ában) említett közegeket megválasztani és az 
elnököt bejelenteni elmulasztják, a közigazgatási bizottság a 
a közös birtokosokat a vádasztás megejtése végett gy űlésre hívja 
össze; ha pedig a választás ekkor sem sikerűi, elnökül és végre
hajtó közegekül, a szabályzatban megállapított hatáskörrel, ideig
lenesen, arra okai más közös birtokosokat, vagy szükség esetében 
a közös birtokosok körén kivül álló más alkalmas egyéneket 
rendel ki.

* 196. §.
Az elnök és a végrehajtó közegek megválasztásánál a 

szabályzatnak a választásokra vonatkozó határozatai szerint 
kell eljárni; ezen határozatok megállapításánál pedig a jelen 
rendelet 159. §-ában foglaltak tartandók szem előtt.

197. §.

A közigazgatási erdészeti bizottság által a jelen ren
delet 195. §-ának (törvény 40. §-ának) második bekezdése 
értelmében kirendelt elnök és végrehajtó közegek ideigle
nes megbízatása akkor szűnik meg, midőn a közös birtoko
sok gyűlése az elnököt és végrehajtó közegeket szabály- 
szerű módon megválasztotta és a közigazgatási erdészeti 
bizottságnak bejelentette.
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Ha a közös birtokosok gyűlése a kirendelt elnök és 
-végrehajtó közegek megbízatását rendes elnök és végre
hajtó közegek választása által megszüntetni kívánja, ezt az 
elhatározását a közigazgatási erdészeti bizottságnak beje
lenteni tartozik. A közigazgatási erdészeti bizottság ebben az 
esetben a választógyülés összehívását három hónapon belül 
elrendelni tartozik.

198. §. (Törvény 41. §-a.)
Ha a közös birtokosok az elnök által összehívott gyűlésen 

meg nem jelennek, vagy a tárgyalásra kitűzött ügyekben hatá
rozatot nem hoznak, vagy ha a közigazgatási bizottság jogerőre 
emelkedett határozatainak végrehajtása iránt a gyűlés hatás
körébe tartozó intézkedéseket meg nem teszik, a közigazgatási 
bizottságnak jogában áll a gyűlés hatáskörét ideiglenesen az 
■elnökre ruházni.

199. §.
A jelen rendelet 198. § áriak (törvén}' 41. § árnak) 

^alkalmazása esetében a gyűlés hatáskörével fölruházott 
-elnök a gyűlés hatáskörét, a szabályzat szerint, a közigaz
gatási erdészeti bizottság ellenőrzése mellett gyakorolja.

A közigazgatási erdészeti bizottságnak tehát azon hatá
rozatával egyidejűleg, melylyel a gyűlés hátáskörét az 
elnökre ruházza, a szükséges ellenőrzés módozatait is meg 
hell állapítani.

Mindenesetre elrendelendő, hogy az elnök az évi költ
ségvetést és a költségvetésben esetleg fedezetet nem találó 
rendkívüli szükségletek pótköltségvetését (költségjárulékok 
kivetésére vonatkozó javaslatát stb.), továbbá a faeladások iránt 
kötött szerződéseket, az évi számadásokat és a mennyiben 
-a végrehajtó közegek, vagy más alkalmazottak állásának 
betöltéséről kellene gondoskodni, erre vonatkozó intézkedéseit 
jóváhagyás végett a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
terjeszsze be.

A közigazgatási erdészeti bizottság az elnök által 
beterjesztett költségvetést és számadást megvizsgálás végett a
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törvényhatóság számvevőségének adja ki, a megvizsgált költ
ségvetésnek és számadásnak, valamint az elnök egyéb javas
latainak jóváhagyása iránt pedig a kir. erdőfelügyelőség — 
s szükség esetén a m. kir. állami erdőhivatal — meghall
gatásával határoz.

200. §.

Az elnöknek a jelen rendelet 198. §-a (törvény 41. §-a) 
alapján nyert kivételes hatásköre addig tart, mig a közös 
birtokosok egy e végből összehívott gyűlésen érvényes hatá
rozattal ki nem jelentik, hogy a gyűlés hatáskörének betöltése 
tekintetében a törvény és a szabályzat követelményeinek ele
get tenni kivánnak.

Ennek a határozatnak a meghozatala czéljából a gyűlést 
az elnök saját kezdeményezéséből is összehívhatja; minden 
esetre összehívni köteles azonban, ha azt legalább annyi 
közös birtokos Írásban kéri, a hánynak szavazata a szabályzat 
szerint az érvényes határozathozatalhoz szükséges.

Ha az ekként összehívott gyűlés, a jelen szakasz első 
bekezdésében említett kijelentés kapcsán, a kivételes intéz
kedés megszüntetését kéri, a közigazgatási erdészeti bizott
ságnak ez iránt három hónapon belül intézkedni kell.

201. §. (Törvény 42. g-a.)

Ha az elnök a 25., 26., 27. és 41. §-okban (jelen ven- .  
delet 138., 139., 145. és 198. §-aiban) meghatározott köteles
ségeit nem teljesiti, a közigazgatási bizottságnak jogában áll öt 
tisztétől elmozdítani és a közös birtokosok gyűlését uj elnök 
választására felhÍvni.

202. §.

Az elnöknek a megelőző 201. §-ban említett köteles
ségei alatt nem csak az ugyanott idézett g-okban kifeje
zetten megemlített kötelességek, hanem az idézett szaka
szokkal kapcsolatos azok a kötelességek is értendők, melyek 
a törvény végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekben és
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%
íi jóváhagyott szabályzatban az elnök kötelességéül jelöl
tettek ki.

203. §. (Törvény 43. §-a.)
A közös birtokosok, addig is, a míg a végleges szervezkedés 

■megtörténhetik (48. §., jelen rendelet 236. §-a), kötelesek a 
jelen törvény életbe lépésétől számit ott két hónap alatt elnököt 
választani, vagy amennyiben elnökük már van, azt a jelen 
törvényben meghatározott elnöki hatáskör gyakorlására meg
hatalmazni, és a megválasztott, illetőleg meghatalmazott elnököt 
■a közigazgatási bizottságnak bejelenteni.

Ha a közös birtokosok ennek a kötelességüknek eleget 
nem tesznek, a 40. §. (jelen rendelet 195. § -árnak) második 
bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények állanak be.

204. §.
A megelőző §. szerint a közbirtokosságok és a volt 

úrbéresek a végleges szervezkedésig csak az elnököt köte
lesek a törvényben meghatározott hatáskörrel megválasztani, 
illetőleg meghatalmazni: a többi végrehajtó közegek addig, 
mig a végleges szervezkedés megtörténik (lásd a jelen ren
delet 236. §-át) azok maradhatnak, a kiket a közös birto
kosok eddig alkalmaztak.

A  g a zd a s á g i  ü g y v ite lrő l  k és z íte n d ő  s z a b á ly z a t  ta r ta lm i
k e l lé k e irő l .

— A törvény 44. §-ának végrehajtásához. —

205. §. (Törvény 44. §-a.)
A 25. §-ban (jelen rendelet 138. §-ában) említett szabály

zatot a közös birtokosok, a 27. §. (jelen rendelet 145. §-a) 
értelmében összehívott gyűlésen, a határozatok hozatalára meg
szabott módon állapítják meg.

A szabályzatban az erdő és kopár terület szabatos meg
jelölésén kívül meg kell állapítani
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a) a közös birtokosok gyűlésének székhelyei, szervezetét 
és hatáskörét

b) az elnök hatáskörét:
c) a közös birtokosok határozatainak végrehajtására hiva

tott közegek jogait és kötelességeit;
d) az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának 

módját és feltételeit, valamint az alkalmazottak szolgálati 
utasítását;

e) azokat a rendszabályokat, a melyek a jelen §  b), c) 
és d) pontjaiban felsoroltak ellen kötelességmulasztás, vagy 
szabálytalan eljárás esetében az ügyvitel akadálytalan mene
tének biztosítása végett alkalmazandók;

f) az erdei termékek és más haszonvételek értékesítésének 
szabályait ;

g) a közös költségek kivetésének és beszedésének módját ;
h) az anyag- és pénzkezelés szabályait;
i) az erdei haszonvételek természetben való gyakorlásának 

és a készpénzben befolyó jövedelem felosztásának szabályait.
A szabályzatnak ezek az intézkedései a 23— 43. §-okban 

(jelen rendelet 138., 139., 143., 146., 147., 163.. 168., 170.,
171., 183., 184., 186., 189., 191., 192., 193., 198., 201,, 
és 203. §-aiban) foglalt rendelkezésektől nem térhetnek él.

206. §.
A megelőző §. (törvény 44. §-a) a gazdasági ügyvitel

ről készítendő szabályzat tartalmi kellékeit, vagyis azokat 
az intézkedéseket sorolja fel, melyeket a közös birtokosok 
gyűlésének a szabályzatban okvetlenül tárgyalni és úgy 
érdemben, mint az eljárás szempontjából részletesen meg
állapítani kell.

Azokat a rendelkezéseket és útbaigazításokat, melyeket 
.a közös birtokosoknak a megelőző § egyes pontjaiban felsorolt 
intézkedések megállapításánál a törvény ugyanott idézett 
-§-ain kívül tekintetbe kell venni, a jelen rendelet megelőző 
§-ai nagyrészt már magukban foglalják; ezeken kívül figye
lembe kell venni a közös birtokosoknak még a következő 
207— 217. §-okat is.
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207. §.
A közös erdő és kopár terület megjelölésére a birtok- 

rendezési munkálatok, a telekkönyvi, földadó, kataszteri 
adatok, a gazdasági üzemtervek adatai és a hatóságnak a 
terület meghatározására vonatkozó rendeletéi szolgálnak.

Ezen adatok alapján a közös erdő és kopár terület 
telekkönyvszerű meghatározásán kiviil megjelölendő a sza
bályzatban egyszersmind a terület kiterjedése is.

Ha a megjelölésre használt adatok a terület kiterjedése 
tekintetében egymástól eltérnek, mindenik területi adatot, 
ki kell ugyan tüntetni a szabályzatban, de egyúttal azt is 
meg kell jelölni, hogy azok közül melyik felel meg legjob
ban a tényleges állapotnak.

A mennyiben a közös erdőről és kopár területről a 
rendszeres gazdasági üzemterv (erdősítési terv) már elké
szült és hatóságilag jóváhagyatott, az abban kimutatott 
terület tüntetendő ki a valóságnak megfelelő helyes terü
letként.

208. §.
A  205. §. (törvény 44. §-ának) ^pontjában említett alkal

mazottak alatt az elnökön és a végrehajtó közegeken kivid a. 
közös erdő és kopár terület kezelésénél esetleg még alkalma
zott egyének (ide értve az állami kezelés alatt nem álló közös 
erdők és kopár területek kezelésével megbízott szakértő erdő- 
tiszteket is), továbbá az erdőőrzésnél alkalmazott személyzet 
(erdőőrök és erdőszolgák) értendők.

A mennyiben a kezelésnél alkalmazottak különböző 
teendőkkel vannak megbízva, azok szolgálati utasítása is 
külön állapítandó meg.

Az erdőőrök és erdőszolgák szolgálati utasítását és 
fegyelmi szabályait, abban az esetben, ha az erdő és kopár 
terület állami kezelés alatt van, nem szükséges a szabály
zatba felvenni. Az erdőőrök és erdőszolgák szolgálati és 
fegyelmi szabályait ugyanis a törvény 14. §-a, illetőleg a 
jelen végrehajtási rendelet 1899. évi márczius hó 30-án 
kiadott első részének 59— 70. §-ai szerint külön kell elké
szíteni és jóváhagyás végett a közigazgatási erdészeti
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bizottsághoz beterjeszteni. A szabályzatban tehát elégséges 
arra hivatkozni, hogy az erdőőrök és erdőszolgák szolgá
lati viszonyait külön, hatóságilag jóváhagyott, szolgálati és 
fegyelmi szabályok rendezik.

209. §.
A jelen rendelet 205. §-ának (törvény 44. §-ának) ^ p on t

jában említett közös költségek alatt nem csupán a pénzben 
fizetendő tartozások (járulékok), hanem a természetben lero
vandó közös munkák is értendők. A szabályzatban tehát ezek 
kivetésének és lerovásának módját is szabályozni kell.

210. §.

Az anyag- és pénzkezelés szabályait (lásd jelen rendelet 
205. §-ának h) pontját) a közös birtokosok gyűlése az anyag- 
és pénzforgalom mértékének és természetének megfelelően 
belátása szerint állapíthatja meg; a következőkről azonban 
feltétlenül gondoskodni tartózik a szabályzatban:

a) hogy az anyag- és pénzbevételekről és kiadásokról 
napló vezettessék ;

b) hogy a naplónak minden bevételi és kiadási tétele 
okmánynyal igazoltassék;

c) hogy a pénztárnok csak az elnök, vagy esetleg a 
szabályzat által kijelölt más végrehajtó közeg utalványa 
alapján teljesíthessen kiadásokat;

d) hogy a költségvetésben, vagy a közös birtokosok 
gyűlésének az anyag- és pénzkezelésre vonatkozó, költségve
tést pótló, határozataiban megszabott korlátokat, a gyűlés fel
hatalmazása nélkül senki túl ne léphesse;

e) hogy az anyag- és pénzkezelés az elnök, vagy más 
végrehajtó közeg által megfelelő időközökben megvizsgál
tassák ;

f) hogy az év végén, vagy esetleg más időpontokban • 
okmányolt számadás készíttessék s az erre kijelölt végre
hajtó közegek, vagy megbízott közös birtokosok által szigo- 
ruan megvizsgáltassák és a felmentvény tárgyában hozandó 
határozat végett a gyűlés elé terjesztessék,

4
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g) hogy az anyagkészletek őrzéséről és gondozásáról 
és a pénzkészletek megfelelő biztosságot nyújtó elhelyezé
séről gondoskodva legyen:

h) hogy az anyag- és pénzkezeléssel megbízottak felelős
sége megállapittassék.

211. §•

A 205. §. (törvén}  ̂44. §-ának) i) pontjában említett sza
bályok megállapításánál a közös birtokosoknak a törvény 
31. §-ának (jelen rendelet 168. §-ának) első bekezdésében 
foglalt rendelkezéseiből kell kiindulni, mely szerint a közös 
erdő és kopár terület jövedelme a jogosultak közt a jogosult
ság arányában osztandó fel.

Miután pedig a jövedelem alatt nem csupán a pénz
beli jövedelem, hanem a természetben élvezett haszonvételek is 
értendők, a törvény előbb említett rendelkezése alkalmazandó 
az erdei haszonvételek természetben való gyakorlásánál is.

Ezenkívül a törvény említett rendelkezéséből kifolyólag 
kimondandó a szabályzatban, hogy a jogosultak, amennyiben 
az őket megillető erdei haszonvételeket maguk nem gyako
rolhatják, vagy gyakorolni nem kivánják, ezt a jogukat másra 
is átruházhatják, a természetben nem gyakorolt és át nem 
ruházott haszonvételekért azonban pénzbeli kárpótlást, vagy 
a későbbi haszonvételekben nagyobb mértékű részesedést 
nem kívánhatnak.

VII. FEJEZET.

A közös birtokosok szervezkedésére vonatkozó 
részletes intézkedések.

A s z a v a z á s ra  jo g o s u lta k  je g y z é k é n e k  ö s sze á ll í tá s áró l  
és a  s z a b á ly z a t  m e g á l la p ítá s á ró l
— A törvény 45. §-ának végrehajtásához.

212. §. (Törvény 45. §-a.)
A közös birtokosok kötelesek a jelen törvény életbelépé

sétől (1899. évi julius lió 1-től) számított egy éven belül a 
szavazásra jogosultak jegyzékét összeállítani és a szabályzatot



megállapítani, s a jegyzéket két példányban, a szabályzatot 
pedig beírom példányban a közigazgatási bizottsághoz beter
jeszteni. '

A jegyzék összeállításánál és a szabályzat meg állap itá- 
sánéd a közigazgatási bizottság kiküldöttje is közreműködik.

213. §.
Miután a törvény 44. §-ának (jelen rendelet 205. 

§-ának) első bekezdése szerint a közös birtokosoknak a 
szabályzatot a határozatok hozatalára megszabott módon 
kell megállapítani, a határozatok hozatalában pedig a tör
vény 28. és 29. §-ai (jelen rendelet 146. és 147. §-ai) 
értelmében csak a szavazásra jogosultak jegyzékébe felvett 
közös birtokosok vehetnek részt, a közös birtokosoknak 
először a szavazásra jogosultak jegyzékét kell összeállítani 
s csak ennek megtörténte után állapíthatják meg a szabály
zatot azok a tényleges birtokosok, a kiknek neve és, a 
mennyiben az arányrészek megállapíthatók (lásd a jelen ren
delet 151— 154. §-ait), arányrésze a szavazásra jogosultak 
jegyzékébe felvétetett.

214. §.
Az a körülmény, hogy a jegyzék összeállítása czél- 

jából összehívott alakuló gyűlésen megjelent érdekelteknek 
a jegyzék megállapítása tárgyában hozott határozatai ellen 
esetleg panaszok jelentettek be, nem akadályozza meg 
azt, hogy a jegyzékbe felvett közös birtokosok a szabály
zatot addig is, a mig a panaszok elintéztetnek, meg
állapítsák.

A szavazásra jogosultak jegyzékének összeállítása 
és a szabályzat megállapítása tehát, abban az esetben, ha a 
jegyzék összeállítása előreláthatólag sok időt nem vesz 
igénybe, egy alakuló gyűlésre is kitűzhető.

215. §.
Miután a törvény 45. §-ának (jelen rendelet 212. 

-§-ának) második bekezdése szerint a közös birtokosoknak 
úgy a szavazásra jogosultak jegyzékét, mint a szabályzatot

4*
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a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttjének közremű
ködésével kell megállapítani, a közös birtokosok kötelesek 
az alakuló gyűlés összehívására vonatkozó szándékukat, az 
erre saját szempontjukból legalkalmasabbnak talált időpontok 
megjelölésével, a közigazgatási erdészeti bizottságnak beje
lenteni.

216. §.
A megelőző §-ban említett bejelentés alapján az alakuló 

gyűlés idejének kitűzése és a kiküldött kirendelése iránt, 
a mennyiben a közigazgatási erdészeti bizottság ülése be 
nem várható, a közigazgatási erdészeti bizottság elnöke is 
intézkedhetik.

Kiküldöttül kirendelhetők : a közigazgatási erdészeti 
bizottság és a törvényhatósági bizottság tagjai, a törvény- 
hatósági tisztviselők, szükség esetében a m. kir. állami 
erdőhivatal közegei és az illető községi elöljáróság alkalmas 
tagjai.

217. §.
Mielőtt az alakuló gyűlés összehívása iránt az intéz

kedések a jelen rendelet 215. és 216. §-ai szerint megtétet
nének, a törvény 43. §-a (jelen rendelet 203. §-a) szerint 
bejelentett, illetőleg hatóságilag kirendelt elnöknek, a többi 
végrehajtó közegek, vagy pedig a közös birtokosok által 
e végből kiküldendő bizottság közreműködésével, a szava
zásra jogosultak jegyzékének és a szabályzatnak tervezetét 
el kell készíteni.

Nevezetesen gondosan össze kell Írni azokat a tény
leges birtokosokat, a kiknek a közös erdő és kopár terü
lethez való jogát az érdekelteknek többsége a köztudat 
szerint elismeri és, a mennyiben az arányrészek megállapí
tása lehetséges, meg kell állapítani egyszersmind a jelen ren
delet 151— 155. §-ainak figyelembe vételével minden jogo
sultnak arányrészét s az ennek alapján őt megillető szava
zatok számát is. Meg kell állapítani továbbá a birtokrendezési 
munkálatok és más hiteles adatok alapján, hogy az arány- 
részek összege, az arányrészek kitüntetésére használt egy
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ségben kifejezve, mennyi lehet és ezzel szemben az összeírás 
szerint mennyi a jogosult közös birtokosok fejenkinti száma 
és arányrészeinek és szavazatainak összege.

Ezeket az adatokat a XIV. szánni minta szerint készí
tendő kimutatás 1.. 2., 3. és 5. számú rovataiban kell ki
tüntetni.

Ha azonban az arányrészek megállapításához szükséges 
adatok egyáltalában nem állanak rendelkezésre, az arány
részekre vonatkozó adatok elhagyandók és a kimutatásban 
csak az 1., 2. és 5. szánni rovatok töltendők ki, illetőleg 
a kimutatásból a 3. és 4. szánni rovatok kihagyandók.

A szabályzat megállapítására vonatkozó javaslat pedig 
a XVI. szánni mintában közölt szabályzat-tervezet útmuta
tása mellett készíthető el, önként értetvén, hogy a min
tának azok a rendelkezései, melyek az adott viszonyok 
között nem alkalmazhatók vagy feleslegesek, a javaslatból 
kihagyhatok, illetőleg megfelelő intézkedésekkel cserélhetők 
fel. A kihagyások, módosítások és kiegészítések eszközlésé
nél azonban a törvénynek és a jelen rendeletnek intézkedéseit 
gondosan ügyelembe kell venni.

Azok a közös birtokosok, a kiknek erdeje és kopár 
területe állami kezelés alatt van, a jegyzék és a szabályzat 
tervezetének elkészítésénél a m. kir. állami erdőhivatalt, 
illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokságot is közreműkö
désre kérhetik fel.

218. §.
Hogy a közbirtokosságok és a volt úrbéresek azokat 

a feladatokat, melyeket a törvény 43. §-a (lásd jelen 
rendelet 203. és 204. §-ait) az ideiglenes szervezkedés tekin
tetében, a törvény 45. §-a pedig (lásd jelen rendelet 
212— 217. §-ait) a végleges szervezkedés tekintetében töliik 
megkövetel, kellő időben és megfelelően teljesíthessék, a 
közigazgatási erdészeti bizottságnak az érdekelteket megfe
lelő tájékozással kell ellátni.

E végből a jelen rendelet 136. §-a szerint elkészítendő 
névsor alapján a törvény második czimének hatálya alá eső 
közbirtokosságokhoz és volt úrbéres birtokosságokhoz, a
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jelen rendelet egy-egy példányának csatolása mellett, a 
következő fölhívás intézendő.

Felh ívás.

Az 1899. évi julius hó 1-ével életbelépő 1898. évi XIX. törvényczikk 
szerint a közbirtokosságok és a volt nrbéresek osztatlan tulajdonában 
levő, közösen használt erdők és kopár területek (melyek erdőrendészeti 
szempontból továbbra is az 1879. évi XXXI. törvényczikk hatálya alatt 
maradnak), 1899. évi julius hó elsejétől kezdve vagyonkezelési szempontból 
a kezdetben idézett uj törvény második czimében foglalt határozatok 
szerint kezelendők és használandók.

Ezek a határozatok, melyekre a közbirtokosságok és a volt úrbé
resek figyelmét ezennel felhívjuk, a következő főbb intézkedéseket fog
lalják magukban :

a közbirtokosságok és a volt úrbéresek tulajdonában levő közösen 
használt erdők és kopár területek gazdasági ügyeit hatóságilag jóváha
gyott szabályzat szerint a közös birtokosok gyűlése intézi ;

a gyűlés határozatait a közös birtokosok által választott elnök és 
végrehajtó közegek (választmány, erdőgazda, pénztárnok stb.) hajtják végre;

a gyűlést az elnök hívja össze; ő vezeti a tanácskozásokat, ő 
mondja ki a határozatokat és intézkedik a határozatok kihirdetése és 
végrehajtása iránt;

a gyűlésen szavazásra a tényleges birtokosok jogosultak, a kik 
szavazati jogukat, a törvényben m eghatározott kivételes eseteket nem  
szám ítva, arányrészeik szerint, vagyis abban az arányban gyakorolják, 
a m ely  arányban a közös erdő és kopár terület hasznaiban és terheiben 
részt venni jogosultak, illetőleg kötelesek ;

a szavazásra jogosultakról az arányrészek kitüntetésével jegyzék  
vezeten d ő;

ha valakinek a közös erdőhöz és kopár területhez való joga. vag y  
jogosultságának aránya kétséges, addig a inig a vitás kérdés biróilag  
eldöntetik, az illetőnek a szavazásra jogosultak jegyzékébe való felvétele  
felett a közös birtokosok gyűlése határoz ;

ha pedig az arányrészek egyáltalában m eg nem  állapíthatók, a 
szavazásra jogosult közös birtokosok addig, inig az arányrészek biróilag  
m eg nem  állapíttatnak, fejenkint egyenlő arányban gyakorolják jo g a ik a t ;

az elnököt és a végrehajtó közegeket a közös birtokosok a szava
zásra jogosultak jegyzékének és az ügyvitel szabályzatának m egállapítása és 
hatóságilag történt jóváhagyása  után választják ni9g, addig is azonban, m ig  
a végleges szervezkedés ilyen módon m egtörténhetik, kötelesek a közös 
birtokosok a törvény életbelépésétől szám ított két hónapon belül, tehát 
legkésőbb 1899. évi szeptember hó 1-ig ideiglenes m egbízatással elnököt 
választani, v a g y  a mennyiben elnökük már van, azt a törvényben m e g -
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határozott elnöki hatáskör gyakorlására meghatalmazni és a megválasz
tott elnököt a közigazgatási erdészeti bizottságnak 8 nap alatt bejelenteni;

ha á közös birtokosok ezen kötelességüknek eleget nem tesznek, 
a közigazgatási erdészeti bizottság a választás megejtésére gyűlést hivat 
össze s ha a választás ekkor sem sikerül, elnökül a törvényben megálla
pított hatáskörrel egyik arra alkalmas közbirtokost, vagy szükség esetében 
a közös birtokosok körén kívül álló más alkalmas egyént, rendel k i ;

a szabályzatban, a mely szerint a gyűlésnek a közös erdő és 
kopár terület gazdasági ügyeit intézni kell, az erdő és kopár terület sza
batos megjelölésén kívül meg kell állapítani:

a) a közös birtokosok gyűlésének székhelyét, szervezetét és 
hatáskörét;

b) az elnök hatáskörét;
c) a közös birtokosok határozatainak végrehajtására hivatott közegek 

jogait és kötelességeit;
d) az alkalmazottak (erdőőrök, erdőszolgák stb.) félfogadásának 

és alkalmazásának módját és feltételeit, valamint az alkalmazottak szol
gálati utasítását;

e) azokat a rendszabályokat, a melyek az elnök, végrehajtó köze
gek és az alkalmazottak ellen kötelességmulasztás, vagy szabálytalan 
eljárás esetében az ügyvitel akadálytalan menetének biztosítása végett 
alkalmazandók;

f) az erdei termékek és más haszonvételek értékesítésének szabályait;
g) a közös költségek kivetésének és beszedésének módját;
h) az anyag- és pénzkezelés szabályait;
i) az erdei haszonvételek természetben való gyakorlásának és a 

készpénzben befolyó jövedelem felosztásának szabályait;
a szavazásra jogosultak jegyzékét és a szabályzatot a közös bir

tokosoknak a törvény életbelépésétől számított egy éven belül, tehát leg
később 1900. évi július hó 1-ig elkészíteni és az elsőt két példányban, az 
utóbbit pedig három példányban a közigazgatási erdészeti bizottsághoz 
beterjeszteni kell;

ha a közös birtokosok ezen kötelességüknek eleget nem tesznek, 
a jegyzék összeállítása iránt a közigazgatási erdészeti bizottság intéz
kedik, a szabályzatot pedig a közigazgatási erdészeti bizottság javaslata 
alapján a földinivelésügyi minister állapítja meg.

Mint a törvénynek ezen főbb rendelkezéseiből kitűnik, a közbirto
kosságoknak és a volt úrbéreseknek a törvény értelmében újból kell 
szervezkedni és az e végből szükséges intézkedéseket egy éven belül 
okvetlenül meg kell tenni.

Nevezetesen legkésőbb 1899. évi szeptember lió 8-áig meg kell
választaniok, illetőleg meg kell hatalmazniok és bizottságunkhoz be kell
ielenteniök elnöküket, legkésőbb 1900. évi július hó 1-ig pedig el kell
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készíteniük és bizottságunkhoz be keil terjeszteniük a szavazásra jogo
sultak jegyzékét és a szabályzatot.

Felhívjuk tehát a czimet, mint a törvény második czimének hatálya 
alá eső birtokosságot, hogy ezeknek a kötelességeknek minél előbb eleget 
tegyen. További tájékozásul pedig megjegyezzük, hogy az elnök bejelen
tése után a közös birtokosoknak mindenek előtt a szavazásra jogosultak 
jegyzékét kell összeállítani, mert a szabályzat megállapításában már 
csak azok a tényleges birtokosok vehetnek részt, a kik a szavazásra 
jogosultak jegyzékébe felvétettek. Mind a mellett, ha a jegyzék megálla
pítása előreláthatólag nem fog sok időt igénybevenni, az e végből 
összehívandó alakuló gyűlésre a szabályzat megállapítása is kitűzhető, 
de hogy mind a két feladat megoldható legyen, szükséges, hogy az elnök 
az alakuló gyűlés összehívása előtt úgy a szavazásra jogosultak jegyzé
kének összeállítására, mint a szabályzat megállapítására vonatkozólag a 
czim által alkalmazott többi végrehajtó közegek, vagy esetleg a czim 
által e végből kiküldött külön bizottság közreműködésével részletes javal
latot készítsen s azt annak idején az alakuló gyűlés elé terjeszsze.

Az e tekintetben követendő eljárásra nézve a törvény második 
czimének végrehajtása tárgyában 1899. évi junius hó 23-án 15217. földmi - 
velésügyi ministeri szám alatt (II. Rész.) kiadott végrehajtási rendelet rész
letes tájékozást nyújt. Ennek a rendeletnek egy példányát ide mellékelve, 
azzal a figyelmeztetéssel küldjük meg (a czimnek), hogy a füzet 78 lapján egy 
kész szabályzat-tervezet is közölve van, melyet a czim a szabályzat meg
állapításánál mintául használhat. Ezen kívül megjegyezzük azt is, hogy 
a jegyzék és a szabályzat tervezetének elkészítésénél azoknak a birtokos
ságoknak a megkeresésére, a melyeknek erdeje állami kezelés alatt van, 
a végrehajtási rendelet 217. §-a szerint, a m. kir. állami erdőhivatal, ille
tőleg a m. kir. járási erdőgondnokság is közreműködni tartozik.

Végül figyelmeztetjük a czi í.et, hogy a törvény rendelkezése 
folytán az alakuló gyűlésen bizottságunk kiküldöttje is részt fog venni, 
oly czélbói, hogy a szavazásra jogosultak jegyzékének, valamint a szabály
zatnak megállapításánál közreműködjék. Hogy azonban kiküldöttünk 
kirendelése iránt kellő időben intézkedhessünk, felhívjuk (a czimet), hogy 
a jegyzék és szabályzat tervezetének elkészítése után azt az időpontot, 
midőn az alakuló gyűlést megtartani óhajtja, bizottságunkhoz haladékta
lanul bejelentse, mert bizottságunk csak abban az esetben küldhet ki 
minden közbirtokosság és volt úrbéres birtokosság alakuló gyűlésére 
kiküldöttet, ha a birtokosságok említett bejelentésüket kellő időben meg
teszik s ha a szóban forgó alakuló gyűlés megtartását általában véve 
nem halasztják a törvényben kitűzött egy évi határidő utolsó napjaira.

Kelt: a törvényhatóság közigazgatási erdészeti bizottságának 
............... _.189í). évi.......... ....... ............hó___ megtartott

ülésében.
elnök.
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Ez a felhívás és a jelen végrehajtási rendelet egy- 
egy példánya legkésőbb 1899 évi julius hó 31-éig valamennyi 
közbirtokosságnak és volt úrbéres birtokosságnak kézbe
sítendő

219. §.
A m. kir állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdő- 

gondnokságok a kezelésük alatt álló közbirtokossági és 
úrbéres erdők közös birtokosait a törvény határozataira, a 
jelen rendelet intézkedéseire és a megelőző §. szerint ki
adott felhívásban említett teendőkre minden kínálkozó alka
lommal figyelmeztetni és a kívánt felvilágosításokat minden 
irányban megadni tartoznak. Ezen kívül kellő időben tájé
kozást kötelesek szerezni az iránt, hogy az arányrészek 
megállapítására az adott körülmények között megvan-e a 
lehetőség és, a mennyiben e tekintetben elháríthatatlan aka
dályok nem forognak fenn, odahatni kötelesek, hogy a 
szavazásra jogosultak jegyzékének tervezete az arányrészek 
kitüntetésével együtt minél előbb elkészüljön; a szabályzat 
tervezetét pedig a közös birtokosok megkeresésének bevá
rása nélkül előre elkészíteni tartoznak.

220. §.

* Az alakuló gyűlésen a közigazgatási erdészeti bizottság 
kiküldöttje mindenek előtt azt a kérdést teszi fel az érde
kelteknek, hogy a szavazásra jogosultak jegyzékébe a jogo
sultuk arányrészeit felvenni kívánják-e. vagy nem. Határozat- 
hozatal előtt figyelmezteti őket a jelen rendelet 151— 
154. §-aiban foglaltakra és a mennyiben arról győződik meg, 
hogy az arányrészek megállapítására megvan a lehetőség, 
felvilágosítás és meggyőzés utján oda hat, hogy a hatá
rozat ebben az értelemben mondassék ki. Különösen erre 
törekszik akkor, ha az elnök által elkészített jegyzék terve
zetébe az arány részek már felvétettek.

Ha mindamellett az érdekeltek az arányrészek mel
lőzését határozzák el, ezt a határozatot jegyzőkönyvbe 
véteti ugyan, de kiküldetésének befejezése után a közigaz



gatási erdészeti bizottságnak az arányrészek megállapításának 
elrendelése iránt indokolt javaslatot tesz.

Ha az arányrészek felvétele, vagy mellőzése kérdé
sében az alakuló gyűlés már határozott, a kiküldött a jegyzék 
tervezetét egész terjedelmében felolvastatja és ennek meg
történte után a jegyzéket részletes tárgyalásra tűzi ki, kivéve 
azt az esetet, ha a tervezetbe az arányrészek nem voltak 
felvéve, a gyűlés pedig az arányrészek felvételét határozta 
el. Ebben az esetben az arányrészek tervezetének összeállí
tására szükebb bizottság kiküldését javasolja s addig mig 
ez feladatával elkészül, az alakuló gyűlést felfüggeszti, 
vagy szükség esetében elnapolja,

221 . §.
A jegyzék részletes tárgyalásánál a kiküldött annak 

minden egyes tételét határozat alá bocsátja s hasonlóképen 
határozatot hozat azoknak az igénye tárgyában is. a kik a 
jegyzékbe felvetteken kívül jogosultságuk elismerése végett 
esetleg még jelentkeznek.

A hozott határozatok a jegyzék illető tételére való 
hivatkozással jegyzőkönyvbe veendők s egyidejűleg a hatá
rozatoknak megfelelően módositandók, illetőleg kiegészi- 
tendők a jegyzék letárgyalt tételei is. Nevezetesen a meg
állapított arányrészek és szavazatszámok a jegyzék 4. és 6. 
rovatába bejegyzendők, továbbá azoknak a neve és arány
része, kiknek jogosultságát a gyűlés nem ismerte el. kitör
lendő, azoké pedig, kiket a gyűlés a jegyzékben foglaltakon 
kívül még jogosultaknak ismert el, a jegyzékbe pótlólag 
felveendő.

222. §.
Ha a jegyzékbe eredetileg és pótlólag felvett összes 

tételek letárgyaltattak, a jegyzék sorszáma megfelelően kiiga
zítandó és ezen módon a jegyzékbe felvett szavazásra jogo
sultak fejenkint számított összes száma megállapítandó; 
azután összeadandók a megállapított arányrészek és sza
vazatszámok s ennek alapján megvizsgálandó, hogy az 
arányrészek, illetőleg szavazatok száma nem múlja-e felül
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az arány részek, illetőleg szavazatok megengedhető legna
gyobb összegét. (Lásd a 155. §-t.)

Abban az esetben, ha az arányrészek összege, az arány
részek megengedhető legnagyobb összegénél kisebb, a ki
küldött a jegyzéket megállapítottnak jelenti ki és a gyűlé
sen jelenlévőknek felolvasás által azonnal kihirdeti.

Ha az arányrészek és szavazatok összege meghaladja 
a megengedhető legmagasabb számot, a különbség eredetét, 
a mennyiben az eltérés aránylag véve nem nagy, lehetőleg 
azonnal fel kell deríteni, ha pedig ez nem volna lehetséges, 
a határozatban ki kell mondani, hogy a közös birtokosok 
gyűlésének a hibát a végleges szervezkedés után záros 
határidő alatt kiigazítani kell.

A tárgyalások befejezése előtt a gyűlésnek intézkedni 
keli, hogy a jegyzék legkésőbb 8 nap alatt három példány
ban letisztáztassék.

Ha ellenben az eltérés jelentékeny, annak földerítésére 
bizottság küldendő ki és a jegyzék végleges megállapítása 
addig, mig a bizottság munkálatával elkészül, elhalasztandó.

223. §.
A határozatok a jegyzék megállapításánál, abban az 

esetben, ha a közös birtokosok jogaikat eddig is arányrészek 
szerint gyakorolták és az arányrészeket megbízható alakban 
nyilvántartották, az arányrészek figyelembe vételével hozan
dók, ellenkező esetben a fejenkint számított többség véle
ménye szerint kell a határozatokat kimondani.

224. §.
Abban az esetben, ha az érdekeltek határozata szerint, 

a jegyzék az arányrészek mellőzésével állítandó össze, az 
összeállításnál a megelőző 220— 222. §-okban foglaltak 
megfelelően alkalmazandók.

225. §.
Annak az alakuló gyűlésnek az összehívásakor, a mely

nek a szabályzatot kell megállapítani, az elnök előre érte-
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siteni köteles az érdekelteket, hogy a szabályzat megálla
pításában csak azok vehetnek részt, a kik a szavazásra jogo
sultak jegyzékébe felvétettek.

Ezt a figyelmeztetést a szabályzat tárgyalásának 
megkezdése előtt a közigazgatási erdészeti bizottság kikül
döttjének is ismételni kell és a mennyiben egyesek a szava
zásra jogosultak jegyzékéből történt kihagyatásukat sérel
mesnek találva, panaszaikat netalán ezen a gyűlésen szándé
koznának előadni, fel kell őket világosítani, hogy sérelmeikre 
a törvény értelmében a közigazgatási bizottságnál, illetőleg a 
közigazgatási bíróságnál, esetleg a rendes polgári bíróságnál 
kereshetnek orvoslást.

A tárgyalások megkezdése után a közigazgatási erdé
szeti bizottság kiküldöttje, az elnök által elkészített szabály
zat-tervezetet először egész terjedelmében felolvastatja, azután 
pedig a tervezetnek minden egyes pontját részletes tárgya
lásra tűzi ki.

Ennél a részletes tárgyalásnál a közigazgatási erdé
szeti bizottság kiküldöttjének figyelmeztetés és felvilágosítás 
utján oda kell hatnia, hogy a szabályzatba a törvény rendel
kezéseivel és a jelen rendelettel ellentétben álló intézkedé
sek fél ne vétessenek.

Ha tehát a tervezetben esetleg ilyen rendelkezések 
foglaltatnának, azoknak kihagyását, vagy megfelelő módo
sítását, a közös birtokosok által netalán előterjesztett el 
nem fogadható javaslatoknak pedig mellőzését kell indít
ványoznia.

Ha mindamellett a gyűlés olyan határozatokat hoz, 
a melyek nézete szerint a törvény rendelkezéseibe ütköznek, 
azokat a jegyzőkönyvbe felvéteti ugyan, de egyszersmind 
saját észrevételeit is jegyzőkönyvbe foglaltatja s a gyűlés 
befejezése után a kifogás alá eső intézkedésekre a közigaz
gatási erdészeti bizottság figyelmét külön jelentésben is 
felhívja.

226. § .

Ha a részletes tárgyalásnál a tervezet egyes pontjai
val szemben olyan módosítások fogadtatnak el, melyek a
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tervezet szövegének gyökeresebb megváltoztatását vonják 
maguk után, a gyűlés a szöveg elkészítésére bizottságot 
küldhet ki s addig, mig ez megtörténik, a tervezet illető 
pontjainak végleges megállapítását függőben tarthatja, vagy 
pedig kimondhatja a határozatban, hogy a tervezet módo
sított pontjainak szövege, a közigazgatási erdészeti bizottság 
kiküldöttjének közreműködésével, egy e végből kiküldött 
bizottság által, utólagosan lesz elkészítendő.

