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А pénziigyi тщеты jelentó'sége.

A modern államban, melyben а müveltség terjedése következ

tében az állami szükségletek oly magy fokra emelkedtek, milyenek

ró'l а letelt századoknak sejtelmük sem lehetett, — ше1уЪеп а sok

oldalu szükségletek fedezésére az uralkodónak шаг nincs elegendc'í

magánvagyona, hogy saját jövedelmeiböl lássa el а nemzeti test

szükségleteit, melyben az állampolgárok már nem egyedül Véradót

szolgáltatnak, mint néhány évtized elött, midó'n a polgárok egyedül

mint harczosok járultak az állam terheihez: а modern államban а

pénzügyi statistiken а statistikának igen fontos része.

FQntos а pénzügyi statistika az államigazgatás eló'tt, mert

csak гамма kaphat kelló' felvilágositást és áttekintést az állami tevé

kenység azon ágában, Iner az összes állami szervezetnek alapja és

lelke. Ha а pénzügy zilált állqpotban van, hiában ügyekszik а kor

mány az állami tevékenység egyéb ágaiban kelló' intézkedéseket

tenui, az intézkedések még ha legtökéletesebbek, ha legjobbak

lesznek is7 csak irott malaszt maradnak mindaddig, mig valóditá

sukra а pénzügyi igazgatás а szükséges összegeket nem szolgáltatja.

Már а magánember életében is паду szerepet játszik а vagyonosság

és а. helyes gazdálkodás, már egyes magános egyéneknél is észlel

hetni, mily пазу hátránynyal jár az egyének összes fejlò'désében а ‘

pénzhìány; gyakran а magy tehetséggel ellátottak is csak hosszas

küzdés után érik e1 czéljukat, holott ha idejekorán pénzeszközök

kel rendelkezhetnek vala, mind maguknak jobb sorsot szerezhet

tek, mind pedig a. társadalomnak tevékenységük által nagy hasznot

hajthattak volna. А mit az egyes ember életében látunk, ugyanazt

tapasztaljuk az államok életében. Az ujabb pénzügyi statistiken na

gyon közel fekvô' példákkal mutathatja meg, mit tehet az állam, ha.

pénzügyei rendezvék, s mit kell szenvednie, ha а pénzügyi viszo

nyok sanyaru nyomása alatt küzködìk lépten nyomon.

De fontos a pénziigyi statistika az egyes állampolgárra

nézve is, mert a pénzügyi viszonyok által közvetlenül van érdekelve.

вишенка: elöadások XIII. ffnet. 1

\
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Minden egyes állampolgár az államgépezet mozgósítására szolgáló

erőhöz, a pénzügyekhez, saját vagyonából hozzájárul. Fontos tehát

minden egyes emberre nézve, mire költ az állam és mennyi össze

sen azon teher, melyet részben neki is viselnie osztályrészül esett.

Fontos minden egyes emberre nézve tudni, miért fizet adót, milyen

adót fizet, mily törvény alapján fizeti ez adót, mennyi ez adó; mert

mindezen viszonyok által saját maga közvetlenül érdekelve van s a

netán előfordulható tévedések ellen önmagát védeni tudja.

Különösen fontos végre a pénzügyi statistika a pénzügyi

tudomány szempontjából. Alig van tudomány, melyben oly sok

ellentétes nézet merülne fel, mint a pénzügyi tudományban. A né

zetek itt homlokegyenest egymással harczolnak és míg az egyik iró

pl. az egyenes adók czélszerüségét védi, a másik azok ellen küzd s

egyedül a fogyasztást kívánja adómérvül felállítani; míg némely

írók a domániáljavak mellett szólnak, addig mások azokat kárhoz

tatják s a helyes pénzügyekben a domániáljavakat csak gátokul te

kintik. Ki döntsön e vitákban? az érvek majdnem véghetetlen lán

eza tárul fel előttünk az egyik oldalon ép ngy mint a másikon, és

még sem határozhatjuk el magunkat egyszerü okoskodás nyomán,

melyik félhez csatlakozzunk! A pénzügyi statistika van hivatva e

kérdésekben világító szövétnekül szolgálni. Ez megdönthetlen ada

tokkal mutatja, mi ezélszerü az államháztartásban, ez utal azon se

bekre, melyeket a pénzügyi rosz politika a nemzettesten ejt, és

utal azon utakra és módokra, melyeket alkalmazni kell, hogy az

összes anyagi jólét jókarban tartása mellett maga az állam szükség

lete mindig bőségesen fedezve legyen.

Államháztartás.

Az államnak, mint minden egyénnek, vannak szükségletei.

Ezen szükségletek fedezésére gazdasági javakat kell szereznie és

alkalmaznia. Az államnak azon tevékenységét, mely által a szüksé

ges javakat szerzi és alkalmazza, államháztartásnak mondjuk.

Ezek szerint az állam háztartása a magán egyének gazdálko

dási tevékenységéhez felette hasonló. A magán egyén is szükségle

teinek fedezésére és jólétének emelése végett javakat szerez és

alkalmaz, ép ugy mint az állam. Vannak mindazáltal bizonyos kü

lönbségek, melyek a magán gazdálkodást az államháztartástól

lényegesen más jelleg-üvé teszik. Jelesen a) az állam gazdasági mü

ködésében az állam eszméjéből folyó korlátokhoz van kötve,
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míg tehát magánosnál a vagyonszerzés is lehet gazdálkodási tevé

kenységének főczélja, az államnál már a vagyonszerzést főtörek

vésnek tekinteni soha sem szabad, és az állam gazdasági tevékeny

sége csak oda irányulhat, hogy annyi javakat szerezzen, mennyi az

államszükséglet fedezéséhez megkívántatik. b) Az államháztartásban

ajövedelem a kiadások szerint szokott meghatároztatni, mig a

magán gazdaságban a kiadások a jövedelem szerint irányulnak. A

magános ember kiadásainál - ha csak gazdaságilag tönkre nem

akar jutni _ mindig jövedelmeit tekinti s ha jövedelmei a kiadást

nem engedik meg, a kiadást nem teszi. Az állam ellenkezőleg meg

vizsgálja, mennyire van bizonyos időszakban pl. egy évben szük

sége, mennyi lesz a valószinü kiadás: és a kiadás nagysága szerint

keresi a forrásokat, melyek a szükséglet fedezésére elegendő jöve

delmet adnak. c) Az állam háztartásában a polgárok vagyonát

igénybe veheti, kényszerítheti az államban lakókat, hogy vagyo

nukból bizonyos részt az állam szükségleteire nyujtsák s e tekintet

ben is különbözik a magán-gazdaságtól.