227. §.
Ha a tervezet minden pontja letárgyaltatok, a sza

bályzat véglegesen megállapított pontjai és a szövegezés 
tekintetében esetleg függőben hagyott pontokra vonatkozó 
határozatok újból felolvasandók s az esetleges észrevételek 
elintézése után a szabályzat megállapítottnak jelentendő k i ; 
egyidejűleg elrendelendő, hogy arról, meghatározott időn 
belül, négy tisztázott példány készíttessék.

228. §.
A szavazásra jogosultak jegyzékének összeállítására és 

a szabályzat megállapítására összehívott alakuló gyűlés, ille
tőleg gyűlések jegyzőkönyvének vezetésével arra alkalmas 
egyén bízandó meg.

A jegyzőkönyveket hitelesítésül a közigazgatási erdészeti 
bizottság kiküldöttje, a közös birtokosok elnöke és a gyűlés 
által kiküldött két közös birtokos Írják alá, a kiknek a jegy
zék és a szabályzat tisztázatát is ellenőrizni és aláírni kell.

A szavazásra jogosultak jegyzékének és a szabályzat
nak azon tervezetei, melyek a tárgyalások alapjául szolgál
tak és a melyeket az előbb említett hitelesítőknek még a 
gyűlésen szintén aláírni kell, mint mellékletek, az illető 
jegyzőkönyvekhez csatolandók.

229. §.
Ha a szavazásra jogosultak jegyzékének, illetőleg a 

szabályzatnak a 222., illetőleg 227. §-ban említett tisztázott 
példányai elkészültek, azoknak egy-egy példánya az elnök



által 15 napon át közszemlére teendő ki, az érdekeltek 
pedig kihirdetés utján értesitendők, hogy a jegyzéket, ille
tőleg a szabályzatot megtekinthetik s arra vonatkozó eset
leges panaszaikat a közigazgatási bizottsághoz a kihirdetéstől 
számitott 15 napon belül beadhatják.

230. §.
Az elnök a szavazásra jogosultak jegyzékének két 

példányát, illetőleg a szabályzatnak három példányát, a 
panasz beadására kitűzött 15 nap leteltével 8 napon bellii 
az alakuló gyűlés jegyzőkönyvével együtt a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz beterjeszteni tartozik.

231. §.
Ha a közös birtokosok a szavazásra jogosultak jegy

zékének összeállítása, illetőleg a szabályzat megállapítása 
végett összehívott gyűlésen a jegyzéket összeállítani, ille
tőleg a szabályzatot megállapítani vonakodnának, vagy ha a 
gyűlés feladatának teljesítését az érdekeltek egy része meg
akadályozni megkisérlené, a közigazgatási erdészeti bizottság 
kiküldöttjének az illetőket a törvény czéljáról és követel
ményeiről és a törvény követelményeinek nem teljesítése 
esetében beálló következményekről meggyőzően fel keli 
világosítani és a félreértések eloszlatásával, oda kell hatni, 
hogy a közös birtokosok kötelességeiknek eleget tegyenek.

Ha pedig ezen az utón sem volna képes az érdekel
teket a kitűzött feladatok teljesítésére rábírni, az esetet a 
közigazgatási erdészeti bizottságnak a gyűlés feloszlatása után 
haladéktalanul be kell jelentenie.

A  s z a v a z á s ra  jo g o s u lta k  je g y z é k é n e k  és a  s z a b á ly z a t 
n a k  jó v á h a g y á s á ró l ,  i l le tő le g  h iv a ta lb ó l  va ló  m e g á l la 

p ításá ró l.
— A törvény 46. és 47. §-ainak végrehajtásához —

232. §. (Törvény 46. §-a).
A szavazásra jogosult ah beterjesztett jegyzékét a közigaz

gatási bizottság csak a netalán beadott panaszokra való telein-



tettel veszi bírálat alá. Panasz esetében a vitás kérdést az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően dönti el, s ehhez a határozatához 
kéjpest a netalán szükséges kiigazításokat a jegyzék mindkét 
példányéin megteszi.

A szabályzatot a közigazgatási bizottság, a m. kir. állami 
erdöhivatal és a kir. erdő felügyelőség meghallgatásával, saját 
véleménye kíséretében a földmivel és ügyi ministerhez terjeszti fel.

A földmivelésügyi minister a felterjesztett szabályzatnak 
törvénybe, vagy rendeletbe ütköző intézkedéseit megváltoztatja; 
más hiányok esetében pedig, záros határidő kitűzésével, a sza
bályzat módosítását, vagy uj szabályzat készítését rendelheti el.

A változatlanul hagyott, vagy kiigazított jegyzéknek és a 
földmivelésügyi minister által jóváhagyott szabályzatnak egyik 
példányát a közigazgatási bizottság visszatartja, másik példá
nyát pedig az elnöknek leküldi.

233. §.

A szavazásra jogosultak jegj'zéke ellen beadott pana
szok ügyében a törvény 61. §-ának (jelen rendelet 252. §-ának) 
második bekezdése értelmében a közigazgatási erdészeti 
bizottság meghallgatásával maga a közigazgatási bizottság 
határoz.

A közigazgatási erdészeti bizottság tehát a jegyzék 
ellen beadott panaszok tárgyában hozott határozatát, mint 
javaslatot, kimeritő indokolással a közigazgatási bizottság 
teljes ülése elé köteles terjeszteni. A beterjesztett javasla
tot a közigazgatási bizottság ülésén az erdészeti bizottság 
elnöke, vagy előadója adja elé. A hozott határozat végre
hajtása iránt 15 napon belül a közigazgatási erdészeti bizott
ság elnöke intézkedik.

Â  szabályzat ellen beadott panaszok tárgyában a köz- 
igazgatási erdészeti bizottság szintén csak véleményező 
hatáskörrel bir, ezt a véleményét a bizottság a szabályzatra 
vonatkozó véleménye kíséretében a szabályzat beterjesztésé
től számított 60 napon belül a földmivelésügyi ministerhez 
terjeszti fel.



Ha a földmivelésügyi ministernek a szabályzat tárgyá
ban hozott határozata leérkezik, a közigazgatási erdészeti 
bizottság annak végrehajtása iránt, 30 napon belül, illetőleg 
a leérkezés után következő első ülésében intézkedni tartozik.

234. §. (Törvény 47. §-a).
Ha a közös birtokosok a szavazásra jogosultak jegyzékét, 

vagy a szabályzatot a 45. §-ban (jelen rendelet 212. §-ában) 
meghatározott, illetőleg a földmivelésügyi minister által a 46. §. 
(jelen rendelet 282. §-a) alapján kitűzött határidőn belül be 
nem terjesztik, a szavazásra jogosultak jegyzékének összeállí
tása iránt ideiglenesen a közigazgatási bizottság intézkedik, a 
szabályzatot pedig, a közigazgatási bizottság) javaslata alapján, 
ideiglenesen a földmivelésügyi minister állapítja meg.

• 235. §.
A szavazásra jogosultak jegyzékének hivatalból való 

összeállításánál, illetőleg a szabályzat hivatalból való meg
állapítására vonatkozó javaslat elkészítésénél, a mennyiben 
az erdő és kopár terület, melynek birtokosaira a jegyzék, ille
tőleg a melynek gazdasági ügyvitelére a szabályzat vonat
kozik, állami kezelés alatt van, a közigazgatási erdészeti 
bizottság felhívására a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg 
a m. kir. járási erdőgondnokság is közreműködni tartozik.

A közös  b ir to k o s o k  v ég leg es  s z e rv e zke d é sé rő l.
— A törvény 48. §-ának végrehajtásához. —

236. §. (Törvény 48. g-a).
A szavazásra jogosultak jegyzéke és a jóváhagyott, ille

tőleg megállapított szabályzat, a földmivelésügyi ministernek a 
jóváhagyásra vonatkozó határozatával együtt, a leérkezéstől 
számított 15 napon belül kihirdetendő. Ha a földmivelésügyi 
ministernek a szabályzat jóváhagyására, illetőleg megállapita- 
sára vonatkozó határozata ellen 15 napon belül panasz nem 
adatik be, vagy ha a netalán beadott panasz elintézést nyert,
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a szabályzat 30 napon belül a közös birtokosoknak e végből 
összehívott gyűlésén életbeléptetendő.

A szabályzat életbeléptetésével a 43. §. (jelen rendelet 
203. §-a) szerint bejelentett, illetőleg kirendelt elnök és a közös 
birtokosok által addig alkalmazott végrehajtó közegek működése 
megszűnik, s a közös birtokosok kötelesek a szabályzat életbelép
tetése végett összehívott gyűlésen elnököt és végrehajtó közegeket 
választani és a végleges szervezkedés tekintetében szükséges 
egyéb intézkedéseket is megtenni.

Ha a közös birtokosok a jelen §. második bekezdésében 
említett kötelességüknek eleget nem tesznek, a 40. §. (jelen 
rendelet 195. §-a) második bekezdésében meghatározott jog
következmények állanak be.

237. §.
A megelőző §. első bekezdésében említett kihirdetés 

iránt az elnök intézkedik s ha a kihirdetéstől számított 15 
napon belül a földmivelésügyi minister határozata ellen 
panasz nem adatik be, a közös birtokosokat további 30 napon 
belül megtartandó szervezkedő gyűlésre hivja össze. A gyű
lés közhírré teendő tárgysorozatában a szabályzat életbe
léptetésén kívül a megejtendő választások és a szervezke
dés tekintetében teendő egyéb intézkedések is részletesen 
felsorolandók.

238. §.
Azon közbeeső idő alatt, míg az alakuló gyűlésen 

összeállított jegyzék, illetőleg az alakuló gyűlésen megálla
pított szabályzat jóváhagyatik és életbeléptethető, a közö
sen használt erdő és kopár terület gazdasági ügyeit az ala
kuló gyűlés által összeállított jegyzékbe felvett tényleges 
birtokosok gyűlése, az alakuló gyűlés által megállapított 
szabályzat szerint intézheti, de ha a szabályzatba netalán 
törvénybe és rendeletekbe ütköző határozatok is felvétettek 
volna, azok érvénytelenek és a közös birtokosok az ezek 
alapján tett törvénybe ütköző intézkedéseikért felelősséggel 
tartoznak.

5
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VIII. FEJEZET.

Vegyes intézkedések és záró határozatok.

V e g y e s  in té z k e d é s e k .

— A törvény 49—56. §-ainak végrehajtásához. —

239. §. (Törvény 49. §-a.)
A telekkönyvben fel kell jegyezni, hogy a 25. §. (jelen 

rendelet 138. §-a) hatálya alá tartozó erdő és kopár terület 
közös használatát a jelen törvény értelmében alkotott szabályzat 
rendezi.

A közigazgatási bizottság a szabályzatnak egy hiteles pél
dányát, a 46. §. (jelen rendelet 232. §-a) utolsó bekezdésében 
emlitett intézkedésével egyidejűleg, telekkönyvi feljegyzés végett 
a telekkönyvi hatóságnak hivatalhói megküldi.

A telekkönyvi feljegyzés és a feljegyzés törlése tárgyéiban 
követendő eljárást az igazságügyi minister rendeletileg szabá
lyozza.

240. §.
A megelőző §. utolsó bekezdése alapján az igazságügyi 

minister a telekkönyvi hatóságok által követendő eljárást 
külön rendelettel szabályozza.

241. §. (Törvény 50. §-a.)

A jóváhagyott, illetőleg megállapított szabályzatnak módo- 
sitéisára, vagy egészen uj szabályzattal való helyettesítésére a 
44. §-t (jelen rendelet 205. §-át) kell alkalmazni, és a
módosított, illetőleg az uj szabályzatot három példányban be 
kell terjeszteni a közigazgatási bizottsághoz, mely a 46. §-nak 
(jelen rendelet 232. §-árnak) a szabályzatra vonatkozó rendel
kezései szerint jár el.

A közigazgatási bizottság a módosított, illetőleg az uj sza
bályzatnak egy hiteles példányát, a telekkönyvi okiratgyüjte- 
ményben való elhelyezés végett, a telekkönyvi hatóságnak hiva
talból megküldi.
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242. §. (Törvény 51. §-a.)
Ha a jóváhagyott, illetőleg megállapított szabályzat a

25. §. (jelen rendelet 138. §-ának) hatálya alá tartozó valamely 
erdőre, vagy kopár területre akár azért, mert a közös birtoko
sok később szerezték, akár más oknál fogva nem terjed ki, a 
közös birtokosok kötelesek a közigazgatási bizottság által kitű
zött záros határidő alatt az ilyen erdőre, vagy kopár területre 
a szabályzat hatályéit kiterjeszteni és e részben a közigazga
tási bizottság utján a földmivelésügyi minister jóváhagyását 
kieszközölni, vagy pedig az 50. §. (jelen rendelet 241. §-ának) 
első bekezdésében foglalt rendelkezések megtartása mellett külön 
szabályzatot alkotni.

Ha a közös birtokosok a jelen §-ban meghatározott köte
lességüknek eleget nem tesznek, a szabályzat kiterjesztése, ille
tőleg az uj szabályzat megállapítása iránt, a közigazgatási bizott
ság meghallgatásával, a földmivelésügyi minister intézkedik.

A 49. §. (jelen rendelet 239. §-ának) rendelkezéseit a 
jelen §. esetében megfelelően kell alkalmazni.

243. §. (Törvény 52. §-a.)
A közigazgatási bizottság kiküldetésekre szükség esetében a 

m. kir. állami erdőhivatal közegeit is igénybe veheti.

244. §. (Törvény 53. §-a.)
A hatos cigi kiküldetések költségei abban az esetben, ha a 

kiküldetés a közös birtokosok kérelmére történt, vagy a közös 
birtokosok mulasztása folytán vált szükségessé, az érdekelt közös 
birtokosokat terhelik és a közadók módjára hajtatnak be.

245. §.
A m. kir. állami erdőhivatal közegei az olyan kikül

detések esetében, melyeknek költségeit a megelőző §. sze
rint a közös birtokosoknak kell viselni, költségek fejében a 
rangszerinti teljes napidijat, fuvarköltséget és esetleg egyéb 
felmerült dologi kiadásokat számítják fel és a számlát a

5'
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m. kir. állami erdőhivatal utján a felszámított összeg meg
állapítása, beszedése és a törvényhatóság székhelyén levő 
m. kii. adóhivatalba való beszállittatása végett a közigaz
gatási erdészeti bizottsághoz terjesztik be.

A m. kir. állami erdőhivatal a számla beterjesztéséről
idejiileg a földmivelésügyi ministeri számvevőség erdé

szeti csoportját is értesíti.
A kiküldetésben eljáró közegek részére a szabálysze- 

lüen felszámított költségek úgy ezekben az esetekben, mint 
akkor is, ha a kiküldetések költségeit a megelőző §. értel
mében nem a közös birtokosoknak kell viselni, rendes uti- 
számláik alapján, közvetlenül az állam által utal ványoztatnak

246. §. (Törvény 54. §-a.)
Á közös birtokosok gyűlésének határozatai ellen, a hatá

rozat kihirdetésétől számított 15 nap alatt, a közigazgatási 
bizottsághoz panasznak van helye.

Panaszszót élhet minden érdekelt fél és a közös birtoko
sok gyűlésének elnöke, habár nincs is érdekelve.

A közös birtokosok gyűlésének határozata ellen emelt 
panasz egymagában nem akadályozza a határozat végrehajtását, 
de a közigazgatási bizottság olyan esetekben, midőn a panasz 
érdemében azonnal nem határozhat, a megtámadott határozat 
végrehajtását előzetes intézkedéssel megtilthatja.

A kiküldetések iránti hatósági rendelkezések panaszszót 
meg nem támadhatók. A kiküldött eljárása ellen azonban a 
közigazgatási bizottsághoz panasznak van helye.

A közigazgatási bizottság határozatai ellen, továbbá a 
földmivelésügyi ministernek a 31., 46., 47. és 51. §-okban 
(jelen rendelet 168., 232., 234. és 242. §-aiban) említett 
határozatai ellen a közigazgatási bírósághoz panasznak van 
helye.

247. §.
A megelőző §. első és negyedik bekezdéseben említett 

panaszok, a mennyiben a gyűlés folyamán jelentetnek be, 
a jegyzőkönyvbe felveendők.
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A megelőző §. utolsó bekezdésében emlitett panaszo
kat illetőleg, a helyet a hol és az időt a melyen belül a 
panasz beadható, továbbá a panasz tartalmi kellékeit és az 
eljárást a közigazgatási biróságról szóló 1896. évi XXVI.
törvényczikk és az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
1896. évi 21973. min. elnöki számú rendelet határozzák meg.

248. §. (Törvény 55. §-a.)

Azok a közös birtokosok, a kiknek a jelen törvény ha
tályba léptekor még nem volt a 25. §. (jelen rendelet 138. §-ának) 
hatálya alá tartozó erdejük vagy kopár területük, és csak 
később jutnak ilyen erdő vagy kopár terület birtokéiba, szintén 
kötelesek a 25—54. §-okhoz (jelen rendelet 138., 139.. 145.,
146., 147., 165., 168., 170., 171., 183., 184., 186., 189.,
191., 192., 195., 198., 201., 203., 205., 212., 232., 234.
236., 239., 241., 242., 243., 244. és 246. §-aihoz) alkal
mazkodni, de reáljuk nézve azokat a határidőket, melyek az 
idézett §-ok értelmében a jelen törvény hatályba léptétől szá
mítandók, a közigazgatási bizottság által hozzájuk intézett 
felszólitástól kell számítani.

249. §.

A közigazgatási erdészeti bizottság a megelőző §-ban 
emlitett felszólítást akkor tartozik kiadni, mikor a törvény 
25. §-ának (jelen rendelet 138. §-ának) hatálya alá kerülő 
erdőnek és kopár területnek a jelen rendelet 132. §-ában 
emlitett nyilvántartásba való bevezetését elrendeli.

250. §. (Törvény 56. §-a.)

Ha a 25. §. (jelen rendelet 138. §-ának) hatálya áléi 
tartozó valamely erdő vagy kopár terület két vagy több tör
vényhatóság területén fekszik, a földmivelésügyi minister 
határozza meg azt, hogy a jelen törvény „Második czimu-ében 
emlitett közigazgatási teendőket melyik törvényhatóság közigaz- 
gatéisi bizottsága teljesítse.
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Z á ró  h a tá ro z a to k .

— A törvény 60. és 61. §-ainak végrehajtásához. —

„ 251. §. (Törvény 60. §-a.)
A jelen törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos 

beadványok és iratok bélyeg- és illetékmentesek. Ez a bélyég
és illetékmentesség nem terjed ki a közös birtokosok és alkal
mazottaik és más harmadik személyek közt létrejött jogügyletekre 
és a fatermékek nyilvános árverésénél felvett árverési jegyző
könyvekre.

252. §. (Törvény 61. §-a.)
A közigazgatási bizottságnak a jelen törvényben meg

állapított hatáskörét, az 54. §. (jelen rendelet 246. §-ának) első, 
harmadik és negyedik bekezdésében említett ügyeket kivéve, 
az 1879. évi X XXI. törvényczikk 26. §-ában említett három 
tagú albizottság (közigazgatási erdészeti bizottságj gyakorolja.

Az 54. §. (jelen rendelet 246. §-ának) első, harmadik és 
negyedik bekezdésében említett ügyekben, az előbbi bekezdésben 
említett albizottság meghallgatásával, maga a közigazgatási 
bizottság határoz.

A jelen §. első bekezdése szerint az ott említett albizottság 
hatásköréhez tartozó, de halasztást nem tűrő egyes esetekben, 
az albizottság előadójának meghallgatásával, az albizottság 
elnöke vagy helyettese saját felelősségére intézkedik, de intéz
kedését és azt, hogy miért nem tartotta az ülést bevárhatónak, 
a legközelebbi ülésnek bejelenteni tartozik.

Budapesten. 1899. évi junius hó 26-án.

D a r á n y i  s. k.



Minták

az 1898. évi XIX. törvényczikk életbeléptetése tár
gyában kiadott 1899. évi 15217. sz. földmivelésügyi 

ministeri rendelethez.
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X .  m i n t a .

Az 1898. évi XIX. törvényczikk második czimének hatálya

A község neve, 
melynek határában 
az erdő (kopár terü

let) fekszik

A birtokosság neve 
és székhelye

A közös birtokosok 
elnökének 

neve és lakhelye

i 2 3

1
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X . minta.

alá tartozó erdők és kopár területek nyilvántartása.
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X I .  m i n t a .

K iv e tés i la js tro m
uzoTcról a költség járulékokról, melyek a közös birtokosok gyűlésének 18..... évi
...........................................  hó .............n tartott gyűlésének határozata szerint az
1898. évi X IX . törvényczikk 32. §-a alapján az alább megnevezett közös

birtokosoktól beszedendök.
Fizetési határidő...................................
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XIII. minta.

.............................szám. ............................  közbirtokosság elnökétől.

H á tr a lé k i  k im u ta tá s
azokról az összegekről, melyek a közös birtokosok 18 ........................................... hó
.............n tartott gyűlésének határozata szerint az 1898. évi X IX . törvémyczikk
33. § -«  értelmében az alább megnevezett közös birtokosoktól a közadók módjára

behajtandók.
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X IV .  m in ta .

A ........... ......-........................................ volt úrbéresek (telkes gazdák) osztatlan
tulajdonában levő, közösen használt erdő és kopár terület

s z a v a z á s ra  jo g o s u lt  té n y le g e s  k ö zö s  b i r to k o s a in a k
je g y z é k e

az arányrészek kitüntetésével.
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A szavazásra jogosult tényleges közös birtokos
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X V I.  m in ta-

Szabályzat
a vajdakuti volt úrbéres telkesgazdák osztat
lan állapotban lévő, közösen használt erdeinek 
és kopár területeinek gazdasági ügyviteléről.
— Megállapittatott az 1898. évi X IX .  törvényczikk második czimében foglalt határozatok 
értelmében a közös birtokosoknak 1899. évi november hó 25. és 26. napjain megtartott 
gyűlésén N. N. föszolgabirónak, mint a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttjének

közreműködésével. —

1. Á l ta lá n o s  h a tá ro z a to k .

1. §•
A vajdakuti volt úrbéres telkesgazdák osztatlan állapotban levő, 

közösen használt erdeje és kopár területe, melynek gazdasági ügyvitelére 
az 1898. évi XIX. törvényczikk «Második czim»-ében foglalt határozatok 
értelmében készült jelen szabályzat vonatkozik, a következő birtok
részekből á ll:

1. a Vajdakut községi 39. számú telekjegyzőkönyvben 735., 737. 
és 738. kát. helyrajzi számok alatt 765 k. hold és 212 négyszögöllel fel
vett közös erdőilletőségből, mely a 2327/897. közig, bizotts. szám alatt 
jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint tényleg 750 2 k. 
hold kiterjedéssel bir ;

2. a Vajdakut községi 39. számú telekjegyzőkönyvben 812. és 813. 
kát. helyrajzi számok alatt 950. k. hold és 321 négyszögöllel felvett közös 
legelő-illetőségnek az 1879. évi XXXI. törvényczikk 4. §-a alapján 1899. 
évi junius hó 2-án 859/899. közig, bizotts. szám alatt feltétlenül fentar- 
tandó erdőül kijelölt részéből, mely az 1899. évi augusztus hó 5-én beterjesz
tett ideiglenes gazdasági üzemterv szerint 51*6 k. hold terjedelemmel bir;

3. a 2. pont alatt említett közös legelőilletőségnek az 1894. évi 
XII. törvényczikk 14. §-a alapján 1897. évi 2363. közig, bizotts. szám 
alatt beerdősitendő kopár területül kijelölt részéből, mely a kijelölés alapján 
eszközölt felmérés szerint 9'2 kát. hold terjedelemmel b ir;

4. a 2. pont alatt említett legelőilletőségnek, a 3. pont alatt emlí
tett kopár terület felett fekvő, mintegy 14M kát. hold kiterjedésű elsilá- 
nyodott részéből, mely a tulajdonosok határozata szerint beerdősitendő és 
erdőként üzemterv szerint lesz kezelendő és a mely, mint ilyen, 1899. évi 
augusztus hó 5-én jelentetett be a közigazgatási bizottságnak.

Az összes erdő és kopár terület tehát, melynek gazdasági ügy
vitelét a jelen szabályzat rendezi, 825'1 k. hold.
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A megelőző § 1. és 2. pontjában emlitett úrbéri erdő- és legelő- 
illetőség a volt úrbéres telkesgazdáknak az 1873. évi márczius hó 7-én
kötött és a ..................... i törvényszék, mint úrbéri biróság által 1873. évi
november hó 19-én 65. szám alatt jóváhagyott egyezség szerint, összesen 
76V2 úrbéri telek járandóságaképpen adatott ki. Az egyezségben az 
egyes gazdákat telek szerint megillető járandóságok egyénenkint is ineg- 
állapittattak és a megállapított egyéni járandóságok a telekkönyvben is 
kitüntettettek; a jogosultak neve és járandóságai (arányrészei) azonban 
azóta nem tartattak nyilván.

Ennélfogva a jogosultak neveit és arányrészeit az 1899. évi október 
hó 25-én megtartott alakuló gyűlés állította össze és tüntette ki a szava
zásra jogosultak jegyzékében.

E szerint a jegyzék szerint az emlitett alakuló gyűlés, részint egy
hangú határozattal, részint fejenkint számított szavazattöbbséggel, összesen 
168 egyént ismert el, az 1. §-ban említett erdők és kopár területek jogosult 
közös birtokosaiul s ezeknek arányrészeit, az úrbéri birtokrendezésnél 
alapul szolgált egész úrbéri telek hányadrészeiben kifejezve, akként álla
pította meg, hogy a jegyzékbe felvett 168 jogosult járandósága (arány
része) együttvéve 743/4 úrbéri telek járandóságnak felel meg ; ezek szerint 
l 3/4 telek-járandóság jogosultjainak személye az alakuló gyűlésen nem 
volt megállapitható. 12 vajdakuti lakosnak együttvéve 41/2 telek-járan- 
dóságra bejelentett igényét, az alakuló gyűlés többsége nem ismerte el. 
A jegyzék szerint 152 jogosultnak arányrésze 4V2 és V8 telekjárandóság 
között váltakozik, 16 jogosultnak arányrésze pedig egyenkint Vg-nál kisebb 
telekjárandóságnak felel meg.

A jegyzék a kihirdetéstől számított 15 nap letelte után, az eluta
sított 12 vajdakuti lakos részéről beadott panaszokkal együtt, a közigaz
gatási erdészeti bizottsághoz terjesztetett be.

3. §.
Az 1. §-ban megjelölt erdő- és kopár terület kezelése körül azokat 

az erdőgazdasági teendőket, melyeknek végzéséhez szakképzettség szük
séges, 1899. évi junius hó végéig a ................-i járási erdőgondnokság
teljesítette, ezen időtől kezdve pedig az 1898. évi XIX. törvényczikk 
«Első czim»-ében foglalt határozatok szerint a ......... -im . kir. állami erdő
hivatal, illetőleg az ennek alárendelt...............-i m. kir. járási erdőgond
nokság látja el.

4. §.
Az 1. §-ban megjelölt közös erdőket és kopár területeket eddig 

Vajdakut község képviselőtestülete és a községi elöljáróság kezelte.
A jelen szabályzat megállapításától kezdve az 1. §-ban emlitett 

erdők és kopár területek gazdasági ügyeit, a mennyiben nem a m. kir. 
állami erdőhivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság hatáskörébe 
tartoznak, a jelen szabályzatban megállapított hatáskörrel a közös birto

2- §.
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kosok gyűlése, továbbá a közös birtokosok gyűlése által választott elnök, 
választmány, erdőgazda, pénztárnok és jegyző intézik.

A közös birtokosok gyűlésének határozatait az elnök, választmány, 
erdőgazda, pénztárnok és jegyző hajtják végre.

Azon közbeeső idő alatt, inig a jelen szabályzat jóváhagyást nyer 
és óletbeléptettetik, illetőleg a mig az elnök és végrehajtó közegek sza
bály szerint megválasztatnak, az elnök teendőit az elnöki hatáskör gya
korlására 1899. augusztus hó 15-én meghatalmazott és a közigazgatási 
erdészeti bizottságnak szabályszerűen bejelentett községi biró, a többi 
végrehajtó közegek teendőit pedig a községi elöljáróság végzi.

Az 1900. január hó 1-étől kezdve a közös erdők és kopár területek 
anyag- és pénzkezelése,, a község anyag- és pénzkezelésétől elkülönitve, 
a jelen szabályzat szerint vezetendő.

5. §.
Az erdőőrzéssel járó teendőket továbbra is a közigazgatási erdészeti 

bizottság által kinevezett . . . . . .  .-i járási erdőőr és az ennek felügyelete
alatt ezen birtokosság által alkalmazott erdőszolga teljesiti.

II. A  k ö zö s  b ir to k o s o k  g y ű lé s é n e k  székh e lye , s z e rv e 
z e te  és h a tá s k ö re .

A közös birtokosok gyűlésének székhelye Vajdakut község.
A gyűlések rendszerint a községházának tanácstermében, kivételes 

esetekben a gyűlés összehivása alkalmával megjelölendő helyiségben 
tartatnak.

'■ §.
A közös birtokosok gyűlésén részt vehetnek és a határozatok hoza

talánál szavazati joggal birnak azok a tényleges birtokosok:
a) a kiknek a közös erdőhöz és kopár területhez való jogát az 1899. 

október hó 25-én megtartott alakuló gyűlés elismerte s ennek alapján 
nevüket és arányrészeiket a szavazásra jogosultak jegyzékébe felvette;

b) a kiknek nevét és arányrészét a közös birtokosok gyűlése egy
hangú határozattal vagy arányrészek szerint számított szavazattöbbséggel 
a szavazásra jogosultak jegyzékébe ezentúl felveszi ;

c) a kiknek nevét és arányrészét a közös birtokosok gyűlésének 
elutasító határozata ellen szabályszerű időben beadott panasz alapján a 
közigazgatási bizottság, vagy a közigazgatási bizottság elutasító határo
zata ellen beadott panasz alapján a közigazgatási bíróság a szavazásra 
jogosultak jegyzékébe beiktatja;

d) a kiknek a közös erdőhöz és kopár területhez való jogát és 
arányrészét jogerős határozattal a rendes polgári bíróság megállapítja, 
illetőleg a kiknek nevét és arányrészét a gyűlés ilyen jogerős bírói 
határozat alapján a szavazásra jogosultak jegyzékébe felveszi.
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A szavazásra jogosultak jegyzékébe felvett közös birtokosoknak 
a gyűlésen-való részvételi és szavazati joga megszűnik, ha a gyűlés 
nevüknek és arányrészeiknek a szavazásra jogosultak jegyzékéből való 
törlését elhatározza.

9. §.
A szavazásra jogosultak jegyzékébe felvett közös birtokosokon kívül 

a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldöttje és a m. kir. állami erdő- 
hivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság közegei is részt vehet
nek a gyűlésen, de szavazati joggal nem bírnak.

Ha a közös birtokosok gyűlése kivételesen olyan egyéneket választ 
meg, vagy a közigazgatási erdészeti bizottság az 1898. évi XIX. t.-czikk
40. §-a alapján olyan egyéneket rendel ki elnökül és végrehajtó közegekül 
(választmányi tagokul, erdőgazdául, pénztárnokul, jegyzőül), kik a szava
zásra jogosultak jegyzékébe nincsenek felvéve, a megválasztottak, illetőleg 
kirendeltek szintén részt vehetnek a gyűlésen, de szavazati joggal 
nem bírnak.

1 0 . §.

A szavazásra jogosultak szavazati jogaikat, a 25. §. második 
bekezdésében és a 29. §-ban megjelölt eseteket kivéve, arányrészeik sze
rint gyakorolják, még pedig oly módon, hogy az V8 telek-járandósággal 
biró közös birtokosok egy szavazattal, a 2/8, s/8, 4/8, 5/8> 6/s aranyrésszel 
bírók pedig 2, 3, 4, 5, 6 szavazattal stb. járulnak hozzá a gyűlés határo
zataihoz.

Azokra a közös birtokosokra nézve pedig, a kiknek arányrésze 
nem az 1/8 telek-járandóság többszörösében van kifejezve, megállapittatik, 
hogy a gyűlésen annyi szavazattal bírnak, a hány szavazat a leg
közelebb eső, nyolczadtelkekben kifejezett arányrészt a fentebbiek szerint 
megilleti. így például az a birtokos, a kinek arányrésze 1/6, annyi 
szavazatot gyakorolhat, mint az, a kinek arányrésze 2/8 (tehát 2 sza
vazatot), az pedig a kinek arányrésze 1/6, annyit, mint a kinek arány
része V8 (tehát csak egy szavazatot). Mert értéke szerint az 1/5 arány- 
rész a nyolczad telkekben kifejezett arányrészek közül a 2/8-hoz. az 
7g arányrész pedig az 1/g-hoz áll legközelebb.

Végül azokra a közös birtokosokra nézve, akiknek arányrésze 1/8-nál 
kisebb telek járandóságnak felel meg, közös megegyezéssel megállapitta
tik, hogy ezek csak társulás utján gyakorolhatják szavazati jogaikat, oly 
módon, hogy közülök annyi gyakorol együttesen egy szavazatot, a hány
nak arányrésze a szavazásra nézve egységül választott 1,/8 telek-járandó
ságnak megfelel. Az ekként társuló közös birtokosok azonban közülök 
a közös birtokost, aki által jogaikat a gyűlésen gyakorolni kívánják, meg
hatalmazni és az elnöknek bejelenteni kötelesek.

A szavazásra jogosultak jegyzékében az ekként megállapított sza
vazatszámok kitüntetendők.

8 . §•

6
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Ha a közös birtokosok személyében, arányrészeiben és gyakorol
ható szavazataik számában változások állanak be, a szavazásra jogo
sultak jegyzéke azonnal megfelelően kiigazítandó.

A kiigazítás iránt a választmány javaslata alapján a közös birto
kosok gyűlése határoz. A gyűlés ezen határozata ellen a kihirdetéstől 
számított 15 napon belül a közigazgatási bizottsághoz panasznak van 
helye. A határozat a közigazgatási erdészeti bizottságnak akkor is 
bejelentendő, ha az panaszszal nem támadtatik meg.

12. §•

A szavazásra jogosultak jegyzékében a jogosultak nevén, arány
részein és szavazatain kiviil, a jogosultak fejenkénti számának, arány
részeinek és gyakorolható szavazatainak összege is nyilvántartandó.

Miután az 1. §-ban emlitett közös erdőilletőség és legelőilletőség 
az úrbéri birtokrendezéskor összesen 76V2 úrbéri telek járandóságául 
adatott ki, az arányrészek összege 7672-nel egy időben több nem lehet.

13. §.
A szavazásra jogosultak jegyzékében nyilvántartott közös birtoko

sok közül :
a) az önképviseletre jogosított közös birtokosok személyesen vagy 

talmazottak által;
b) a jogi személyek törvényes képviselőik, vagy ezek meghatalma

zottal által ;
d) a gyámság és gondnokság alatt állók, gyámjaik és gondnokaik 

vagy ezek meghatalmazottai által gyakorolják a gyűlésen jogaikat.
A meghatalmazottak megbízó leveleinek érvényességéhez a meg

hatalmazó aláírásán kívül még két tanú aláírása is szükséges.

1 4 . §■

A gyűlést az elnök hívja össze.
Rendes gyűlés évenként kétszer tartatik: egy október vagy novem

ber hónapban, és egy márczius vagy április hónapban.
Rendkívüli gyűlést az elnök akkor köteles összehívni, ha vala

mely fontos ügyben a közös birtokosok gyűlésének sürgősen kell határozni 
és a határozathozatalt a rendes félévi gyűlésig elhalasztani nem lehet, 
továbbá akkor, ha az összehívást a gyűlés czéljának és okának megjelö
lésével a szavazásra jogosult közös birtokosoknak fejenkint számítva 
legalább egytized része Írásban kéri. Az utóbb emlitett kérelem alapján 
az elnöknek a gyűlés összehívása iránt, ha az ügy sürgős és a halogatás 
kárral járhat, nyolez napon belül, más esetekben pedig 80 napon belül 
intézkedni kell.

11. §•
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15. §.
A gyűlés napja és órája, továbbá abban az esetben, ha az nem a 

községházának tanácstermében tartatik, a gyűlés helye, ugyszinte a 
gyűlés tárgysorozata dobszó mellett való kihirdetés és a meghívónak és 
a tárgysorozatnak a községházánál való kifüggesztése által legalább 15 
nappal előre közhírré teendő.

16. §.
A m. kir. járási erdőgondnokság, továbbá azok a közös birtokosok, 

kik más községben laknak és, a mennyiben a gyűlésen közigazgatási 
erdészeti bizottság kiküldöttjének is jelen kell lenni, a közigazgatási 
erdészeti bizottság a gyűlés idejéről, helyéről és tárgysorozatáról a kihir
detéssel egyidejűleg irásbelileg értesitendők.

Ha a legközelebb megtartandó gyűlésen olyan ügyek kerülnek sző
nyegre, melyek tárgyalásánál a m. kir. állami erdőhivatal képviselőjének 
jelenléte kívánatos (üzemterv módosítás, árszabály megállapítása, termé
szetben gyakorolható haszonvételek kiosztása, árverési és szerződési 
feltételek megállapítása stb.), a gyűlés ideje lehetőleg a m. kir. állami 
erdőhivatal hozzájárulásával tűzendő ki.

17. §•
A gyűlést az elnök, az elnök akadályoztatása esetében pedig a választ

mánynak elnökhelyettesül kijelölt tagja vezeti, kivéve azt az esetet, ha 
a gyűlésen a közigazgatási bizottság kiküldöttje is jelen van ; ebben az 
esetben a gyűlést a közigazgatási bizottság kiküldöttje vezeti.

Ha sem az elnök, sem az elnökhelyettes, sem a közigazgatási bizott
ság kiküldöttje nincsenek jelen, a tanácskozások vezetésére a gyűlés 
ideiglenes elnököt választ.

18. §.
A gyűlésen érdemlegesen csak a tárgysorozatba felvett kérdések, 

továbbá az elnöknek a gyűlés kihirdetése után érkezett sürgős hatósági 
rendeletek végrehajtására vonatkozó előterjesztései és végül, a mennyiben 
legalább 10 szavazatot képviselő közös birtokos által terjesztetnek elő, az 
olyan indítványok tárgyalhatok, a melyek nem tartoznak a következő 
§-ban említett kivételek közé.

1 9 . §.

Kivételt képeznek s érdemlegesen nem tárgyalhatok a gyűlés tárgy- 
sorozatába fel nem vett indítványok:

a) ha a jelen szabályzat módosítására vagy hatályon kívül helye
zésre vonatkoznak ;

1)) ha az érvényben levő gazdasági üzemterv megváltoztatását 
czél ózzák ;

c) ha elfogadás esetében a közös birtokosságot, vagy a közös birto
kosokat költséggel terhelhetik, vagy a természetben gyakorolható haszná
latok kiterjesztését vagy korlátozását vonhatják maguk után ;

6
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d) ha olyan kérdéseket érintenek, a melyekben az intézkedés joga 
a jelen szabályzat szerint nem a gyűlés, hanem az elnök, választmány, 
erdőgazda vagy pénztárnok hatáskörébe tartozik.

Az ilyen indítványok közül az a)—c) pontokban említettek, a meny
nyiben legalább 40 szavazatot képviselő közös birtokos által támogat- 
tatnak; a következő rendes gyűlés tárgysorozatába veendők fe l ; a d) pont
ban említettek pedig intézkedés végett az elnöknek adandók ki.

A gyűlések tárgysorozatát az elnökkel egyetértésben a választmány 
állapítja meg. Az elnöknek és a választmánynak kötelessége gondoskodni 
arról, hogy a gyűlés hatáskörébe tartozó ügyek, a határozathozatalra kellően 
előkészítve, megfelelő időben terjesztessenek a gyűlés elé. Az elnök és 
végrehajtó közegek intézkedései ellen irányuló panaszok, a mennyiben a 
panasz tárgyában való határozathozatal a gyűlés hatáskörébe tartozik, a 
tárgysorozatba mindig felveendők.

A jövő évi költségvetés és a költségvetés megállapításával 
kapcsolatos ügyek rendszerint az őszi, a múlt évi számadások és a 
számadásokkal kapcsolatos ügyek pedig rendszerint a tavaszi gyűlésen ter- 
jesztendők elő.

A szavazásra jogosult közös birtokosoknak is jogában áll valamely 
ügynek a gyűlés tárgysorozatába való felvételét kérni, de az ilyen kérel
met az elnök csak akkor köteles teljesíteni, ha azt legalább 40 szavazatot 
képviselő közös birtokos a tárgysorozat kihirdetése előtt Írásban terjeszti elő.

2 1 . § .

A közös birtokosok gyűlésének hatáskörébe a következő intézke
dések tartoznak :

1. a közigazgatási bizottság jóváhagyásának fentartásával határoz 
a közös birtokosok nevének, arányrészeinek és szavazatainak a szava
zásra jogosultak jegyzékébe való felvétele, vagy a jegyzékből való tör
lése, illetőleg az arányrészek és szavazatszámok kiigazítása iránt;

2. a közigazgatási bizottság, illetőleg a földmivelésiigyi minister ur 
jóváhagyásának fentartásával módosítja, esetleg hatályon kívül helyezi 
és uj szabályzattal helyettesíti a jelen szabályzatot;

3. megvizsgálja a közös birtokosok érdekei szempontjából a m. kir. 
járási erdőgondnokság, illetőleg in. kir. állami erdőhivatal által a jóvá
hagyásra beterjesztendő üzemtervi és üzemátvizsgálási munkálatokban 
tervezett gazdasági intézkedéseket és megállapítja azokat a módosításokat, 
melyeket a tervezetbe saját részéről felvétetni kíván; vagy pedig ezekkel 
a feladatokkal a választmányt bízza meg ;

4. a közigazgatási bizottság, illetőleg a földmivelésügyi minister ur 
jóváhagyásának fentartásával határozatot hoz a jóváhagyott üzemtervek 
módosítása, esetleg hatályon kívül helyezése és nj üzemtervvel való
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helyettesítése, továbbá az üzemtervtől eltérő gazdasági intézkedések 
engedélyezése tárgyában ;

5. intézkedik a közös erdő és kopár terület határjeleinek kijaví
tása körül felmerülő vitás kérdések elintézése iránt;

6. megválasztja és állásától felmenti az elnököt, válaszmányi 
tagokat, erdőgazdát, pénztárnokot és jegyzőt, továbbá az erdőőrzésnél 
alkalmazott erdőszolgát; az általános választások alkalmával, a választás 
megtörténte után, a birtokossági erdő és kopárterület jövedelmezőségének 
figyelembe vételével, 8 évről 8 évre megállapítja az elnök, erdőgazda, 
pénztárnok és jegyző évi tiszteletdiját, s egyszersmind a tiszteletdijak 
kiszolgáltatásának módját;

7. tudomásul veszi az elnök jelentését a megelőző gyűlés határo
zatainak végrehajtásáról, továbbá az elnök, választmány, erdőgazda és 
pénztárnok jelentését a saját hatáskörükben tett intézkedések eredményéről; 
ezen jelentések kapcsán intézkedik a határozatok végrehajtása körül 
netán felmerült nehézségek elhárítása vagy az esetleges mulasztások pót
lása iránt; határozatot hoz az elnöknek sürgős esetekben a gyűlés utó
lagos jóváhagyása reményében tett intézkedései tárgyában ;

8. megállapítja az elnök és az erdőgazda jelentése alapján az 
üzemterv szerint, vagy pedig a közigazgatási erdészeti bizottság, illetőleg a 
földmivelésügyi minister ur külön rendelete alapján foganatosítható s a 
m. kir. járási erdőgondnokság által kijelölt, vagy kijelölendő tűhasznála
tokat és egyéb mellékhasználatokat és meghatározza, hogy az esedékes 
használatok közül melyek milyen módon és milyen feltételek szerint 
gyakorolhatók a közös birtokosok által természetben és melyek értéke
sítendők eladás, bérbeadás vagy részbeadás utján;

9. megállapítja az üzemterv szerint vagy a hatóság külön rende
lete alapján teljesítendő erdei munkákat és egyéb feladatokat és meg
határozza, hogy a teljesítendő munkák közül melyek végzendők a közös 
birtokosok pénztára terhére és melyek a közös birtokosok által termé
szetben lerovandó munkával;

10. megállapítja az évi költségvetést és a mennyiben a közös terhek 
és költségek a közös erdő és kopár terület jövedelmeiből nem fedezhetők, 
a járulékképen arányrészek szerint kivetendő költségeket, ugyszinte a 
közös birtokosok által arányrészeik szerint természetben lerovandó közös 
munkák mennyiségét, lerovásának módját és pénzértékét és elrendeli a 
járulékok kivetését, beszedését és behajtását, illetőleg a természetben 
lerovandó közös munkák kivetését, lerovását vagy pénzben való megvál
tását és a hátralékok behajtását;

11. határoz az évi számadások jóváhagyása és a felmentvény meg
adása vagy megtagadása iránt; számadási hiányok esetében intézkedik 
azok felderítése s szükség esetében a közös birtokosok anyagi érdekeinek 
biztosítása iránt;

12. megállapítja az évi számadások alapján a közös erdő és kopár
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terület nzemterv szerint kihasznált terményeiből és egyéb rendes haszon
vételeiből a közös terhek és költségek levonása után származott évi rendes 
tiszta jövedelmet és elrendeli a megállapított tiszta jövedelemnek a jogo
sultak között arányrészek szerint való felosztását és kiszolgáltatását;

18. megállapítja az évi számadások alapján a közös erdő- és kopár 
terület azon esetleges rendkívüli jövedelmét, mely az üzemtervtől elté- 
rőleg foganatosított rendkívüli használatokból befolyt és intézkedik a 
földmiveléstigyi minister ur rendelete értelmében, vagy a mennyiben a 
fóldmivelésügyi minister ur még nem rendelkezett, a földmiveléstigyi 
minister ur jóváhagyásának fentartásával, az ekként megállapított rend
kívüli jövedelem hováforditása iránt;

14. a m. kir. járási erdőgondnokság javaslata alapján megállapítja 
a kis részletekben való eladás utján értékesítendő fatermékek és más 
erdei melléktermékek árszabályát ■

15. a m. kir. járási erdőgondnokság javaslata alapján megállapítja 
a nagyobb mennyiségben egyszerre eladandó fatermékek mennyiségét, 
beesértékét és eladási feltételeit (nyilvános árverés esetében az árverési 
és szerződési feltételeket), vagy pedig ezekkel a feladatokkal, a kötendő 
szerződések jóváhagyásának fentartása mellett, a választmányt bízza meg ;

16. jóváhagyja a 77. §. szerint az adás-vevési és bérleti szerző
déseket ;

17. a választmány előterjesztése alapján elintézi az elnök, választ
mány, erdőgazda, pénztárnok, jegyző és az erdőőrzésnél alkalmazott 
erdőszolga ellen emelt panaszokat, illetőleg a választmánynak ilyen ügyben 
hozott határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket; szükség esetében elren
deli a vizsgálatot és a kiküldött bizottság javaslata alapján határozatot 
hoz a felmerült panasz ügyében ;

18. határoz minden más ügyben, melyet az 1898. évi XIX. tör- 
vényczikk, az annak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek és a 
jelen szabályzat a gyűlés hatáskörébe utalnak, továbbá azokban az 
ügyekben, melyeket az elnök a saját, továbbá a választmány, pénztárnok 
és erdőgazda hatáskörébe tartozó ügyek közül kivételesen a közös bir
tokosok gyűlése elé terjeszt.

22. §.

A gyűlésnek a megelőző §-ban megállapított hatásköre az 1. §-ban 
említett közös erdők és kopár területek állagának elidegenítésére, egyénen
ként való felosztására és megterhelésére nem terjed ki.

Ha tehát ilyen intézkedések szüksége beáll, az erdő és kopár 
terület közös tulajdonosainak nem a jelen szabályzat szerint, hanem az 
általános magánjogi szabályok szerint kell eljárni.

Ha telekkönyvi akadályok nem forognak fenn, a közös tulajdonosok 
köthetnek ugyan jelzálogos kölcsönt a közös erdő és kopár terület 
czéljaira is, de a kölcsönnel csak azok járandóságait terhelhetik meg, 
a kik a kölcsönt felveszik.
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23. §.

A megelőző § első bekezdésében foglalt rendelkezés nem zárja ki 
azt, hogy a gyűlés a közös erdő és kopár terület határjeleinek kijavítása 
és kiigazítása körül felmerülő vitás kérdések elintézése iránt a szükséges 
intézkedéseket megtehesse.

A gyűlés tehát elkerülhetetlen szükség esetében a vitás kérdések 
elintézése czéljából a közös erdő és kopár terület egyes kis részleteinek 
elidegenítését vagy elcserélését is elhatározhatja, de az érdekelt szomszé
dokkal ez iránt kötendő egyezségek csak akkor érvényesek, ha a föld
művelésügyi minister nr által jóváhagyatnak.

Az ilyen egyezségek vagy szerződések tehát a szükségesség 
igazolása mellett a közigazgatási erdészeti bizottság utján jóváhagyás 
végett a íöldmivelésiigyi minister urhoz terjesztendők fel.

24. § .

A tárgyalás alatt álló kérdéshez rendszerint csak egyszer lehet 
hozzászólani; az elnök azonban kivételesen másodszori felszólalásra is 
engedélyt adhat. A felszólalás rendjét az elnök a jelentkezés sorrendje 
szerint állapítja meg.

A tárgytól eltérni nem szabad ; a ki ez ellen vét, attól az elnök 
megvonhatja a szót

Azokat, a kik a gyűlésen a csendet és a rendet zavarják, az elnök 
rendre utasíthatja, kétszeri sikertelen rendreutasitás után pedig az illető
nek a gyűlésből való kizárását indítványozhatja.

Szükség esetében az elnök a rend helyreállítására a közigazgatási 
hatóság segélyét kérheti.

25. §.

Ha szólásra többé senki sem jelentkezik, az elnök a kérdést hatá
rozathozatalra tiizi ki.

Fontosabb esetekben azonban a közös birtokosoknak fejenkint 
számitott egy negyed része a határozat hozatalának felfüggesztését kíván
hatja és a gyűlés vezetésére kivételesen hatósági kiküldöttet kérhet.

Határozathozatal előtt az elnöknek a kérdést mindig úgy kell fel
tenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen felelni.

26. §.

A határozathozatalnál, kivéve a megelőző § második bekezdésében 
és a 29. §-ban említett eseteket, a szavazásra jogosult közös birtokosok
nak az arányrészek szerint számitott többsége dönt; maga a határozat- 
hozatal pedig a következő módon történik.

Ha a feltett kérdésre a gyűlésen jelenlevő közös birtokosok köz- 
felkiáltással mind igennel vagy nemmel felelnek, az elnök ezen nyilat
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kozat értelmében mondja ki a határozatot s azt mint közfelkiáltással 
hozott egyhangú határozatot véteti fel a jegyzőkönyvbe.

Ha pedig a feltett kérdésre a jelenlevő közös birtokosok eltérően 
nyilatkoznak, az elnök az arányrészek figyelembe vétele mellett, az eltérő 
nyilatkozatok aránya alapján megállapítja és kijelenti, hogy megítélése 
szerint hol van a többség, vagy ha ilyen módon nem volna képes véle
ményt alkotni, az eltérő véleményen levőket felállásra és leülésre, esetleg 
a jobb kéz felemelésére és leboesátására, vagy a helyiség különböző 
részeiben való csoportosulásra stb. hívja fel s ekként állapítja meg és 
jelenti ki, szintén az arányrészek figyelembe vételével, a többséget; a hatá
rozat kimondása előtt azonban kérdést intéz a kisebbséghez, hogy az elnöki 
kijelentésben megnyugszik-e vagy pedig szavazást kíván.

Ha a kisebbség a szavazástól eláll, a határozatot előzetes kijelentése 
értelmében mondja ki, a jegyzőkönyvbe pedig fölvéteti, hogy a szótöbbséggel 
hozott határozatban a kisebbség, szavazás kérése nélkül, megnyugodott.

Ha ellenben a kisebbség szavazást kér, összeszámittatja azok sza
vazatait, a kik a kérelmet támogatják s ha az ekként megállapított 
szavazatok száma eléri vagy meghaladja a 40 szavazatot, a szavazást 
tényleg elrendeli. Ellenkező esetben a kérelmet figyelmen kívül hagyja 
és a határozatot az előzetes elnöki kijelentés értelmében mondja ki, a jegyző
könyvbe pedig felvéteti, hogy a szavazást — az erre vonatkozó indítványt 
támogató szavazatok elégtelensége folytán — nem lehetett elrendelni.

27. §.
Az arányrészek szerinti szavazás a szavazatok egyszerű összeszám- 

lálásával vagy névszerinti szavazással történik.
Névszerinti szavazásnak csak akkor van helye, ha azt legalább 

40 szavazatot képviselő, jelenlevő közös birtokos Írásban kéri.
Egyszerű szavazásnál az elnök az igennel és nemmel szavazókat 

egvmás után felállásra, vagy külön-külön csoportosulásra hívja fel s ilyeu 
módon a különböző csoportok szavazatait, a csoportok által kijelölt egy-egy 
közös birtokos, mint bizalmi férfiú ellenőrzése mellett, a jegyző által fel
jegyezteti és összeszámlál tatja és a határozatot az ekként megállapított 
többség véleménye értelmében mondja ki. Egyszerű szavazásnál a jegyző
könyvbe csak a szavazatok számaránya veendő fel.

Névszerinti szavazásnál a jegyző az előbbi módon ellenőrzésre 
kijelölt bizalmi férfiak ellenőrzése mellett a szavazók neveit és szavazatait 
is feljegyzi és jegyzőkönyvbe veszi.

A feljegyzett szavazatok helyességét úgy az egyszerű, mint a 
névszerinti szavazásnál a szavazásra jogosultak jegyzékével ellen
őrizni kell.

28. §.
Azok a közös birtokosok, a kik a gyűlésen meg nem jelentek vagy 

a határozathozatalban részt nun vettek, úgy tekintetnek, mint a kik a 
gyűlésen jelenlevők többségének határozatához hozzájárultak.
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29. §.
A határozatok a következő esetekben a 25., 26. és 27. §-okban 

foglalt szabályoktól eltérő módon hozatnak, nevezetesen abban az esetben :
a) ha a gyűlésnek az iránt. kell határozni, hogy a közös erdő 

eladásra szánt fatermékeinek az a része, mely kis részletekben, árszabály 
szerint nem értékesíthető, nyilvános árverés mellőzésével adassék-e e l ;

b) ha nyilvános árverésen való eladás esetében a második árverés 
eredményének elfogadása vagy el nem fogadása felett kell a gyűlésnek 
határozni, olyan esetekben, midőn az eladás tárgyát képező fatermékek 
becsértéke a 2000 koronát meghaladta és ez a becsérték a második árve
résen sem éretett el.

Ebben a két esetben a szavazatok az arány részek figyelmen kívül 
hagyásával fejenként számítandók és az érvényes határozathoz szükséges 
többség a következő módon állapítandó m eg :

az a) pont alatt említett esetben a nyilvános árverés mellőzése, 
illetőleg valamely más értékesítési mód alkalmazása csak akkor mond
ható ki érvényes határozatképen, ha azt a szavazásra jogosultak jegyzé
kében nyilvántartott összes közös birtokosoknak legalább háromnegyed 
része határozza el, sőt ha az eladandó fatermékek *becsérteke a 2000 
koronát meghaladja, az ekként hozott határozat is csak akkor hajtható 
végre, ha azt a közigazgatási erdészeti bizottság jóváhagyja;

a b) pont alatt említett esetben pedig a gyűlés a 2000 koronát 
meghaladó becsértéknél kisebb ajánlatot csak a gyűlésen jelenlevő közös 
birtokosok szavazatának háromnegyed részével fogadhat el.

30. §.
A 29. §-ban említett esetekben a gyűlésen meg nem jelent közös 

birtokosok szavazatai az érvényes határozathoz szükséges háromnegyed 
rész többségbe nem számíthatók be.

31. §.
A 29. §-ban említett esetekben az érvényes határozathoz szükséges 

többséget mindig szavazás utján kell megállapítani.
A szavazatok számbavétele az igennel és nemmel szavazók egy

szerű megszámlálásával, vagy névszerinti szavazással történhetik.
A szavazás egyébként a 27. § harmadik bekezdésében leirt módon 

történik, azzal a különbséggel, hogy a szavazatok fejenkint számíttatnak.

32. §.
Az elnök, választmány, erdőgazda, pénztárnok és jegyző 3 évről 

3 évre választatnak. Az első, általános választás a jelen szabályzat életbe
léptetése czéljából összehívandó gyűlésen ejtetik meg s az ekkor meg
választottak megbízatása a következő harmadik rendes téli gyűlés ide
jéig tart.
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Mivel a végrehajtó közegek mindazon kárért, melyet a határoza
tok végrehajtása s általában véve kötelességeik teljesítése körül cselek
vésük vagy mulasztásuk által, szándékosan vagy vétkes gondatlanságból 
a közös birtokosoknak okoznak, a jelen szabályzat 49. §-a szerint vagyo- 
nilag is teljes felelősséggel tartoznak; végrehajtó közegekül a közös bir
tokosok közül csupán olyanok választhatók meg, akik az illető tisztségre 
való alkamasság mellett egyszersmind a vagyoni felelősség és megbízha
tóság szempontjából sem eshetnek kifogás alá.

Az időközben megüresedő állások a legközelebbi gyűlésen töltetnek 
be, s a megválasztottak megbízatása az általános választások idejéig tart.

Az erdőszolga állása szintén választás utján töltetik be. Alkalma
zásának és állásától való felmentésének feltételeit a közigazgatási bizott
ság által jóváhagyott szolgálati és fegyelmi szabályok határozzák meg.

33. §.
A választások közfelkiáltással, vagy szavazással történnek. Szavazás 

esetében a szavazatok arányrészek szerint számíttatnak.
Általános választásoknál az elnök külön, az erdőgazda, a pénztár

nok, a jegyző és a választmány tagjai pedig együttesen választatnak.
Közfelkiáltással ejthető meg a választás, ha a közös birtokosok 

által a betöltendő állásra csak egy jelölt ajánltatik, illetőleg ha az egytitt- 
tesen betöltendő állásokra csak egy-egy jelölt (egy névsor) ajánltatik és 
az ajánlat egyhangúlag elfogadtatik, illetőleg ha a szavazás elrendelé
sére legalább 40 szavazatot képviselő közös birtokosok részéről indítvány 
nem tétetik.

Ha ellenben ugyanarra az állásra több jelölt ajánltatik, illetőleg a 
szavazás elrendelésére indítvány tétetik, a választás szavazással ejtendő meg.

A szavazás a szavazók által ajánlottak nevének és szavazat- 
számának feljegyzésével nyilvánosan történik.

A szavazatok feljegyzésére, a szavazatok számbavételére és az ered
mény megállapítására a pártok ajánlata alapján 4. esetleg 5 tagú bizottság 
küldetik ki, melynek két tagja a szavazatokat jegyzi, többi tagja pedig a 
szavazásra jogosultak jegyzékével a szavazatok számát és a szavazatok 
számbavételét ellenőrzi.

A szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság által saját kebe
léből választott elnök hirdeti ki.

Megválasztottnak jelentendő ki az, a kire, illetőleg a választmányi 
tagok választásánál a kikre a legtöbb szavazat esett.

Szavazatok egyenlősége esetében az eredményt a választási elnök 
sorshúzással dönti el.

34. §.
A gyűlés érvényes határozatot csak akkor hozhat, ha a gyűlésen 

legalább 100 szavazatot képviselő közös birtokos van jelen.
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Ha a gyűlés ezen határozatképes szavazatszám hiányában határo
zatot nem hozhat, az elnök 30 napon belül uj gyűlést köteles összehívni. 
Ezen a gyűlésen a megjelent közös birtokosok az első gyűlésre kitűzött 
ügyekben, a szavazatok számára való tekintet nélkül, érvényesen határoznak.

Kivételt képeznek a 29. §-ban említett ügyek, melyekben az érvé
nyes határozathoz mindig a 29. és 30. §-okban megjelölt többség szükséges.

35. §.
Az elnök által kimondott határozatok közül azok, a melyek a közös 

birtokosokra külön-külön közvetlenül teljesítendő kötelességeket rónak, 
vagy a közös birtokosok által külön-külön gyakorlandó jogokat állapítanak 
meg, vagy szüntetnek meg, a gyűlés napjától számított 8 napon belül 
dobszó mellett kihirdetendők; a gyűlés egyéb határozatai az elnöki kije
lentéssel kihirdetteteknek tekintendők.

A gyűlés határozatainak végrehajtásáról az elnök gondoskodik.

36. §.
A gyűlés határozatai ellen a kihirdetéstől számított 15 nap alatt 

a közigazgatási bizottsághoz panasznak van helye. Panaszszal élhet minden 
érdekelt fél és a gyűlés elnöke, habár nincs is érdekelve.

Az olyan határozatokkal szemben, melyek törvénybe vagy sza
bályba ütköznek, a közigazgatási bizottság kiküldöttje, továbbá a m. kir. 
állami erdőhivatal, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság érdekelt 
félnek tekintendők s ennélfogva az ilyen határozatok ellen szintén panasz
szal élhetnek s fontosabb esetekben egyszersmind a határozat végrehaj
tásának előzetes megtiltását is kérhetik a közigazgatási bizottságtól.

A panasz Írásban vagy szóbeli bejelentéssel az elnöknél adandó be. 
Szóbeli bejelentés esetében a panaszról jegyzőkönyv veendő fel.

A panaszszal megtámadott határozatot az elnök a panasz beadására 
kitűzött 15 nap leteltétől számított 8 napon belül jegyzőkönyvi kivonatban 
a panaszszal együtt a közigazgatási bizottsághoz beterjeszteni tartozik.

37. §.
A panasz egymagában a megtámadott határozat végrehajtását nem 

akadályozza meg, de a közigazgatási bizottság, ha a panasz érdemében 
azonnal nem határozhat, a megtámadott határozat végrehajtását előzetes 
intézkedéssel megtilthatja.

A hatósági kiküldetések panaszszal meg nem támadhatók. A kikül
dött eljárása ellen azonban a közigazgatási bizottsághoz panasznak van 
helye. A közigazgatási bizottság határozata ellen a közigazgatási bíróság
hoz szintén panasznak van helye.

38. §.
Ha a közös birtokosok az elnököt, választmányt, erdőgazdát, pénz

tárnokot és jegyzőt megválasztani és az elnököt bejelenteni elmulasztják, 
a közigazgatási bizottság a közös birtokosokat a választás megejtése
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végett gyűlésre hívja össze; ha pedig a választás ekkor sem sikerül, 
elnökül, választmányi tagokul, pénztárnokul, erdőgazdául és jegyzőül a 
jelen szabályzatban megállapított hatáskörrel, ideiglenesen arra alkalmas 
közös birtokosokat, vagy szükség esetében a közös birtokosok körén kívül 
álló más alkalmas egyéneket rendel ki.

89. §.
Ha a közös birtokosok gyűlése a kirendelt elnök és többi végre

hajtó közegek ideiglenes megbízatását megszüntetni kívánja, ezt az elha
tározását a közigazgatási bizottságnak bejelenteni tartozik. A közigaz
gatási bizottság ebben az esetben a választógyülés összehívása iránt három 
hónapon belül intézkedik.

40. §.
Ha a közös birtokosok az elnök által összehívott gyűlésen meg 

nem jelennek, vagy a tárgyalásra kitűzött ügyekben határozatot nem 
hoznak, vagy ha a közigazgatási bizottság jogerőre emelkedett határo
zatainak végrehajtása iránt a gyűlés hatáskörébe tartozó intézkedéseket 
meg nem teszik, a közigazgatási bizottságnak jogában áll a gyűlés hatás
körét ideiglenesen az elnökre ruházni.

41. §.
Az elnöknek az előbbi §-ban említett kivételes hatásköre addig tart, 

inig a közös birtokosok egy e végből összehívott gyűlésen érvényes hatá
rozattal ki nem jelentik, hogy a gyűlés hatáskörének betöltése tekintetében 
a törvény és a jelen szabályzat követelményeinek eleget tenni kivánnak.

Ennek a határozatnak a meghozatala czéljából a gyűlést az elnök 
saját kezdeményezéséből is összehívhatja; mindenesetre összehívni köteles 
azonban, ha azt legalább 100 szavazatot képvise’ő közös birtokos Írás
ban kéri.

Ha az ekként összehívott gyűlés a jelen szakasz első bekezdésében 
említett kijelentést megteszi és ennek kapcsán az elnök kivételes hatás
körének megszüntetését kéri, a közigazgatási erdészeti bizottság ez iránt 
három hónapon belül intézkedik.

111. A z e ln ö k  és a v é g re h a jtó  k ö z e g e k  jo g a i és 
k ö te le s sé g e i.

1. Az elnök hatásköre.

42. §.
Az elnök hatásköre a következőkre terjed k i :
a) képviseli a közös birtokosok gyűlését a bírósággal, a közigaz

gatási bizottsággal és az erdögazda segédkezése mellett a in. kir. erdő
hivatallal, illetőleg a in. kir. járási erdőgondnoksággal szemben;
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b) megállapítja a választmánynyal egyetértésben a közös birtokosok 
rendes és rendkívüli gyűléseinek tárgysorozatát és gondoskodik arról, 
hogy a tárgyalásra kitűzött ügyek kellően előkészítve, megfelelő időben 
terjesztessenek a gyűlés e lé ;

c) összehívja a 14., 15. és 16. §-ban foglaltak értelmében a gyűlést, még 
pedig ha a gyűlésen oly ügyek tárgyaltainak, melyeken a m. kir. járási 
erdőgondnokság, vagy pedig a közigazgatási bizottság kiküldöttének jelen
léte is szükséges, lehetőségig olv időben, midőn a m. kir. járási erdőgond
nokság vezetője vagy helyettese, illetőleg a közigazgatási bizottság kikül
döttje a megjelenésben gátolva nincsen ;

d) vezeti a közös birtokosok gyűlésén a tárgyalásokat, gondos
kodik a rend fentartásáról, kimondja a határozatokat, gondoskodik a 
jegyzőkönyv hitelesítéséről, a határozatok kihirdetéséről és végrehaj
tásáról ;

e) panasszal él a gyűlés azon határozatai ellen, melyek a fennálló 
törvényekkel, rendeletekkel, üzemtervi intézkedésekkel és a jelen sza
bályzattal vagy pedig a birtokosok érdekeivel ellentétben állanak ; átveszi 
a gyűlés határozatai ellen más érdekeltek által Írásban benyujtott vagy 
szóbelileg jegyzőkönyvre adott panaszokat és a panasz beadására kitűzött 
határidő letelte után 8 napon belül a megtámadott határozatok jegyzőkönyvi 
kivonatait a panaszokkal együtt beterjeszti a közigazgatási bizottságnak;

f) megteszi a hatósági határozatok végrehajtása iránt azokat az 
intézkedéseket, a melyek a jelen szabályzat szerint nem tartoznak a gyűlés 
hatáskörébe ;

g) közvetlenül vagy az erdőgazda utján gondoskodik arról, hogy 
a m. kir. állami erdőhivatalnak, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokság
nak az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján tett intézkedései kellő időben és 
megfelelően teljesittessenek ;

h) gondoskodik arról, hogy a helyszínére kiszálló m. kir. erdőtisztek
nek a község határán belül fuvar és ott idézésük alatt meghálásra alkal
mas tiszta, egészséges, télen fütött szoba bocsáttassák rendelkezésükre ;

i) felügyel arra, hogy a közös birtokosok a jelen szabályzat rendel
kezéseit és a gyűlések határozatait pontosan megtartsák ;

k) ellenőrzi az erdőgazdát feladatai teljesítése körül; időnként 
számba veszi az erdőgazda gondozására bízott anyagokat, eszközöket, 
szereket és megvizsgálja az ezekről vezetett számadásokat és feljegyzéseket;

l) ellenőrzi a pénztárnok működésit és időnként váratlanul meg
vizsgálja a pénztárt;

m) hitelesítésül aláírja a gyűlés által kivetett közös költségekről 
és közös munkákról készített kivetési lajstromokat és hátralék! kimuta
tásokat és intézkedik a kivetett járulékok és közös munkák beszedése és 
behajtása, illetőleg lerovása iránt;

n) a gyűlés által megállapított költségvetés keretén belül utalvá
nyozza a pénzkiadásokat és az anyagok kiszolgáltatását;
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o) felügyel arra, hogy a végrehajtó közegek kötelességeiket pon
tosan teljesítsék; felügyel arra, hogy a járási erdőőr és az erdőszolga a 
szolgálati szabályokban megállapított kötelességeiknek pontosan eleget 
tegyenek és hogy mulasztás vagy inás vétség esetében ellenük a fegyelmi 
szabályok szigorúan alkalmaztassanak; vétkes gondatlanság vagy hűtlen
ség esetében a birtokosság érdekeinek biztosítására addig is, inig a gyűlés 
a felmerült ügyben határozhat, megteszi a szükséges törvényes lépéseket;

p) halasztást nem tűrő, sürgős esetekben, kivételesen és saját 
felelősségére intézkedhetik oly ügyekben is, melyek a gyűlés hatáskörébe 
tartoznak, de intézkedéséről az utólagos jóváhagyás megadása végett a 
legközelebbi rendes, vagy fontos esetekben azonnal összehívandó rend
kívüli gyűlésnek kimerítő jelentést tartozik tenni;

q) ha a közigazgatási bizottság a gyűlés hatáskörét az 1898. évi 
XIX. törvényczikk 40. §-a értelmében ideiglenesen ráruházza, elintézi 
a jelen szabályzat értelmében és a közigazgatási erdészeti bizottság külön 
rendelkezéseinek megfelelően a gyűlés hatáskörébe tartozó összes ügyeket;

r) felbontja a birtokossághoz, illetőleg az ennek gazdasági ügyeit 
intéző gyűléshez intézett leveleket s aláírja a gyűlés nevében hatóságokhoz, 
hivatalokhoz vagy magán felekhez intézett iratokat.

2. A választmány szervezete és hatásköre.

4M. §.

A választmány a közös birtokosok elnökéből, az erdőgazdából, 
pénztárnokból, jegyzőből és a közös birtokosok gyűlése által választott 
öt közös birtokosból áll.

Elnöke a közös birtokosok gyűlésének elnöke, akit akadályoztatása 
esetében a választmány utóbb említett 5 tagja közül elnökhelyettesül 
kijelölt választmányi tag helyettesit.

A jegyzői teendőket a közös birtokosok gyűlésének jegyzője, akadá
lyoztatása esetében a választmánynak erre kijelölt bármelyik alkalmas 
tagja látja el.

A választmány a hatáskörébe utalt teendőket az elnök által össze
hívott választmányi üléseken intézi el.

Választmányi ülés tartandó a közös birtokosok minden gyűlése előtt 
s ezenkívül valahányszor arra szükség van. Az ülésre minden tag sze
mélyesen meghívandó, még pedig lehetőleg a tárgyalás alá kerülő ügyek 
megjelölése mellett.

Az ülés határozatairól, melyek egyhangúlag vagy egyszerű szó
többséggel hozandók, rendes jegyzőkönyv veendő fel, melyet az elnök és 
jegyző és egy választott tag Írnak alá.

A választmány határozatainak végrehajtásáról az elnök gondoskodik.
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A végrehajtó közegek — az öt választott tag kivételével — tisztelet- 
díjban részesülnek, melynek mértékét és kiszolgáltatásának módját a gyű
lés állapítja meg.

44, §.
A választmány hatásköre a következőkre terjed ki:
a) nyilvántartja a szavazásra jogosultak jegyzékében a jogosultak 

névsorát, arányrészeit és szavazatszámát, ugyszinte a jogosultak összes 
arányrészeit és összes gyakorolható szavazatait; javaslatot terjeszt a 
gyűlés elé a szavazásra jogosultak jegyzékének kiigazítása iránt;

b) megállapítja az elnökkel egyetértésben a gyűlések tárgysorozatát;
c) előkészíti a gyűlésen tárgyalandó ügyeket és javaslatot tesz a 

hozandó határozatra nézve;
d) kiveti arányrészek szerint a pénztárnok és erdőgazda tervezete 

alapján a gyűlés által megállapított közös költségeket, illetőleg közös 
munkákat;

e) felosztja arány részek szerint a gyűlés által megállapított tiszta 
jövedelmet, illetőleg a felosztás alá kerülő erdei haszonvételeket;

f) a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg m. kir. járási erdőgond
nokság javaslata alapján előterjesztést tesz a gyűlésnek az eladásra szánt 
fatermékek és más erdei termékek mennyiségének, becsértékének és 
eladási feltételeinek (nyilvános árverés esetében az árverési és szerző
dési feltételeknek), ugyszinte a hérbeadandó haszonvételek bérleti feltételei
nek megállapitása iránt, vagy pedig ha a gyűlés ezen intézkedésekkel őt bízza 
meg, megállapítja a mennyiséget, becsértéket és az értékesítési feltételeket;

g) intézkedik az eladás (árverés) és bérbeadás iránt; és a 66. és 
77. §-okban foglalt rendelkezések figyelembe vételével, megköti az adás- 
vevési és bérleti szerződéseket;

h) végrehajtja azokat a többi gyűlési határozatokat, melyeket a 
közös birtokosok gyűlése végrehajtás végett hozzá utal;

i) tanácscsal szolgál az elnöknek azon sürgős intézkedések tekin
tetében, melyek a gyűlés hatáskörébe tartoznak, de a legközelebbi gyű
lésig el nem halaszthatók;

k) a gyűlés felhatalmazása esetében megállapítja azokat a módo
sításokat és kiegészítéseket, melyeket a m. kir. járási erdőgondnokság 
által készített üzemtervi munkálatokba a közigazgatási bizottsághoz 
való beterjesztés előtt esetleg felvétetni kíván.

3. Az erdőgazda hatásköre.

45. §.
Az erdőgazda az összes gazdasági teendők vezető és ellenőrző 

közege. Nevezetesen :
a) nyilvántartja a birtokhatárok biztosítására szolgáló határjeleket, 

a gazdasági beosztás állandósítására szolgáló oszlopokat, legeltetési tilalmi
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jeleket stb. és szükség esetében lépéseket tesz azok kijavítása vagy pót
lása iránt az elnöknél;

b) felügyel arra, hogy a járási erdőőr és az erdőszolga köte
lességeiket pontosan teljesítsék; mulasztás esetében jelentést tesz az 
elnöknek;

c) kiséri a helyszínére kiszálló m. kir. erdőtiszteket, rendelkezé
sükre bocsátja a szükséges munkásokat, anyagokat, szereket; átveszi tőlük 
a teendőkre vonatkozó utasításokat és jelentést tesz azok végrehajtása 
ügyében az elnöknek;

d) felfogadja a gyűlés és az elnök által elrendelt munkálatok 
végrehajtásához szükséges munkásokat, vezeti és ellenőrzi a munkát; 
jegyzéket készít a felhasznált napszámokról és azt a bér ki utalványozása 
végett minden hét végével bemutatja az elnöknek ;

e) felosztja és kirendeli megfelelő időben a kivetett közös mun
kaerőt, feljegyzi a lerótt munkát, nyilvántartja a hátralékokat és 
a behajtás iránti intézkedés végett kellő időben jelentést tesz az el
nöknek ;

f) beszerzi a szükséges szerszámokat, anyagokat, szereket és elszá
mol az elnök által erre a czélra utalványozott költségekkel;

g) számbaveszi a teljesített munkát, átveszi a termelt faanyagokat 
s azokról, valamint a beszerzett tárgyakról rendes számadást vezet;

h) felügyel arra, hogy a jogosultak a természetben igénybe vehető 
haszonvételeket a gyűlés által megállapított helyen, az őket megillető 
mértékben és a megállapított feltételek szerint gyakorolják;

i) őrzi a gazdaságra vonatkozó iratokat (üzemterveket, rendel
kezési naplót, nyilvántartásokat) és a gazdasági intézkedésekre vonatkozó 
hatósági rendeleteket;

k) általában teljesiti mindazokat a feladatokat, melyeket az a — i) 
pontokban foglalt feladatokon kívül a jelen szabályzat vonatkozó rendel
kezései és a gyűlésnek esetről-esetre hozott határozatai hatáskörébe utalnak, 
vagy ezek alapján az elnök elrendel.

4. A pénztáritok hatásköre.

46. §.

A közös erdő és kopár terület gazdasági ügyeinek intézésével járó 
összes pénzkezelési teendőket a pénztárnok végzi. Nevezetesen:

a) bevételezi a közbirtokossági pénztár számára teljesített befize
téseket s teljesiti a birtokossági pénztárból kiutalványozott összegek kifize
tését, kezeli a letéteket, a birtokosság pénzkészleteit és értékeit, s mind
ezekről okmányolt számadást vezet;

b) nyilvántartja és beszedi a jogosultakra kivetett költségjárulé
kokat, valamint a le nem rótt közös munkákért esedékes összegeket
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c) nyilvántartja a közös birtokosok hátralékait, s a hátralékkal 
nem terhelt közös birtokosok számára kiadja a természetbeni haszon
vételek gyakorlására jogosító igazolványokat;

d) nyilvántartja és kifizeti a közös birtokosok részére a tiszta 
jövedelemből kivetett osztalékokat, az illető közös birtokosok esetleges 
hátralékainak levonásával;

e) nyilvántartja a birtokosságot illető közös bevételek és kiadások 
fizetésének határnapjait s ezekre az elnököt esetről-esetre idejekorán 
figyelmezteti;

f) figyelemmel kiséri a költségvetésben engedélyezett hitel álla
potát, s ha a hitel valamelyik rovaton kimerülőben van, erről az elnöknek 
jelentést tesz;

g) az erdögazda közreműködésével javaslatot készit a gyűlés által 
megállapított közös költségek, illetőleg közös munkák kivetésére nézve;

h) az erdőgazda és jegyző közreműködésével s az elnök utbaiga-*
zitásai szerint elkészíti az évi zárószámadást, valamint az évi költség- 
vetési előirányzat tervezetét;

i) gondoskodik a pénzszekrénynek és az abban elhelyezett értékek
nek és okmányoknak biztonságáról;

k) általában teljesiti mindazokat a feladatokat, melyeket az a—i 
pontokban foglalt feladatokon kiviil a jelen szabályzat vonatkozó rendel
kezései s a gyűlésnek esetről-esetre hozott határozatai hatáskörébe utal
nak, vagy ezek alapján az elnök elrendel.

5. A jegyző hatásköre.

47. §.

A birtokosság összes Írásbeli teendőit, a mennyiben azok kifejezet
ten más végrehajtó közeg hatáskörébe utalva nincsenek, a jegyző végzi. 
Nevezetesen a jegyző hatáskörébe tartoznak a következő feladatok:

a) végzi a gazdasági ügyvitellel járó összes levelezéseket, s a 
kiadott iratokat egyszersmind ő is aláírja az arra egyébként illetékes 
végrehajtó közeg mellett;

b) segédkezik a többi végrehajtó közeg Írásbeli teendőinél;
c) vezeti a gyűlés, választmányi ülések, valamint más tárgyalások 

jegyzőkönyveit s azokba az elnök által kimondott határozatokon kívül 
egyszersmind a határozatok ellen bejelentett esetleges panaszokat is 
felveszi; a gyűlés jegyzőkönyveit legfeljebb 8 nap, más jegyzőkönyveket 
legfeljebb 8 nap alatt az elnöknek letisztázva átadni köteles;

d) őrzi és nyilvántartja a szavazásra jogosultak névjegyzékét;
e) kivonatozza és nyilvántartja a gyűlés, valamint a választmányi 

ülések határozatait és illetőleg azok foganatosításának esetleges határ
napjait, és ezekre az elnököt s az érdekelt többi végrehajtó közeget

7



idejében figyelmezteti; az egyes végrehajtó közegekre vonatkozó határo
zatokról, valamint az árverésekre vagy alkutárgyalásokra vonatkozó 
jegyzőkönyvekből és a szerződésekből (a 85. §. szerint) készített kivona
tokat az érdekelt végrehajtó közegeknek kézbesíti;

f) a birtokossághoz illetőleg az annak ügyeit intéző gyűléshez 
intézett s illetve ennek részéről kiadott iratokról, továbbá a jegyzőköny
vekről, kivetési lajstromokról, hátraléki kimutatásokról, szerződésekről s 
ezekhez hasonló más okmányokról rendes iktató könyvet vezet; kezeli és 
Őrzi a birtokosság irattárát s mindazokat a könyveket, számadásokat s 
egyéb iratokat, melyek őrizete kifejezetten más végrehajtó közeg hatás
körébe utalva nincsen;

g) általában véve teljesiti mindazokat a feladatokat, melyeket a 
fentebbi a)—f) pontok alatti feladatokon kivtil a jelen szabályzat vonat
kozó rendelkezései s a gyűlés esetről-esetre hozott határozatai hatáskörébe 
utalnak, vagy ezek alapján az elnök elrendel.