Budget.

Mint minden háztartásban ugy az államháztartásban is a kia

dások és jövedelmek összhangzásba hozatala czéljából időszakon

kint a valószinü kiadások és jövedelmek kimutatását össze kell álli

tani; ezen összeállítást budgetnek, költségvetésnek nevezzük.

Az időszak, melyre ily budget készül, különböző szokott

lenni; a szász királyságban péld. három év, Bajorországban hat év,

Württembergan három év, Baden nagyherczegségben két év,

Ausztriában, Poroszországban, Francziaországban és Belgiumban

egy év. Nálunk Magyarországban az 1848: IV. törv. 6. §-a, valamint

az ezen szakaszt módosító 1867: X. törv. czikk szerint szintén

egy év.

A budget belső elrendezése szerint vagy netto vagy brutto.

Nettonak nevezzük, ha az egyes jövedelmeknél az e jövedelmek

tekintetében netán tett kiadások levonatnak és csak a tiszta jövede

lem vagy hiánylat mutattatík ki; pl. a magyar államvagyon összes

nyers jövedelme 30 millio ft, de az államvagyon kezelésénél történt

kiadások 26 millio forintot tesznek s így a tiszta jövedelem csak 4

míllio ft; ha tehát a költségvetésben a 30 míllio ft helyett csak 4

millio vétetik fel a fedezetnél és a 26 millio ft a szükségletnél elma

rad, a budget netto. Ellenkezőleg brutto a budget, ha a. jövedelmek

1'X'
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ugy a mint befolynak és a kiadások is részletenkint felsoroltatnak.

Első pillanatra a netto- és brutto-budget közti különbség meddőnek

látszik, ha azonban meggondoljuk, hogy a költségvetés ezélja az

államháztartásról világos képet mutatni, nem tekinthetjük közönyös

nek annak belelrendezését. Miután pedig épen a világos áttekintést

vagyis a kiadások és bevételek tiszta képét csak ugy nyerhetjük,

ha valóbana kiadások és a bevételek és nem egyedül a tiszta jö

vedelmet látjuk: a brutto-budget a költségvetés czéljából nélkülöz

hetlen szükség. A pénzügyi miniszter az 1868-iki budgetnél részben

a nettó-budgetet alkalmazta, a képviselőház pénzügyi bizottságának

határozott kívánsága folytán «azonban az 1869-ik évről szóló költ

ségvetés már brutto volt.

Hogy mennyire különbözők és sok tekintetben tévutra vezetők

az adatok a különfélekép összeállított költségvetésekben, kitünik,

ha az 1868-ki és 1869-ki budget egyes részleteit összehasonlítjuk.

Az 1868-ki budget szerint a rendes szükséglet 100,567.000 ft

„ 1869-ki „ „ „ „ 151,867.099 „

„ 1868-ki „ „ „ fedezet 98,680.000 ,‚

„ 1869-ki „ „ „ „ 147,539.600 „

Ha a két év budgetjeínek egyes tételei változtak is, még sem lehet

állítani, hogy az 1869-ki budget rendes része körülbelül 50 millió

val nagyobb legyen, még pedig csudálatos módon mind a szükség

let, mind a fedezet egyenlően nagyobb; már ez is világos bizonyi

ték arra nézve, hogy az 1868-ki budgetben az egyes tételeknél tör

téntek meg a levonások s csak a különbözet helyeztetett a budgetbe

vagy mint szükséglet vagy mint fedezet*).

A budget két főrészre oszlik, rendesre és rendkívülire; a

rendesben az állam évről évre előforduló kiadásai és bevételei, a

rendkivüliben a rendkívülileg egyszer mindenkorra előforduló ki

adások és bevételek állíttatnak össze; mindkét rész szükséglet (ki

adások) és fedezet (bevételek) czimü rovatot tartalmaz. Az egyes

rovatok azután fejezetek és czimek szerint oszlanak el.

A budgetet a pénzügyi miniszter állitja össze; az egyes

közigazgatási szakok élén álló miniszterek ugyanis saját szükségle

teiket s a kezelésük alá tartozó ágaknál netán befolyó jövedelmeket

*) Igy töltént például, hogy az államvagyon az 1868-ki budgetben csak a

fedezetnél fordul elő, s itt 2,859.000 fttal jelenkezik; holott az 1869-ki budgetben

az államvagyon a szükségletnél 26,328.400 fttal s a fedezetnél 30,396.600 fttal sze

repel, a tiszta bevétel tehát ez évben is körülbelül egyenlő az 1868-ban felvettel

(4,068.200); de a budget két részét, a szükségletet és fedezetet, 26-27 millióval

nagyobbitja.

 



5

kimutatják, s а kimutatást а pénzügyminiszternek beküldik. A pénz

ügyminiszter, kinek hatásköre alá. а fedezetre szükséges legtöbb

jövedelem tartozìk, valamennyi miniszterium szükségletét szorgosan

megvizsgálja s а jövedelmekkel egybevetve а lehetö megtakaritások

Végett а szükségletet а Iehetò' legkisebb mérvre szállitja.

Az igy összeállitott költségvetés alkotmányos országban a.

törvényhozási testiiletnek aláterjesztetik; itt ujra vitatás alá

kerül s megszavaztatik v_agy módosittatik.

A magyar költségvetés (az 1869-iki L. törvényczikk sze

rint) következó'leg oszlik el: А) rendes kiadások XVII fejezettel s

`pedig:

I. Arkirályi udvartartás költségei.

II. Ó Felsége kabineti irodája és e kabineti йода nyugdijai.

III. Az 1867: XV. törvényczikkben elvállalt államadóssági

járulék.

IV. A földtehermentesitési adósság kamatai és törlesztése.

V. Az 1869-ik évre megállapitott közösügyi kiadásokból а ша—

gyar korona. országait illetô' összeg.

VI. Az országgyülés költségei.

VII. A miniszterelnökség részére.

VIII. Az ò' Felsége személye körüli miníszterium költségei.

IX. Belügyminiszterium czimmel).

X. Pénzügyminiszterium (10 Czimmel).

XI. Közmunka- és közlekedési miniszterìum (4 czirnmel).

XII. Földmivelés ‚ ipar- és kereskedelmi miniszterium (11

czimmel). ‚

XIII. Vallás- és közoktatásiìgyi miniszterium (7 czimmel).

XIV. Igazságügyi miniszterium (4 czimmel).

XV. Honvédelmi miniszterium.

XVI. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete.

XVII. Nyugdijak (8 czimmel).

B) Rendkivüli kiadások VIII fejezettel és pedíg:

I. Az 1869-re megállapitott közösügyi rendkivüli kiadásokból

a. magyar koruna országaira esó' összeg.

II. Belügyminiszterium.

III. Pénzügymìniszterium (8 czimmel).

IV. Közmunka.- és közlekedési miniszterium.

V. Földmívelés-, ipar- és keresk.-miniszterium (2 czimmel).

VI. Igazságügyi miniszterium.

VII. Honvédelmi miniszterium.

VIII. Az 1868: XLIX. törv.~czikkben megszavazott vasutakra.
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A) Rendes fedezet IV fejezettel, és pedig:

I. Belügyminiszterium.

II. Pénzügyminiszterium (25 czímmel).

III. Földmívelés-, ipar- és keresk.-miniszterium (3 czímmel).

IV. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium (2 czímmel).

B) Rendkívüli fedezet V fejezettel, és pedig:

I. A közös pénzügyi pénztár készleteinek és követeléseinek а

magyar korona országait illető összegéből.

II. Államjavak eladása.

III. Bérlet-hátralékok.

IV. Pénzverési nyeremény.

V. Az 1867: XIII. törv.-czikk alapján felvett vasuti kölcsönből.

A megszavazott költségvetés az államháztartásban szigoruan

megtartandó törvényül szolgál; kiadásokat csak annyiban szabad

tenni, mennyiben a költségvetésben előfordulnak; e kiadásokat csak

azon jövedelmekkel szabad fedezni, a melyek e czélra kijelölvék.

Sőt miután a költségvetés _megszavazásánál a szükséglet a

költségvetésben kijelölt tárgyra nézve ismertetett el, nem szabad a

netán egyik ágakból maradt részt más ágak szükségletének fedezé

sére forditani. Pl. a dohány-jövedék szükséglete 13'5 millióban, az

utépités szükséglete 2 millióban van megszavazva; ha észre venné

a pénzügyminiszter, hogy a dohány-jövedékből valószinüleg 1 millió

forint megtakarítható, holott pl. a közlekedési miniszter az utépi

tésre megszavazott 2 millióval ki nem jő és részére az 1 millió igen

alkalmas volna, még sem szabad ezt tenni, mert a költségvetésben

а dohány-jövedék szükséglete külön s az utépitésé külön lett meg

szavazva. '

Magától a törvényhozó testülettől függ azonban, hogy a költ

ségvetésben kijelölt tételek közt átruházást (virement) enged-e

vagy sem. Nálunk a költségvetésről szóló törvény (L) 7. §. sZerint

„átruházás a kiadásoknak se fejezetei, se czimei közt nem enged

tetik“.

Megtörténhetnék mindazáltal, hogy az országgyülés által meg

szavazott összeg az egyík vagy másik szükséglet fedezésére nem

elegendő. Az ily rendkívüli esetekben, ha a kormány rendelkezésére

a szükséges eszközök nem szolgáltatnának: maga az állam jóléte

volna veszélyeztetve. Önhatalmilag azonban a kormány még ily

esetben sem rendelkezhetik, hanem póthitelért kell az ország

gyüléshez fordulni, vagy ha ez nem lehetséges, a póthitel-nyitást

utólag jóvá kell hagyatni, mint ez péld. 1868-ban történt, midőn a

32. törv.-ezikk által: az ország némely vidékén rablók által meg
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zavart közbiztonság gyors helyreállitása, Végett szükségessé vált

rendkivüli költségek fejében kizárólag e czélra a belügyminiszter

re'ndelkezésére 100.000 frtnyi rendkivüli póthitel nyittatott.

Áuamkiadások.

Az államháztartásban а kiadások s а jövedelmek ép ugy jelen

keznek mint bármely magán-háztartásban. Mind az államkia-dások

nál, mind az államjövedelmeknél bizonyos elveket kell szem elò'tt

tartani, Iner elveket а pénzügytan а helyes államháztartás szem

pontjából szükségeseknek mond.

Az államkiadások történjenek а takarékoss ág és а produc

tivitás elvei szerint. А takarékosság kivánja., hogy а kiadás

minél kevesebb áldozat mellett а szükségletet а lehetó' legjobban

fedezze; tehát mém abba helyezzük а takarékosságot, hogy а kor

mány csak is a kiadás kisebbitésére tekintsen, mindent csak а leg- ’

01св6ЬЬап szerezzen meg7 s azéri; nem is az az államháztartás а leg

jobb7 mely legkevesebb kiadást tesz, hanem az, mely кидают a

szükségletet legelò'nyösebben fedezi. Productiv lesz az анаши

, adás, ha általa, legalább annyi elöny nyujtatik a, nemzetnek, mennyi

a néptò'l а kiadás fedezésére elvont jövedele'mmel felér; csak azon

államkiadások mondhatók inproductiveknek, melyek a népnek az

emlitett elò'nyt nem nyujtják. Ezen nézettel ellenkezó'leg sokan azt

állitják, — mindegy, bármire fordittatik is az államkiadás, csak

benn az országban foganatosittassék az, mert ez esetben az 0r

szágban marad а pénz, s az adóñzetó' ismét Visszakapja ат; ugyan

ezen elvnél fogva czélszerl'ínek итак, ha az állam pazarul tesz költ

ségeket, тег: а nép foglalkozást kap s а pénz а nép közé jó’ vissza.

Az állitás hibás volta abban fekszik, hogy az adóñzetö adóját vissza

Каша, ugyzm, de nem ingyen, hanem szolgáltatásaért s igy vagy

adója, vagy szolgáltatása vcsz kárba, ha az állam а productivitás

elvét szem eló'tt nem tartja.