IV .  A z  a lk a lm a z o t ta k  (e rd ő ő r  és e rd ő s z o lg á k )  fé l fo g a 
d á s a  és a lk a lm a z á s a .

48. §.
A közbirtokosság tulajdonát képező erdő és kopár terület erdőőri 

teendőinek ellátására szükséges erdőőr és erdőszolga félfogadásának és 
alkalmazásának módját és feltételeit, valamint az alkalmazottak szolgálati 
utasitását és a velük szemben alkalmazandó fegyelmi szabályokat a 
hatóságilag jóváhagyott külön szolgálati és fegyelmi szabályok írják elő.

V . A z  e ln ö k  és a  több i v é g re h a jtó  k ö z e g e k  e llen  k ö te 
les s é g m u la s z tá s  v a g y  s z a b á ly ta la n  e l já rá s  ese té b e n

a lk a lm a z a n d ó ,  re n d s z a b á ly o k .

49. §.
Az elnök és a többi végrehajtó közegek a gyűlés határozatainak 

és a hatáskörükbe utalt egyéb teendőknek lelkiismeretes és pontos végre
hajtásáért, valamint hatáskörüknek gyakorlásánál követett eljárásukért 
a gyűléssel szemben teljes felelősséggel tartoznak s a végrehajtó közegek 
minden egyes tagja azért a kárért, amelyet a határozatoknak, valamint 
a hatáskörébe utalt egyéb teendőknek végrehajtásánál akár cselekvése, 
akár mulasztása által, szándékosan vagy vétkes gondatlanságból, esetleg 
hűtlenségből a közös birtokosoknak okozott, teljes kártérítéssel tartozik.

A gyűlés határozatainak gondos és helyes végrehajtása s általában 
véve a végrehajtó közegek kötelességeinek pontos teljesítése és azok 
eljárása felett az ellenőrzés és felügyelet jogát első sorban az elnök 
gyakorolja, aki viszont a többi végrehajtó közeggel együtt a választmány 
ellenőrzése és felügyelete alatt áll.
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50. §.

Az elnök és a többi végrehajtó közegek eljárása ellen emelt panasz az 
elnökhöz nyújtandó be, ki azt előzetes megvizsgálás után a választmány 
elé terjeszteni köteles.

Ha az elnök valamelyik végrehajtó közeg részéről kötelesség- 
mulasztást vagy szabályellenes eljárást tapasztal, az illető végrehajtó 
közeget meginti ; és ha az illető végrehajtó közeg kötelességeit az elnök 
figyelmeztetése vagy megintése után sem teljesiti kifogástalanul, ez 
panaszát szintén a választmány elé terjeszti.

51. §.

Ha a választmány az elébe terjesztett panaszt alaptalannak találja, 
erre vonatkozó határozatáról a panaszlót megfelelően értesiti.

Ha ellenben a panasz alaposnak bizonyul, a választmány:
a) amennyiben a megállapított kötelességmulasztásból vagy szabály

talanságból kár vagy nagyobb sérelem nem származott, az illető végrehajtó 
közeget meginti és erről a- panaszlót értesiti;

b) más esetekben, az 55. §-ban foglaltak szerint eljárva, az ügyre 
nézve részletes jelentést s egyszersmind javaslatot is terjeszt a legköze
lebbi gyűlés elé.

A panasz tárgyát képező szabálytalanság vagy kötelességmulasztás 
következtében szükséges intézkedéseket, amennyiben hatáskörükben áll, 
az elnök illetőleg a választmány úgy az a), mint a b) alatti esetekben 
kellő időben megtenni kötelesek.

Ha a panasz az egész választmány ellen intéztetett, azt a választ
mány — igazoló jelentése kíséretében — a legközelebbi gyűlés elé 
terjeszteni köteles.

52. §.

Ha a panaszszal illetett végrehajtó közegnek tisztjében való meg
maradása a birtokosságra nézve nyilvánvalólag károsnak mutatkoznék, a 
választmánynak joga van az érdekelt végrehajtó közeget tisztjétől ideigle
nes felfüggeszteni i s ; felfüggesztés esetében azonban a választmány egy
szersmind az illető végrehajtó közeg ideiglenes helyettesítéséről is köteles 
gondoskodni.

A felfüggesztett végrehajtó közeg tiszteletdijának további részletei 
a panasz teljes elintézéséig visszatartanánk.

Felmentés esetén a tiszteletdijnak visszatartott része utólagosan 
kiszolgáltatandó.

53. §.

A választmánynak az 51. §. első bekezdése, valamint második be
kezdésének a) pontja szerint, továbbá az 52. §. szerint hozott határo
zatait az érdekeltek a gyűlés elé felebbezhetik.

A felebbezést az elnöknél kell benyújtani.
7*
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A folebbezóst az elnök a választmány elé, a választmány pedig 
részletes jelentés és javaslat kíséretében a legközelebbi gyűlés elé köteles ter
jeszteni.

54. §.
A gyűlés a panasz, illetőleg az 53. §-ban említett fellebbezés ügyé

ben, a választmány által előterjesztett jelentés és javaslat alapján: vagy 
azonnal érdemlegesen határoz, vagy pedig az ügy megvizsgálására három
tagú bizottságot küld ki s szükség esetén egyidejűleg a felfüggesztés és 
helyettesités kérdését is elintézi.

55. §.
A bizottság a panasz ügyében vizsgálatot indit, felderíti a tény

állást, megállapítja a felelősség mértékét, valamint a netalán okozott 
kár mennyiségét és a vizsgálat eredményei alapján a legközelebbi ülésen 
javaslatot tesz az iránt, hogy a panaszszal illetett végrehajtó közeg 
ellen milyen megtorlás alkalmaztassák, s ha kár is okoztatott vagy 
eljárási költségek is merültek fel, azokért mily mértékben, —. ha pedig 
több közegről van szó, egyszersmind milyen sorrendben — állapíttassák 
meg a felelősség; végül, hogy a kárösszeg és eljárási költségek behajtása 
végett mily lépések tétessenek meg.

56. §.
A gyűlés a panasz elintézésére vonatkozó határozatában az egyes 

végrehajtó közegeket vagy az egész választmányt, az esetleges kár és 
eljárási költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettség megállapítása 
mellett, egyszersmind:

a) kisebb szabálytalanság vagy kötelesség mulasztás esetében, a 
követett eljárás rosszalásával kapcsolatban, megintheti;

b) nagyobb szabálytalanság vagy kötelesség mulasztás esetén a 
tiszteletűijnak bizonyos időre terjedő elvonásával, vagy végül;

c) legsúlyosabb esetekben tisztjüktől való elmozdításukkal sújthatja.

57. §.
A gyűlésnek megelőző §. értelmében hozott határozatai ellen az 

érdekeltek a jelen szabályzat 36. §-a alapján panaszszal élhetnek.

58. §.
A végérvényes határozattal tisztjüktől elmozdított végrehajtó 

közeg vagy közegek helyett a legközelebbi gyűlésen uj végrehajtó köze
get vagy közegeket kell választani.

E végből abban az esetben, ha az illető tisztségeknek helyette
sités utján való ellátása nagyobb hátránynyal járna, illetve a birtokosság 
érdekeit kellően ki nem elégítené, a választás foganatosítása végett rend
kívüli gyűlést kell (a 14. §. szerint) összehívni.
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Ha a végrehajtó közegek bármelyikét betegség, a birtokosság szék
helyétől való távoliét vagy egyéb okok kötelességeinek pontos telje
sítésében akadályozzák, a választmány köteles az illetőnek megfelelő' 
helyettesitóséről ideiglenesen gondoskodni.

Ha pedig valamelyik tisztség lemondás vagy elhalálozás követ
keztében véglegesen megüresedik, akkor az 58. §. szerint kell az intéz
kedéseket megtenni.

5 9 .  § .

V I.  E rd e i t e r m é k e k  és m á s  h a s z o n v é te le k  é r té k e s íté s e .

60. §.
A birtokossági erdő és kopár területről nyerhető erdei termékek 

és más haszonvételek kihasználásának mértékét, helyét, idejét és módját 
a rendszeres (és ideiglenes) gazdasági üzemtervek szabályozzák.

A rendszeres (és ideiglenes) gazdasági üzemtervek szerint a bir
tokossági erdőben és kopár területen a következő használatok gya
korolhatók :

1. Nagyobb méretű épületi, és haszonfára a//,-almas faanyag termel
tetik az 1. §. 1. pontja alatt említett erdőilletőségnek felső «Hegyhát» 
nevű részéből alakított «A.» szálerdő üzemosztály rendes vágásterü
leteiről, melyek fokozatos felújító vágás alkalmazásával akként használ
tatnak ki, hogy öt-öt évi vágásterület összefoglalva kerül öt év alatt 
fokozatos kihasználás alá.

2. Kisebb méretű épületi és haszonfára alkalmas faanyag termeltetik 
a fentebb említett erdőilletőség «Hegyhát ) nevű «A » üzemosztályának, 
valamint «Várvölgy» nevű «I?» sarjerdő üzemosztályának rendes vágás- 
teriileteiről, mely utóbbi üzemosztály főképen tüzifatermelésre szolgál.

3. Tűzifa termeltetik az 1. és 2. pontban említett «A» és «ß »  
üzemosztály rendes vágásterületein az épületi és haszonfa-termelésre nem 
alkalmas törzsekből, valamint az «At» üzemosztály korosabb állatijainak 
erdőlése utján nyert faanyagból; végül az «A», «ß »  és «C» üzemosztály 
területén előforduló száraz és dőlt fából.

4. Mezőgazdasági, szerszámfára alkalmas vékony dorong- és rudfa 
termeltetik az «A» és «ß »  üzemosztály rendes vágásterületeiröl, továbbá 
az ugyanezen üzemosztályok területén erdőlés és gyérítés utján nyert 
faanyagból.

5. Ag- és rőzsefa termeltetik az «At» és «ß »  üzemosztály rendes 
vágásterületeiről, továbbá az ugyanezen üzemosztályok területén erdőlés 
és gyérítés, valamint a fiatalosok tisztogatása utján nyert faanyagból.

6. Galy- és egyéb hulladék- (szedelélc-) fa adatik ki, az erdősítés alatt 
álló területek és a 10 évesnél fiatalabb erdőrészek kivételével, az egész 
erdőterületről.
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7. Legeltetés gyakoroltatok az «A» és «B» üzemosztály, valamint 
az 1. §. 2. pontja alatt említett legelőilletőségből képezett «.C» üzemosztály 
területén, a gazdasági üzemtervekben megszabott korlátok között; továbbá 
magtermő években makkoltatás az «A» üzemosztály korosabb állabjaiban.

8. Fű, illetőleg széna termeltetik az «.4» « fía és «(7» üzemosztály 
tisztás területein, és esetleg az «A» és «B» üzemosztályok felnjitás alatt 
levő vágásterületein, a gazdasági üzemtervek erre vonatkozó rendelke
zései szerint.

9. Mezőgazdasági köztes művelés gyakoroltatok a «#» üzemosztály 
vágásterületeinek, továbbá az a An és üzemosztály beerdősités alá 
kerülő tisztásainak lankás vagy sik fekvésű részletein, melyeken a gaz
dasági üzemterv szerint a beerdősités sor vetés (esetleg ültetés) utján 
történik és a sorközök meghatározott ideig kapás növények termesz
tésére használhatók.

10. Magvak, gyümölcsök s más ilyen erdei termékek (famagvak, 
mogyoró, borókamag, vadalma, vadkörte, szeder, málna, szamóeza, gomba, 
tapló, moha, gyógynövények stb.) gyüjtetnek az egész területen.

11. Vadgyümöles-csemeték, cserjék, rózsatök stb. szedetnek az egész 
területen.

12. Erdeiföld és korhadékföld adatik ki az «M» üzemosztályban ; 
agyag a « B» üzemosztály «Szivajkos» nevű részén ; homok, az 1. §. 8 pont
jában említett beerdősitendő kopár terület («D» üzemosztály) «Homok- 
gödör» nevű részén.

13. K ő fejtetik és kavics termeltetik az 1. §. 4. pontjában említett 
beerdősitendő silány legelő területén (vE» üzemosztály), az ott már 
mivelés alatt levő két kőbányában.

14. Vadászat gyakoroltatok a birtokosság egész közös erdő- és 
legelőilletőségén.

61. §.

A birtokossági erdő és kopár területnek — jelen szabályzat 1. §.
2. pontjában említett — «Meleghegy» nevű részén, mely a beterjesztett 
ideiglenes gazdasági üzemterv jóváhagyása esetén legelő-erdőképen fog 
kezeltetni, a fahasználat egyelőre szünetel; s ehhez mérten a fahasz
nálat gyakorlásának, valamint értékesítésének általános szabályai a rend
szeres gazdasági üzemterv jóváhagyása után lesznek megállapitandók és 
szükség esetében a jelen szabályzatba kiegészítésül felveendők.

62. §.
A 60. §-ban felsorolt erdei termékeknek és más haszonvételeknek 

az a része, mely a birtokosság közös szükségleteinek fedezésére szüksé
ges, (pl. az erdei utak, hidak építésére és jókarban tartására szükséges 
fa, kő, kavics, homok, rőzse, továbbá a birtokosság hivltalos helyiségé
nek fűtésére szükséges tűzifa, stb.) sem felosztásnak, sem értékesítésnek 
tárgyát nem képezheti.
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Az erdei termékeknek és más haszonvételeknek többi része pedig 
rendszerint a következő általános szabályok szerint értékesittetik:

1. A nagyobb méretű épületi és haszonfára alkalmas törzsek az « A » 
üzemosztály összefoglalva kitűzött öt-öt évi vágásteriiletein előre kijelöl
tetnek, megszámoztalak és miután a kitűzött területről az első négy év 
alatt a többi fatörzsek kihasználtattak, a visszamaradt vastag fák a 
negyedik év végével újból számba vétetnek s azoknak összes fatömege, 
továbbá a fatömegnek épületi és haszonfára, illetőleg tűzifára használ
ható része, valamint becsértéke a m. kir. járási erdőgondnokság által 
megbecsülteik.

Az ekként megbecsült összes fatömeget, tehát annak úgy épületi és 
haszonfára, mint tűzifára alkalmas részét, együtt, lábon állva (tövön), nyil
vános írásbeli árverésen kell értékesíteni, határozottan kikötvén: a) hogy a 
birtokosság az árverés alá bocsátott fatömegnek sem mennyiségéért, sem 
minőségéért felelősséget nem vállal; b) hogy vevő fél a gazdasági üzem
terv rendelkezése alapján meghatározott időn belül a fa döntését, feldol
gozását és az erdőből való kiszállítását, valamint a vágásterület kitaka
rítását saját költségén köteles teljesíteni.

2. A  kisebb méretű épületi és haszonfára alkalmas faanyag első 
sorban a közös birtokosok szükségletének fedezésére szolgál s ehhez mérten 
az ily czélra kijelölt törzsek egyenkint, vagy a gyűlés által esetleg meg
állapított kisebb csoportokban, lábon állva (tövön), zártkörű szóbeli árverés 
alá bocsáttatnak, mely árverésen csakis a közös birtokosok vehetnek részt.

A zártkörű árveréshez a kikiáltási ár az árszabály alapján a 80. §. 
második bekezdésében foglaltak szerint állapittatik meg.

Azokra a törzsekre vagy csoportokra, melyek az árverés alkal
mával meg nem vétetnek, legalább 15 napi határidővel uj zártkörű árverés 
hirdetendő. Ennél az árverésnél a törzsek vagy csoportok kikiáltási árául 
ismét az első zártkörű árverésen alkalmazott kikiáltási árak veendők. 
Ha azonban a megállapított kikiáltási árak ekkor sem éretnek el, az 
árverező bizottságnak jogában áll a kikiáltási árakat fokozatosan leszál
lítani s az eladást ily módon megkísérlem.

Ha valamennyi törzs a leszállított árak mellett sem adatnék el, 
a fenmaradt törzsek nyilvános szóbeli árverésen (melyen idegenek is részt 
vehetnek) adatnak el. Ezen a nyilvános szóbeli árverésen az eladás alá 
kerülő törzsek vagy csoportok kikiáltási árául a második zártkörű árve
résen utoljára alkalmazott kikiáltási árak veendők.

Az utóbb említett nyilvános szóbeli árverés mellőzhető is és ebben 
az esetben a fenmaradt törzsek az árszabályban megállapított méretek 
szerint feldolgoztatnak s a feldolgozott faanyag árszabály szerint érté
kesíttetik.

3. A tűzifát, mely első sorban a közös birtokosok szükségletének 
fedezésére szolgál, az erdőgazda — a birtokosság költségére vagy közös 
munka felhasználásával — termelteti és rakásoltatja fel.
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Ha a termelt tűzifa összes mennyisége a közös birtokosok között 
természetbeni haszonvételképen fel nem osztatnék, a fenmaradó rész 
árszabály szerint értékesíttetik, vagy ha annak elhelyezéséről és kellő 
őrizetéről a birtokosság nem gondoskodhatnék, együttesen vagy részle
tekben, a választmány által megállapított kikiáltási árak mellett, nyil
vános szóbeli árverés alá bocsáttatik.

4. A mezőgazdasági szerszámfára alkalmas vékony dorong és rudfa, 
melyet az erdőgazda a tűzifához hasonló módon és a közös birtokosok 
szükségleteinek megfelelő méretekben termeltet és rakásoltat fel, első 
sorban szintén a közös birtokosok szükségletének fedezésére szolgál és a 
fentebbi 2. pontban megállapított módozatok mellett értékesíttetik.

5. Az ágfa csomókba rakatik, a rözsefa kötegekbe köttetik s ezeknek 
a gyűlés által meghatározott része a közös birtokosok között, a tűzifa- 
illetmény kiegészitéseképen, felosztatik; az esetleg megmaradó rész 
pedig árszabály szerint értékesittetik.

6. A galy és száraz hulladék (szedelék-) fára a választmánynak joga 
van a község szegényei számára igazolványokat kiadatni, melyek alapján 
ezek az említett termékeket az igazolványban megjelölt erdőrészben minden 
pénteki napon, reggel 6 órától d. u. 3 óráig ingyen összeszedhetik s elvihetik.

7. A  legeltetés, valamint a makkoltatás a közös birtokosok által 
természetbeni haszonvótelképen gyakoroltatik.

8. A fii-, illetőleg szénatermelés a választmány által megállapított 
feltételek mellett bérbeadás vagy részbeadás utján értékesittetik, még 
pedig első sorban zártkörű szóbeli árverésen, ha pedig közös birtokosok 
nem jelentkeznének, nyilvános szóbeli árverésen.

A részbeadásnál a haszonvétel annak adandó ki, aki a birtokosság 
számára jutó részre nézve a legkedvezőbb ajánlatot teszi, vagyis a ter
ményből a birtokosság számára a legnagyobb hányadot ajánlja m eg; ha 
pedig ezt a legnagyobb terményrészt, illetőleg hányadot többen is meg
ajánlják, az illetők között sorshúzással kell dönteni.

A birtokosság számára jutott terményrész árszabály szerint vagy 
pedig nyilvános szóbeli árverésen értékesittetik.

9. A mezőgazdasági köztes műveléssel beerdősitendő területeket a 
választmány a sorközök (kapás növények termesztésére való) használa
tának értékesítése czéljából, megfelelő nagyságú parczellákra osztja.

A parczellák használata a választmány által megállapított kikiáltási 
ár mellett első sorban zártkörű, s ha az sikerre nem vezetne, nyilvános szó
beli árverés alá bocsáttatik, még pedig mind a két esetben azzal a kikötéssel» 
hogy a bérlő a megajánlott bérfizetése mellett az illető területet megmunkálni, 
bevetni vagy beültetni, a csemetesorokat hézagos helyeken kipótolni s a 
csemetéket a sorközök használatának ideje alatt ápolni és gondozni, s 
általában az összes erdőművelési teendőket saját költségén pontosan telje
síteni köteles, úgy, a mint azt a gazdasági üzemterv alapján a m. kir. 
járási erdőgondnokság utasításul adja.
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Ha bérfizetés mellett az összes területeket mind kiadni nem lehetne,, 
akkor a választmány a femnaradó parczellákat, a megelőző bekezdésben 
foglalt kötelezettségeknek kikötésével, bérfizetés nélkül is kiadhatja.

Utóbbi esetben a választmány záros határidőt tűz ki, melyen belül 
a parczellák mezőgazdasági köztes használatának elvállalására csak közös 
birtokosok jelentkezhetnek.

Ha a határidőn belül több közös birtokos jelentkeznék, mint a hány 
parczella kiosztható, azt a kérdést, hogy a parczellák kiknek adassanak 
ki, sorshúzással kell eldönteni. Ellenkező esetben a határidő leteltével 
a fenmaradt parczellák a jelentkezés sorrendjében másoknak is kiadhatók.

10. A magvak, gyümölcsök s más Ilyen termékek gyűjtésének joga 
egy-egy év tartamára rendszerint együtt, nyilvános szóbeli árverésen érté- 
kesittetik, a választmánynak azonban joga van netán kinálkozó jó alka
lom esetén e haszonvételeket alkutárgyalás utján is értékesíteni.

11. A oadgyüm öles-csemeték, cserjék, rózsatök stb. szedésére az 
elnök ad engedélyt, még pedig a közös birtokosoknak ingyen, másoknak 
megfelelő feltételek mellett.

12. Az erdeiföld, korhad ék föld-, agyag és homok általában véve 
árszabály szerint árusittatik, azonban a homok és agyagtermelés kedvező- 
alkalom esetén alkutárgyalás utján is értékesíthető.

13. A kőfejtés és kavicstermelés a «Pajtika-» nevű kisebbik kőbányában, 
a birtokossági erdei utak és hidak stb. építésénél és jókarban tartásánál 
felmerülő szükséglet fedezésére továbbra is házilag teljesittetik s a fölösleg 
a helybeli vagy vidéki lakosság számára árszabály szerint árusittatik.

A «Sziklatorok» nevű nagyobbik kőfejtő ellenben nyilvános írásbeli 
árverésen bérbeadatik.

14. A vadászati jog a fennálló törvényes rendelkezések megtartása 
mellett nyilvános szó- és Írásbeli árverés utján adatik bérbe.

63. §.
A megelőző §-nak 1., 13. és 14. pontjában említett Írásbeli, illető

leg szó- és írásbeli nyilvános árverések esetén a vevő, illetőleg bérlő 
féllel szabályszerű s részletes adásvevési, illetőleg bérleti szerződést 
kell kötni.

Ellenben a szóbeli (nyilvános vagy zártkörű) árveréseknél külön szer
ződést kötni nem kell, hanem e helyett az árverési jegyzőkönyvben a 
vevőnek (bérlőnek) összes kötelezettségei részletesen felsorolandók és az 
árverés alkalmával felolvasandók.

61. §.
A közös birtokosok gyűlése a 62. §-ban megállapított értékesítési 

módoktól eltérhet ugyan, azonban a birtokossági erdő és kopár területen 
gyakorolható fahasználatok értékesítésénél — az árszabály szerinti eladás 
esetét kivéve — a nyilvános árverést általában csak akkor mellőzheti,
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illetőleg ettől eltérő más értékesitési módot általában csak akkor alkal
mazhat, ha ezt a szavazásra jogosult összes közös birtokosoknak legalább 
háromnegyed része határozza el, úgy a mint az a 29. §-ban az a) pontra 
nézve megállapítva van.

Ilyen határozatot azonban semmi esetre sem hozhat a gyűlés a 
kizárólag hatósági engedélylyel foganatosítható rendkívüli használatok 
közül azoknak értékesítésére nézve, melyeknek nyilvános árverésen való 
értékesítését a földmivelésügyi minister ur a rendkívüli használatra vo
natkozó rendeletében feltételül kikötötte.

65. §.

A 2000 koronánál nagyobb becsértéket képviselő fakészlet nyilvános 
árverésen kívül csak a közigazgatási bizottság jóváhagyásával adható el.

Ennek kieszközlése czéljából az elnök a gyűlés megbízásából a 
közigazgatási erdészeti bizottsághoz kérvényt intézni s abban, a nyilvános 
árverés mellőzésével tervezett eladásnak megállapitott részletes feltételei 
mellett, azokat az okokat is bejelenteni köteles, melyek ügyelembe véte
lével a gyűlés a nyilvános árverés mellőzését elhatározta.

66. §.

A 62. §. 1. pontjában említett faanyagok mennyiségét és becs- 
értékét a m. kir. járási erdőgondnokság becslése alapján, valamint a 62. §. 
Í3. és 14. pontjában említett használatok bérletének becsértékét a m. kir. 
járási erdőgondnokság véleményének meghallgatásával, a választmány 
előterjesztésére a gyűlés állapítja meg, a mely alkalommal a gyűlés 
rendszerint az értékesítés egyéb részletes feltételeit, nevezetesen az árve
rési és szerződési feltételeket, valamint az árverés kihirdetésének és 
megtartásának módját is meghatározza.

Ebben az esetben az árverés kihirdetése, megtartása, valamint a 
szerződés megkötése és jóváhagyása iránt a 77. §-ban foglaltak figyelembe
vételével a választmány intézkedik.

'A gyűlés a jelen §. első bekezdésében felsorolt értékesitési felté
telek megállapításával a választmányt is megbízhatja. Ebben az esetben 
az árverés kihirdetése és megtartása, valamint a szerződés megkötése 
iránt a gyűlés nevében szintén a választmány intézkedik, a megkötött szer
ződést azonban jóváhagyás végett a legközelebbi gyűlés elé köteles 
terjeszteni.

67. §.

Az erdei haszonvételek tervbevett értékesítéséről az elnök a m. 
kir. járási erdőgondnokságot előre értesíteni s az értesítésben egyszer
smind azt is megjelölni köteles, hogy mennyi és milyen terméknek 
milyen módon és mily feltételek mellett való értékesítéséről van szó.
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A mennyiben valamely haszonvételnek nyilvános árverésen való 
értékesítéséről van szó, erről az elnök a közigazgatási erdészeti bizottság
hoz az eladás részletes feltételeinek megállapítása előtt köteles jelentést 
tenni, még pedig ha az említett feltételeket a gyűlés fogja megállapítani, 
legalább 15 nappal a gyűlés összehívása előtt, ha pedig a feltételek meg
állapításával a választmány bízatott meg, 30 nappal a feltételek meg
állapítására kitűzött idő előtt.

69. §.

Ha a szavazásra jogosult összes közös birtokosoknak fejenkint szá
mítva legalább egynegyed része kívánja, akkor az árverési és szerződési 
feltételeket és ezek kihirdetésének módját a közigazgatási bizottság kikül
döttének jelenlétében kell megállapítani, ki a kihirdetés végrehajtását is 
ellenőrzi.

Ilyen esetben az elnök a közigazgatási bizottsághoz kiküldött 
kirendelése iránt idejében folyamodni köteles.

70. §.

Az árverési hirdetménynek mindenkor magában kell foglalnia: az 
értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését, a becsértéket mint 
kikiáltási árt (illetőleg rószbeadásoknál a birtokosságnak juttatandó 
terménynek hányadrészét), a szerződési időtartamot, az árverés megtar
tására kitűzött helyiséget és határidőt s az esetleg szükséges felsőbb 
jóváhagyás fentartását, valamint, hogy az értékesítés szóbeli vagy Írásbeli, 
avagy együttesen szó- és Írásbeli, nyilvános vagy zártkörű árverés utján 
fog tartatni.

Végül mulhatlanul meg kell említeni minden árverésre nézve, 
hogy : utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el.

A nyilvános Írásbeli vagy szó- és írásbeli árverésekre vonatkozó 
hirdetményben pedig az írásbeli zárt ajánlatokra nézve még az is kijelen
tendő, hogy azok csak akkor vétetnek figyelembe:

a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak be;
h) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is 

kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget;
c) ha az ajánlat szövege, valamint annak boritéka kívül az érté

kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint tartalmazza, 
úgy, a mint az a hirdetményben foglaltatik;

d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak b e ;

e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árve
rési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti;

f) ha bánatpénzképen a megajánlott összegnek legalább 10%-át 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban tartalmazzák;

68. §.
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(]) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható.

Végül az írásbeli vagy szó- és írásbeli árverésre vonatkozó hir
detményben meg kell jelölni még azt is, hogy a részletes árverési és 
szerződési feltételeket hol és mely időben lehet megtekinteni.

71. §.

A részletes árverési feltételehet a nyilvános írásbeli vagy szó- és 
írásbeli árverésekhez külön Írásba kell foglalni. Ezeknek a megelőző §-ban 
foglaltakon kívül tartalmazniok kell még a következőket is :

a) annak megjelölését, hogy kik vehetnek részt az árverésen 
s az ismeretlenek miként tartozunk igazolni magukat;

b) annak kikötését, hogy a becsáron alul elfogadható-e ajánlat s 
hogy egyátalán csak a legmagasabb ajánlat fogadható el ; két egyenlő 
ajánlat közül pedig a közös birtokosok gyűlése, illetőleg választmánya 
szabadon választhat;

c) hogy az el nem fogadott ajánlatok mellé csatolt bánatpénzek 
mily utón vehetők vissza ;

cl) hogy az az ajánlattevő, kinek ajánlata elfogadtatott, mennyi 
időn belül köteles a szerződést aláírni, valamint feleségével és ajánla
tában megnevezett esetleges érdektársaival aláíratni;

e) hogy az elfogadott ajánlat benyújtója, ha visszalépne, illetőleg 
a szerződést a kitűzött időn belül alá nem Írná és alá nem Íratná, vagy ha 
a szerződésben megszabott biztosítékot kellő időben le nem tenné, mily 
következményeknek lesz alávetve ;

f) hogy az árverés eredménye mikor válik kötelezőzé az elfoga
dott ajánlat benyújtójára, illetőleg a közös birtokosok gyűlésére;

g) hogy az árverésből folyólag származó esetleges perek melyik 
bíróság előtt tehetők folyamatba;

h) végül, hogy az árverés tárgyát képező haszonvétel, mely itt 
részletesen körülírandó, mikor s ki által mutattatik meg az e czélból jelent
kező ajánlattevőknek.

72. §.
A szerződési feltététele között, melyek a nyilvános írásbeli vagy 

szó- és írásbeli árverésekhez szintén külön Írásba foglalandók, meg kell 
jelölni:

a) a szerződés tárgyának részletes és pontos leírása mellett az átadás 
idejét és módját; a használat gyakorlásának illetőleg az átvett faanyag ki
használásának és elszállításának idejét és módját s a szerződéses félnek 
a közös birtokosok gyűlése részéről leendő ellenőrzését, a minek a szerző
déses fél magát alávetni köteles;

b) a szerződés szerint fizetendő árt (vagy bért) és a flzetés teljesí
tésének módját és idejét; a szerződési feltételek megtartásának biztosítása



végett meghatározott biztosíték összegét s letevésének idejét; a szer
ződés esetleges átruházásának feltételeit; a szerződésszegés következmé
nyeit; a bélyegilletékek és dijak megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket 
s végül a szerződés kötelező erejűvé válásának feltételeit.

73. §.
Az árverési hirdetmény közhírré tételéről az elnök legalább 15 nappal 

előre gondoskodni tartozik.
A közhirrététel dobszó mellett való kikiáltással és a hirdetmény

nek a község házánál való kifüggesztésével történik.
A 62. §. 1., 13. és 14. pontjában említett nyilvános árverésekre 

vonatkozó hirdetményt ezen kívül a vármegye székhelyén megjelenő hiva
talos lapban, valamint két budapesti napilapban is közzé kell tenni.

74. §.

Ha fatermékek eladása esetében azok becsértéke 2000 koronánál 
nagyobb, a nyilvános árverésre vonatkozó hirdetményt az elnök, legké
sőbb annak kihirdetésekor, köteles a közigazgatási bizottsághoz felter
jeszteni, és amennyiben a közigazgatási erdészeti bizottság az árverést 
megelőzőleg, vagy az árverést követő nyolcz napon belül az árverésre 
vonatkozó iratok felterjesztését elrendeli, köteles azokat a közigazgatási 
•erdészeti bizottsághoz felterjeszteni.

75. §.

Az árveréseket a választmány által kiküldött bizottság tartja meg.
Az árverési tárgyalást az elnök, vagy amennyiben a közigazgatási 

bizottság kiküldöttje jelen van, a közigazgatási bizottság kiküldöttje vezeti, 
ki a tárgyalásról jegyzőkönyvet vétet fel.

Az árverési jegyzőkönyvben a kisebb szóbeli árveréseknél rend- 
.szerint csak a legtöbbet Ígérőnek neve (állása, lakhelye) s az általa 
megajánlott összeg veendő fe l ; ellenben az Írásbeli árveréseknél vala
mennyi ajánlat felsorolandó, s ha az Írásbeli zárt ajánlatok felbontását 
megelőzőleg egyúttal szóbeli árverés is tartatnék (mint pl. a 62. §. 14. 
pontjában említett esetben), a jegyzőkönyvben a fentebb jelzett módon 
a szóbelileg tett ajánlatok is, még pedig kivétel nélkül mind felsorolandók.

A jegyzőkönyvhöz egyszersmind hozzá kell mindenkor csatolni az 
árverésre vonatkozó összes iratokat (hirdetményt s az ennek közzétételét 
igazoló iratokat, valamint Írásbeli árveréseknél a külön Írásba foglalt 
árverési és szerződési feltételeket).

A jegyzőkönyv a lezárást megelőzőleg felolvasandó és szóbeli árve
réseknél a legtöbbet Ígérőkön kívül még két árverezővel aláíratandó.

A lezárt jegyzőkönyvet az eljárt bizottságnak minden tagja alá
írni köteles.
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Ha a 62. § 1. pontjában említett fatermékek eladása czéljából tar
tott árverésen a becsérték az első árverés alkalmával nem éretett el, 
második árverés hirdetendő s csak akkor, ha a becsérték a második 
versenytárgyaláson sem éretett el, fogadható el a becsértéknél kisebb ajánlat.

Ha a becsérték 2000 koronát meghaladott, a becsértéknél kisebb 
ajánlatot a közős birtokosok gyűlése csak a 29. §, b) pontja alatt meg
állapított módon fogadhat el.

77. §.
A birtokossági erdő és kopár területen gyakorolható haszonvételek 

értékesítésére vonatkozó szerződéseket a gyűlés nevében rendszerint a 
választmány köti meg, még pedig végérvényesen abban az esetben, 
lia a becsértéket, az eladás módját és az eladás részletes feltételeit maga 
a gyűlés állapi tóttá meg és az egyezség minden tekintetben megfelel a 
megállapított feltételeknek; továbbá a faeladásoknál, ha ezenkívül:

a) a becsérték 2000 koronánál kisebb volt:
b) ha a becsérték a 2000 koronát meghaladta ugyan, de az eladás 

nyilvános árverésen kívül, a közigazgatási erdészeti bizottság előzetes 
jóváhagyásával történt;

c) a becsérték a 2000 koronát meghaladta ugyan, de az értékesítés 
tárgyát képező faanyag nyilvános árverésen a becsértéknél magasabb 
áron kelt el és a közigazgatási erdészeti bizottság a megtartott nyil
vános árverésre vonatkozó iratokat az árverés előtt, vagy az árverés 
után nyolcz napon belül nem rendelte el.

Ha az előbb felsorolt feltételek mind meg nem volnának, a választ
mány az értékesítésre vonatkozó szerződést megkötheti ugyan, a szer
ződésbe azonban múlhatatlanul felvenni köteles azt a kikötést, hogy 
a szerződés a birtokosságra nézve csak akkor válik kötelezővé, ha azt 
a gyűlés, — illetőleg ha a b) és c) pontok alatti feltételek nincsenek 
mind meg, a gyűlés és egyszersmind a közigazgatási erdészeti bizottság 
is jóváhagyta.

78. §.
A helybeli lakosság fogyasztására szánt erdei termékek árszabálya 

a választmány előterjesztése alapján, évről-évre, még pedig rendszerint 
az őszi gyűlésen ál lapítandó meg.

E végből az elnök köteles a m. ktr. járási erdőgondnokságot a javas
lat elkészítése végett legalább 30 nappal az illető gyűlés összehívása 
előtt megkeresni s vele egyúttal azt is közölni, hogy az árszabályba 
milyen fatermékek, milyen méretek szerint és milyen eladási módo
zatok mellett (tövön az erdőben, vagy levágott és feldolgozott álla
potban, az erdei rakhelyen vagy raktárban való átadás feltétele mellett 
stb.), továbbá az erdőnek milyen egyéb melléktermékei (erdei gyümölcsök, 
fű, kő, kavics, homok stb.) veendők fel.

76. §.
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Fel kell venni az árszabályba :
a) általában mindazokat az erdei termékeket és használatokat, a 

melyek a mindennapi életben fogyasztás tárgyául szolgálnak, még pedig 
oly módok, méretek és minőségek szerint, amint azok a használat,, 
illetőleg kereslet tárgyát képezik ;

b) fel kell venni végül a különböző kézi és liivarnapszámoknak 
egymáshoz viszonyított értékét, valamint az évi átlagos napszám-bérérték 
szerint az egyes kézi és fuvarnapszámok bérértékét, a mint azok a közös 
munka kivetése esetén pénzen megválthatók lesznek.

7 9 . § .

80. §.

A helybeli lakosságnak a közös birtokosok körén kívül eső része 
a kis részletekben történő eladás (bérlet) esetén a megelőző §. a) pontja 
értelmében megszabott árszabály szerinti árakat fizeti.

A közös birtokosok a saját szükségletükre vásárolt vagy bérelt 
erdei termékekért vagy más haszonvételekért rendes körülmények között 
az árszabály szerinti árakat azok 25°jo-ának leszámításával fizetik és e 
mellett másokkal szemben a szükségletek kielégítésének sorrendje tekinte
tében is előnyben részesitendők.

A község szegényei számára a választmány a szükségelt erdei ter
mékek kiszolgáltatását a közös birtokosokra nézve fentebb meghatá
rozott árkedvezmény mellett engedélyezheti.

81. §.

A tiizkárosultak építkezéséhez szükséges faanyag árszabály szerinti 
árából a választmány, tekintet nélkül arra, hogy az illetők közös birto
kosok-e vagy sem, 50% -ot elengedhet, s egyszersmind az igy megálla
pított vételár lefizetésére egy évig terjedhető határidőt is engedélyezhet.

A gyűlés azonban kivételes körülmények között 50°/0-nál nagyobb 
kedvezményt is adhat.

82. §.

Az a közös birtokos, a ki a 80. vagy a 81. §-ban biztosított elő
nyökkel a többi közös birtokos rovására visszaél, pl. ha saját jogosult
sága révén, a kedvezményes áron, nem jogosult (idegen) birtokos számára 
vesz valamely erdei terméket, vagy a saját szükséglete czimén kedvez
ményes áron vett erdei termékekkel kereskedést folytat stb., a visszaélés 
elkövetése alkalmával élvezett kedvezményt visszatéríteni köteles és a 
gyűlés által egyszersmind bizonyos idő tartamára az árszabály szerinti 
árakkal szemben adható kedvezmények élvezetétől is megfosztható.
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83. §.
Ha a gyűlés a 64. illetőleg 65. §. szerint valamely haszonvétel

nek a nyilvános versenytárgyalás s egyszersmind az árszabály mellőzésé
vel — alku utján — való értékesítését határozná el, az alkutárgyalásról 
mulhatlanul jegyzőkönyv veendő fel.

A jelen §.' szerint történt eladásra (bérbeadásra) nézve a szerződést 
épen úgy kell megkötni, mint ha az értékesítés nyilvános árverés utján 
történt volna.

84. §.
A birtokossági erdő és kopár terület haszonvételeinek értékesí

tésére vonatkozó összes adás-ve vési és bérleti szerződések a pénztárban 
őrizendők.

85. §.
Az árverésekre, valamint az esetleg alku utján (a nyilvános árve

résnek, valamint az árszabálynak mellőzésével) történt értékesítésekre 
vonatkozó tárgyalási jegyzőkönyvekből, illetőleg a jóváhagyott szerző
désekből a birtokosság irattárában, illetőleg pénztárában való elhelyezés 
előtt, a jegyző kivonatot köteles készíteni, melynek a vevő (bérlő) fél 
nevét, lakhelyét, a megvett (bérbevett) erdei termékek (haszonvételek) 
megjelölését, a vételár (bérösszeg) mennyiségét s végül a fizetési feltéte
leket kell tartalmazni.

Az ekként készített s elnök által hitelesített kivonat egyik példá
nyát az elnök tartja meg, egy-egy példánya pedig a pénztárnoknak és 
az erdőgazdának adandó ki.

86. § .

Az erdei termékek elvitelére, illetőleg az erdei haszonvételek gyakor
lására az erdőgazda, illetőleg az általa megbízott erdőszolga engedélyt 
csak azoknak adhat, akik erre való jogukat igazolják.

E jog igazolására szolgálnak : a) a szerződéses vevők vagy bérlők 
számára kiállított meghatalmazás vagy utalvány ; b) a szóbeli árverések 
vagy az árszabály szerint történt értékesítésnél a fizetési je g y ; c) rész
beadásoknál, továbbá a jogosultak által természetben gyakorolt haszon
vételekre nézve, (valamint a szegények által szedhető galy- és száraz 
hulladékfára nézve) az erről szóló igazolvány.

A felsorolt iratok csak akkor érvényesek, ha az a) alattiak az 
elnök és az erdőgazda által, a h) és c) pont alattiak pedig a pénztárnok és 
az erdőgazda által aláírva s a birtokosság pecsétjével ellátva vannak.

V II .  A  közös  k ö lts é g e k  és közös  m u n k á k  k iv e té se  és 
beszed ése  i l le tő le g  le rovása .

87. §.
Ha a birtokossági erdő és kopár terület jövedelméből a közös ter

heket és költségeket fedezni nem lehet, a mutatkozó hiány fedezéséről a 
gyűlésnek járulékok kivetésével kell gondoskodnia, vagy pedig a közös
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munkával teljesítendő gazdasági teendőknek természetben való lerovását 
kell elhatároznia.

88. §.

A költségj árulék illetőleg a közös munka mennyiségének megálla
pítása és utóbbinak hol és mikor leendő felhasználása iránt az elnök, 
erdőgazda és pénztárnok előmunkálatai alapján a választmány tesz javas
latot a gyűlésnek.

89. §.
A gyűlés által megállapított költségjáruléknak az egyes közös bir

tokosokra eső hányadrészeit az arány részek szerint a választmány szá
mítja ki és vezeti be a (XI.) minta szerint készített kivetési lajstromba, 
melyet hitelesítés végett az elnöknek ad át.

Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a gyűlésnek a költség
járulék kivetésére vonatkozó határozata a kivetési lajstrommal együtt 
a 35. §. szerint kihirdettessék, hogy a kivetési lajstrom egy hitelesített 
példánya a kihirdetés után 30 napon át a birtokosok hivatalos helyi
ségében közszemlére ki tétessék, s azontúl a pénztár nők vagy jegyző 
által az érdeklődő jogosultaknak a hivatalos órák alatt előmutattassék.

Azok a közös birtokosok, a kik nem laknak a gyűlés székhelyén, 
a kivetésről írásban értesitendők.

A járulékokat a jogosultak kötelesek a birtokosság pénztárába a. 
gyűlés által meghatározott határidőig befizetni.

A pénztárnok köteles a befizetett járulékokat a kivetési lajstromba, 
teljesítés után azonnal, bevezetni s egyszersmind az illető közös birto
kossal szemben szabályszerűen nyugtázni.

90. §.

A gyűlés elhatározhatja, hogy a kitűzött határidőig be nem fizetett 
járulékok, a pénztárnok által készített hátraléki kimutatások alapján, a 
közadók módjára, a községi elöljáróság által hajtassanak be.

A hátraléki kimutatások készítését és kezelését, valamint a hátra
lékok behajtását és a birtokosság pénztárába való beszállítását a közigaz
gatási erdészeti bizottság által ez ügyben kiadott utasítás szabályozza.

Ha a hátraléki kimutatásokban kitüntetett hátralékok mind befoly
tak, a hátraléki kimutatások a kivetési lajstrommal együtt a pénz- 
számadás okmányaihoz csatolandók.

91. §.

A közösmunka mennyiségének, továbbá hol és mikor leendő fel- 
használásának megállapítása iránti javaslatát a választmány a m. kir. 
járási erdőgondnokság véleményének meghallgatásával köteles elkészíteni.

Ilyen javaslat egyátalán csak az oly gazdasági teendőkre nézve 
tehető, melyeket közös munkaerővel teljes siker reményében lehet 
végezni; ellenben az olyan munkálatokhoz, melyek gyakorlottabb és

8
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ügyesebb munkások alkalmazását kívánják (felmérési munkálatoknál való 
segédkezés, erdősítési és erdőápolási munkálatok stb.), napszámbér niellett 
felfogadott megfelelő munkaerő használandó s a mennyiben szükséges, a 
költségek járulék kivetése utján fedezenáök.

Ellenben közös munkával teljesíthetők: a jogosultak között ter
mészetbeni haszonvételképen felosztandó tűzifa termelése, a határjelek 
készítése és javítása; utak. hidak stb. építése és jókarban tartása s 
más ezekhez hasonló munkálatok.

Azoknál a gazdasági teendőknél, melyek bérért felfogadott munka
erővel teljesítetnek, különben egyenlő körülmények között első sorban 
mindig a közös birtokosok köréből jelentkező munkásokat vagy fuvaroso
kat kell alkalmazni.

A felfogadott munkaerő napszámbére lehetőleg az árszabály sze
rint állapítandó m eg; amennyiben pedig az árszabály szerinti árak nem 
alkalmazhatók, a szükséges munkaerő félfogadásáról kisebb munkálatok
nál alku utján, nagyobb munkálatoknál versenytárgyalás utján kell gon
doskodni. Azt. hogy ezen módok közül melyik alkalmaztassák, sürgős 
esetekben az elnök* máskor a választmány határozza meg.

92. §.
A gyűlés által megállapított közösmunka mennyiségének az egyes 

közös birtokosokra eső hányadrészeit az arányrészek szerint a választmány 
állapítja meg. Kivetési lajstrom elkészítésénél, továbbá a gyűlés idevágó 
határozatának és a kivetési lajstrom tartalmának kihirdetésénél, valamint 
a kivetési lajstrom továbbá kezelésénél általában véve a S9. §. értelmé
ben kell eljárni.

Az egyes közös birtokosokra a teljesítendő közösmunkák közül, 
azok értékének arányában, rendszerint olyan munka vetendő ki, melyet 
az illető közvetlenül teljesíteni képes. (így például az olyanokra, akik 
kézi napszámot szolgáltathatnak, de vonómarhájuk nincs, kézi napszám 
és nem fuvarnapszám vetendő ki.)

Az olyan munkákra nézve, melyek szakmánybán végezhetők 
(tűzifa-termelés, útépítés stb.), a közösmunka kivetése munkaegység (pél
dául egy ürméter fa termelése) szerint is történhetik.

A közösmunkák kivetéséről készítendő lajstromot a (XII.) minta 
szerint kell összeállítani.

Ha a közösmunka, a szakmánybán teljesíthető munkáknál, bizo
nyos munkaegység szerint vettetik ki, ebben az esetben a kivetési laj
stromban a napszámok minősége helyett a munkaegység tüntetendő ki.

93. §.
Az elnök által hitelesített közösmunka-kivetési lajstrom egy pél

dánya a pénztárnok őrizetére bízandó, egy példánya pedig a 45. §. e) pontja 
szerint való eljárás ezéljából az erdőgazdának adandó át.
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Az erdőgazda köteles a leszolgált közösmunkákat a lajstromba a 
•teljesítés után azonnal bevezetni s egyszersmind a teljesített munkáról 
.az illető közös birtokos számára elismervényt adni, melyben az illető 
közös birtokos neve, a lerótt munka minősége és mennyisége, valamint 
a teljesítés ideje és helye kitüntetendő.

94 §.

A közös birtokosok a kivetett közösnumkát a gyűlés által meg
állapított határidőn belül akkor kötelesek teljesíteni, amikor az szük.-é- 
gessé válik s illetőleg amikorra a munkaerő szolgáltatását az erdőgazda 
meghatározza. Ennek idejéről az érdekelt közös birtokos legalább 3 nappal, 
nagyobb dologidőben 8 nappal előre értesítendő. A közösmunka az ár
szabály szerint pénzben megváltható.

Ha valamelyik közös birtokos a rá kivetett közösmunkát a meg
határozott időben nem szolgáltathatja s pénzben megváltani sem akarja, 
ezt az erdőgazdának az értesítés vétele után következő napon bejelenteni 
köteles.

E bejelentés alapján az erdőgazda a közösmunka leszolgálására 
újabb időpontot tűz ki, melyen belül a közösmunka vagy természetben 
•szolgáltatandó, vagy pénzben megváltandó.

A meg nem felelő munkaerőt az erdőgazda visszautasítja. Ha pedig 
az illető közös birtokos másodszorra sem gondoskodnék megfelelő munka
erő szolgáltatásáról, a rá kivetett munkát pénzben megváltani tartozik.

A kellő időben le nem szolgált és meg nem váltott közösmunka 
pénzértéke a közadók módjára behajtható.

95. §.

A közös birtokosok gyűlése elhatározhatja, hogy azok, a kiket 
•a kivetett költségjárulékokból vagy közösmunkákból származó bármi
nemű hátralék terhel, attól az időponttól kezdve, mikor a liátraléki 
kimutatásba bevezettettek, mindaddig, amig hátralékukat le nem fizetik, 
természetbeni használatot nem gyakorolhatnak s a jövedelemfölösleg 
osztalékában is csak az osztaléknak a hátralékok levonása után fen- 
maradó részéig tarthatnak igényt.

A közös birtokosok számára az erdei haszonvételek természetben 
való gyakorlására jogosító igazolodnyt esetről-esetre a pénztárnok állítja ki.

96. §.
Az a munkamennyiség, ami a kivetett közösmunkából az illető 

év végéig felhasználható nem volt, a számadásokban a jövő év javára 
.átviendő és a jövő évben rovandó le.

8



116

V il i .  A n y a g - és p é n zke ze lés .

97. §.

A birtokossági erdő és kopár terület őrizete és az azon gyakorol
ható összes haszonvételek közvetlen ellenőrzése az erdőszolga kötelessége; 
az erdő és kopár területen termelhető összes erdei termékek számon
tartása pedig az erdőgazda feladata, ki az erdei termékeket, mielőtt 
azol: az erdő és kopár területről elvitetnének, anyagszámadásában a 
mennyiség pontos kitüntetése mellett bevételezni, a bevételezett erdei 
termékeket azok kiszolgáltatásáig számontartani s végül kiadásképen 
elszámolni köteles.

Az erdőgazda számontartásának tárgyát képezi minden erdei termék., 
kivéve azokat a termékeket, a melyek bérbeadás utján értékesíttetnek, 
továbbá a szegények által ingyen összeszedhető galy- és száraz hulladékfát.

A bérletekről az erdőgazda a 85. §. szerint kiállított hiteles 
jegyzőkönyvi kivonatok alapján egyszeri! nyilvántartást köteles vezetni..

98. §.
1. Az erdőgazda az anyagszámadásba bevételképen :
a) azokat az erdei termékeket, melyek az erdőben lábon adatnak 

el, vagyis a melyeket a vevő termel, az eladás megtörténtével;
b) azokat pedig, melyek a birtokosság által termeltetnek, vagy 

pedig részbeadás utján értékesíttetnek, a termelés megtörténte és a 
termelt anyag mennyiségének megállapítása, illetőleg számbavétele után 
vezeti be.

A választmány köteles intézkedni, hogy a nagyobb mennyiségű 
és értékű anyagok számbavételénél az erdőgazdán és az erdőszolgán kívül 
még a választmány egy-két kiküldött tagja is jelen legyen. A kisebb 
mennyiségű és értékű anyagokat az erdőgazda az erdőszolga közreműkö
désével veszi számba.

A termelt anyagok számbavételéről jegyzék vétetik fel, mely a 
jelenvoltak által aláírva az elnöknek adatik át, ki azt a pénztárnok 
őrizetére bízza, hiteles másolatát pedig az erdőgazdának adja ki.

2. Az anyagszámadás bevételi tételeinek okmányai gyanánt az 
előbb emlitett jegyzékek másolatai szolgálnak, melyeket az erdőgazda a 
bevételi tételszámmal ellátva megőrizni tartozik.

99. §.

1. Az anyagszámadásba az erdőgazda kiadásképen :
a) a 98. §. 1. a) pontjában emlitett termékeket akkor vezeti be, 

a mikor azokat bevételezte, s ugyanakkor itt a bevételezési tételszámot,, 
a bevételi tételnél pedig a kiadási tételszámot is feljegyzi;



1 1 7

b) a 98. §, 1. b) pontjában említett termékeket pedig akkor vezeti 
be, mikor az illető terméknek elvitelére jogosító iratot láttamozza, 
illetőleg részbeadás esetében a termelőt megillető részre nézve azt 
kiállítja.

Kivételt képeznek e szabály a ló l: a közös birtokosok failletménye, 
melyet az erdőgazda egyelőre csak a kiosztási (sorsolási) lajstromba, 
továbbá az árszabály szerint értékesített egynemű termékek, melyeket 
gyiijtöjegyzékbe vezet be a kiszolgáltatás alkalmával s ezeket az anyag- 
számadásba a kiosztási lajstrom, illetőleg a gyűjtő jegyzék megnevezése 
mellett, egy-egy tételbe összefoglalva vezeti át, még pedig a failletményre 
nézve annak teljes kiszolgáltatása után, az árszabály szerinti eladásra 
nézve ellenben minden hónap végével.

2. Az anyagszámadás kiadási tételeinek okmányaiul szolgálnak:
a) az Írásbeli árverés vagy alkutárgyalás utján eladott erdei ter

mékekre nézve a 85. §. alapján kiállított hiteles jegyzőkönyvi kivonat, 
melyet ily czélból az elnök utalványozási záradékkal lát e l ;

b) a szóbeli árveréseken vagy árszabály szerint értékesített erdei 
termékekre' nézve a pénztárnok által kiállított fizetési jegy (bárcza);

c) a közös birtokosok failletményére nézve a kiosztási lajstrom.
Az erdőgazda a kiadás bejegyzése alkalmával az anyagszámadás 

megfelelő tételszámát valamennyi kiadási okmányra rávezetni köteles.
3. Az erdőgazda a fél számára a 2. a) alatti esetekben utalványt 

állít ki, a 2. b) és c) alatti esetekben pedig az általa láttamozott fizetési 
jegyet, illetőleg a 95. §-ban említett igazolványt adja át.

Az omlitett iratoknak mindig tartalmazniok kell a fél nevét, a 
kiszolgáltatandó erdei termék mennyiségét és minőségét s a helyet, a honnan 
.az elvihető.

Az erdőszolga köteles az itt említett utalványokat, fizetési jegyeket 
vagy igazolványokat az erdei termék kiszolgáltatásakor, de még annak 
elvitele előtt átvenni; s ha Írni tud, az irat hátulsó oldalán annak nevét, 
a kinek —, a helyet, a honnan — és az időt, a mikor az erdei terméket 
kiszolgáltatta, feljegyezni, végül az iratot az erdőgazdának 24 órán 
belül átszolgáltatni.

Ha az erdőszolga Írni nem tud, vagy ha az erdei terméket az 
erdőgazda személyesen adta ki, a kiszolgáltatás megtörténtét — még 
pedig az előbbi esetben az erdőszolga bemondása után — maga az erdő- 
gazda jegyzi fel.

Az erdőgazda a hozzá ekként visszaérkezett összes utalványokat, 
fizetési jegyeket és igazolványokat számadásaihoz csatolva megőrizni 
•köteles.

100. §.
Az erdőgazda a szerszámokról, anyagokról és szerekről leltári 

számadást, köteles vezetni, melybe a beszerzett tárgyakat mennyiség és 
érték szerint a beszerzéskor kért nyugták alapján vételezi be. Az elhasz
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nált vagy az elromlott szerszámokat, anyagokat és szereket az erdőgazda, 
csak az elnök Írásbeli meghatalmazása alapján törülheti a számadásból.

A beszerzésre vonatkozó nyugtákat s a kiadásra vonatkozó meg
hatalmazásokat az erdőgazda a számadás mellett megőrizni köteles.

101. § .

A pénztárnok a bevételekről és kiadásokról okmányokkal igazolt 
pénznaplót köteles vezetni, melyben bevételeket és kiadásokat csak az 
elnök külön utalványozására vagy az elnök által aláirt általános érvényű 
intézkedésekre (kivetési lajstrom, hátraléki kimutatás, árszabály stb.) 
számolhat el.

Az utalványozásnak vagy külön irattal, vagy a számadási okmányra 
vezetett utalványozási záradékkal mindenkor irásbelileg kell történni. Szó
beli utalványozás csak két megbízható tanú előtt történhetik. Ezt a 
körülményt azonban a pénztárnok a számadási okmányon feltüntetni 
köteles.

102. §.

1. A pénztárnok a befizetéseket a pénz átvétele után azonnal feljegyező 
köteles, még pedig :

a) a közös birtokosok által fizetett költségjárulékokat a kivetési laj
stromba, illetőleg a hátraléki kimutatásokba,

b) a közösmuuka megváltásaképen befizetett összegeket az e 
czélra szolgáló állandó gyüjtöjegyzékbe;

c) az árszabály szerint eladott erdei termékek árát a bárczaköny vébe ;
d) a szóbeli árveréseken eladott erdei termékek árát az árverés 

alkalmával az ily czélra készitett árverési jegyzékbe s ennek alapján a 
bárcza kiadásakor a bárczakönyvbe;

e) 'minden más esetben azonnal a pénz napibba.
Az a)—d) alatti esetekben a pénztárnok a befolyt összegeket egy- 

egy tételbe összefoglalva vezeti be a pénznaplóba, még pedig: az a) alatt 
említett költségjárulékokra nézve legkésőbb az év végével; a b), c) és d) 
alatt említett beíizetésekre nézve pedig minden hónap végével.

f) A fentebb említett befizetéseken kívül be kell vételezni a pénz
tári naplóba minden év végével a közös birtokosok áldd leszolgált összes 
közösmuuka árszabály szerinti pénzértékét is az erdőgazda által vezetett 
közösmunka-kivetési lajstrom alapján, valamint a közös birtokosok között 
természetbeni haszonvételképen kiosztott failletménynek összes árszabály 
szerinti értékét a kiosztás megtörténte után; az ekként bevételezett össze
geket azonban a pénztárnok ugyanakkor kiadásképen is feljegyzi, s itt 
a bevételi tételszámot, a bevételi tételnél pedig a kiadási tételszámot 
is beírja.

2. A pénztárnok a pénz átvétele és a fizetés feljegyzése után :
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a) az 1. a) és b) alatti esetekben a befizetett összegről a közös 
birtokos számára nyugtát aliit ki, számadási okmányképen pedig a kive
tési lajstromot-, illetőleg gyűjtő jegyzéket őrzi meg ;

b) az 1. c) és d) alatti esetekben az eladott erdei termék mennyi
ségét és minőségét, valamint annak megfizetett árát úgy a fizetési jegyre 
(<bárczára), valamint a bárczakünyvben visszamaradó szelvényre egybe
hangzóan feljegyzi, a leszakított fizetési jegyet (bárczát) a vevőnek átadja, 
s számadási okmányképep a bárczakönyvben hagyott szelvényt őrzi m eg ;

c) egyéb esetekben pedig, ha a fizetés személyesen történt, a befi
zetett összegről a fél számára nyugtát ad, számadási okmányképen pedig 
az ugyanazon összegről kiállított s a fél által aláirt vagy kézvonással 
ellátott ellennyugtát őrzi m eg : ha a fizetés postautalvány nyal történt,
számadásához okmányképen a postautalvány szelvényét csatolja;

d) végül az 1. f )  alatti esetben bevétel- s egyszersmind kiadás- 
képen is elszámolt összegekre nézve a pénztárnok számadási okmányképen 
az elszámolásnál használt kivetési illetőleg kiosztási lajstromot őrzi meg.

A pénztári napló tételszámát a bevételezés alkalmával az illető 
számadási okmányokra is rá kell jegyezni; a felek részére adott nyugtákat 
pedig a pénztárnok aláírásával és a birtokosság pecsétjével is el kell látni.

Végül a pénztárnok köteles a nem rendes haszonvételekből szár
mazó bevételeknél azt a körülményt, hogy az illető tétel rendkívüli bevé
telt képez, szembeöltő módon megjelölni.

103. §.
1. A kiadásokat a pénztárnok a. pénznek kiolvasása után. de annak 

átadása vagy elküldése előtt köteles tételenkint sajátkeziileg feljegyezni, 
még pedig:

a) a közös birtokosok között felosztott tiszta jövedelemből kijáró 
osztalékokat a felosztási lajstromba;

b) a pénzért fogadott munkások (fuvarosok) bérét a bérjegyzékbe;
c) minden más esetben azonnal a pénznaplóba.
Az a) és b) alatt említett osztalékok, illetőleg a kijáró munka- 

(fuvar-) bérek teljes összegét a pénztárnok egy tételbe foglalva vezeti be 
kiadásképen a pénznaplóba, még pedig akkor, ha az osztalékok, illetőleg 
a munka- (fuvar-) bérek mind kifizettettek.

2. A pénztárnok a pénz kiolvasása és a kiadás feljegyzése után 
következőképen jár e l :

a) Az 1. a) alatti esetben az osztalék kifizetését az illető közös 
birtokos által a kiosztási lajstromon igazoltatja s számadási okmányképen 
a kiosztási lajstromot őrzi meg.

b) Az 1. b) alatt említett bérfizetésnek a következő szabályok 
szerint kell történni:

A pénzért teljesített munkákról (napszámról, fuvardíjakról) az 
erdőgazda jegyzéket vezet s az ennek alapján készített heti bérjegyzéket
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kiutal vány ozás végett, mindig vasárnap reggel, az elnöknek bemutatja. 
A bérfizetést a pénztáros az erre meghatározott helyen teljesiti, hol a 
munkások (fuvarosok) a megszolgált bért személyesen vagy kétségen kivid 
igazolt meghatalmazottjuk által vehetik fel.

c) Az 1. aj és b) pont alá nem tartozó esetekben a pénztárnok a 
fizetésre vonatkozó számlát, nyugtát, postai feladó vevényt stb. őrzi meg.

A pénztári napló tételszámát szintén valamennyi kiadási okmányra 
rá kell jegyezni.

A pénztári naplóba bevezetett olyan összegek, melyek nem a bir
tokosság tulajdonát képezik (bánatpénzek, biztosítékok, túlfizetések stb.)-, 
továbbá a birtokosság tulajdonát képező olyan bevételek, melyek felett a 
birtokosság a költségvetési évben nem rendelkezhetik (rendkívüli hasz
nálatokból származó bevételek, melyek gyümölcsözőleg helyezendők el 
vagy ingatlan vásárlására fordítandók stb.), a pénztári naplóban kiadásba 
teendők és külön letéti naplóban tartandók mint bevételek nyilván, addig, 
a mig a jogos tulajdonosnak kiszolgáltatnak, illetőleg a birtokosság által 
fel használtatnak.

ügy az anyag- és leltári számadásra, valamint a pénzkezelésre 
nézve kezelési évül a naptári év szolgál.

A január hó elsőjétől ugyanezen hónap végéig felmerülő olyan 
bevételeket és kiadásokat azonban, melyek a megelőző évet illetik 
(megelőző évben történt értékesítésből származó bevételek, a gyümölcsö- 
zőleg elhelyezett összegeknek január hónapban felvett kamatai, — vagy 
megelőző évben teljesített munkák bére stb.), a pénztárnok folytatólagosan 
maga, megelőző évi pénznaplóba vezeti be, — egyéb bevételek és kiadások 
feljegyzésére pedig január hó elsejével uj pénznaplót nyit.

Az erdőgazda az általa vezetett anyag- és leltárszámadást féléven- 
kint (junius hó 30-án és deczember hó 31-én) lezárni és a készleteket 
kimutatni köteles.

A pénztárnok az általa vezetett pénztári naplót szintén félévenkint 
(junius hó 30-án és deczember hó *31-én) zárja le s a lezárt pénznapló 
alapján részletes számadást készít, melybe a félévi bevételeket és a kiadá
sokat a költségvetésben megállapított rovatok szerint mutatja ki, úgy 
hogy a félévi eredményeket minden egyes rovatnál megállapítani lehessen. 
A számadásban az egyes rovatok alatt megállapított költségvetési tételek 
is kimutatandók. A második félévi számadásba első tételként az első félévi 
számadásban kimutatott végeredmények, utolsó tételképen pedig azoknak 
a kiadásoknak és bevételeknek összegei vezetendők be, melyeket a pénz- 
tárnok, mint még a megelőző évet megillető bevételeket és kiadásokat, 
a 105. §. szerint január hó folyamán vezetett be a megelőző évi pénznaplóba.

106. £.
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Az erdőgazda és a pénztárnak az első félévről szőlő anyag- (leltári) 
illetőleg pénzszámadást legkésőbb az őszi rendes gyiilés előtt egy hónap
pal, a második félévi számadást pedig a tavaszi rendes gyűlés előtt egy 
hónappal az elnöknek az okmányokkal együtt bemutatni köteles, ki a 
bemutatott számadásokat a választmány által előre kiküldött két válasz
tott tag közreműködésével megvizsgálja s az eredményről a választmány
nak jelentést tesz.

Ha az első félévi számadások megvizsgálása és a félévi eredmé
nyeknek a költségvetéssel való összehasonlítása alkalmával az tűnnék ki, 
hogy a költségvetésben megállapított hitelből az évben még felmerülő 
kiadásokat fedezni nem lehet, abban az esetben a választmány, a számadások 
megvizsgálására vonatkozó jelentésében, az őszi gyűlésen előterjesztést 
köteles tenni aziránt, hogy a gyűlés a költségvetés keretében fedezetet 
nem találó szükségletek fedezéséről pótköltségvetés megállapítása utján 
gondoskodjék.

A választmány ilyen előterjesztést szükség esetén máskor is tehet, 
s evégből az elnök a pótköltségvetés megállapítása czéljából a 14. §. 
szerint rendkívüli gyűlést köteles összehívni.

A második félévi számadások beterjesztésekor (mely számadások közül 
a pénztárnoké egyszersmind zárószámadást képez) a választmány köteles 
a gyűlésnek előterjesztést tenni: a számadások jóváhagyásának és a fel
mentvény megadásának vagy megtagadásának kérdésében, a számadási hiá
nyok esetén pedig egyszersmind azok felderítése s szükség esetén a 
közös birtokosok anyagi érdekeinek biztosítása ügyében i s ; továbbá a 
kimutatott jövedelem-fölöslegnek felhasználása, illetőleg a rendkívüli 
haszonvételekből származó jövedelemnek hovaforditása iránt.

A gyűlés e kérdésekre nézve vagy azonnal, vagy az e czélból ki
küldött bizottságnak jelentése alapján határoz.

107. §.

A választmány a birtokossági erdő és kopár területről és az ennek 
gazdasági kezeléséből származó összes ingó és ingatlan vagyonról évenkint, 
az évi számadások megvizsgálásával foglalkozó (tavaszi) gyűlést megelő
zőleg, az évi zárószámadással kapcsolatosan, részletes vagyonkimutatást 
köteles készíteni.

A vagyonkimutatásban egyrészt az az időbeli összes ingó és ingat
lan vagyon s az ezekkel egybekötött jövedelmező jogok, nemkülönben 
a birtokosságot illető követelések, s a leltári tárgyak értéke, másrészt 
a birtokosságot terhelő összes adósságok és kötelezettségek vagy egyéb 
terhek részletesen felsorolandók.

Az évközben bekövetkezett változásokat a pénztárnok, a vonatkozó 
okmányokra hivatkozva, esetről-esetre feljegyzi, hogy azok a következő 
évi vagyonkimutatás összeállításánál mind figyelembe vehetők legyenek.



J 22

A pénztárunk, az erdögazda és a jegyző közemüködésével, köteles 
az évi költségvetési előirányzat tervezetét az elnök utbaigazitásai szerint az 
őszi rendes gyűlést megelőzőleg oly időben összállitani, hogy azt még 
a választmány is tárgyalhassa.

A költségvetés szükségleti (kiadási) és fedezeti (bevételi) részei 
akként rendezendők be, hogy a rendes és a rendkívüli bevételek és kiadá
sok egymástól elkülönítve legyenek s úgy a bevételek, mint a kiadások 
annyi és olyan rovatra osztassanak, a mint azt a gazdálkodásnak előre 
látható eredményei megkívánják.

A költségvetésbe rendszerint a következők veendők fe l:

A) a kiadásoknál:
1. rendes kiadások:
a) az erdő és kopár terület állami kezeléséért fizetendő évi járulék;
b) adó és egyéb közköltségek;
c) erdei termékek termelése ;
d) erdőművelési költségek;
e) szerszámok, anyagok és szerek beszerzése s egyéb vegyes kiadások ;
f) személyi kiadások (tiszteletdijak, erdőőri személyzet bére, jutal

mak és segélyek stb.) ;
g) dologi kiadások (hivatalos helyiségek bére, lakás a kiszálló m. kir. 

erdőtiszt számára, utazási és eljárási költségek, irodai szükségletek stb.);
h) a jogosultak számára természetben kiszolgáltatott haszonvételek 

(erdei termékek);
i) a jogosultak közt felosztandó tiszta jövedelem;
2. rendkívüli kiadások (a rendkívüli használatok jövedelméből) :
a) a közös terhek és költségek fedezése czéljából gyiimölcsözöleg 

elhelyezendő összeg;
b) a következő években leendő felhasználásig gyiimölcsözöleg elhelye

zendő összeg ;
ej a gazdasági beruházásokra, ingatlanok vásárlására vagy más 

közös czélra fordítandó összeg;
d) a rendkívüli haszonvételek értékesítésével kapcsolatos kiadások 

(rendkívüli fahasználatok termelési és értékesítési költségei stb.)

B )  a bevételeknél pedig:
1. rendes bevételek -
aj az erdei termékek és más haszonvételek értékesítése;
b) a gyűlés által kivetett közös költség;
c) a gyűlés által kivetett közös munka:
d) vegyes bevételek (erdei kihágások, kamatok stb.);
é) a közös terhek és költségek fedezésére gyiimölcsözöleg elhe

lyezett tőkék kamatai;

108. §.
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2. rendkívüli bevételek:
a) uj rendkívüli használatokból befolyó bevételek ;
b) a megelőző években gyümölcsözőleg elhelyezett tőkéknek a, 

költségvetési évben felhasználható hányadrésze.

109. §.
A költségvetésben a jogosultak közt természetben felosztandó erdei 

termékek és egyéb természetbeni haszonvételek értéke mellett azok 
mennyisége és minősége is kimutatandó; hasonlókép azokat a gazdál
kodási teendőket, melyek a bevételekből esetleg nem fedezhetők, illetőleg 
amelyek közösmunkával is teljesíthetők, megfelelő munkaegységekben is 
ki kell mutatni.

A költségvetési előirányzatban az egyes rovatoknál a jövő évre elő
irányzott összegek mellett lehetőleg a folyó évre előirányzott, valamint a. 
megelőző évben tényleg felmerült bevételeket és kiadásokat is fel kell tüntetni.

Az évi költségvetés mindig az őszi rendes gyűlésen állapítandó meg".

110. §.
Az elnök köteles a pénzkezelést, valamint az anyagkezelést a jegyző 

közreműködésével és a választmány egy-két kiküldött tagjának jelenlétében 
negyedévenkint legalább egyszer, mégpedig mindkettőt.ugyanaznap illetőleg' 
egyszerre váratlanul megvizsgálni s az eredményről a választmány legköze
lebbi ülésén s illetőleg a birtokosáig legközelebbi gyűlésén jelentést tenni.

Ha pedig az erdőgazda vagy pénztárnok személyében változás 
áll be, nemkülönben ha a készletben levő erdei termékek, illetőleg a 
pénztári készlet véletlen események (tűzvész, tol vaj lás stb.) által meg- 
károsittatnak, végül ha nevezett végrehajtóközegek ellen netán hűtlen 
kezelés gyanúja merülne fel vagy ily panasz emeltetnék, az elnök minden 
ilyen esetben is köteles az illető végrehajtóközeg számadásainak meg
vizsgálásáról azonnal gondoskodni. Az anyag- illetőleg pénzkezelés átadása 
illetőleg átvétele a vizsgálatról felvett jegyzőkönyv alapján történik.

111. §•
A pénztárnok, erdőgazda és jegyző számára szolgáló hivatalos 

helyiség ajtaján a végrehajtóközegek hivataloskodásának órái állandóan 
megjelölendők.

A pénzkészlet s a fontosabb okmányok megőrzésére szolgáló pénz
szekrény, — továbbá az összes számadási okmányok, iratok és könyvek 
szintén ebben a hivatalos helyiségben tartandók, gondoskodva arról, hogy 
kivált a pénzszekrény kellő biztonságban legyen.

A gyűlés — rendszerint az évi költségvetés tárgyalásakor — meg
határozza, hogy a pénztárban mekkora pénzösszeg tartható, és hogy a 
pénzkészletnek az a része, mely a meghatározott összeget meghaladja, 
nagyobb biztonság s egyszersmind gyümölcsözés végett a helybeli posta



takarékpénztárban vagy valamely biztosnak ismert pénzintézetben helyez
tessék-e el.

iX .  A z  e rde i h a s z o n v é te le k  te r m e s z e ib e n  va ló  g y a k o r 
lása  és a t is z ta  jö v e d e le m  fe lo sz tása .

112. §.
Annak a kérdésnek eldöntésére, hogy a megállapított jövedelem- 

fölösleg keretében a jogosultak közt természetben mely haszonvételek, 
mily mértékben osztassanak fel, a gyűlés van hivatva.

Az erdei haszonvételeknek természetben való gyakorlása rendsze
rint csak a jogosultak tűzifa-szükségletének természetben való fedezésére, 
valamint a legeltetésnek (makkoltatásnak) gyakorlására terjed ki.

A természetben gyakorolható használatok mértékének, idejének 
•és módjának, valamint rendszabályainak megállapítása iránt, a ni. kir. 
járási erdőgondnokság véleményének meghallgatása után. a választmány 
köteles javaslatot terjeszteni a gyűlés e lé ; viszont a használatok részletes 
felosztásával a választmány bizatik meg.

Oly esetekben, ha valamely természetben gyakorolható használat
nak jogosultság arányában való felosztásához a m. kir. járási erdőgond
nokság közreműködésére is szükség van. erről az elnök a m. kir. járási 
erdőgondnokságot a kivánt módozatok megjelölése mellett legalább három 
hónappal előbb értesíteni köteles.

113. §.

A jogosultak közt felosztandó tűzifa, mely az eladás alá bocsá
tandó tűzifával együtt közös költségen termeltetik, künn a vágásterületen 
adatik át a jogosultaknak.

Az V8 telkenkint járó illetményt és az ezen arány szerint összesen 
kiosztandó tűzifa mennyiségét, a költségvetéssel egyidejűleg, évenkint a 
gyűlés állapítja meg, s ennek alapján az egyes közös birtokosoknak jutó 
failletményt a választmány számítja ki.

Az erdőgazda a jogosultak számára termelt tűzifát rakásokba 
rakatja s a rakásokat sorban egymásután folyó számmal látja el.

A kiosztás az elnökből, az erdőgazdából, a jegyzőből és a 
választmány egy-két kiküldött tagjából álló bizottság által vagy a hely
színén, vagy a birtokpsság hivatalos helyiségében sorshúzás utján történik.

A kiosztás foganatosításának ideje és helye 8 nappal előre dobszó 
mellett közhírré teendő.

A sorshúzásnál annyi szám sorsolandó ki, a hány tételszám alatt 
a jogosultak a névjegyzékben felsorolva vannak, — megjegyezvén, hogy 
a sorsolásnál azok a közös birtokosok, a kiknek aranyrésze egyenkint 
*Vnál kisebb telekjárandóságnak felel meg. valamennyien egy tételszám alá
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foglalandók. A kihúzott számokat a jegyző olyan sorrendben, a mint 
kihúzattak, egymásután feljegyzi, és egyszersmind mellé Írja annak a 
jogosultnak a nevét, akinek neve a jogosultak névjegyzékében a kihúzott 
számmal egyező tétel szám alatt feljegyezve van, nemkülönben arány részét 
is, — mindaddig, mig valamennyi szám ki nem huzatott.

Az ekként elkészített jegyzék szerint a jogosultak részére a folyó
számmal ellátott tűzifa-rakásokból annyi jelölendő ki sorban egymásután, 
amennyi őket jogosultságuk arányában megilleti.

Azok számára, a kiknek arányrésze egyenkint V8-nál kisebb telek- 
járandóságnak felel meg, közös tételszámúk kihúzásakor folytatólagosan, 
annyi fa jelölendő ki, a mennyi őket együttesen, arányrészeik összege 
szerint megilleti. Az igy kijelölt famennyiségen az illető közös birtokosok 
egymás között jogosultságuk arányában maguk osztoznak meg.

A jegyző a sorshúzás alapján elkészített jegyzéket ekként az egyes- 
jogosultak részére kisorsolt tűzifa-rakások folyószámaival is kiegészíti, 
minek megtörténtével a jegyzéket a bizottság minden tagja aláírja.

A sorsolási jegyzék hiteles másolatának egy példánya a birtokos
ság hirdető tábláján 30 napig közszemlére teendő, s azután a pénztár
nok őrizetére bízandó, egy példánya pedig a kiosztás teljesítése végett 
az erdőgazdának kézbesítendő.

114. §.
A sorsolás eredménye ellen az egyes jogosultak részére kisorsolt 

rakások minősége vagy értékessége szempontjából panasznak nincsen 
helye; valamint azt sem igényelhetik a jogosultak, hogy részükre a 
kisorsolt tűzifa helyett annak pénzértéke adassék ki.

Egymás között azonban a jogosultak cserélhetnek, illetőleg a 
részükre kisorsolt failletményt, a 95. §-ban jelzett eset kivételével, akár 
jogosultnak, akár másnak el is adhatják; — erről azonban az erdő
gazdát értesíteni kötelesek, ki az értesítés alapján a tulajdonos sze
mélyében beállott változást a sorolási jegyzéknek hivatalos használatban 
levő példányaira és a 95..§-ban említett igazolványra is rávezeti.

115. §.
A failletmény csak a pénztárnok által (a 95. §. szerint) kiállított 

igazolvány ellenében adható ki.
A közös birtokosok kötelesek failletményüket legkésőbb márczius 

hó végéig az erdőből el vitetni.
Az erdőgazda a márezius végéig el nem hordott tűzifa tulajdo

nosait figyelmeztetni köteles, hogy failletményük elviteléről a választ
mány által erre nézve meghatározott határidőn belül gondoskodjanak. 
E határidő elteltével a visszamaradt tűzifát az utak mellé hordatja, s el
járásáról az elnöknek jelentést tesz.

Az ekként visszamaradt tűzifa elárverezendő s a befolyt összeg a 
felmerült szállítási és egyél) költségeknek, valamint az érdekelt birtokosok



-esetleges hátralékainak fedezésére illetőleg törlesztésére fordítandó, a 
maradvány pedig az illető közös birtokosnak nyugta ellenében kiszolgál
tatandó.

116. §.
A legeltetést (makkoltatMt) a jogosultak csak a m. kir. járási 

erdőgondnokság által, a gazdasági üzemterv alapján, kijelölt területeken 
■s a gyűlés által évről-évre megállapított mértékben, gyakorolhatják.

A gyűlés, a választmány előterjesztése alapján megállapítja, hogy 
a területek kiterjedéséhez és állapotához képest milyen fajta marhából hány 
darab legeltethető, valamint azt, hogy a jogosultak 1j8 telkenkint hány 
-darab s milyen fajta marhát hajthatnak ki. Megállapítja továbbá a legel
tetés idejét és rendszabályait, melybe mindenesetre fel kell venni, hogy 
az erdei legelőre kecskét hajtani, az erdőben éjjel vagy külön-külön legel
tetni, valamint a megengedett marhalétszámot túllépni feltétlenül tilos.