Az államkiadások osztályozása majdnem minden budget

ben más és más. Elvet itt felállitani alig lehet; а statistika ennél

fogva az illetò' ország budgetje szerint Гоша adatait kimutatni, de

minden egyes tételnél а mennyire lehetséges а kiadások hováfordi

tását emelje ki; pl. nem elegendö, hogy felemlitse: az igazságügyi

miniszterium szükséglete 2,965.300 frt., hanem részletezni kell meny

nyi jut ez összegböl az igazságszolgáltatásra, а fegyintézetekre, a.

központi igazgatásra stb., mert csak igy lesznek ez adatok világosak
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és érthetò'k; ki kell mutatni az arányt, melyben a rendes kiadások а.

rendkivüliekkel jelenkeznek, és minden egyes tételnél tekintetbe

venni, valjon alkalmazza-e az allam a productivitás és takarékosság

elveit? .

Az 1869-ki magyar budget nagyobbara az egyes szakmi

niszterek tárczái Szerint számlálja elò' a kiadásokat.

A magyar költségvetés egyes tételeit részletezve a rendes ki

adasok összesen 151,867.099 frtra rugnak, a rendkiviiliek 33,641.206

frtra, s igy összesen 185,508.305 frt.

A magyar költségvetés szükségleténél különösen három tétel

bövebb felvilágositást igényel s e harom tétel: a királyi udvartartás,

az államadóssagi járulék és a közös költségek fedezésére szolgáló

jarulék. _ А királyi u dvartartas költségei 3,250.000 frt. A királyi

udvartartás részére rendelt költségek rendesen civillistának ne

veztetik. A szó az angol pénzügyi történetbó'l ered, ugyanis kezdet

ben az allamjövedelmek ott kétfélék voltak: örökös jövedelmek

(fekvó'ségek, allamjavak), — s olyanok, melyeket a parlament sza

vazott meg. Az örökös jövedelmekböl az udvartartast és azon civil

hivatalok költségeit kellett fedezni, melyeket az alsóház egy listában

feljegyzett. Utóbb azonban е jövedelmek mar az udvartartásra sem

voltak elegendò'ek, a név azonban, a civillista, atment azon költsé

gekre, melyeket а. Parlament az udvartartasra megszavazott. A ci

villistára nézve meg kell jegyeznünk, hogy némely allamokban egy

és mindenkorra allapitják meg a fejedelem részére évenkint kiszol

galtatandó civillista összegét- holott más államokban évenkint7

vagy idönként ujra és ujra történik a megállapitás.

Az udvartartasra szolgaló költségeket nálunk az országgyülés

évenkint szavazza meg, s babar az osztrák tartományokkal közös

az uralkodó, az udvartartás költségei nem közösek; határo

zottan mondja ezt a közös érdekü viszonyokról és azok elintézésé

nek módjaról szóló (1867: XII.) törvényczikk 7. §-a.

Az 1867: XV. törvényczikkben elvallalt allamadósságijá

rulék 32,126.900 forint. Miutan tüzetesen csak a magyar pénzügyi

statistikát targyaljuk, mellöznünk kell az osztrák államadósság tag

lalatat s egyszerüen a Magyarország részéröl ñzetett jarulék ma

gyarázatára szoritkozunk.

Ausztria részint viszontagságteljes háboruk, részint nem ele

gendó'en józan pénzügyi müveletek altal lassankint oly nagy állam

adóssági tehex` altal sulyositotta pénzügyi rendszerét, hogy 1867.

deczember végén (a földtehermentesitési és a galicziai inségkölcsö
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nön kivül) az államadósság 3025 millió forintra rugott, mely után

az évi kamat 127'7 millió forintot tesz.

Magyarország az absolut korszak alatt természetesen járult

ezen adósság visele'séhez. A kiegyezkedésnél azonban meg kellett

állapitani azon viszonyt, melyben Magyarország az osztrák állam

adósság iranyában leend. Az e targyra vonatkozó törvényczikk

(1867: ХП. t.-czikk 53. ós köv. §§.) szerint: „Magyarorszagot

alkotmanyos állasánál fogva oly adósságok, melyek az ország

törvényszerü beleegyezése nélkül tétettek, szorosan jogilag nem

terhelhetik (53. ё); _ méltányossag alapjan, politikai tekin

tetekbó'l e's egyedül ezen alapon, _ hogy azon súlyos terhek alatt,

miket az absolut rendszer eljárása összehalmozott, ó’ Felsége többi

országainak jólléte s azzal együtt Magyarország is össze ne roskad

jon, s a lefolyt nehéz idöknek karos következései elharittassanak_

kész az orszaggyülés az allamadósságok terhének egy részét elvál

lalni s az irant, elò'leges értekezés folytán, ò' Felségének többi or

szágaival is, mint szabad nemzet szabad nemzettel egyezkedésbe

bocsátkozni (55. ё).

Az itt kimondott elvek alapján jött létre az 1867: XV. törv.

ezikk, mely (1. §.) szerint 1868. évi januar 1jétöl kezdve a magyar

korona országai az eddigì allamadóssagok kamatainak fedezéséhez

29,188.000 forintnyi állandó, további Valtozás ala nem esó' járulékot

_ ñzetnek, ebbò'l 11,776.000 frtot érczpénzben. Egyuttal elhatározta

tott (2. §.), hogy a különféle adósságì czimek lehetó'leg kimeritó' mó

don egységes jaradék-adóssággá. valtoztassanak at (unificatio).Azon

adóssag-czirnek tökéi, melyek ily atváltoztatásra nem alkalmasak,

visszafizettetnek. А visszañzetésükre megkivántató összegek jövò'

beli egységes járadék-adóssagi kötvények kibocsatasa altal szerez

tessenek be évenkint. Az ezen beszerzési tehertöbbletet ó' Felsége

többi orszagai és kiralysagai vallaljak el s hozzá. a magyar korona

orszagai altal évenkint 1,150.000 forintnyi allandó összeg iizettetik

és ebbó'l 150.000 frt. ezüstben.