A gyűlés határozata alapján, s az egyes jogosultak által legelte
tésre darabszám és minőség szerint bejelentett marhák számának egybe
vetésével, a választmány a jogosultak névjegyzéke szerint lajstromot 
készit az egyes birtokosok által legelőre hajtható marhák minőségéről és 
■számáról s az elnök által láttamozott kivetési lajstrom másolatát az 
•erdőgazdának adja ki, az eredetit pedig a pénztárnok őrizetére bízza.

117. §.
A legeltetést a közös birtokosok csak a pénztárnok által (a 95. S. 

szerint) kiállított igazolvány alapján gyakorolhatják.
A gyűlés által megállapított és illetve a lajstromban feltüntetett 

mennyiségnél több marhát az erdei legelőre saját jogosultsága révén egyik 
közös birtokos sem hajthat; ellenben legeltetési jogát, ha gyakorolni nem 
akarja, bárki másra átruházhatja, de erről az erdőgazdát azonnal érte
síteni köteles, ki a jog átruházását a lajstrom mindkét példányára s a 
fentebb említett igazolványra is feljegyzi.

118. §.
A természetbeni haszonvételek gyakorlására nézve megállapított 

rendszabályokat a közös birtokosok szigorúan megtartani kötelesek. 
A szabályok áthágása által elkövetett károsítások erdei kihágást ké
peznek.

119. §.
A természetben gyakorolható használatok jogának megváltását 

vagy más haszonvétellel való elcserélését a jogosultak nem igenyelhetik.

120. §.
Az erdő és kopár terület h aszonvételein ek , ille tő leg  az ezekből

h e fo ly t  jövedelem nek  az a része, m ely  a k özös terhek  és k öltségek  fede-



zése után fenmarad, a jogosultak között jogosultságuk arányában fel 
osztandó.

Evégből az évi zárószámadás megvizsgálásakor, rendszerint a tavaszi 
rendes gyűlésen, a választmány előterjesztése alapján, az évi tényleges 
jövedolemfelesleg megállapítása inellett egyszersmind a tiszta jövedelem 
felosztásának kulcsa (az 1j8 telekre eső osztalék) is meghatározandó.

A tiszta jövedelemnek jogosultság arányában való felosztását a 
gyűlés határozatának megfelelően a választmány teljesiti s a felosztás 
lajstromát elkészítvén, utalványozás végett az elnöknek adja át.

A pénztáros az utalványozási záradékkal ellátott lajstromra min
denekelőtt feljegyzi az egyes jogosultak esetleges hátralékait illetőleg 
tartozásait, s az osztalékot ezek levonásával fizeti ki a jogosultaknak, az 
erre nézve meghatározott általános szabályok megtartása mellett.

A még ki nem utalványozott osztalékot kifizetni, vagy arra előleget 
adni nem szabad.

F i  g y e !) /1 ezt étés !

A fentebbi szabályzat-tervezet (X V I. minta) azért van ily részletesen 
kidolgozva, hogy lehetőleg mindazokra a rendelkezésekre nézve, melyek a köz
birtokosságok és a volt úrbéresek gazdasági ügyvitelénél• szabályozása körében 
előfordulhatnak, útmutatást nyújtson.

Magától értetődik azonban, hogy az egyes konkrét esetekben a 
szabályzat-tervezetben foglalt rendelkezések, közül csak azokat kell megtartani, 
melyek felvétele az 1898. évi X IX . törvényczikkböl s az ennek végrehajtása 
ügyében kiadott rerdeietekből folyólag m e llő z i  t e i l e n , valamint a melyek a 
fenforgó viszonyok közt okvetlenül szükségesek ; s a felvett rendelkezéseket 
is csak oly részletességgel kell kidolgozni, a mint azt a fenforgó körülmények 
megkívánják. A  szabályzat-tervezetben foglalt rendelkezései■ többi része pedig, 
m int felesleges, elhagyható.





1898: XIX. TÖRVÉNYCZIKK

a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezelé
séről. továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan 
tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek 

gazdasági ügyvitelének szabályozásáról.
(Szantesitést nyert 1898. évi július hó 9-én. — Kiliirdettetett az «Országos 

Törvénytár»-bán 1898. évi július hó 16-án.)

ELSŐ CZIM.

Az erdők állami kezeléséről,

1. FEJEZET.

/
Általános rendelkezések.

1. §•
A következő ci)—g) pontok alatt felsorolt erdők és 

kopár területek, azoknak az erdőgazdasági teendőknek az 
ellátása végett, melyek szakértő erdőtisztek által végzendők 
(1879. évi XXXI. törvényczikk 21. §-a), az állam kezelésébe 
adandók át, u. m .:

a) a kis- és nagyközségek, továbbá az 1873. évi XXX. 
törvényczikk 2. §-ában említett községek (vagyonközségek), 
mint ilyenek, birtokában levő erdők;

b) az úrbéri rendezés alkalmából erdőilletőség fejében 
a volt úrbéresek tulajdonába átment, közösen kezelt erdők;

c) az úrbéri rendezés alkalmából legelőilletőség fejé
ben a volt úrbéresek tulajdonába átment, közösen kezelt 
erdők, a mennyiben az 1879. évi XXXI. törvényczikk 2. 
vagy 4. §-ának hatálya alá esnek;

cl) a volt úrbéreseknek ajándékozás, vétel, csere utján, 
vagy más jogczimen birtokába jutott, közösen kezelt erdők,

9



a mennyiben az 1879. évi XXXI. tör vény czikk 2. vagy
4. §-ának hatálya alá esnek:

é) a törvényhatóságok, törvényhatósági joggal fel
ruházott városok és rendezett tanácsú.városok, mint ilyenek, 
tulajdonában levő erdők, ha a jelen törvény életbelépése 
idejében szerződés alapján már az állam által kezeltetnek, 
vag}r a mennyiben ez az eset nem forog fenn, ha jövedel
mezőségük külön erdőtiszt tartását nem engedi meg;

f) az egyházi testületek és egyházi személyek, mint 
ilyenek, birtokában levő erdők, továbbá a köz- és magán
alapítványok- és hitbizományokhoz tartozó erdők, a köz
birtokosság! erdők és az 1879. évi XXXI. tör vény czikk 
17. §-ának hatálya alá eső részvénytársulati erdők, ha a 
jelen törvény életbe lépése idejében szerződés alapján már 
az állam által kezeltetnek, vagy a mennyiben ez az eset 
nem forog fenn, ha birtokosaik, a jelen törvény életbe lépé
sétől számított hat hónapon belül, külön szakértő erdőtisztet 
nem alkalmaznak;

g) az 1879. évi XXXI. törvény czikk 165. §-a és az 
1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-ai szerint beerdő- 
sitésre kijelölt kopár területek közül azok, a melyek a jelen 
szakasz a)—f) pontjainak hatálya alá eső erdők birtokosai
nak tulajdonát képezik, továbbá azok a kopár területek, 
melyeken az erdősítést az 1879. évi XXXI. törvényczikk
166. §-ában említett társulatnak kell eszközölni.

2 - §•

A földm Ívelés ügyi minister, a birtokosok kérelmére, 
azoknak az erdőgazdasági teendőknek az ellátása végett, 
melyek szakértő erdőtisztek által végzendők, a következő 
erdőket és kopár területeket is az állam kezelésébe veheti 
át, u. m .:

a) 1 az 1. §-ban nem említett birtokosok tulajdonában 
levő véderdőket; '

b) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-a és az 
1894. évi XII. törvénj’czikk 13. és 14. §-ai szerint beerdő-
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sitésre kijelölt, de a jelen törvény 1. §-ának g) pontja alá 
nem sorozható kopár területeket;

c) az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165. §-ának és az 
1894. évi XII. törvényczikk 13. és 14. §-ainak hatálya alá 
nem eső kopár területeket.

3. §.
Az 1. §. c), cl) és g) pontjaiban említett erdőkre, ille

tőleg kopár területekre az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
17. §-ának és a kapcsolatos rendelkezéseknek hatálya kiter
jesztetik, mindamellett a c) pontban említett erdőket illető
leg azzal a megszorítással, hogy ezeknél, mintán rendelte
tésük a legelő-erdők hivatását szolgálni, nem a faanyagok 
termelése a főczél, hanem a legeltetés igényeinek a kielégí
tése, s ennélfogva azok üzemterveiben a legeltetés és az 
alomgyüjtés csak oly mértékben korlátozható, a mily mér
tékben ezt a talaj termőképességének biztosítása megkívánja.

A 2. §. b) és c) pontjai alapján állami kezelésbe vett 
kopár területek birtokosai kötelesek az erdősítést a íöld- 
mivelésügyi minister által jóváhagyott részletes terv sze
rint foganatosítani és a beerdősitett területeket az 1879. 
évi XXXI. törvényczikk 2-ik, illetőleg 4-ik §-a szerint kezelni.

4. §•
A felett a kérdés felett, hogy az 1. §. e) pontjában 

-említett erdők, tekintettel jövedelmezőségükre, az állam 
kezelésébe adandók-e át, vagy a birtokosok azok kezelésére 
külön erdőtisztet tarthatnak, illetőleg tartani kötelesek, a 
birtokosok és az illetékes közigazgatási bizottságok meg
hallgatása után, a belügyi ministerrel egyetértésben, a föld- 
mivelésügyi minister határoz.

5. §•
Az állami kezelés, az állami kezelésbe vett erdők és 

kopár területek állagával és hasznaival való rendelkezés 
tekintetében, a birtokosoknak törvények és egyéb jogsza
bályok által biztosított jogait nem érinti.

9*
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Az állami kezelés megszűnik, ha annak az 1. és 2, 
§rokban meghatározott feltételei megszűnnek.

Az 1. §. feltételeinek megszűnése esetében az állami 
kezelés folytatása a 2. §. alapján kérelmezhető.

A megszüntetés iránt a földmivelésügyi minister, attól 
az időponttól számitva, a melyben az állami kezelésnek az 
1. és 2. §-okban meghatározott feltételei megszűntek, egy 
éven belül intézkedni tartozik.

7. §.
A földmi'velésügyi minister az 1. §. é) és f) pontjaiban, 

továbbá a 2. §. a)—c) pontjaiban említett erdők és kopár 
területek birtokosainak kérelmére a 6. §. esetein kiviil is 
megszüntetheti az állami kezelést a birtokukban levő erdőkre 
és kopár területekre nézve, de csak a jelen törvény életbe 
lépése után következő minden tizedik év végén beálló 
hatálylyal.

A birtokos a megszüntetés iránt a földmivelésiigyi 
ministerhez legkésőbb az illető tiz éves időszak nyolczadik 
naptári évének végéig Írásban köteles folyamodni. Ha a 
folyamodó birtokos erdeje az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
17. és 21. §-ainak hatálya alá esik. folyamodványában hite
lesen igazolni köteles, hogy erdejének szakszerű kezeléséről 
a törvény követelményének megfelelően gondoskodni képes.

Törvényhatóság, törvényhatósági joggal felruházott 
város, rendezett tanácsú város, egyházi testület, egyházi 
személy, köz- vagy magánalapítvány ezenkívül azt is köteles 
igazolni, hogy az állami kezelés megszüntetéséhez törvény
szerinti felsőbb hatósága hozzájárult.

II. FEJEZET.

Az állami kezelés közegeiről.
8. §.

Az állami kezeléssel összekötött teendők végzésére a 
földmivelésiigyi minister m. kir. állami erdőhivatalokat, és

6 . §•
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a szükséghez képest, ezeknek alárendelt m. kir. járási erdő- 
gondnokságokat szervez.

A in. kir. állami erdőhivatalok működési köre egy 
vagy több törvényhatóság területére, a m. kir. járási erdő
gondnokságok működési köre pedig rendszerint egy vagy 
több főszolgabírói járás területére terjed ki.

A m. kir. állami erdő hivatalok és a m. kir. járási 
erdőgondnokságok székhelyeit és kerületeit, a közigazgatási 
bizottság meghallgatása után, a földmivelésügyi minister 
állapítja meg.

9. §.
A m. kir. állami erdőhivatal személyzete a hivatalfő

nökből, a szükséghez mért számban alkalmazott központi 
és járási erdőtisztekből és a szükséges segédszemél3'zet- 
ből áll.

10. §.
A m. kir. állatni erdőhivatal személyzetét a földmi- 

velésügyi minister nevezi ki, és az szolgálati és fegyelmi 
tekintetben közvetlenül a földmivelésiigyi ministernek van 
alárendelve.

III. FEJEZET.

A m. kir. állami erdőhivatal hatásköréről.

a .  §.
A m. kir. állami erdőhivatal feladatát az 1. és 2. §-ok- 

ban felsorolt erdők és kopár területek kezelése körül azok 
az összes teendők képezik, melyeknek végzéséhez erdészeti 
szakképzettség szükséges ; nevezetesen :

a) kijelöli a birtokosok által rendelkezésre bocsátott 
hiteles adatok alapján a birtokhatárokat; intézkedik a hatá
rok állandó megjelölése iránt; felügyel arra, hog}’ a határ
jelek állandóan fentartassanak;

b) teljesíti a birtokok felméréséhez, térképezéséhez és 
gazdasági beosztásához szükséges mérnöki munkálatokat, 
kimutatja és nyilvántartja a birtokok területét;



c) elkészíti az ideiglenes és rendszeres gazdasági 
üzemterveket és azokat a munkálatokat, melyek a rendszeres 
gazdasági üzemtervek időszaki átvizsgálása végett az erdő- 
rendészeti hatóságnak beterjesztendők;

d) kijelöli a helyszínén a gazdasági iizemtervek ren
delkezései és az erdőrendészeti hatóság külön intézkedései 
■alapján a foganatosítható használatokat; tervet készit és 
útbaigazítással szolgál a használatok foganatosítására nézve; 
felügyel a használatok gyakorlásánál a törvények és rende-* 
letek megtartására;

e) kijelöli a helyszínén az erdősítéseket és mindazokat 
a teendőket, melyek az erdő védelme, ápolása és a gaz
daság emelése érdekében foganatositandók; tervet és költség- 
vetést készit a végzendő munkákról, útbaigazítással szolgál 
a kivitelre nézve; ellenőrzi a munkálatok teljesítését;

f) megállapítja az értékesítés alá kerülő fakészletek 
és más erdei termékek mennyiségét és becsértékét, úgy
szintén minden más erdei haszonvétel becsértékét: javaslatot 
tesz az erdei termékek felosztására, vagy azok értékesíté
sének módjára és feltételeire nézve;

g) felügyel a birtokosok által alkalmazott erdőőrökre; 
nyilvántartja a tudomására jutott erdei kihágásokat, intéz
kedik a tetten nem ért kihágók kinyomozása iránt; jogo
sítva van az erdei kihágást elkövetők ellen az illetékes 
bírósághoz külön meghatalmazás nélkül is panaszt előter
jeszteni, a birtokost az eljárás további folyama alatt a bíróság 
előtt képviselni és a megengedett jogorvoslatot használni, 
valamint a birtokos felhatalmazása esetében a kárra nézve 
egyezséget kötni;

h) az illetékes erdőrendészeti hatóságnak bejelenti 
az erdőrendészeti áthágásokat s teljesíti azokat a szak- 
munkálatokat. melyek az eljárásnál a tényállás megállapí
tására szükségesek;

i) felvilágosítással szolgál és véleményt ad a birtoko
soknak és az illetékes hatóságoknak az 1. és 2. §-okban 
említett erdők és kopár területek kezelésére vonatkozó 
minden kérdésben.



A m. kir. állami erdőhivatal jelen szakaszban megba
tározott hatáskörének további részleteit és az eljárást a 
földmivelésügyi minister rendeletileg állapítja meg.

12. §.

A m. kir. állami erdöhivatal, a közigazgatási bizottság 
felhívására, a működési köréül kijelölt törvényhatóságban, 
illetőleg törvényhatóságokban a közigazgatás körében elő
forduló erdészeti szakteendőket is teljesíteni köteles; ebbeli 
hatáskörét a földmivelésügyi minister a belügyi ministerrel 
egyetértőén állapítja meg.

13. §.
A m. kir. állami erdőhivatalnak a 11. §-ban megálla

pított hatásköre az állami kezelésbe vett erdőkben és kopár 
területeken szükséges erdei munkáknak az elkészített tervek 
és megadott útbaigazítások szerint való közvetlen végre
hajtására (a határjelek elkészítésére, a fa- és más termékek 
termelésére, szállítására, raktározására és értékesítésére, az 
erdősítések foganatosítására stb.), továbbá az anyag- és 
pénzkezelésre, ugyszinte az erdővédelem közvetlen gyakor
lására nem terjed ki.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját 
költségükön az érdekelt birtokosok kötelesek teljesíteni. 
A földmivelésügyi minister azonban megengedheti, hogy a 
m. kir. állami erdőhivatal a költségek megtérítése ellenében 
a birtokosok feladatát képező egyes, vagy összes teendők 
teljesítését is elvállalja.

14. §.
Az 1. és 2. fokban felsorolt erdők és kopár területek 

birtokosai kötelesek az 1879. évi XXXI. törvényczikk 22.,
23., 37., 38. és 50. §-ai szerint alkalmazott erdőőrök és az 
erdőőrzésnél alkalmazott segédszemélyzet részére, a m. kir. 
állami erdőhivatal meghallgatásával, szolgálati és fegyelmi 
szabályokat alkotni, és azokat a jelen törvény életbe lépé-
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sétől számított hat hónapon belül jóváhagyás végett a köz- 
igazgatási bizottsághoz beterjeszteni; kötelesek továbbá a 
kötelességeiket nem teljesítő erdőőrök és segédszemélyzet 
ellen a jóváhagyott fegyelmi szabályokat szigorúan alkal
mazni.

Ha a birtokosok ezeknek a kötelességeiknek eleget 
nem tesznek, a szolgálati és fegyelmi szabályokat, a m. kir. 
állami erdőhivatal meghallgatásával, a közigazgatási bizott
ság állapítja meg, illetőleg a kötelességeiket megszegő 
erdőőrökkel és segédszemélyzettel szemben alkalmazandó 
fegyelmi eljárás iránt, a m. kir. állami erdőhivatal pana
szára, a közigazgatási bizottság intézkedik.

A fegyelmi büntetésképen kirótt pénzbírságot a bir
tokos az elmarasztalttól beszedni és az «Országos erdei 
alap» javára a járási főszolgabírónak átszolgáltatni köteles.

15. §.

A m. kir. állami erdőhivatal jelen törvényben meg
határozott teendőit a fennálló törvények és szabályok, az 
érvényben levő gazdasági üzemtervek és a birtokosokhoz 
esetről-esetre kiadott külön hatósági rendeletek részletes 
intézkedéseinek megfelelően teljesiti; ezeken a korlátokon 
belül az érdekelt birtokosok kívánságát figyelembe venni 
tartozik.

16. §.

A hatóságok a birtokosokhoz intézett rendeleteiket, a 
mennyiben azok végrehajtásánál a m. kir. állami erdőhiva
talnak közreműködni kell, a m. kir. állami erdőhivatallal is 
közölni tartoznak.

17. §.

A m. kir. állami erdőhivatal által kezelt erdők é r  
kopár területek birtokosai kötelesek meghatalmazottat ki
jelölni, ki őket a m. kir. állami erdőhivatallal szemben 
képviseli.



IV . F E JE Z E T .

A m. kir. állami erdőhivatal költségeiről.

18. §.
A m. kir. állami erdőhivatal közegei részére a 11. 

§ bán felsorolt teendők teljesítésekor szükséges kézi munka
erőt, anyagokat és szereket, továbbá a község határán 
bellii szükséges fuvart és, ha a munkálatok egy napnál 
tovább tartanak, az elszállásoláshoz szükséges helyiséget az 
a birtokos, illetőleg azok a birtokosok kötelesek szolgáltatni, 
a kinek, illetőleg a kiknek erdeje érdekében a munkálatok 
tel je sitté tnek.

19. §.
A m. kir. állami erdőhivatalnak a 18. §-ban nem 

említett összes egyéb szükségleteit az állam fedezi; az 1. és 
2. §-okban felsorolt erdők és kopár területek birtokosai 
azonban az államnak kezelési költség czimén törvényható- 
ságonkint évi átalányt fizetnek.

Az évi átalányt, a m. kir. állami erdőhivatal költségei
hez mérten, a közigazgatási bizottság meghallgatásával, öt 
évről — öt évre a földmivelésügyi minister állapítja meg; 
a megállapításnál azonban a földmivelésügyi minister figye
lembe venni tartozik, hogy a m. kir. állami erdőhivatal a 
12. §. szerint olyan teendőket is teljesíteni köteles, a melyek
kel járó költségek az 1. és 2. §-okban felsorolt erdők és 
kopár területek birtokosait nem illetik.

Az ekként megállapított évi átalány azokban a tör
vényhatóságokban, melyekben az 1. és 2. §-okban említett 
erdők a jelen törvény életbe lépése előtt szerződés alapján 
már az állam által kezeltettek, az állami kezelés iránt kötött 
szerződések lejártáig, — a többi törvényhatóságokban pedig 
az első öt év leteltéig, kát. holdankint átlagosan nem lehet 
nagyobb annál az összegnél, a melyet a birtokosok kezelési 
költség czimén a jelen törvény életbe lépését megelőző 
évben kát. holdankint átlag fizetni tartoztak.



A m. kir. állami erdőhivatalok szükségleteit és a bir- , 
tokosok által fizetendő évi átalányokat a földmivelésügyi 
minister az állami költségvetésben törvényhatóságonkint 
irányozza elő.

20. §.

A földmivelésügyi minister által megállapított évi áta
lányból az egyes birtokosokra eső évi járulékokat az erdők, 
illetőleg a kopár területek terjedelme alapján és egyszer
smind azok jövedelmezőségének is figyelembevételével, a 
közigazgatási bizottság veti ki és tartja nyilván.

21 . §.

A 20. §. szerint kivetett legmagasabb évi járuléknak 
egy kataszteri holdra eső összege nem lehet nagyobb, mint 
a 20. §. szerint ugyanabban a törvényhatóságban kivetett 
legalacsonyabb évi járulék egy kataszteri holdra eső össze
gének háromszorosa.

22. §.

A közigazgatási bizottságnak az évi járulékok kive
tése tárgyában hozott határozata ellen, továbbá a kivetett 
járulékok beszedésénél és behajtásánál követett eljárás 
ellen, a közigazgatási bírósághoz panasznak van helye.
A panasz a határozat végrehajtását nem függeszti fel.

23. §.

A véderők és kopár területek birtokosait a földmive
lésügyi minister, a közigazgatási bizottság meghallgatása 
után, a kivetett évi járulék megfizetésének kötelezettsége 
alól meghatározott időre részben, vagy — kivételes indokok 
alapján — egészben felmentheti. Az ekként elengedett évi 
járulékok a 19. §.. szerint megállapított évi átalányból leszá- 
mittatnak.

24. §.

Az évi járulékok a közadók módjára hajtatnak be.
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MÁSODIK CZIM.

A közbirtokosságok és a volt úrbéresek 
osztatlan tulajdonában lévő, közösen 
használt erdők és kopár területek gaz

dasági ügyvitelének szabályozásáról.

25. §.
A közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulaj

donában levő, közösen használt erdők és kopár területek 
gazdasági ügyeit, a jelen törvény értelmében készült sza
bályzat szerint, a közös birtokosok gyűlése intézi.

A közös birtokosok gyűlésének határozatait a közös 
birtokosok által választott elnök és végrehajtó közegek 
(választmány, erdőgazda, pénztárnok stb.) hajtják végre.

A közös birtokosok gyűlésének jogában áll a jelen 
törvényben meghatározott hatáskörének egy részét a sza
bályzatban az elnökre és a végrehajtó közegekre bízni.

26. §.
A közös birtokosok gyűlését a bírósággal, a közigaz

gatási hatósággal és, a mennyiben a közösen használt erdő 
és kopár terület állami kezelés alatt van, a m. kir. állami 
erdőhivatallal szemben az elnök képviseli. Kivételes esetek
ben a közös birtokosok képviseletével e végből választott 
külön közös meghatalmazott is megbízható.

27. §.
A közös birtokosok gyűlését az elnök hivja össze.
Összehívandó a szabályzatban meghatározott időben 

s azonkívül valahányszor az összehívásnak szüksége beáll, 
vagy a közös birtokosoknak fejenkint számított egytized 
része, az ok bejelentésével, kívánja.

A gyűlés napja a tárgyalás alá kerülő ügyek kitünte
tésével legalább 15 nappal előre kihirdetés által közhírré 
teendő.



A jelen törvény értelmében készült szabályzat meg
állapíthatja, hogy a közhírré tétel a kihirdetésen kivül más 
módon is történjék.

A gyűlést az elnök vezeti, kivéve azt az esetet, ha a 
közigazgatási bizottság kiküldöttje jelen van; ebben az eset
ten  a gyűlést a közigazgatási bizottság kiküldöttje vezeti.

A gyűlés határozatait az elnök mondja ki s ő gon
doskodik arról, hogy a határozatok kihirdettessenek és 
végrehajtassanak.

A hatósági határozatok végrehajtása iránt a gyűlés 
hatáskörébe nem utalt intézkedéseket az elnök teszi meg.

28. §.

A gyűlésen szavazásra a tényleges birtokosok jogo
sultak.

A határozatok hozatalánál, a mennyiben a jelen tör
vény másként nem intézkedik, a közös birtokosoknak az 
arányrészek szerint számított többsége dönt.

A gyűlésen meg nem jelentek úgy tekintendők, mint 
a kik a jelenlevők többségének határozatához hozzájárultak.

Fontosabb esetekben a közös birtokosoknak fejenkint 
számított egynegyed része a határozat hozatalának felfüg
gesztését kívánhatja, és a gyűlés vezetésére kivételesen 
hatósági kiküldöttet kérhet.

A mennyiben a közös birtokosok tulajdonát képező 
erdő és kopár terület állami kezelés alatt áll, a közös bir
tokosok gyűlésén a m. kir. állami erdőhivatal közegei is 
részt vehetnek, de szavazati joggal nem bírnak.

29. §.

A szavazásra jogosultakról, az arányrészek kitünteté
sével, jegj'zék vezetendő.

Ha az arányrészek egyáltalában meg nem állapíthatók^ 
a jogosultak fejenkint egyenlő arányban gyakorolják sza
vazati jogukat mindaddig, mig a jogosultság aránya biróilag 
meg nem állapittatik.



141

Ha valakinek a közös erdő és kopár terület használa
tához való joga vagy jogosultságának aránya kétséges, 
addig, a inig a vitás kérdés biróilag eldöntetik, az illetőnek 
a szavazásra jogosultak jegyzékébe való felvétele felett a 
közös birtokosok gyűlése határoz.

Ennek a határozatnak a meghozatalában az érdekelt 
szavazatával részt nem vehet.

30. §.

A közös birtokosok gyűlésének jelen törvényben meg
határozott hatásköre a közösen használt erdők és kopár 
területek állagának elidegenítésére, egyénenkint való felosz
tására és megterhelésére nem terjed ki.

Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt, hogy a 
közös birtokosok gyűlése a határjelek kijavítása és kiigazí
tása körül felmerülő - vitás kérdések elintézése végett a 
szükséges intézkedéseket megtehesse.

31. §•

A közösen használt erdők és kopár területek jöve
delme, a mennyiben az a gazdasági üzemterv szerint kihasz
nálható terményekből és egyéb rendes haszonvételekből 
származott, a közös terhek és költségek fedezése után a 
jogosultak között a jogosultság arányában felosztandó.

Ha azonban a közösen használt erdőkben és kopár 
területeken a gazdasági üzemtervtől eltérő rendkívüli hasz
nálatok gyakoroltattak, a földmiveléstigyi minister elren
delheti, hogy a rendkívüli használatból befolyó jövedelem
ből a közös terhek és költségek fedezésére szükséges összeg 
gyümölcsözőleg helyeztessék el, a jövedelemnek ezen felül 
megmaradó része pedig annyi évre felosztva használtassák 
fel a jelen szakasz első bekezdésében meghatározott ezélrar 
a hány évi rendes használatnak a rendkívüli használat meg
felelt; — vagy pedig hogy a rendkívüli használatból befolyó 
jövedelem gazdasági beruházásokra, ingatlan birtok vásár
lására, vagy adósságok törlesztésére fordittassék.
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32 . §.
Ha a közösen használt erdők és kopár területek jöve

delméből a közös terheket és költségeket nem lehet fedezni, 
«a közös birtokosok gyűlése a közös terhek és költségek 
fedezésére járulékot vethet ki. vagy pedig a közös munká
val teljesithető gazdasági teendőknek természetben való 
lerovását határozhatja el.

33. §.
A kivetett járulékok a közadók módjára szedetnek, 

illetőleg hajtatnak b e ; de külön számolandók el és a közös 
birtokosok pénztárának szolgáltatandók át; a közös birtoko
sok gyűlésének azonban jogában áll a járulékokat saját 
végrehajtó közegei által is beszedetni.

A természetben lerovandó közös munkát a közös bir
tokosok a jogosultság arányában teljesitik. A közös munka 
a közös birtokosok gyűlése által meghatározandó pénzérték
ben megváltható, illetőleg a munka nem teljesítése esetében 
annak pénzértéke a járulékok módjára behajtható.

34 . §.
A közös birtokosok határozata szerint eladás utján 

'értékesítendő fatermékek mennyisége és értéke, a mennyi
ben az erdő állami kezelés alatt van, a m. kir. állami erdő
hivatal becslése alapján, más esetekben pedig az erdő keze
lésével megbízott erdőtiszt becslése alapján, az eladás előtt 
pontosan megállapítandó, és szintén az eladás előtt meg- 
határozandók az értékesítés egyéb feltételei is.

35. §.
A jelen törvény értelmében alkotott szabályzat meg

állapíthatja, hogy a helybeli lakosság fogyasztására szánt 
fatermékek, kis részletekben, árszabály szerint értékesít
tessenek.

Az árszabályt a m. kir. állami erdőhivatal, illetőleg a 
kezeléssel megbízott erdőtiszt javaslata alapján, évről-évre. 
a közös birtokosok gyűlése állapítja meg.
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Az eladásra szánt fatermékeknek az a része, mely a 
35. §-ban megállapított módon nem értékesíthető, nyilvános 
árverésen, adandó el.

Kivételnek csak akkor van helye, ha valamely más 
értékesitési mód alkalmazását a szavazásra jogosult összes 
közös birtokosoknak legalább háromnegyed része határozza el.

Ennél a határozatnál a szavazatok fejenkint számít
tatnak, a háromnegyed rész többségbe pedig a távollevők 
szavazatai nem tudhatok be.

2.000 koronánál nagyobb becsértéket képviselő fakészlet 
nyilvános árverésen kívül csak a közigazgatási bizottság 
jóváhagyásával adható el.

37. §.
Az árverési és szerződési feltételeknek és ezek kihir

detése módjának megállapításában, a kihirdetés végrehaj
tásának ellenőrzésében és az árverésen a közigazgatási 
bizottság kiküldöttje is közreműködhetik, ha pedig a szava
zásra jogosult összes közös birtokosoknak fejenkint számítva 
legalább egynegyed része kívánja, közreműködni tartozik.

Az árverés napja és feltételei legalább 15 nappal előre 
kihirdetendők.

38. §.
Ha a becsérték az első árverésen nem éretik el, máso

dik árverés hirdetendő s csak akkor, ha a becsérték a 
második árverésen sem éretik el, fogadható el a becsér
téknél kisebb ajánlat. Ha a becsérték 2.000 koronát meg
haladott, a becsértéknél kisebb ajánlatot a közös birtokosok 
gyűlése csak a jelenlevő szavazásra jogosult közös birtoko
sok szavazatának háromnegyed részével fogadhat el. Ennél 
a határozatnál a szavazatok és a többség a 36. §. harmadik 
bekezdése szerint számítandók.

39. §.
Ha a becsérték 2.000 koronánál nagyobb, a közÖ3 

birtokosok kötelesek az árverési hirdetményt, melybe min-



delikor felveendő, hogy utóajánlatok egyátalában nem fogad
tatnak el, a közigazgatási bizottságnak beterjeszteni; a köz- 
igazgatási bizottságnak pedig jogában áll az árverést meg
előzőleg, vagy az árverés után nyolez napon belül elren
delni, hogy az árverésre vonatkozó iratok az árverés befe
jezése után, az árverési eljárás hivatalból való felülvizsgá
lása végett hozzá beterjesztessenek. A közigazgatási bizottság 
az árverési eljárás felülvizsgálása alapján hozott határozatát 
az iratok beterjesztésétől számított 30 napon belül a közös 
birtokosok gyűlésével közölni tartozik; ha ez alatt az idő 
alatt a közigazgatási bizottság nem intézkedik, az árverés 
következtében szükséges további intézkedések megtehetők.

40. §.
Az elnököt és a 25. §-ban említett többi közegeket a 

közös birtokosok, a 27. §. értelmében összehívott gyűlésen, 
a határozatok hozatalára megszabott módon választják. 
A megválasztott elnök 8 nap alatt a közigazgatási bizott- 
ságnak be j elentend ő.

Ha a közös birtokosok az elnököt és a 25. §-ban emlí
tett közegeket megválasztani és az elnököt bejelenteni elmu
lasztják, a közigazgatási bizottság a közös birtokosokat a 
választás megejtése végett gyűlésre hívja össze; ha pedig 
a választás ekkor sem sikerül, elnökül és végrehajtó köze
gekül, a szabályzatban megállapított hatáskörrel, ideiglene
sen, arra alkalmas közös birtokosokat, vagy szükség esetében 
a közös birtokosok körén kívül álló más alkalmas egyéneket 
rendel ki.

41. §.
Ha a közös birtokosok az elnök által összehívott gyű

lésen meg nem jelennek, vagy a tárgyalásra kitűzött ügyek
ben határozatot nem hoznak, vagy ha a közigazgatási 
bizottság jogerőre emelkedett határozatainak végrehajtása 
iránt a gyűlés hatáskörébe tartozó intézkedéseket meg nem 
teszik, a közigazgatási bizottságnak jogában áll a gyűlés 
hatáskörét ideiglenesen az elnökre ruházni.
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42. §.
Ha az elnök a 25., 26., 27. és 41. §-okban meghatá

rozott kötelességeit nem teljesiti, a közigazgatási bizottság
nak jogában áll öt tisztétől elmozdítani és a közös birtoko
sok gyűlését uj elnök választására felhívni.

43. §.

A közös birtokosok, addig is, a mig a végleges szer
vezkedés megtörténhetik (48. §.), kötelesek a jelen törvény 
életbelépésétől számított két hónap alatt elnököt választani, 
vagy a mennyiben elnökük már van, azt a jelen törvény
ben meghatározott elnöki hatáskör gyakorlására meghatal
mazni, és a megválasztott, illetőleg meghatalmazott elnököt 
a közigazgatási bizottságnak bejelenteni.

Ha a közös birtokosok ennek a kötelességüknek eleget 
nem tesznek, a 40. §. második bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezmények állanak be.

44. §.

A 25. §-ban említett szabályzatot a közös birtokosok 
a 27. §. értelmében összehívott gyűlésen, a határozatok 
hozatalára megszabott módon állapítják meg.

A szabályzatban az erdő és kopár terület szabatos 
megjelölésén kívül meg kell állapítani:

a) a közös birtokosok gyűlésének székhelyét, szervezetét 
és hatáskörét;

5) az elnök hatáskörét;
c) a közös birtokosok határozatainak végrehajtására 

hivatott közegek jogait és kötelességeit;
d) az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának 

módját és feltételeit, valamint az alkalmazottak szolgálati 
utasítását;

é) azokat a rendszabályokat, a melyek a jelen §. 5), 
c) és d) pontjaiban felsoroltak ellen kötelességmulasztás, 
vagy szabálytalan eljárás esetében az ügyvitel akadálytalan 
menetének biztosítása végett alkalmazandók;

10
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f) az erdei termékek és más haszonvételek értékesíté
sének szabályait;

g) a közös költségek kivetésének és beszedésének módját;
h) az anyag- és pénzkezelés szabályait;
i) az erdei haszonvételek természetben való gyakor

lásának és a készpénzben befolyó jövedelem felosztásának 
szabályait.

A szabályzatnak ezek az intézkedései a 25—43. §-ok- 
ban foglalt rendelkezésektől nem térhetnek el.

45. §.
A közös birtokosok kötelesek a jelen törvény életbe

lépésétől számított egy éven belül a szavazásra jogosultak 
jegyzékét összeállítani és a szabályzatot megállapítani, s a 
jegyzéket két példányban, a szabályzatot pedig három pél
dányban a közigazgatási bizottsághoz beterjeszteni.

A jegyzék összeállításánál és a szabályzat megállapí
tásánál a közigazgatási bizottság kiküldöttje is közremű
ködik.

46. §.
A szavazásra jogosultak beterjesztett jegyzékét a köz- 

igazgatási bizottság csak a netalán beadott panaszokra való 
tekintettel veszi bírálat alá. Panasz esetében a vitás kér
dést az eddigi gyakorlatnak megfelelően dönti el, s ehhez 
a határozatához képest a netalán szükséges kiigazításokat 
a jegyzék mindkét példányán megteszi.

A szabályzatot a közigazgatási bizottság, a m. kir. 
állami erdőhivatal és a kir. erdőfelügyelőség meghallgatá
sával, saját véleménye kíséretében a földmivelésügyi minis- 
terhez terjeszti fel.

A földmivelésügyi minister a felterjesztett szabályzat
nak törvénybe, vagy rendeletbe ütköző intézkedéseit meg
változtatja; más hiányok esetében pedig, záros határidő 
kitűzésével, a szabályzat módosítását, vagy uj szabályzat 
készítését rendelheti el.

A változatlanul hagyott, vagy kiigazított jegyzéknek és 
a földmivelésügyi minister által jóváhagyott szabályzatnak
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egyik példányát a közigazgatási bizottság visszatartja, másik 
példányát pedig az elnöknek leküldi.

47. §.
Ha a közös birtokosok a szavazásra jogosultak jegy

zékét, vagy a szabályzatot a 45. §-ban meghatározott, ille
tőleg a földmivelésügyi minister által a 46. §. alapján kitű
zött határidőn belül be nem terjesztik, a szavazásra jogosultak 
jegyzékének összeállítása iránt ideiglenesen a közigazgatási 
bizottság intézkedik, a szabályzatot pedig, a közigazgatási 
bizottság javaslata alapján, ideiglenesen a földmivelésügyi 
minister állapítja meg.

48. §.
A szavazásra jogosultak jegyzéke és a jóváhagyott, 

illetőleg megállapított szabályzat, a földmivelésügyi minis- 
ternek a jóváhagyásra vonatkozó határozatával együtt, a 
leérkezéstől számított 15 napon belül kihirdetendő. Ha a 
földmivelésügyi ministernek a szabályzat jóváhagyására, 
illetőleg megállapítására vonatkozó határozata ellen 15 napon 
belül panasz nem adatik be, vagy ha a netalán beadott 
panasz elintézést nyert, a szabályzat 30 napon belül a közös 
birtokosoknak e végből összehívott gyűlésén életbe léptetendő.

A szabályzat életbeléptetésével a 43. §. szerint beje
lentett, illetőleg kirendelt elnök és a közös birtokosok által 
addig alkalmazott végrehajtó közegek működése megszűnik, 
s a közös birtokosok kötelesek a szabályzat életbeléptetése 
végett összehívott gyűlésen elnököt és végrehajtó közegeket 
választani és a végleges szervezkedés tekintetében szüksé
ges egyéb intézkedéseket is megtenni.

Ha a közös birtokosok a jelen §. második bekezdésében 
említett kötelességüknek eleget nem tesznek, a 40. §. máso
dik bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények álla
nak be.

49. §.
A telekkönyvben fel kell jegyezni, hogy a 25. §. ha

tálya alá tartozó erdő és kopár terület közös használatát a 
jelen törvény értelmében alkotott szabályzat rendezi.

10:
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A közigazgatási bizottság a szabályzatnak egy hiteles 
példányát, a 46. §. utolsó bekezdésében említett intézkedé
sével egyidejűleg, telekkönyvi feljegj^zés végett a telek
könyvi hatóságnak hivatalból megküldi.

A telekkönyvi feljegyzés és a feljegyzés törlése tár
gyában követendő eljárást az igazságügyi minister rende
letileg szabályozza.

50. §.