Az allam-jegyekböl és valtópénz-jegyekböl álló s összesen

312 millió forintot tevö függó' adósság mindkét fél közös jótallása

ala helyeztetik (5. ё.) s a függò' allamadósságok ellen ó'rzé

sére külön törvény hozatott (1868: XLVI), mely szerint ezen ellen

ó'rzésre mind a magyar korona orszagai, mind a birodalmi tanács

ban képviselt orszagok külön-külön hat tagból és három póttagból

álló ellenó'rzó' bizottságot Valasztanak és pedig két tagot és egy pót

tagot a förendek illetó'leg az urak hazából, négy tagot és két pót

tagot a képviseló', illetó'leg az alsóházból.
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Ezen ellenô'rzó' bizottságnak feladata (a 12. ё. szerint) követ

kezó': _ а) helyes ellenó'rzési szabályok alkalmazásával örködni a

felett, hogy a forgalomba bocsátott pénz-jegyek, tehát allam- és

váltó-jegyek összege meg ne haladja a törvényhozások által meg

allapitott maximumot; _ Ь) 0110116112111 az állam-jegyek és váltó

jegyek készletét, a jegyek készitését s az elhasznált jegyek meg

' semmisitését; _ с) felügyelni, hogy az 1867: XV. t.-czikk 5. §-ában

a sóbányai utalványok és allam-jegyek közt megallapitott viszony a

törvény értelme szerint akkép tartassék fenn, hog'y a sóbánya-utal

vanyok idò'nkénti kevesbedése folytán az állam-jegyekbó'l és váltó

pénz-jegyekbó'l álló és összesen 312 milliót tevö függò' adósságnak

növekede'se állandóvá ne valjék; _ d) a függö adósságról havon

kinti kimutatásokat közrebocsátani.

Az eddigiekbó'l mar most világos leend az államadóssági

járulék fejében kitett összeg két részre osztása; a) évi járulék

30,954.400 frt., Ъ) törlesztési járulék 1,172.500 frt. Az ezen össze

geknek eltérése az idézett törvényekben kitettektöl az ezüstben

ñzetendö járuléknak agióval lett atszamitasaból keletkezik.

Az allamkiadásoknak jelentékeny tétele a köz ö sügyi kiada'.

sokból a magyar korona országait illetö összeg, ugyanis az e tétel

ala foglalt rendes kiadasok 22,554.599 frtot, a rendkivüli kiadások

1,843.206 frtot, s igy összesen 24,397.805 frtot tesznek.

A közös ügyekre szant kiadasokra kiilön közös költségv е—

tés készül. E közös költségnek megállapitása a delegatiók fel

adata. A közös költségvetést magát, mely egyedül azon költségekre

terjedhet, a melyek az 1867 : ХП. törv.-czikk által közöseknek van

nak kijelölve (külügy, hadügy és bizonyos tekintetben a pénzügy

8., 9. és 16. §§.), a közös miniszterium mind a két külön felelò's mi

niszteriumnak befolyasával késziti s adja at a bizottságoknak (40. §.).

Az ily módon megállapitott költségvetés többé az egyes országok

által tárgyalás ala nem vehetö, hanem köteles mindenik a megálla.

pitott arány szerint a közös költségvetésbó'l reá 056 részt viselni és

sajat költségvetósébe felvenni (41. §.). Az arány, mely szerint a kö

zös költségek a magyar korona és 6 Felsége többi országai és tarto

manyai altal viseltetnek, az 1867: XIV. Шил-0211111 szerint 1868.

januar 1-jétöl számitott tiz évre egyezmény utjan olykép hatarozta

tott meg, hogya magyar korona országaira 30, 6 Felsége

többi országaira 70 százalék esik; egyszersmind elhatároztatott,

hogy a vamokból befolyó tiszta jövedelem a közös költségek fe

deze'sére forditandó.
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Мед 11011 egyébiránt emlitenünk, hogy a közös költségvetés

ben a vámjövedék jövedelmén kivül még egyéb bevételek is 520

repelnek7 melyek az 111016 111216651 161011161 azonnal levonatnak. Jele

sen ide kell sorolni a consulsági jövedelmeket, azon illetékekböl,

melyek az 111016 eonsuloknál egyes eljárasok után szedetnek, 5 1110

1у011 655205011 112.000 frt., az osztrak Lloyd elsöbbségi 0665521

ganak 40/0 kamatait 120.000 frt., ezen vallalat _jövedelmi adójat

82.000 frt. 65 101116111016 ро stajövedelmeit 80.000 frt.

Végre meg kell emlitenünk a közös költségvetésben 016101

duló nyugdij ak nagysagát 1,686.265 frttal, mely nyugdijakra 116270

az 1868: XLVII. törv.-ezikk 11670111026 elveket allapitott meg: a) a

multra nézve 116265 nyugdijaknak csupan a had- és külügyi mi

niszteriumok s a központi hadi számvevó'ség személyzetének és a

7011 rendó'ri miniszterium azon osztalyának nyugdijai tekintendó'k,

a mely osztály jelenleg a külügyi miniszteriumhoz be van osztva; Ь)

1867 01611 16102011 0ду6Ъ 1162р01111 11620д011 52011161у201611011

nyugdijai 1869-ik évre is azon mód szerint fìzetendök, mely szerint

1868-ban lettek ñzetve; a nyugdijakra 5 fedezésökre nézve azonban

a miniszterium a legközelebbi orszaggyülés 016 törvényjavaslatot

terjeszszen; с) 67610 csak a közös kül- és hadügyi sa 116265 р6112

ügyi miniszteriumok 65 a nevezett miniszteriumok mellett azoktól

függetlenül felallitandó felelös és közös legfò'bb szamvevò'szék sze

mélyzetének nyugdijai 105211011 116265011*).

“) А többi kiadások a megszavazott budget fejezetei szerint következök:

a felségkabineti irodajára és nyugdijaira 60.500 frt.; _ a, földtehermentesitési

adósság kamataira és törleszte'sére 15,589.000 frt.; _ az országgyülés költségai

500.000 frt.; _ a miniszter-elnöksegnek 117.100 frt.; _ a Felség szeme'lye körüli

miniszteriumnak 78.000 frt.; _ a belügyi miniszteriumnak rendes kiadásai 9,141,800

frtL, rendkivüli kiadásai 600.000 frt., s igy összesen 9,741,800 frt.; _ a 110112

ügyminiszterium rendes. kiadásai »19,516.200frt., a rendkivüli kiadások 1,200,000

frt. , s igy ôsszesen 50,716.200 frt.; _ а. közmunka- és közlekede'sůgyì minisz

terium rendes kiadása 2,778,600 frt., a rendkivüliek 600.000 frt., 655205011 3,37З.600

fit.; _ a földmívelés, ipar- 05 kereskedelemügyi miniszterium rendes kiadásaì

5,310.200 frt., s а rendkivüli kiadások 159.000'frt., összesen tehát 5,469.200 frt.;

_ а vallas- és közoktatásügyi Ininiszterium kiadása 1,346.400 frt.; _ az igaz

ságügyi miniszterium rendes kiadasa 2,965,800 frt., a rendkivüli kiadás 10.000

frt., 655205011 tehát 2,975.300 frt.; _ a honvédehni miniszterium 1011605 kiadása

2,000.000 frt., a rendkivüliek 7 millió, összesen 9,000,000 frt. Ноты-821117011

országok beligazgatási szükséglefe 2,200,000 frt.; _ a nyugdijak 2,337.500 frt.,

s a rendkivüli kiadásokban a vasutakra 22,229,000 frt. van me'g megszavazva..
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Az allamjövedelmek.

Az allamkiadások fedezésére szolgalnak az államjövedelmek.

E jövedelmek az allam gazdasági tevékenységébó'l, a polgárok va

gyona után szedett adókból és illetékekbô'l és a hitele folytán felvett

kölcsönökbó'l szarmazhatnak. Az államjövedelmek atalában tehát

következó'k: államjavak, vallalatok, regalék vagy jövedékek, illeté

kek, adók, kölcsönök és egyéb bevételek.

A magyar költségvetésben a kiadasok fedezete is az egyes

miniszteriumok tárczái szerínt jelenkezik; hogy az allami jövedel

mek legnagyobb része a pénzügyi miniszterium által foly be, az a

pénzügyi miniszterium hataskörének természetébó'l következik. A

magyar allamhaztartasban jelenkezò' jövedelmi forrasok követke

zó'k: adók s pedig egyenes és fogyasztási adók,jövedékek,illetékek,

allamvagyon, allamhitel és különfélék.

Magyarországon a jövedelmekbò'l eredö rendes fedezet

147,539.600 frt., a rendkivüli 25,241,206 frt., s ig'y az összes fedezet

172,780.806 frt.

Az adók.

Áttérve az egyes jövedelmi agakra költségvetésünkben, leg

eló'ször is az adókkal talalkozunk. Adó alatt atalában azon visz

szatéró'leg jelenkezö járulékot értjük, melyet az állam polgáraitól a

közjóllét érdekében tett költségek fedezésére kivan. Az adók ter

mészetének vizsgalatánál különbözö ml'íszavakkal talalkozunk, jele

sen: adóalany azon egyén, ki az adót ñzeti, adótárgy azon targy,

mely utan az adót ñzetjük, adóforrás vagy adóalap azon jövede

lem7 melyböl az adót íìzethetjük, adóképesség az eg'yén adózasi

tehetségfoka, adóegység a targynak azon тёте, ше1у utan az

adót fizetjük, p1. a telekadót hold utan; adóláb az adónak nagy

saga az adóegységhez viszonyitva.

Az adót az allamnak azon_ általa szolgaltatott eló'nyökért fi

zetjük, melyeket allam hiányában élveznünk nem lehet. Igazság

szerint ennélfogva mindenkinek oly arányban kellene adót fizetni,

a mely aranyban az allam jótéteményeit élvezi. Miutan azonban igen

bajosan határozhatni meg mennyi hasznot élvez az egyes polgár, s

miután továbba gyakran megtörténhetnék, hogy az egyes polgárok

az államtól élvezett haszon egyene'rtékét megñzetni nem tudnák: az

adózási mérvet a polgárok vagyoni ereje szerint kell meghatá

roznl.
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Az adó csak akkor felel meg a tudomány követelte igé

nyeknek, ha a) átalános, azaz minden állampolgár adózik; b) ha

egyenletes, azaz, az egyes polgárokat vagyonukhoz képest egyen

lően terhel; c) ha oly időben és oly helyen követelik, mikor és hol

az adózónak legkönnyebben esik az adófizetés; d) ha az adóbehaj

tás olyan, hogy általa az adózótól nem vonatik el több, mint mennyi

az állam pénztárába jut; e) ha a tiszta jövedelem után szedik, mert

csak így lehet a nemzet-vagyont, mely minden adónak alapja, állan

dóan épségben tartani; f) ha az erkölcstannal, a közegészséggel és

a polgárok politikai jogaival nem ellenkezik.

Az adók többfélék. A magyar törvényhozás egyenes és

fogyasztási adókat ismer; az egyenes adók alá azon adókat so

rolja, melyek jövedelemre vetvék, milyen a földadó, a házadó, a jö

vedelmi adó, a személy-kereseti adó. Az egyenes adók Magyaror

szágon összesen 53,921.000 forintot jövedelmeznek, az ezen adók

beszedésére szükséges költség 243.000 frt., s így az egyenes adók

ból befolyó tiszta jövedelem 53,678.000 forint.

a) Földadó.

A földadó a mezőgazdaságra használható telkek jövedelme

után szedett adó. Ez adó alapjául vagy az értéket, vagy a föld jöve

delmét veszik. A telek értékét azonban meghatározni igen bajos;

ha a vételárt vennők e meghatározás alapjául, egyebek közt két

nagy nehézségre akadunk: először telekvételek nem minden jószág

nál fordulnak elő, de másodszor gyakran a vételek nem fejezik ki

a jószág valóságos értékét, miután lehetnek Viszonyok, melyekben

a tulajdonos tán kényszerüségből potom áron adja jószágát. Ezen

kívül a jószág értékének ily meghatározásánál álvételeket szinlelhet _

a tulajdonos, hogy a kincstárt kijátszsza. Ugyanaz említett hátrányok

fordulnak elő, ha a vételár helyett a bérösszeget vennők alapul.