A jóváhagyott, illetőleg megállapított szabályzatnak 
módosítására, vagy egészen új szabályzattal való helyette
sítésére a 44. §-t kell alkalmazni, és a módosított, illetőleg 
az új szabályzatot három példányban be kell terjeszteni 
a közigazgatási bizottsághoz, mely a 46. §-nak a szabály
zatra vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

A közigazgatási bizottság a módosított, illetőleg az 
új szabályzatnak egy hiteles példányát, a telekkönyvi okirat- 
gyüjteményben való elhelyezés végett, a telekkönyvi ható
ságnak hivatalból megküldi.

5 1 . §•

Ha a jóváhagyott, illetőleg megállapított szabályzat 
a 25. §. hatálya alá tartozó valamely erdőre, vagy kopár 
területre akár azért, mert a közös birtokosok később 
szerezték, akár más oknál fogva nem terjed ki, a közös 
birtokosok kötelesek a közigazgatási bizottság által kitűzött 
záros határidő alatt az ilyen erdőre, vagy kopár területre 
a szabályzat hatályát kiterjeszteni és e részben a köz
igazgatási bizottság utján a földmivelésügyi minister jóvá
hagyását kieszközölni, vagy pedig az 50. §. első bekez
désében foglalt rendelkezések megtartása mellett külön 
szabályzatot alkotni.

Ha a közös birtokosok a jelen §-ban meghatározott 
kötelességüknek eleget nem tesznek, a szabályzat kiter
jesztése, illetőleg az új szabályzat megállapítása iránt, a 
közigazgatási bizottság meghallgatásával, a földmivelésügyi 
minister intézkedik.
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A 49. §. rendelkezéseit a jelen §. eseteiben megfelelően 
kell alkalmazni.

52. §.
A közigazgatási bizottság kiküldetésekre szükség ese

tében a m. kir. állami erdőhivatal közegeit is igénybe veheti.

53. §.
A hatósági kiküldetések költségei abban az esetben, 

ha a kiküldetés a közös birtokosok kérelmére történt, vagy 
a közös birtokosok mulasztása folytán vált szükségessé, az 
érdekelt közös birtokosokat terhelik és a közadók módjára 
hajtatnak be.

54. §.
A közös birtokosok gyűlésének határozatai ellen, a 

határozat kihirdetésétől számított 15 nap alatt, a közigaz
gatási bizottsághoz panasznak van helye.

Panaszszal élhet minden érdekelt fél és a közös birto
kosok gyűlésének elnöke, habár nincs is érdekelve.

A közös birtokosok gyűlésének határozata ellen emelt 
panasz egymagában nem akadályozza a határozat végre
hajtását, de a közigazgatási bizottság olyan esetekben, midőn 
a panasz érdemében azonnal nem határozhat, a megtáma
dott határozat végrehajtását előzetes intézkedéssel meg
tilthatja.

A kiküldetések iiánti hatósági rendelkezések panaszszal 
meg nem támadhatók. A kiküldött eljárása ellen azonban a 
közigazgatási bizottsághoz panasznak van helye.

A közigazgatási bizottság határozatai ellen, továbbá 
a földmivelésügyi ministernek a 31., 46., 47. és 51. §-okban 
említett határozatai ellen a közigazgatási bírósághoz panasz
nak van helye.

55. §.
Azok a közös birtokosok, a kiknek a jelen törvény 

hatályba léptekor még nem volt a 25. §. hatálya alá tartozó 
erdejük vagy kopár területük, és csak később jutnak ilyen 
erdő vagy kopár terület birtokába, szintén kötelesek a 
25—54. §-okhoz alkalmazkodni, de reájuk nézve azokat a
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határidőket melyek az idézett §-ok értelmében a jelen 
törvény hatályba léptétől számítandók, a közigazgatási 
bizottság által hozzájuk intézett felszólítástól kell számítani.

56. §.
Ha a 25. §. hatálya alá tartozó valamely erdő vagy 

kopár terület két vagy több törvényhatóság területén fek
szik, a földmivelésügyi minister határozza meg azt, hogy a 
jelen törvény «Második czim»-ében említett közigazgatási 
teendőket melyik törvényhatóság közigazgatási bizottsága 
teljesítse.

HARMADIK CZIM.

Záróhatározatok.
57. §.

Az 1. és 2. §-okban említett erdők és kopár területek 
állami kezelése iránt a birtokosok és a földmivelésügyi 
minister között, illetőleg a birtokosok nevében a törvény- 
hatóságok és a földmivelésügyi minister között létrejött 
szérződések határozatai helyébe a jelen törvény rendel
kezései lépnek.

58. §.
A jelen törvény életbe lépése előtt az 1. és 2. §-okban 

említett erdők és kopár területek kezelésére szervezett 
erdőtiszti intézmények a m. kir. állami erdőhivatalok szer
vezésével megszűnnek. A megszüntetett erdőtiszti intéz
ményeknél az 1879. évi XXXI. törvényczikk 36. §-ában 
megszabott minősítéssel alkalmazott személyzetnek megfelelő 
alkalmazásáról, vág}' végellátásáról az állam gondoskodik.

59. §.
Olyan kis-, vág}' nagyközségnek és vagyonközségnek. 

melynek az 1. §. a) pontja értelmében állami kezelésbe 
adandó területe legalább 5.000 kát. hold terjedelemmel bir, 
jogában áll a jelen törvény életbe lépésétől számított hat 
hónapon belül, illetőleg ennek az időnek letelte után, a 7. §.
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második bekezdésében megbatározott időpontokig a föld- 
mivelésügyi ministerhez Írásban folyamodni az iránt, hogy 
erdejét és kopár területét az állami erdőhivatal helyett saját 
erdőtisztje által kezeltethesse.

A földraivelésügyi minister az ekként kért engedélyt, 
a közigazgatási bizottság meghallgatása után, a belügyi 
ministerrel egyetértésben adja meg, de csak abban az 
esetben, ha az illető erdő jövedelmezőségét a külön erdő
tiszt tartásával járó költségek állandó fedezhetése szem
pontjából megfelelőnek és a kért külön kezelés sikerét egyéb 
tekintetben is kellőleg biztosítottnak találja.

A földmivelésügyi minister engedélye alapján külön 
erdőtiszt által kezelt erdő és kopár terület kezelését a m. kir. 
állami erdőhivatal évenkint megvizsgálni, és tapasztalatairól 
a földmivelésügyi ministernek jelentést tenni köteles.

A földmivelésügyi minister, ha arról győződik meg, 
hogy a kezelés az ilyen erdőkben és kopár területeken a 
czélszerü erdőgazdaság követelményeinek nem felel meg, 
a külön erdőtiszt tartására adott engedélyt a belügyi 
ministerrel egyetértésben visszavonhatja és az erdőnek és 
kopár területnek az állam kezelésébe való átadását rendel
heti el.

A jelen §-ban a kis-, vagy nagyközségeknek és vagyon- 
községeknek nyújtott kedvezmény által sem az ebben a 
törvényben, sem az 1879. évi XXXI. törvényczikkben foglalt 
rendelkezések nem érintetnek.

60. §.
A jelen törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos 

beadványok és iratok bélyeg- és illetékmentesek. Ez a bélyeg- 
és illetékmentesség nem terjed ki a közös birtokosok és 
alkalmazottaik és más harmadik személyek közt létrejött 
jogügyletekre és a fatermékek nyilvános árverésénél felvett 
árverési jegyzőkönyvekre.

61. §.
A közigazgatási bizottságnak a jelen törvényben meg

állapított hatáskörét, az 54. §. első, harmadik és negyedik
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bekezdésében említett ügyeket kivéve, az 1879. évi XXXI. 
törvényczikk 26. §-ában említett háromtagú albizottság 
gyakorolja.

Az 54. §. első, harmadik és negyedik bekezdésében 
említett ügyekben, az előbbi bekezdésben említett albizottság 
meghallgatásával, maga a közigazgatási bizottság határoz.

A jelen §. első bekezdése szerint az ott említett 
albizottság hatásköréhez tartozó, de halasztást nem tűrő 
egyes esetekben, az albizottság előadójának meghallga
tásával, az albizottság elnöke vagy helyettese saját felelős
ségére intézkedik, de intézkedését és azt, hogy miért nem 
tartotta az ülést bevárhatónak, a legközelebbi ülésnek be
jelenteni tartozik.

62. §.
A földmivelésügyi minister felhatalmaztatik, hogy a 

jelen törvény végrehajtására vonatkozó rendeleteket kiad
hassa, azokat módosíthassa, vagy hatályon kívül helyezhesse.

68. § .

Jelen törvény az 1890. évi XIX. törvényczikk hatályát 
nem érinti.

64. §.
Fiume városát és kerületét illetőleg felhatalmaztatik 

a földmivelésügyi minister, hogy a jelen törvényt az ottani 
viszonyoknak megfelelőleg léptesse hatályba.

65. §.
Jelen törvény végrehajtásával a földmivelésügyi, bel

ügyi és igazságügyi ministerek bízatnak meg.

66. §.

Jelen törvény életbe lépésének idejét a földmivelésügyi 
minister rendelettel állapítja meg.



Betiisoros tárgyin uta tó.
(Minden tárgynál az illető §. száma és alap [oldal] száma van kimutatva.)

Alakuló gyűlés a jegyzek és sza
bályzat megállapítása végett hiva- 
tik össze; s ennek első tárgyát 
az arányrészek megállapítása ké
pezi. 151. §. 15— 1G.

— összehívására vonatkozó szándék 
a közig. érd. bizottsághoz előre 
bejelentendő. 215. §. 51 — 52.

— idejének kitűzése és a kiküldött 
kirendelése iránt a közig. érd. 
bizottság elnöke is intézkedhetik. 
216. §. 52.
megtartásánál a közig. érd. bizott
sági kiküldött teendői. 220—231. §. 
5 7 -6 2 .

-• összehívásakor a tagok figyelniez- 
tetendők, hogy a szabályzat meg
állapításában csak azok vehetnek 
részt, a kik a jegyzékbe fel
vétettek. 225. §. 59—60.

— jegyzőkönyvének vezetésével alkal
mas közeg bízandó meg. 228. §. 61.

— ha feladatát nem teljesíti, a ki
küldött által feloszlatható. 231. §. 62.

Albizottság 1. közigazgatási erdészeti- 
bizottság.

Alkalmazottak alatt az előkezelésnél 
és őrzésnél külön alkalmazott sze
mélyzet értendő. 208. §. 48—49.

— félfogadásának módja,valamint szol
gálati és fegyelmi szabályai a sza
bályzatba felveendők. 205. §.d) ése)

pont 47.; kivéve az állami kezelés 
alatt álló erdőknél és kopár terüle
teknél alkalmazottakat. 208. §. 
4 8 -4 9 .

A n ya g- és pénzkezelés szabályait 
a gyűlés a szabályzatban álla
pítja meg. 205. §. h) pont 47.

—  szabályainak megállapításánál kö
vetendő eljárás. 210. §. 49—50.

Arány számok kifejezésének módja.
155. §- 19—20.

Arányrészek szerint számított többség 
— a megszabott kivételes esetek
től eltekintve — a határozathoza
talnál dönt 146. §. 11.

—  kitüntetésével a szavazásra jogosul
takról jegyzék  vezetendő 147. §. 11.

—  meg állapitásá nád követendő eljárás : 
volt úrbéreseknél 152. §. 16—18., 
közbirtokosságoknál 153. §. 18.

—  megállapításánál a vitás kérdések
ben való eljárás 147. §. 11; 154. 
§. 18—19.

— kifejezésének módja 155. §. 19—20.
—  összeszámításának és a többség 

megállapításának módja 158. §. 
2 2 -2 3 .

— ha meg nem állapíthatók 160. §. 24.
—  megállapításánál a m kir. állami 

erdőhivatalok (erdőgondnokságok) 
közreműködése 219. §. 57.

—  felvételénél, letárgyalásánál és meg
állapításánál követendő eljárás (az
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alakuló gyűlésen.) 220—224. §-ok 
57—59.

Állami erdöliivatalok 1. ni. kir. ál
lami erdőhivatalok.

Árszabály szerinti értékest és 184. §. 38.
—  megállapításának módja 184. §. 38., 

185. §. 38.
Árverés 1. nyilvános árverés.

Árverési hirdetmény beterjesztése 
(2000 koronánál nagyobb becsér
ték esetében) 192. §. 41.

Árverési iratok beterjesztése (a közig, 
érd. bizottsághoz) 192. §. 41.

—  megvizsgálása (a közig. érd. bizott
ságnál) 193. §. 41—42.

Árverési jegyzőkönyvek bélyegköte
lesek 251. §. 70.

Beadványok és iratok bélyeg-és ille
tékmentessége. 251. §. 70.

Becsérték meghatározása (az eladás 
előtt) 183. §. 37—38.

—  ha 2000 koronánál nagyobb, ak
kor az eljárás. 186. §. 38—39., 
192. §. 41.

— ha a 2-ik árverésen sem éretik el, 
leszállítható. 191. §. 40—41.

Bélyeg- és illetékmentesség kiter
jesztése. 251. §. 70.

Biró 1. községi bíró.
Bizottság 1. közigazgatási erdészeti 

bizottság.

Bizottság a gyűlés kebeléből ki
küldhető : az arányrészek terveze
tének összeállitása végett; 220. §. 
57 -58 .

— a jegyzékben levő hiányok felderí
tése végett; 222. §. 58—59.

—  a szabályzat-tervezet módosított pont
jainak szövegezése végett. 226. §.
60 -6 1 .

Eladás 1. fa-eladás.
Elölj áróság 1. községi elöljáróság.

Elnök neve és lakhelye a nyilván
tartásban (X. minta, 72 73. oldal) 
kimutatandó. 132. §. c) pontja. 5.

— a szabályzatban megbízható a gyű
lés hatáskörének egy részével. 
138. §. 8., 164. §. 25 -26 .

—  végrehajtja a gyűlés határozatait. 
138. §. 8.

—  képviseli a gyűlést a bírósággal és 
hatóságokkal szemben. 139. §. 8.

— a közös birtokosok körén kívül 
álló egyének közül is választható. 
142. §. 9.

— hívja össze a gyűlést. 145. §. 10.
—  vezeti a gyűlést (ha közigazgatási 

kiküldött nincs jelen). 145. §. 10.
— kimondja, kihirdeti és végrehajtja 

a gyűlés határozatait. 145. §. 10.
— intézkedik a gyűlés hatáskörébe 

nem utalt hatósági határozatok vég
rehajtása iránt. 145. §. 10.

—  jogainak és kötelességeinek szabá
lyozása. 150. §. 14.

— a gyűlésen a kérdést úgy teszi fel, 
hogy igennel vagy nemmel lehes
sen felelni. 158. §. 22—23.

—  a kisebbséget megkérdezi, hogy a 
többséget elismeri-e vagy szava
zást kér? 158. §. 22—23.

— választása. 159. §. 23 — 24., 195. §. 
43., 196. §. 43.

—  a kivetési lajstromot (XI. és XII. 
minta. 74. és 75. old.) aláírni tar
tozik. 174. §. 31.

— a hátraléki kimutatást (XIII. minta, 
76. old.) a gyűlés nevében aláírja.
177. §. 32.

— a hátraléki kimutatást kiadja.
178. §. 38.

—  a beszállított hátralékok sommás 
nyugtáját a áírja. 179- §. 33.

— az árszabályra vonatkozó javaslat 
elkészítése iránt a m. kir. állami 
erdőhivatalt (erdőgondnokságot) 30



nappal a gyűlés összehívása előtt 
megkeresi. 185. §. 88.

Elnök teendője értékesítésnél. 190. §. 
40.

— a megválasztás után 8 nap alatt 
a közig. érd. bizottságnak bejelen

tendő. 195. §. 43.
—  hatáskörét a szabályzat Írja elő. 

205. §. b) pont 47.
— hivatalból való kirendelése. 195. §.

43., 236. §. 6 4 -6 5 .
—  megbízatása (ha hivatalból volt ki

rendelve) a szabályszerű válasz
tás által megszűnik. 197., §. 43—44. 
236. §. 64—65.

— gyűlési (<kivételes) hatáskörének meg
szűnése 200. §. 45.

—  kötelességeinek nem teljesítése eseté
ben elmozdítható. (a közig. érd. 
bizottság által) 201. §. 45.

— kötelességei alatt mik értendők ?
202. §. 45—46.

—  választására vagy meghatalmazá
sára és bejelentésére határidő.
203. §. 46., 204. §. 46.

— a jegyzék  és szabályzat tervezetét az 
alakuló gyűlés összehívása előtt 
elkészíti. 217. §. 52—53

— az alakuló gyűlés összehívásakor a 
tagokat figyelmezteti, hogy a sza
bályzat megállapításában csak a 
jegyzékbe vett egyének vehetnek 
részt. 225. §. 59—60.

—  a gyűlés jegyzőkönyvét, valamint 
a jegyzék és szabályzat tisztáza- 
tait aláírja. 228. §. 61.

— a jegyzék és szabályzat 1— 1 tisz
tázott példányát közszemlére teszi 
s erről az érdekelteket értesiti. 
229. § 6 1 -6 2 .

— a jegyzék és szabályzat tisztázott 
példányait és a jegyzőkönyvet kihir
detés után a közig. érd. bizott
sághoz terjeszti. 230. §. 62.

Elnök választása a végleges szervez
kedés alkalmával. 236. §. 64—65.

—  intézkedik a jóváhagyott jegyzék és 
szabályzat kihirdetése és a szer
vezkedő gyűlés összehívása iránt. 
237. §. 65.

Erdészeti bizottság 1. közigazgatási 
erdészeti bizottság.

Erdöfelügyelöségek 1. kir. erdőfel- 
ü'iy elő ségek.

Erdögazda is képviselheti a birto
kosokat a m. kir. állami erdőhi
vatallal szemben. 144. §. 9 — 10.

— ellenőrzi a közös munkát; kive
tési lajstromban nyilvántartja an
nak teljesítését 176. §. 31—32.

Erdögondnokságük 1. m. kir, járási 
erdőgondnokságok.

Erdöhivatalok 1. m. kir. állami erdő- 
hivatalok.

Erdők és kopár területek felsoro
lása, a melyek az 1898. évi XIX. 
t.-cz. «Második czim»-ének hatálya 
alá tartoznak. 128.§. 3—4., 129. §. 
4 -5 . ,  130. §. 5.

Erdőörök és erdőszolgák szolgálati 
utasítása. 205. §. d) pont 47., 208., 
4 8 -4 9 .

Erdősítési terv 1. gazdasági terv.
Érték 1. becsérték.

Értékesítés módjának megállapí
tása. 182. §. 37., 183. § .37—38.,
184. §. 38., 186. §. 3 8 -3 9 ., 189. §. 
3 9 -4 0 ., 190. §. 40., 191. §. 4 0 -4 1 . 
és 192. §. 41.

— módját és feltételeit, rendkívüli hasz
nálatoknál, a, földmivelésügyi mi
nister megszabhatja. 188. §. 39.

Eaeladás módját és szabályait rendes 
haszonvételeknél a gyűlés, illetőleg 
a szabályzat, állapítja meg. 182. §.
37., 190. §. 40.

— árszabály szerint. 184. §. 38.,
185. §. 38.
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Faeladás nyilvános árverésen 186. §. 
38 -39 .

—  feltételeinek megállapításával a vég
rehajtó közegek is megbízhatók. 
190. §. 40.

— ha nyilvános árverés utján ter
veztetik, a gyűlés összehívása 
előtt a közig. érd. bizottságnak 
bejelentendő. 190. §. 40.

Fatermékek becsértékének megha
tározása. 183. §. 37—38. 

Fatermékek értékesítése általában. 
182. § 37.

— árszabály szerint. 184. §. 38.
185. §. 38.

—  nyilvános árverésen 186. §. 38 — 39., 
190. §. 40.

— nyilvános árverés mellőzésével.
186. §. 38—39., 187. §.39., 190. §.40. 

Fejenkénti szavazás történik a tör
vény 28. §., 29. §., 36. §., 37. §. 
és 38. §-aiban felsorolt esetekben. 
146. §. 11., 147. §, 11., 151. §. 
15 -16 ., 186. §. 38 -39 ., 189. §. 
3 9 -4 0 . és 191. §. 40—41.

—  esetében az igennel és nemmel 
szavazók száma a határozatban 
kitüntetendő. 161. §. 24.

«Felhívás» a végleges szervezkedés 
tárgyában. (XV. minta.) 218. §. 
5 3 -5 7 .

Földmivelésiigyi minister jóváha
gyása szükséges a vitás határok 
kiigazítása tárgyában kötendő 
egyességhez. 167. §. 27.

—  elrendelteti, hogy a rendkívüli 
használat jövedelme miképen hasz- 
náltassék fel. 168. §. 27—28.,
169. §. 28 -29 .

—  erdörendészeti áthágásból származó 
jövedelemnek mikénti felhasználása 
iránt Il-od fokban határoz. 169. §. 
28 -29 .

Földmivelésiigyi minister kikötheti 
a rendkívüli használat értékesítési 
módját és feltételeit. 188. §. 39.

— a felterjesztett szabályzatnak tör
vényellenes intézkedéseit megvál
toztatja vagy záros határidő kitű
zésével uj szabályzat készítését 
rendeli el. 232. §. 62—63.

— a birtokosok mulasztása esetében a 
szabályzatot hivatalból állapítja 
meg. 234. §. 64.

— hivatalból intézkedhetik a sza
bályzat kiterjesztése, illetőleg uj 
szabályzat megállapítása iránt. 
242. §. 67.

—  határozza meg, hogy a két vagy 
több törvényhatóság területén 
fekvő közös birtokra vonatkozó
lag melyik törvényhatóság közig, 
bizottsága illetékes. 250. §. 69.

Gazdasági teendők, melyeknek költ
sége a bevételből nem fedezhető, 
a költségvetésben munka egység
ben is kifejezendők. 173.§. 30—31.

Gazdasági terv jóváhagyására vo
natkozó bizottsági határozat szá
ma és kelte a nyilvántartásban 
feljegyzendő. 132. §. f) pontja. 6.

— szerinti kezelés kötelezettsége a 
128—129. §-okban nem említett 
erdőknél és kopároknál. 130. §. 5-

Gazdasági ügyek alatt mi értendő ? 
140. §. 8.

— a közös birtokosok gyűlése által 
a szabályzat szerint intézendők. 
138. §. 8. 163. §. 25.

Gazdasági ügyviteli szabályzat jóvá
hagyására vonatkozó bizottsági 
határozat száma és kelte a nyil
vántartásban feljegyzendő. 132. §.
h) pont 6.

— a közös birtokosok által állapí
tandó meg. 148. §. 11 — 12.
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Gazdasági ügyviteli szabályzat elő
írja az elnök hatáskörét, jogait és 
kötelességeit. 150. §. 14., 205. §. 
b) pont 47., 206. §. 47.

—  előírja a gyűlés határozatképes
ségéhez megkívántaié legkisebb 
szavazatszámot. 157. §. 21 — 22.

—  előírja a szavazatok összeszámítá
sának és a többség megállapításá
nak egyszerűbb módját; valamint 
a szavazás elrendeléséhez szüksé
ges legkisebb szavazatszámot. 158.§. 
22—23.

— előírja a választás módját és a 
választásnál követendő eljárást. 
159. §. 23 -24 .. 196. §. 43.

—  előírja a haszonvételek értékesíté
sénél követendő eljárást. 182. §.
37., 184. §. 38. 205. §. fj pont
47., 206. §. 47.

—  tartalmazza a terület telekkönyv- 
szerü meghatározását és kiter
jedését. 205. §. 46., 206. §. 47.. 
207. §. 48.

—  tartalmazza az alkalmazottak félfo
gadásának módját, szolgálati utasí
tását és fegyelmi szabályait. 205. §. 
e) pont 47., 208. §. 48—49.

—  előírja a közös terhek és költségek 
kivetésének és lerovásának mód
ját 205. §. g) pont 47., 209. §. 49.

—  megállapítja a kivetési lajstrom 
közhírré tételének módját. 175.§. 31.

.—  részletesen előírja az anyag- és pénz
kezelés szabályait. 205. §. h) pont 
47 , 210 §. 4 9 -5 0 .

—  részlete.'en előírja a haszonvételek 
természetben való gyakorlásának 
és felosztásának módját. 211. §. 50.

— kijelöli a közös munka ellenőrzé
sével megbízandó közeget. 176. §. 
3 1 -3 2 .

—  megállapításában csak a jegyzékbe 
felvett birtokosok vehetnek részt.

151. §. 15- 16., 213. §. 51., 225. §. 
5 9 -6 0 .

Gazdasági ügyviteli szabályzat meg
állapításánál ügyelőmbe kell venni, 
hogy a gyűlés hatásköre a birtok 
állagával való rendelkezésre nem 
terjed ki. 163. §. 25.

— beterjesztésének határideje. 212. §. 
5 0 -5 1 .

— megállapítását a jegyzék ellen be
adott panaszok nem gátolják. 214. 
§. 51.

—  megállapítása a közig. érd. bizott
ság kiküldöttjének közreműködé
sével történik. 215. §. 51—52.

—  tervezetének összeállításánál köve
tendő eljárás. 217. §. 52—53.

— tervezetének, mintája (XVI.) ...78—127.
— tervezetét — állami kezelésnél — 

a m. kir. állami erdőhivatalok 
(erdőgondnokságok) előre elkészí
tik. 219. §. 57.

— megállapításánál követendő eljá
rás. 225-231. §-ok 5 9 -6 2 .

—  letárgyolásánál és felterjesztésénél 
követendő eljárás. 232—233. §-ok 
6 2 -6 4 .

—  hivatalból való megállapítása. 234. §
64., 235. §. 64.

—  kihirdetése és életbeléptetése. 236. § 
6 4 -6 5  , 237. §. 65.

—  jóváhagyásáig és életbeléptetéséig 
a gazdasági ügyek a gyűlés által 
megállapított szabályzat - tervezet 
szerint intézhetők 238. §. 65.

— a telekkönyvben feljegyzendő. 239. §•
66., 240. §. 66.

—  módosításánál, uj szabályzattal 
való helyettesítésénél és kiterjesz
tésénél követendő eljárás. 241. §.
66., 242. §. 67.

Gyűlés intézi a gazdasági ügye,két, a 
jóváhagyott szabályzat szerint. 
138. §. 8., 140. §. 8., 163. §. 25.
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Gyűlés hatáskörének egy részét az 
elnökre és végrehajtó közegekre 
átruházhatja. 138. §. 8., 161. §.
2 5 -  26.

— a végrehajtó közegek számát, teen
dőit szabályzatban állapítja meg. 
111. §. 9.

—  összehívásának ideje és módja. 
115. §. 10., 119. §. 12— 11.

— határoz a szavazásra jogosultak 
jegyzékébe való felvétel felett. 
117. §. 11.

— v°zetése. 150. §. 11.
—  határozatképességére vonatkozó in

tézkedések. 157. §. 21—22.
— lefolyásáról jegyzőkönyv vezetendő. 

162. §. 21.
—  hatásköre a birtok állagával való 

rendelkezésre nem terjed ki. 163. §.
25., 165. §. 26., 166. §. 26 -27 .

—  a vitás határok kiigazítása iránt 
intézkedhetik. 165. §. 26., 166. §.
26— 27., 167. §. 27.

—  a hatásköréből mindazt, a mi a 
161. §-ban idézett törvényszaka
szokban megállapittatott, senkire 
át nem ruházhatja. 161. §. 25—26.

—  állapítja meg számadások alapján 
a felosztandó jövedelem összegét 
169. §. 28—29. az anyag és pénzkeze
lés szabályait. 210. §. 19—50.

—  járulékot vethet ki a közös ter
hek fedezésére és közös munkát 
rendelhet el a gazdasági teen
dőkre. 170. §. 29, 171. §. 29.
172. §. 2 9 -3 0  , 173. §. 30 -31 ., 
177. §. 32.

—  a járulék beszedését saját végre
hajtó közegei által is foganato
síthatja. 171. §. 29.

—  határozhatja meg a kivetési laj
strom meghirdetésének módját. 175. 
§. 31.

Gyűlés állapítja, meg a haszonvételek ér
tékesítési módját a törvény 31—39. 
§-ai szerint. 182. §. 37., 181. §.
38., 190. § 10.

—  a nyilvános árverés mellőzésére az 
engedélyt (2000 kor. becsértéken 
felül) a közig. érd. bizottságtól 
előre kell hogy kieszközölje. 186.§. 
38 -39 ., 187. §. 39.

—  az eladás feltételeinek megállapítá
sával a végrehajtó közegeket is 
megbizhatja. 190. §. 10.

—  értékesítések alkalmával a becsér
téknél kisebb ajánlatot mely eset
ben fogadhat el ? 191. §. 10—11.

— intézkedési joga  értékesítésnél, ha 
a közig, bizottság határozatát 30 
nap alatt nem közli. 192. §. 11.

—  ha a kirendelt elnök és végrehajtó 
közegek megbízatását megszüntetni 
kívánja, ezt a közig. érd. bizott
sághoz bejelenteni tartozik. 197. § 
13 -11 .

— hatáskörének gyakorlása. 198. §.
11., 200. §. 15.

—  tárgya és az eljárás a végleges szer
vezkedés alkalmával 236—237. §-ok
61—65.

— intézi a végleges szervezkedésig is 
a gazdasági ügyeket. 238. §. 65.

Haszonvételek értékesítés módjának 
megállapítása. 182. §. 37.

— természetben való gyakorlása és 
átruházása. 205. §. i. pont. 17., 
211. §. 50.

Haszonvételek jövedelme 1. .jöve
delem.

Határidők 1. a «határidő-mutató»-1 
169—171. oldalon.

Határozatképesség feltételei a gyű
lésre vonatkozólag a szabályzat
ban Írandók elő. 157. §. 21—22.

Határozathozatal módja 156. §.
20 - 21.
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Határozatok kimondása, kihirdetése, 
végrehajtása 145. §. 10.

—  hozatalánál, a kivételektől elte
kintve, (1. 156. §. 20—21.) az

— arányrészek szerinti többség dönt 
146. §. 11.

—  hozatalánál a távollevők számítása 
146. § , 11.

— hozatalának felfüggesztését a bir
tokosok fejenként számított 7 4  ni- 
sze kívánhatja, 146. §. 11.

— hozatalához megkívántaié legkisebb 
szavazatszám a szabályzatban meg
állapítandó. 157. §. 21—22.

—  ellen beadott panasz a gyűlés jegyző
könyvébe felveendő. 162. §., 24.

— hozatala a jegyzék megállapításánál. 
223. §. 59.

—  hozatala a szabályzat megállapítá
sánál. 225. §. 59 — 60.

Hatásköre a gyűlésnek, 1. gyűlés.
— -  az elnöknek, 1 .  elnök.
—  a közigazgatási bizottságnak és er

dészeti bizottságnak, az 1898. évi 
XIX. t.-cz. végrehajtásánál. 252. 
§. 70.

Hatósági határozatok végrehajtása 
iránt rendszerint az elnök intéz
kedik. 1-15. §. 10.

Hatósági kiküldött kérelmezése a 
birtokosok által. 146. §. 11.

Hátralék 1. járulék-hátralék.

Hátraléki kimutatás (XIII. minta
76. old.) készítése, kiadása, a pénz
számadásokhoz való csatolása. 
177 — 179. §-ok. 32—33. és «uta
sítás» 181. §. 3 4 -3 7 .

— az év végéig be nem folyt hátra
lékokról 179. §. 33.

Hirdetés módjának megállapítása ár
veréseknél. 189. §. 39—40.

— módja, a jóváhagyott szabályzat- ’ 
nál 237. §. 65.

Hirdetés módja a gyűlés összehívá
sánál. 145. §. 10, 149. §. 12 -1 4 .

Idegen munkások felett a munkára 
jelentkező közös birtokosok előny
ben részesitendők. 173. §. 30—31.

Ideiglenes gazdasági terv 1. gazda, 
sági terv.

Igazságügyi minister a szabályzat 
telekkönyvi feljegyzésénél követendő 
eljárást rendelettel szabályozza. 
239—24'b §-ok 66.

Járási erdögondnokságok, 1. m. kir. 
jáu’ási erdögondnokságok.

Járulék vethető ki a gyűlés által a kö
zös terhek és költségek fedezésére.
170. §. 29., 181. §., utasítás 34—37.

—  beszedésének és elszámolásának 
módja. 171. § 29., 176. §. 3 1 -3 2 ., 
180. §. 33—34., 181. §. utasítás 
34— 87.

— kivetése. 172. § 29—30., 174. §. 31.
— közadók módjára történő beszedé

sénél és elszámolásánál követendő 
eljárás. «Utasítás». 181. §. 34—37.

Járulék-hátralék behajtásának mód
ja felett a gyűlés határoz. 173. §. 
3 0 -3 1 .

—  lefizetéséig a hátralékostól a ha
szonvételt a gyűlés megvonhatja.
173. §. 3 0 -3 1 .

— a teljes törlesztésig nyilvántar
tandó. 176. §. 31—32.

—  a hátraléki kimutatás (XIII. minta
76. old.j-ban mutatandó ki. 177. 
§• 32.

—  ha év végéig be nem foly, 15 nap 
alatt újabb hátraléki kimutatásba 
foglalandó. 179. §• 33.

Jegyzék,!. szavazásra jogosultak jegy
zéke.

Jegyző, 1 községi jegyző.
Jegyzőkönyv vezetendő a gyűlésről.

| 162. §. 24.
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Jegyzőkönyv vezetése és hitelesítése 
(az alakuló gyűlésen) 228. § .61.

Jogosultak a jövedelemből és haszon
vételekből a jogosultság arányá- 
ban részesitendők. 168. §. 27—28., 
211. §. 50.

Jogosultak jegyzéke 1. szavazásra 
jogosultak jegyzéke.

Jövedelem ha rendes haszonvételek
ből származott, a közös terhek 
fedezése után a jogosultak közt fel
osztandó. 168. §. 27 -28 ., 211. §. 50.

—  ha rendkívüli használatból szárma
zott, a földmivelésügyi minister 
által megszabott módon haszná
landó. 168. §. 27—28.

— felosztható összegét számadások 
alapján a gyűlés állapítja meg. 
169. §. 28 -29 .

— az a része, a mely rendkívüli hasz
nálatból származott, rendkívüli be
vételképen számolandó el. 169. §. 
2 8 -2 9 .

—  ha erdörendészeti áthágás utján 
származott, a közig. érd. bizottság- 
rendelkezése értelmében haszná
landó. 169. §. 28—29.

Képviselettel megbízott neve és lak
helye a nyilvántartásban (X. minta 
72—73. old.) kimutatandó 132. §. 
d. pont, 6 .

— való megbízatás 139. §. 8 .
— járó teendők megosztása. 144. §. 

9 -1 0 .
Kihirdetés 1. hirdetés.
Kiküldetések szükségessége esetében 

a m. kir. állami erdőhivatalok (er
dőgondnokságok) közegei is igénybe 
vehetők 243. §. 67.

—  költségei. 244. §. 67., 245. §. 67 — 6 8 .
— tárgyában kiadott hatósági ren

delkezések panaszszó! meg nem tá
madhatók.  246. §. 6 8 .

Kiküldött 1. közigazgatási erdészeti 
bizottság kiküldöttje — hatósági 
kiküldött.

Kir. erdőfeliigyelöségek teendője a 
nyilvántartás összeállításánál és 
beterjesztésénél. 135. §. 7.

— teendője a változásoknak nyilván
tartásánál. 137. §. 7.
a szabályzatra a közig, bizottság
nak szakvéleményt adnak. 232. §.
62—63.

Kirendelt elnök 1. elnök (195. §., 
197. §., 236. §.)

Kirendelt végrehajtó közegek 1. vég
rehajtó közegek. (195. §., 197. §.)

Kivetési lajstrom (XI. és XII. minta 1. 
74—75. old.) készítése a járulékok
ról és közös munkákról. 174. §.31.

—- közhírré tétele 175. §. 31.
—  kiadása a pénztárnoknak, illetőleg 

az erdőgazdának 176. §. 31—32.
—  csatolása a pénzszámadáshoz. 179. 

§. 33.
—  beterjesztése a közig. érd. bizott

sághoz 180. §. 33—34.
Kopárterületek 1. erdők és kopár 

területek.
Kölcsön felvétele 166. §. 26—27.
Költségei a kiküldetéseknek, 1. ki

küldetések.
Költség-járulék 1. járulék.
Költségvetés megállapítása 149. §. 

12-14 ., 164. §. 25 -26 ., 172. §. 
29 -30 ., 173. §. 30 -31 ., 210. §. 
d. pont. 49.

Közbirtokosságok alatt mik érten
dők? 128. §. 3 -4 .

—  mely erdejére és kopár területére
terjed ki az 1898. évi XIX. t.-cz. 
II. czimének hatálya ? 129. §.
a)—b) pont 4., és 130. §. 5.

— erdeiben és kopár területein az 
erdészeti szakkendőket kik vég
zik? 131. §. 5.
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Közbirtokosságok 1. egyebekben: 
közös birtokosok

Közhírré tétel, 1. kihirdetés.
Közigazgatási bíróságnál panasz 1.

panasz.

Közigazgatási bizottság eljárása 
panaszok esetében (a beterjesztett 
jegyzékkel és szabályzattal) 232— 
233. §-ok. 62—64.

— a panaszszal megtámadott gyűlési 
határozat végrehajtását előzetes 
intézkedéssel megtilthatja. 246. §. 6 8 .

— illetékességét, — ha az illető bir
tok 2  vagy több törvényhatóság 
területén fekszik, — a földmive- 
lésügyi minister határozza meg. 
250. §. 69.

—  hatásköre általában, az 1898. évi 
XIX. t.-czikk végrehajtásánál. 
252. §. 70.

Közigazgatási erdészeti bizottság
a birtokosok kérelmére elrendel
heti, hogy a 129. §. hatálya alá 
nem tartozó erdők és kopár terü
letek az 1898. évi XIX. t.-cz. 
«Második czim»-ében foglalt ren
delkezések szerint kezeltessenek.
130. §. 5.

— «Az 1898. évi XIX. törvényezikk 
második czimének hatálya. alá 
tartozó erdők és kopár területek 
nyilvántartását» vezeti. (X. minta 
72—73. old.) 132. §. 5—6.

— a beérkező nyilvántartást  meg
vizsgálja és megállapítja. 135. §. 7.

—  vizsgálja  felül a gazdasági ügy
viteli szabályzatot. 148. §. 11 — 12.

—  megengedheti,  hogy a jegyzék 
1900. évi julius hó 1-én túl is 
egyelőre arányrészek nélkül állít
tassák össze. 154. §. 18 -19.

—  erdörerdészeti áthágásból  származó 
jövedelem  mikénti felhasználását 
köteles elrendelni. 169. §. 28 — 29.

Közigazgatási erdészeti bizottság
azt az « Utasitásv-t, a mely a 
járulékok közadók módjára tör
ténő beszedésére vonatkozik, 1899 
október 1-ig a közös birtokosoknak 
és községi elöljáróságoknak meg
küldeni tartozik. 181. §. 34—37.

— jóváhagyása szükséges a faeladás
hoz akkor, ha a becsérték 2 0 0 0  

koronánál nagyobb stb. 186. §. 
3 8 -3 9 ., 187. §. 39., 190. §. 40., 
194. §. 42.

—  elrendelheti árverés előtt vagy 
árverés után 8  napig, hogy az 
árverési iratok hozzá beterjesz
tessenek. 192. §. 41.

—  az árverési iratokat az eljárás 
szempontjából megvizsgálja. 193. §. 
41—42.

— a közös birtokosok mulasztása 
esetében választást rendel e l ; ideig
lenes elnököt és végrehajtó közegeket 
hivatalból rendelhet ki. 195. §. 43.

—  a választó gyűlés összehívását el- 
. rendeli. 197. §. 4 3 -4 4 .

—  a gyűlés hatáskörét ideiglenesen 
az elnökre ruházhatja. 198. §. 44.

— ellenőrzi a gyűlés hatáskörével 
felruházott elnök minden lényeges 
intézkedését. 199. §. 44—45.

—  elnököt elmozdíthatja. 201. §. 45.
— a közös birtokosokat a végleges 

szervezkedés tekintetében meg
felelő tájékozással látja e l ; s nekik 
a vonatkozó rendeletet és vFel- 
hivástv-t kézbesíti. 218. §. 53— 57.

—  a beterjesztett jegyzéket a panasz 
tekintetében megvizsgálja és véle
ményével a közigazgatási bizott
sághoz átteszi. 233. §. 63—64.