A telek értékét csak becslés utján lehet meghatározni, miután pedig

a telek becslésének alapját a telek jövedelme képezi, s hogy a telek

értékét megtudhassuk, mindenekelőtt a telek jövedelmét kell meg~

tudnunk, s miután más részt a telekadó a telekjövedelem után sze

dendő: czélszerűbb a telek értékének meghatározása helyett

egyedül a telekjövedelem meghatározására szorítkozni vagyis a te

lekadó alapjául a telekjövedelmet venni. E jövedelem becslés ut

ján tudható ki, s a telekadó könnyebb kezelése végett telek ad ó

kataster készül. A telekadó-kataster készítéséhez szükséges: a) a

telek felmérése és pedig, hogy ez minél pontosabb legyen, három

szögtani és helyrajzi felmérések eszközöltetnek; e felmérések alap
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ján térképek késziílnek; Ь) а telkek különbözö alkalmaztatásuk

szcrint osztályoztatnak: erdó', szántóföld, rét stb. külön-külön

osztályt képez; о) az egyes osztályu telkek jövedelmezhetó'ségük

szerint ismét 3-5 osztályra oszlanak s ez osztálybn soroztatnak

az egyes ószágok. Az ily osztályozás könnyebb eszközölhetése czél

jából minden osztály számára egy-egy telek minta-telek gyanánt

szolgál. Az egyes jószágok becslésénél meg kell bizonyos számu

évek átlaga szerint határoznì а nyers jövedelmet, e nyers jövede

lembó'l а termelési költségeket le kell vonni s az igy nyert jövedelem

vettetik adó alá. А telkek osztályozása és jövedelmük meghatáro

та az egyes községekben községi tagok, becslésben jártas szak

férñak és az adókivetést vezetö kormányközeg közreml'íködésével

történik. A becslés megtörténte után minden egyes községi tag mind

saját telke mind más községi tag telkének megbecslése ellen észre

Vételeit (Reclamation) megteheti, melyek azután а felszólamlási
bizottság által megvizsgáltatnak. l

A felmérések és becslések alapján készülnek az зим-Камы

terek, mellékleteikkel, képeikkel s könyveikkel. Minden egyes köz

ség részére külön térkép készül, mely egyenló' négyzetekre osztatik;

— minden négyzet külön, rendesen római szám-jegyet kap, az

egyes jószágok pedig szintén külön, de arabs szám-jegygyel шпаг

nak el. - A telekadó-fó'könyvben külön rovatok alatt következò'

tételek fordulnak eló': az egyes jószágok arab számai, а térképi

négyzetek számai, melyekbe а jószág esik, а jószág területe, а

jószág alkatrészei, а beeslési osztály, а tisztajövedelem s а tulaj

donosnak neve. Е telekkönyv segédkönyveül szolgál а póttelek

könyv, hol а jószágnál elò'forduló `minden változás feljegyezfetik;

továbbá а birtokosok jegyzékkönyve, melyben az egyes bir

tokosok nevei betürend szerint fölsorolvák, mindenütt hivatkozással

a. fó'- vagy а póttelekkönyvre.

Magyarországon az 1849. oktober 20-án kelt patens а. telek

adóra nézve kimondta az elvet, hogy az állandó kataster а lehetö

'legrövidebb idó' alatt behozandó. Miután azonban ezen kataster ké

szitése, а szükséges felmérések stb., sok idöt, sok szakképzett egyént

s egyebet követelt, már az 1850. márczius 4-ki patens а földa (16—

ideiglent határozta. el. Ezen patens értelmében a föld termésé

nek és а föld hasznának felvétele végett mindern megyében vagy

kerületben külön becsló' járások alakittattak, minden járás szá

mám egy-egy becslö-biztos rendeltetett. Az egyes adóközségekben

pedig külön községi választmányok készitették a'következö elò'

munkálatokat: az adóközség határait leirták; а düló'k és
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mezò'k helyrajzi rendben а rajtuk eló'forduló mívelési ágakkal együtt

följegyeztettek, felemlitették, hogy miféle használati módja van

а földnek7 mily különbségek fordulnak eló' termékenységre nézve

az egyes jószágok közt; minden telekró'l dülönként vallományt

készitettek és megbatározták mely osztályba kerül az egyes jószág.

Az egyes jószágnak az osztályokba sorolásánál természetesen а telek

területét is kell vala tudni; erre részint elöbbi felmérések használtattak

föl, részint egyszerüen körülléptették а jószágot s igy körülbelül ki

fejezték a jószág-terület nagyságát.

Az elô'munkálatok bevégeztével а Íöld nyersjövedelméböl а mí

velési költségeknek levonása és а tisztajövedelem kimutatása követ

kezett. A nyers iövedelem meghatározásánál az 1824-ki так, az

1836-45-ki évtized-átlag árai és а helyi viszonyok vétettek tekin

tetbe. Az igy megállapitott nyers-jövedelembó'l а mívelési költségek

levonattak. E költségek ugyan részletesen nem lettek kiszámitva,

hanem az cgycs mívelési ágak szerint bizonyos százalék jelöltetett

ki. lgy а szántóföldeknél 15—70, а réteknél 15—40, Szô'ló'knél

30—80, legeló'knél 15—40, erdó'knél 1_5, nádasaknál 10—300/0

volt levonható mívelési költség fejében. A nyers, Valamint а tiszta

jövedelem kiszámitása 1600 Шб1ев, u. n. katastralis holdakban tör

tént. Az igy létesült becslés minden egyes község részére külön ki

mutatásban lett összeállitva. A községi valamint az egyéni felszó

lamlások csak ezután hallgattattak ki. Az igy elkészült katasterre а

nyilvántartás rendeltetett el. Е nyilvántartás egyébiránt csak а

birtokviszonyokra vonatkozik, pl. ha а jószág eladatik, szétdarabol

так stb., az adóilletékben (агат más mívelési ágba sorozás) csak

akkor történik változás, hogyha némely telekrészletek földrengés,

áradás vagy elemi csapás által ege'szen vagy részben elpusztulnak.