—  a beterjesztett szabályzatot az 
esetleges panaszokkal együtt véle
ménye kíséretében a földmivelés- 
ügyi ministerhez fölterjeszti, s a

11



szabályzatra vonatkozó ministeri 
határozat végrehajt ám iránt intéz
kedik. 233. §. 63 -6 4 .

Közigazgatási erdészeti bizottság
a birtokosok mulasztása esetében 
intézkedik a jegyzék  ideiglenes 
összeállítása iránt, s javaslatot tesz 
a szabályzat hivatalból való meg
állapítása iránt. 234. §. 64.

—  eljárása a jóváhagyott szabályzattal. 
232. §. 62 -63 ., 239. §. 6 6 .

—  eljárása a szabályzat módosítás,

kiterjesztés és újabb szabályzat 
megállapításánál. 241. §. 6 6 .,
242. §. 67.

—  kiküldetésekre — szükség esetén — 
a m. kir. állami erdőhivatal köze
geit is igénybe veheti. 243. §. 67.

— a birtokosok által később szerzett 
közös erdőket és kopár területeket 
nyilvántartásba veszi, s egyidejűleg 
a szabályzat kiterjesztése iránt a 
felszólítást kiadja. 248—249. §. 69.

—  illetékessége a 2  vagy több törvény- 
hatóság területén fekvő közös 
birtokokra vonatkozólag. 250. §. 69.

—  hatásköre általában az 1898. évi 
XIX. t.-czikk végrehajtásánál. 
252. §. 70.

Közigazgatási erdészeti bizottság 
elnöke intézkedhetik az alakuló 
gyűlés ideje és kiküldött kirende
lése tárgyában. 216. §. 52.

—  adja elő a közigazgatási bizottság 
ülésén a jegyzékre vonatkozó ja 
vaslatot ; s ő intézkedik a hozott 
határozat végrehajtása iránt 233. §.
63—64.

Közigazgatási erdészeti bizottság 
elnökének hatásköre. 252. §. 70.

Közigazgatási erdészeti bizottság 
kiküldöttje, ha jelen van, vezeti 
a gyűlést. 145. §. 10.

Közigazgatási erdészeti bizottság
kiküldöttje közreműködik az' ár
verési, szerződési feltételek és a 
hirdetési mód megállapításánál, 
189. §. 39—40. & jegyzék összeállí
tásánál és a szabályzat megállapí
tásánál. 212. §. 50 -51 ., 215. §. 
51—52.

—  ki lehet és ki által rendelhető ki ? 
216. §. 52.

—  eljárása az alakuló gyűlésen. 2 2 0 . §. 
57—58., 231. §. 62,

-- eljárása a jegyzék tárgyalásánál 
221—224. §. 58 -5 9 .

—  eljárása a szabályzat tárgyalásánál. 
225. §. 59 -60 .

—  eljárása a szabályzat végleges szö
vegezésénél. 226—227. §. 60—61.

—  ellen panasz 1 . panasz.
Közös birtokosok székhelye, elnökének 

neve és lakhelye a nyilvántartásban 
(X. minta 72—73. old.) kimuta
tandó. 132. §. b) és c) pont 5.

—  mely erdejére és kopár területére 
terjednek ki az 1898. évi XIX. 
t.-cz. II. cziinében foglalt rendel
kezések ? 129. §. 4—5. 130. §. 5.

—  külön meghatalmazottjának neve és 
lakhelye a nyilvántartásban (X. 
minta 72—73. old.) kimutatandó. 
132. §. d) pontja 6 .

— névsorának összeállítása és beter
jesztése 136. §. 7.

— meghatalmazottjának bejelentése.
143. §. 9.

—  fejenként számított  1 / 1 0  része  rend
kívüli gyűlés összehívását kér
heti. 145 §. 10.

—  fejenként számított 1/4 része a ha
tározat hozatal felfüggesztését kí
vánhatja, és hatósági kiküldöttet 
kérhet. 146. §. 11.
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Közös birtokosok állapítják meg a 
gazdasági ügyviteli szabályzatot. 
148. §. 1 1 - 1 2 .

— arány részeinek megállapítása.
151. §. 15 -16 .

—  kölcsön felvétele. 166. § .  26—27.
—  értesítése a kivetésről. 175. § . 31.
—  háromnegyed része (fejenként szá

mítva) a nyilvános árverés mellő
zését határozhatja, illetve kér
heti. 186. §. 38—39.

— - rendkívüli használatot csak a föld- 
mivelési minister engedélyével 
gyakorolhatnak. 188. §. 39.

—  v 4 része (fejenként számítva) kí
vánhatja, hogy az árverési, szer
ződési feltételek és a hirdetési mód 
megállapításában a közig. érd. 
bizottság kiküldöttje közreműköd
jék. 189. §. 39—40.

— elnököt és végrehajtó közegeket 
a gyűlésen választanak, s elnököt 
8  nap alatt bejelentik. 195. §. 43.

—  ha a gyűlésen meg nem jelennek , 

nem határoznak és a határozatot 
végre nem hajtják. 198. §. 44.

—  kötelessége elnök választás tekin
tetében, a végleges szervezkedés 
előtt 203. §. 46., 204. §. 46.

—  a szabályzatot a gyűlésen határo
zat-hozatallal állapítják meg. 205. §. 
46—47., 206. §. 47.

—  kötelessége & jegyzék  összeállításá
nál és a szabályzat megállapításá
nál 212.— 215. §-ok 50—52. és 
217. §. 52—53.

—  a végleges szervezkedéshez szüksé
ges tájékoztatást a közig. érd. bi
zottságtól kapják. 218. §. «Felhí
vás» 53—57.

— a jegyzék és szabályzat elkészíté
séhez felvilágosítást és a szabály
zatra kész tervezetet a m. kir. ál

lami erdőhivataltól (erdőgond
nokságoktól) kapnak 219. §. 57. 

Közös birtokosok a jegyzék megálla
pításánál az addigi gyakorlat sze
rint (fejenként vagy arányrészek 
szerint) szavaznak. 223. §. 59.

—  ha a gyűlésen a jegyzéket összeál
lítani és a szabályzatot megállapí
tani vonakodnak, vagy azt meg
akadályozzák. 231. §. 62.

— ha a jegyzéket és szabályzatot a 
kitűzött időre be nem terjesztik 
234. §. 64.

— végleges szervezkedése. 236. §. 64— 65.
—  intézkedési joga  és felelőssége a 

végleges szervezkedésig 238. §. 65.
—  a szabályzat hatályának kiterjesz

téséhez a földmiv. minister jóvá
hagyását kieszközölni tartoznak. 
242. §. 67.

—  felebbezési joga a gyűlés határoza
tai ellen. 246. §. 6 8 .

—  kötelessége a szabályzat kiterjesztése 
tekintetében. 242. §. 67., 248. §. 69.

—  a kiküldetések költségeit mely ese
tekben viselik és hogyan űzetik ? 
244-245. §-ok 67—68.

Közös birtokosok gyűlése 1. gyűlés.
Közös munka természetben való le

rovását a gyűlés elhatározhatja.
170. §. 29.

— a jogosultság arányában teljesí
tendő, de pénzben is megváltható.
171. §. 29.

— elrendelése iránti intézkedés. 172 §. 
29—30.

— kifejezése a költségvetésben. 173. §. 
.30—31.

—  kivetése a kivetési lajstromban.
174. §• 31.

—  váltságdíjának közadók módjára tör
ténő beszedésénél és elszámolásánál 
követendő eljárás («utasítás») 181. 
§. 34—37.

11*
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Közös terhek és költségek viselése
illetőleg fedezése. 170. §. 29., 181. §. 
utasítás 1. §. 34—35.

— megnevezése. 209. §. 49.
—  kivetésének és beszedésének módja. 

205. §. g. pont. 47.
Község neve* melynek határában az 

erdő és kopárterület fekszik, a 
nyilvántartásban (X. minta 72 —73. 
old.) kimutatandó. 132. §. a. pont 5. 

Községi biró teendője a költségjárulé- 
kok és járulékhátralékok behajtásá
nál. 181. §., utasitás 4. § .35—36. 

Községi elöljáróság teendője a hátra
lékok behajtásánál. 178—179. §-ok
33., 181. §. utasitás 4. §. 35—36.

— alkalmas tagjainak kiküldöttké
pen való kirendelése. 216. §. 52.

Községi jegyző teendője a költségjá- 
rulékok és járulék-hátralékok el
számolásánál és beszállításánál. 
181. §. utasitás, 4. §. 35—36. 

Lajstromos szavazás történhetik a 
választmányi tagok választásánál. 
159. §. 23 -24 .

M. kir. állami erdöhivatalok szak
teendője az állami kezelésbe vett 
közbirtokossági és volt úrbéres 
erdőkben és kopár területeken.
131. §. 5., 140. §. 8 .

— kötelessége a nyilvántartás I. ré
szének összeállításánál. 135. §. 7.

—  közegei az állami kezelés alatt 
álló birtokok közös birtokosainak 
gyűlésén részt vehetnek. 146. §.11.

—  teendője erdei-termékek becsértéké
nek meghatározásánál. 183. §.
37—38., az árszabály  megállapí
tásánál. 184—185. §-ok. 38., a jegy
zék és szabályzat tervezetének össze
állításánál.  217. § .  52— 53., 219. § .

57., 232. §. 62—63., a jegyzék és 
szabályzat hivatalból való megálla
pításánál.  235. § .  64.

M. kir. állami erdöhivatalok köze 
geit kiküldetésekre a közig. e'rd.

/  bizottság igénybe veheti. 216. §. 
52. és 243. §. 67.

— közegeinek költség felszámítása ki
küldetések alkalmával. 214 — 245. 
§-ok 67—68.

M. kir. járási erdögondnokság 1.
m. kir. állami erdőhivatal.

Meghatalmazott neve és lakhelye a 
nyilvántartásban (X. m. 72_73.old.) 
kimutatandó. 132. §. c) pont. 5.

— külön megbízható a közös birto
kosok képviseletével. 139. §. 8 .

— ha a képviselettel külön megbi- 
zatik, ez a közig. érd. bizottsághoz 
8 nap alatt bejelentendő. 143. §. 9.

Mellékhaszonvételek értékesítésénél 
követendő eljárást a gyűlés belá
tása szerint állapítja meg. 182. §. 37.

— értékesítése is történhetik ársza
bály szerint. 185. §. 38.

Munkások 1. idegeu munkások.
Névszerinti szavazás történhetik a

választásnál; és ez lehet nyilvános 
vagy titkos. 159. §. 23—24.

—  a szavazatok számbavételénél. 161. §„
24.

—  esetében az igennel és nemmel 
szavazók nevei a jegyzőkönyvben 
kitüntetendők. 162. §. 24.

Nyilvános árverés utján adandó el 
az a fakészlet, a mely árszabály 
szerint nem értékesíthető. 186. §.
3 8 -3 9 .

—  mellőzésére ( 2 0 0 0  korona becsérté
ken felül) a közig. érd. bizottság 
engedélye előzetesen kieszköz- 
lendő. 186—187. §-ok. 3 8 -3 9 .

—  utján való értékesítést a föld
mi'velésügyi minister — rendkí
vüli használatoknál — elrendel
heti. 188. §. 39.
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Nyilvános árverés esetében követendő 
eljárás 189 —  192. §-ok. 89— 41.

—  lia szabálytalan volt, annak ered
ményét a közig. érd. bizottság 
megsemmisíti. 1 9 8 . §. 41—42.

Nyilvántartás vezetendő a közig. érd. 
biz. által «az 1898 évi XIX. tör- 
vényczikk második czimének ha
tálya alá tartozó erdők és kopár 
területek nyilvántartása» czim 
alatt. 182. §. 5—6 .

—  tartalmi kellékei. 132. § . 5 —  6 .
—  beosztása. 1 3 3 .  § .  6 .

— adatai honnan meritendők ? 134 §. 
6 —-7.

— - összeállításának határideje. 135. §.7.
- összeállítása. 135. §. 7.

—  megvizsgálása és megállapítása. 135. 
§• 7.

—  meg állapításáig névsor készítendő. 
136. §. 7.

Nyilvántartásban a változások fel
jegyzése. 137. §. 7.

Panasz a határozatok ellen, a gyűlés 
folyamán a jegyzőkönyvbe felveendő 
162. §. 24., 247. §. 6 8 -6 9 .

— mely a jegyzék ellen adatott be, a 
szabályzat megállapítását / em gá
tolja. 214. §. .'fi.

— tehető a jegyzék ellen. Hol? 225. §. 
59 -6 0 .

— a jegyzék ellen beadott panasz tár
gyalása 282—233. §-ok 6 2 -6 4 .

— joga  bármely érdekelt félnek és a 
gyűlés elnökének, a gyűlés határo
zatai és a kiküldött eljárása ellen. 
246 §. 6 8 .

— a határozat végrehajtását nem 
gátolja, de a közig, bizottság a vég
rehajtást megtilthatja. 246. §. 6 8 .

—  a kiküldetései' iránti hatósági 
rendelkezés ellen nem emelhető. 
246. §. 6 8 .

Panasz adható be a közig, bizottság 
határozatai és a földmiv. minis- 
ternek a törvény 31., 46., 47. és 51. 
§-aiban említett határozatai ellen 
a közigazgatási bírósághoz. 246. 
§. 6 8 ., — ennek tartalmi kellékei, 
a beadás helye, ideje és az eljá
rás, 247. §. 68—69.

Pénzkezelés, 1. anyag- és pénzkezelés.
Pénztárnok teendője a járulékok be

szedésénél 176. §. 31—32., a közs. 
elöljáróság által beszállított hát
ralékok bevételezésénél és elszá
molásánál 179. §. 33., az év
végéig be nem folyt hátralékok 
kimutatásánál. 179. §. 33., 181. §. 
utasítás 5. §. 36.

Pótköltségvetés készítése az év köz
ben felmerült járulékról és közös 
munkákról. 172. §. 29—30.

Rendes haszonvételekből származó 
jövedelem, 1. jövedelem.

Rendkívüli használat (üzemtervtől 
eltérő használat) esetében az ér
tékesítés módjának és feltételeinek 
megállapítása. 188. §. 39.

Rendkívüli használatok jövedelme, 
1. jövedelem.

Rendszeres gazdasági terv, 1. gaz
dasági terv.

Szabályzat, 1. gazdasági ügyviteli sza
bályzat.

Szavazat számának megállapítása és 
a jegyzékben való kimutatása. 
155. §. 19 -2 0 .

—  legkisebb száma a határozatképes
séghez. 157. §. 21—22.

—  legkisebb száma a szavazás elren
deléséhez. 158. §. 22—23.

— számbavételének módja és jegyző
könyvben való kitüntetése. 161. §.
24., 162. §. 24.

—  száonok megállapítása és jegyzékbe 
vétele. 221—222. §-ok 5 8 -5 9 .
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Szavazás a tényleges birtokosok joga
146. §. 11., lö l . §. 15—16.

— elrendeléséhez szükséges legkisebb 
szavazatszám 158. §. 22—23.

—  elnök és választmányi tagok válasz
tásánál. 159. §. 23—24.

— fejenként történik a törvény 28. §., 
29. §, 36—38. §-aiban felso
rolt esetekben. 147. §. 11., 151. §. 
15—16., 156. §. 20 -21 .

— ha fejenként történik., az igennel 
és nemmel szavazók száma a hatá
rozatban kitüntetendő. 161. §. 24.

Szavazásra jogosultak jegyzéke a 
jóváhagyó bizottsági határozat 
számának és keltének kitüntetésé
vel a nyilvántartásban feljegyzendő•
132. §. g) pont 6 .

— az arányrészek kitüntetésével veze
tendő. 147. §. 11., 151. §. 15 -16 .

— az arányrészek megállapításáig név
jegyzékkel pótolható. 151. §. 15—16.

— a jogosultak számát, arányszámai- 
nak és szavazatainak mennyiségét 
is tartalmazza. 155. §. 19—20., 
217. §. 52 -53 .

— ellen beadott panasz tárgyalása. 
232—233. §-ok. 62 -6 4 .

Szavazásra jogosultak jegyzékének 
összeállításánál, letárgyalásánál és 
beterjesztésénél követendő eljárás.
147. §. 11, 151-153. §-ok 15—18.. 
212-215. §-ok 50—52, 217. §. 
52—53,219—224. §-ok 57—59. és 
228—231 §-ok 61-62 .

— hivatalból való megállapítása 234. §. 
64.'

— kihirdetése és életbeléptetése 236 — 
237. §-ok 64 -65 .

—  életbeléptetéséig a gazdasági ügyek 
intézése. 238. §. 65.

Szervezkedő gyűlés tárgya és meg
tartásánál követendő eljárás. 236— 
237. §-ok 6 4 -6 5 .

Szervezkedő gyűlés megtartásáig a  
gazdasági ügyek az alakuló gyűlés  
által m egállapított szabályzat sze
rint intézhetők. 238. §. 65.

Szerződés feltételeinek m egállapítá
sánál a közig. érd. bizottság kikül

döttjének közrem űködése. 189. §.
3 9 — 40.

—  megkötésénél követendő eljárás. 194. 
§■ 42.

Szolgálati utasítás és fegyelmi sza
bályzat az alkalm azottak részére 
a szabályzatba felveendő (kivéve  
az állam i kezelésnél levő erdő

őröket és erdöszolgákat). 205. § . d) 
és e) pont, 4 7 ,  208. §. 4 8 — 49.

Telekkönyvi feljegyzés a szabály

zatra nézve foganatosítandó 239. §. 
6 6 ,  eljárás 240 — 242. §-ok 6 6 — 67.

Terület kiter jedése a nyilvántartásban  
(X . minta 7 2 — 73. old.(kimutatandó. 
132. §. e. pont. 6.

—  megjelölésére és kiterjedésének  
m eghatározására a birtokrende
zési stb. m unkálatok és adatok, 
továbbá az üzem tervek szolgál
nak. 207. §. 48.

Úrbéresek, 1. volt úrbéresek.
Utasítás a közös birtokosok gyű 

lése által kivetett költségjárulékok  
beszedésénél és behajtásánál kö
vetendő eljárás tárgyában. (Föld- 
m ivelési min.) 181. §. 3 4 — 37.

Útiköltség felszám ítása, kiküldetések 
alkalm ával, a m . kir. állam i erdőhi

vatal közegei által. 245. §. 6 7 — 68.
Utóajánlatok nyilvános árverésnél 

el nem fogadtatnak. 192. §. 41.
Ügyviteli szabályzat, 1 . gazdasági 

ügyviteli szabályzat.

Uzemterv, 1. gazdasági terv.

Választás m ódját és az eljárást a 
szabályzatban m eg  kell állapítani. 
159. §. 2 3 - 2 4 .
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Választás az elnöki állás betöltésénél 
és a választm ányi tagok választá 

sánál. 159. §. 2 3 — 24.
—  esetében a szavazatok szám a a 

jegyzőkön yvben  kitüntetendő. 162. 
§. 24.

—  lm sikertelen, elnököt és v égre

hajtó-közegeket a közigazgatási 
bizottság hivatalból rendel ki. 
195. §. 43.

—  alkalmával a szabályzat értelmé
ben kell eljárni. 196. §. 43.

—  a szervezkedő gyűlésen. 2 3 6 — 237. 
§-ok , 6 4  — 65.

Választmány alkalm as tag ja  is m eg

bízható az állam i erdőhivatallal 
szem ben való képviselettel. 144. §. 
9 - 1 0 .

-— tag ja i lajstromos szavazással v á 

laszthatók. 159. §. 2 3 - 2 4 .

—  egyebekben 1. végrehajtó közegek.
Választó gyűlés m egtartásának be

jelentése. 197 . §. 4 3 — 44., 2 3 6 — 237. 
§-o k  6 4 — 65.

Végrehajtó közegek a szabályzatban  
megbízhatók a gyűlés hatáskörének 
egy részével. 138. §. 8., 164. §. 
2 5 - 2 6 ,  190. § 4 0 ,  194 . §. 42.

—  az elnökkel végrehajtják a gyűlés  
határozatait. 138. §. 8.

—  számlát, elnevezését, teendőit a gyű 

lés a szabályzatban állap ítja  m eg.

141. §. 9.

—  a közös birtokosok körén k ívü l  
álló egyének közül is választhatók.
142. §. 9.

—  kik a kivetéssel m egbizattak , a 
kivetési lajstromot (X I. és X II . m inta  
74. és 75. old.) aláírják. 174 . §. 31 .

Végrehajtó közegek az eladás rész
letes feltételeinek megállapításával 
a gyűlés által megbízhatók. 190.$. 
40.

— a gyűlésre kötelező erejű szerző
dést mikor köthetnek ? 194. §. 42.

— hivatalból való kirendelése. 195. $. 
43, 236. §. 6 4 -6 5 .

—  ha hivatalból kirendeltettek, meg
bízatásuk a választással megszű
nik. 197. §. 4 3 -4 4 ,  2.36. §. 
64—65.

—  választásánál követendő eljárás. 
159. §. 2 3 -2 4 ,  196. §. 43.

— a végleges szervezkedésig azok ma
radhatnak, a kik addig alkalmaz
tattak. 204. §. 46.

—  a j eíJ!/zí’ő  &s szabályzat tervezetének
ös -zeállüásánál közreműködnek.
217. §. 52—53.

Vitás határok kiigazítása iránt a 
gyűlés intézkedhetik. 165. §. 26, 
167. §. 27.

—  kiigazítása iránt kötendő egyos- 
séghez a földmivelésügyi minister 
jóváhagyása szükséges. 167. §. 27.

«Volt úrbéresek» alatt kik értendők ? 
128. §. 3 - 4 .

— mely erdejére és kopár területére 
terjed ki az 1898. évi XIX. t.-cz. 
II. czimének hatálya? 129. §. c), 
d), e) pont 4 —5 , 130. §. 5.

—  erdeiben és kopár területein az er
dészeti szakteendőket kik végzik? 
131. §. 5.

—  arány részeinek megállapításánál 
követendő eljárás. 152. §. 16— 18.

—  egyebekben, 1. közös birtokosok.





Határidő-mutató.

Földmi velésügyi minister:
záros határidőt tűz ki a törvén yellen es v ag y  hiányos szabályzód m ódosí

tására v a g y  uj szabályzattal való pótolására. 232- §. 63.

Kir. erdöfeliigyelöség:
189Í). éo Julius hó 15-tg a közös birtokosságok névsorát összeállítja  és a k ö zig , 

érd. bizottsághoz terjeszti. 136. § . 7.

1900. év január hó végéig a nyilvántartás II. részét összeállítja. 135 . §. 7.

1900. év február hó végéig a n yilván tartás I. és II. részét a közig. érd. 
bizottsághoz terjeszti. 135. §. 7.

Közigazgatási bizottság (plenum):
60 napon belül a fö ldm iv. m inisterhez terjeszti a szabályzat ellen beadott 

panaszt a saját —  és az erdészeti bizottság —  vélem én yével. 
233. §. 63.

Záros határidát tűz ki a szabályzatnak a később szerzett v a g y  az első  
összeírás alkalm ával kim aradt közös erdőkre és kopárokra való  ki- 
terjesztése vagy külön szabályzat készítése tárgyában. 242 . § . 67 .

Közigazgatási erdészeti bizottság (a lb izottság):

1899. évi julius hó végéig a végrehajtási rendeletet és «Felhívás»-1 (X V .  
minta) valam ennyi közös birtokosságnak kézbesíti. 218. §. 57.

1899. október 1-ig az «utasítás»-1, m ely a járulékoknak a közadók m ó d 

jára történő beszedésére vonatkozik, a közös birtokosságoknak és 
közs. elöljáróságoknak megküldeni tartozik. 181. §. 34.

Záros határidőt tűz ki az arányrészek megállapítására, ha azok  1 év alatt 
a jegyzék be fel nem  vétetnek. 154. §. 19.

8 napig — árverés után is —  elrendelheti az árverési iratok beterjesztését. 
192. § . 41.

30 napon belül —  az árverési iratok beterjesztésétől számítva —  határozatát az 
árverés tárgyában a közös birtokosok gyű lésével közölni tartozik. 
192. §. 41.

3 hónapon belül —  a gyűlés bejelentésétől számítva —  a kirendelt elnök és 
végrehajtó  közegek m űködésének m egszüntetése végett választó 
gyűlés összehívását elrendelni tartozik. 197. §. 44 .
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3 hónapon belül — a gyűlés b>jelentésétől számítva —  intézkedik az iránt, 
h ogy a gyűlés hatásköre, az ezzel kivételesen felruházott elnökről 
a gyűlésre visszaszdlljon-e ? 200. §. 45.

30 napon belül intézkedni tartozik, hogy a földmiv. minister határozata 
—  a szabályzat ellen beadott panasz tárgyában — végrehajtassék. 
233. §. 64.

Közigazgatási erdészeti bizottság elnöke:

15 napon belül a jegyzék ellen beadott panasz tárgyában a közigazgatási 
bizottság (plenum) által hozott határozat végrehajtása iránt intézkedik. 
233. §. 63.

Közös b irto k o so k  :

1899. augusztus hó 31-ig kötelosek ideiglenes elnököt választani (hatás

körrel felruházni) és őt a közig, bizottsághoz bejelenteni. 203. §. 46 ,
1900. év Julius hó 1-ig a jegyzéket összeállítani, a szabályzatot m egállapí

tani s ezeket a közig, bizottsághoz beterjeszteni kötelesek. 212. §. 
5 0 - 5 1 .

8 nap alatt bejelenteni tartoznak a képviseletükre kivételesen választott 
közös meghatalmazott nevét a közig. érd. bizottsághoz. 143. §. 9.

15 nap alatt felebbezlletnek az erdőrendészeti áthágás jövedelm ének mikénti 
felhasználását elrendelő bizottsági határozat ellen. 169. §. 2 8 — 29.

15 nap alatt hátraléki kimutatást (X III. minta) tartoznak 3 példányban 
készíteni az év végéig  be nem  fo lyt költségjárulék és m unkaváltság  
hátralékairól. 179. §. 33 ., 181. §. utasítás 5. §. 36.

15 nappal a gyűlés előtt kihirdetni tartoznak az árverés napját és feltéte
leit. 189. §. 40 .

15 nappal agyülés összehívása előtt a n yilvános árverés tervezetét a közig, 
érd. bizottsághoz beterjesztik. 190. §. 40 .

30 napig —  az árverési iratok beterjesztésétől számítva — kötelesek várni 
a közigazgatási erdészeti bizottságnak az árverési eljárás tárgyában  
hozandó határozatára. 192. § . 41.

8 nap alatt —  a megválasztás napjától számítva —  az elnököt a közig. érd. 
bizottságnak bejelenteni tartoznak. 195. §. 43.

15 napon belül — a kihirdetéstől számítva — a jegyzék  és szabályzat ellen 
panaszaikat beadhatják. 230. § . 62 ., 236. §. 64 . és 237. §. 65.

15 napon belül —  a kihirdetéstől számítva —  a gyűlés határozata ellen 
a közig, bizottsághoz panaszt, tehetnek. 246. § . 68.

/
Közös birtokosok elnöke:

15 nappal előre közhírré teszi a gyűlés napját és tárgysorozatát ; s erről 
egyidejűleg a közig. érd. bizottságot (m. kir. á llam i erdőhivatalt) 

is értesíti. 145. §. 10., 149. §. 13.
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30 nappal a gyűlés összehívása előtt m egkeresi a m . kir. állam i erdőhiva
talt (erdőgondnokságot) az árszabályra vonatkozó jav a sla t e lkészí

tése iránt. 185. §. 38.
30 nappal —  az árverési feltételek meg állapítására kitűzött idő előtt —  a 

gyű lési határozatot nyilvános árverés tárgyában  a közig. érd. b izott

sághoz beterjeszteni tartozik. 190. §. 40 .
15 napon át —  a tisztázatok elkészülése után közvetlenül —  k özszem léié  

teszi a m egállapított jegyzék és szabályzat e g y -eg y  példányát. 
229. §. 6 1 - 6 2 .

3 napon belül —  a, panasz beadására kitűzött 15 nap leteltétől számítva —  
a jegyzék  2 példányát és a szabályzat 3 példányát az alakuló g y ű 

lés jk v .-é v e l együ tt a közig. érd. b izottsághoz terjeszti. 230. §. 62 .
30 napon belül —  a szabályzatra vonatkozó miniszteri határozat leérkezése 

után —  ha (15 nap alatt) panasz nem adatik be, szervezkedő gyű
lést hiv össze. 2 3 6 — 237 . §-ok . 6 4 — 65.

15 nap alatt —  a kihirdetéstől számúivá —  a gyűlés határozata ellen a  
közig, bizottsághoz panaszt tehet. 246. § . 68.

Közös birtokosok gyűlése:
Éoröl-évre m egállapítja  az árszabályt. 184. §. 38 .

8 nap alatt —  a letárgyalás befejezésétől számítva —  letisztáztatja  3 példány

ban a m egállapított jegyzéket. 222. §. 59 .
Záros határidő alatt —  a megállapítás napjától számítva — letisztáztatja  

. 4  példányban a m egállapított szabályzatot. 227 . §. 61.
15 nap alatt —  a leérkezéstől számítva —  intézkedik, h ogy  a jóváhagyott 

szabályzat, illetve a szabályzatra vonatkozó miniszteri határozat és  
a m egállapított jegyzék , Jcihirdettessék. 236. §. 64 .

Községi elöljáróság ( je g y z ő ) :

havonként beszállítja a közös birtokosok pénztárába a behajtott k ö ltség 

járulékokat és járulék-hátralékokat. 181. § ., utasítás 4. § . 36.

M. kir. állami erűöliivatalok :
1000 év január hó végéig a nyilvántartás I. részét összeállítani és a kir. 

erdőfelügyelőséghez beterjeszteni kötelesek. 135 . § . 7.

Egyéb. f
A közös birtokosok később szerzett erdőire és kopár területeire vonatkozó

lag  azok a határidők, a m elyek a törvén y hatálybaléptétől szám íttat

nak, a közigazgatási bizottság felszólításától számítandók. 248. § . 69 .
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§-ának szövege) ... .................................. . . .  ... ... 46—47

206. §. A szabályzat tartalmi kellékeinek megállapításánál figye
lembe veendő útbaigazítások ... ... ... ...........................  4 7

207. §. Terület megjelölés és a területnagyság kitüntetése a sza
bályzatban ... ... ................................................. . ... 48

208. §. Alkalmazandó közegek; és ezek szolgálati utasításának
felvétele a szabályzatba ; állami kezelésnél utalás az érdő-
őri, jóváhagyott külön, szolgálati és fegyelmi szabályzatra 48—49

209. §. Közös költségek és közös munkák kivetési és lerovást
módjának felvétele a szabályzatba ... ... ... ... ... 4 9

210. §. Az anyag- és pénzkezelésre vonatkozólag a szabályzatba
felveendő intézkedések részletes felsorolása ...................  49—50

211. §. A jövedelem és a természetben gyakorolt használatok
mikénti felosztásának és kiszolgáltatásának előírása a sza
bályzatban .... ................................ . ... ... ... ... 50

VII. FEJEZET.

A  k ö z ö s  b i r t o k o s o k  s z e r v e z k e d é s é r e  v o n a t k o z ó  r é s z 
l e t e s  in t é z k e d é s e k .

A szavazásra  jogosultak jegyzékének  összeállításáról és a sz a 
bályzat megállapításáról.

212. §. A jegyzék és a szabályzat összeállításának és beterjeszté
sének ideje (határidő 1900. évi julius hó 1.) és módja (Tör
vény 45. §-ának szövege) ._. .................................. 50—51

213. §. A jegyzék összeállításának a szabályzat megállapítását meg
kell előznie ... ... ... ...  _  ... 51

214. §. A szabályzat megállapítása azon az alakuló gyűlésen is
történhetik, a melyen a jegyzék összeállittatott ...........  51

215. §. Az alakidó gyűlés megtartásának előzetes bejelentése a
bizottsághoz ._. .................. ... .. ................ -  — 51 — 52

216. §. Az alakuló gyűlésre a bizottság által kirendelhető közegek
megnevezése ........................................ .................................  52

217. §. A jegyzék és a szabályzat tervezetének összeállításánál köve
tendő eljárás (XIV. és XVI. minta) .................. ... 52—53, 77, 78

218. §. «Felhívás» a közbirtokosságokhoz és a volt úrbéres birto
kosságokhoz a törvény értelmében való szervezkedésre
(határidő a kézbesítésre 1899. VII. 31) ........................ . 53—57

219 §. A m. kir. állami erdőhivatalok és in. kir járási erdőgond
nokságok közreműködése a birtokosok felvilágosításánál, 
arányrészek kipuhatolásánál, szabályzat elkészítésénél ... 57
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220. §. A közig, erdészeti bizottsági kiküldött eljárása az alakuló
gyűlésen az ardnyrészek jegyzékbe vételénél . . .............._. 57—58

221. §. A közig, erdészeti bizottság kiküldöttjének eljárása az
alakuló gyűlésen a jegyzék letárgyalásánál ... ...   58

222. §. Az arányrészek és szavazatszámok összeszámitása ; a jegy
zék megállapítása és kihirdetése; jelentékeny eltérések 
esetében a különbségek eredetének kipuhatolása (határidő !) 58—59

223. §. A határozatok hozatala a jegyzék megállapításánál .... 59
224. §. A jegyzék összeállítása akkor, ha az arányrészek meg

nem állapithatók ... __........................................ ... ... 59
225. §. A szabályzat tárgyalására jogosultak és a szabályzat rész

letes letárgyálása .................... .................. .............................. ... 59—60
226. §. A szabályzat tervezet módosított pontjainak végleges szö

vegezése . . ............................................... ................................................. 60 -  61
227. §. A letárgyalt és szövegezett szabályzat megállapítása és

letisztázása ... ....................................  ... .................. . 61
228. §. Az alakuló gyűlés jegyzőkönyvének vezetése, aláírása, és

a megállapított jegyzékkel és szabályzattal való felsze
relése ... ... ................................. .......... ..................... . 61

229. §. A letisztázott jegyzék és szabályzat közszemlére tétele (határ
idő 15 napig), panaszok beadása (határidő 15 napon belül) 61—62

230. §. A közszemlére tett jegyzék  és szabályzat, valamint a (15
nap alatt) beérkező panaszok beterjesztése a bizottsághoz 
(határidő 8  nap) .................. ... ................................ . 62

231. §. A közig. érd. bizottsági kiküldött teendője akkor, ha agyülés
a jegyzéket és szabályzatot megállapítani vonakodik, vagy 
arra képtelen ................... ............................................ ... 62

A  sza va zá sra  jogosultak jeg yzék én ek  és a szabályzatnak  jóvá  
hagyásáról, illetőleg hivatalból való megállapításáról.

232. §. A közig, bizottság eljárása a beterjesztett jegyzék felül
bírálásánál és a szabályzat felterjesztésénél (Törvény 46.
§-ának szövege) ... ................................. ............... . ... 62—63

233. §. Közig, bizottsági határozathozatal és a határozat végre
hajtása a jegyzék ellen beadott panaszok tárgyában (határ
idő 15 napon belül); a szabályzat felterjesztése (határidő 
60 nap); a leérkező ministen határozat végrehajtása a 
szabályzat tárgyában (határidő 30 nap) ... ... ... ... 63—64

.234. §. A jegyzék és szabályzat hivatalból való ideiglenes megálla
pítása akkor, ha a birtokosok azokat a kitűzött időre be
nem terjesztik (Törvény 47. §-ának szövege) .................... 64

:235. §. A jegyzék és szabályzat hivatalból való megállapításánál a 
m. kir. állami erdőhivatal (és erdögondnokság) közremű
ködni tartozik................. ... ... ... ... ... ... ... 64
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A közös birtokosok végleges szervezkedéséről.
286. §. A jóváhagyott jegyzék és szabályzat kihirdetése (határidő 

15 napon bellii); a végérvényes szabályzat életbeléptetése 
(határidő 30 napon belül); ideiglenes elnök és végrehajtó 
közegek működésének megszűnése; választás és végleges 
szervezkedés; ezek elmulasztásának jogkövetkezményei
(Törvény 48. §-ának szövege) ........................._............... _ 64—65

237. §. A szervezkedő gyűlés összehívása (határidő 15 —j— 30 nap)
és tárgysorozata ................................. . ...........................  65

238. §. Gazdasági ügyek intézése az alakuló és a szervezkedő
gyűlés közé eső időszak alatt ... ... .................. .... 65

VIII. FEJEZET.

V e g y e s  in té z k e d é s e k  és z á ró  h a tá ro z a to k .

V e g y e s  intézkedések.

239. §. A gazdasági ügyvitelre vonatkozó szabályzatnak telekkönyvi
feljegyzése (Törvény 49. §-ának szövege) ... ... ... 6 6

240. §. Igazságügyi minister rendelettel szabályozza a telekkönyvi
feljegyzésnél követendő eljárást................ ............... -  ... 6 6

241. §. Jóváhagyott illetőleg megállapított szabályzat módosításá
nál vagy uj szabályzattal való helyettesítésénél követendő 
eljárás (Törvény 50. §-ának szövege) .................................. 6 6

242. §. Szabályzat kiterjesztése és ennek jóváhagyása a később
szerzett erdőknél; a kiterjesztés elmulasztásának követ
kezményei (Törvény 51. §-ának szövege) ._  .......... ... 67

243. §. Állami erdőtisztek igénybevétele közig, bizottsági kiküldeté
seknél (Törvény 52. §-ának szövege) .................................. 67

244. §. Hatósági kiküldetések költségeinek viselése. (Törvény 53.
§-ának szövege) ................................................ . ._. ... 67

245. §. Kiküldetési költségek felszámítása a birtokosok mulasztása
esetében a m. kir. állami erdőhivatal közegei által, a 
költségek érvényesítése, beszedése, utalványozása ... 67—68

246. §. Panasza gyűlés határozatai ellen (határidő 15 nap); panaszra
jogosultak ; panaszszal megtámadott határozat végrehajtá
sának hatósági betiltása; panaszjog a közig, bizottság és 
a földmiv. miniszter határozatai ellen. (Törvény 54. §-ának 
szövege) ... ................................................ . .................— 6 8

247. §. Panasz felvétele a gyűlés folyamán a jegyzőkönyvbe;
panasz beadásának módja általában ... ... ... ... ... 68—69

248. §. Később szerzett közös birtokokra a törvény II. czimének
rendelkezése szintén kiterjed. Határidők számításánál a 
bizottság felszólítása irányadó. (Törvény 55. §-ának szövege) 69
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2 í9 §. Bizottsági felszólítás kiadásának ideje a később szerzett
birtokokra vonatkozólag __... ... ... . „  ...........  69

250. §. A közigazgatási bizottság ' illetékességének meghatározása
akkor, ha valamely közbirtokossági (vagy volt úrbéres) 
birtok két vagy több törvényhatóság területén fekszik. 
(Törvény 56. §-ának szövege) ....................................  69

Záró határozatok.

251. §. Bélyeg- és illetékmentesség. (Törvény 60. §-ának szövege)... 70
252. §. A közigazgatási erdészeti bizottság (háromtagú albizottság)

hatáskörébe utalt ügyek megnevezése; albizottság elnö
kének intézkedési joga. (Törvény 61. §-ának szövege.) 70

Minták az 1898. évi XIX. törvényczikk életbeléptetése 
tárgyában kiadott 1899. évi 15,217. sz. földmivelésügyi 

ministeri rendelethez.

X. minta. «Az 1898. évi XIX. törvényczikk második czimé- 
nek hatálya alá tartozó erdők és kopár területek nyil
vántartása» ... ... ... ... ............................  ... 7 2 -7 3

XI. « Kivetési lajstrom (a költségjárulékról)...........  ... 74
XII. « Kivetési lajstrom (a közös munkákról).................... 75

XIII. « Hátraléki kimutatás (a költségjárulókokról)... ... 76
XIV. « Szavazásra jogosult tényleges közös birtokosok 

jegyzéke ... .................. .................... .......... . 77
XV. « Felhívás ........................ ................................. ... 5 4 -5 6

XVI. « Szabályzat ................ ......................... ... ... 78—127

A z  1 8 9 8 . évi XIX. tö rv é n y c z ik k  (teljes szövege; ... 129 — 152
B e tü s o ro s  tá rg y m u ta tó  ........................................ ... 153—167
H a t á r id ő m u t a t ó ..................... . .. .................................. 169—171
T a r ta lo m je g y z é k  ... ... ... .......................................... 173—181
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