A Magyarországon honos földadó-ideiglen mindaddig szolgál

а telekadó alapjául, mig a háromszögtani és részletes felmérések

alapján az állan'dó katasth nem lesz behozható, illetó'leg az 1868:

XXI. törv.-czikk szerint 1870. decz. Ell-ig; а pénzügyi miniszterium

országgyülési határozat által utasittatott, hogy ez гав alatt а földadó

iránt javaslatot teijeszszen az országgyülés elé. A felmérések Ма

gyarországon a. háromszögclésben а területnek alig felére (1675

Clmérföldre), а részletes felmérésben alig harmadára (1263'5 mi),

а felmért részletekrò'l térképek készitése alig ogy hatodára (647 mf.)

haladtak. Horvát-Tótországon az állandó kataster munkálatai tel

jesen bevégezvék. Erdélyországban még eddig meg sem kezdettek.

Az 1868: XXI. törvényezikk а földadóra vonatkozó s eddig

érvényben volt szabályokat 1870. decz. 31-ig ideiglenesen érvényben
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hagyta, azon különbséggel - mely átalában valamennyi adónemnél

meghonosult, - hogy az adóláb az eló'bb divott gyökadó és külön

féle pótlékok helyett egy tételben van kifejezve. Az adóláb Magyar

országon 2976/100 százalék, Erdélyországon 22 százalék, mibó'l mind

két országban 9 százalék а földtehermentesitési járulékra esik.

Az adó-kataster ellen több ellenvetést hoznak fel. Jelesen

а) а kataster készitése sokba kerül s igy az adózó polgárok nem

csak а telekadóval sujtvák, hanem maguk а költségek is, melyek а

kataster készitésére szolgálnak, terhelik ó'ket; Francziaországban

egy-egy négyszegü mérföld 6000 frankba, s igy az összes kataster

200 millióba keriilt, Ausztriában egy négyzet mérföld felmérése

2890, becslése 1270 frtba, az egész kataster 22 millió frtba került.

Magyarországon а jelenlegi lassu felmérések mellett a. katasteri

munkálatokat végzò' hivatalnoki személyzet összes költsége 349.948

frt. — Ь) Felhozzák továbbá, hogy а. kataster elkészitése föleg па

gyobb országokban s okáig tart s igy а. szerint а mint az egyik vidé

ken а kataster kész vagy sem, egyenlötlen adóleend kivetve. Ausztriá

ban pl. a. katasteri munkálatokat шаг 1817-ben kezdték meg és csak

1865-ben fejezték be; ha Magyarországon а munkálatok oly arány

ban fognak folyni mint eddig: а kataster hihetó'leg 1910-ben készül

el. -— с) Végül a. katastert haszontalannak mondják, mert ajö

vedelmet csak átlag, csak nagyjában határozza meg; holott az a.

jószág nagysága, a. jószágtulajdonos egyénisége7 de só't а helyi vi

szonyok folytonos változtával is más és más szokott lenni.

Ezen ellenvetésekkel szemben meg kell jegyezni, hogy ha а)

sokba is kerül а kataster, azon eló'nyök, melyeket az állam а роп

tosan készült munkálatokból huz, böségesen kifizetik a költségeket.

Ily katasteri munkálatok мы ugyanis az ország terület-viszonyait

lehet pontosan kitudni, megtudhatjuk igy mennyi termöföldje van

az országnak, а termó'föld milyen gazdasági müveletre használtatik,

szántóföldnek, erdò'nek, rétnek stb.-e, —— milyen termékenységü az

ország, milyen terményeket állit eló' stb., fel lehet továbbá használni

а katasteri munkálatokat pontos térképek készitésére7 а. hiteltelek

könyvek szervezésénél stb., mindezek oly elönyök, melyeket а. ka

taster költségeinek vizsgálásánál {ìgyelmen kivül hagyni nem szabad;

_ Ъ) nem lehet tagadni, hogy а kataster sok ideig készül s hogy

ezen idó' alatt az egyes vidékeken különbözö lehet az adó; de nem

tekintve, hogy e körülmény csak átmeneties, meg kell gondolni, mi

szerint jobb ha. idó'nként mindig kevesebb és kevesebb vidék adó

zik egyenetlenül, mintha. az egyenetlenség a kataster hiányában

mindig és állandó maradna; — с) végül а katasteradó ellen vetett



17

azon hiányon, hogy nem felel meg a. jószág valóságos jövedelrnének
s hogy változottlviszonyokkal szemközt állandó marad: а pontos

nyilvántartás és folytonos kiigazitások által kell é lehet is segiteni.

A statistikusnak а telekadó tekintetében következò'kre kell

leginkább ügyelnie: meg kell mindenekelô'tt határoznia, mily mó

don és alapon vettetik ki а telekadó; ha az adókataster honolt meg,

mikép készittetik7 meddig haladt valamely országban а katasterben

szükséges egyes munkálat, jelesen, mennyire haladt az eló'munká

latok elkészitése, mennyire a. becslés, a. felmérés; а becslésnél fel

kell emliteni, mily módon történik а becslés, valjon meghatározott

számu évekátlag ат vétetnek-e tekintetbe, vagy meghatározott

ogyes vagy több évnek árai; ez utóbbi esetben a. statistikus köteles

sége egyszersmind kimutatni, mily viszonyban állnak ezen éveknek

árai а mostzmiakkal, hogy igy az aêlózás egyik alapjának, а. becslés

nek kedvezöbb vagy kedvezó'tlenebb volta kitünjék. A felrnérésnél

{igyelmet kell forditani az egyes felmérési munkálatokra., a. három

szögelésre, а helyszini felme'résekre, valamint а. felmérésekkel egybe

kötött egyéb mi'íszaki munkákra, pl. а térképek készitése're, fel kell

emliteni mily közegek által készült a. kataster, mennyibe került a

kataster, használtatnak-e a. munkálatok más czélra is, mi az adóláb

és mennyit jövedelmez ez adó.

Magyarországban a földadó az egyenes adók legjelentéke

nyebb neme, а mennyiben ugyanis 34,262.000 frtot eredményezett s

igy az összes egyenes adóknak két harmadrészét а telekadó jöve

delmo szolgáltatja.

Mielò'tt а telekadót elhagynók , még egy magy jelentó'ségü

pontra kell figyelnie а statistikusnak. Sok iró ugyanis а telekadónál

követeli, hogy a. telken fekvö terhek, tekintet nélkül tulajdon

ságukra, levonassanak а tiszta jövedelembò'l s az igy megmaradt

rész jusson csak telekadó alá. Az u. n. reálterhek, pl. kegyuri költ

ségek, а tized, а robot tekintetében áll игуан ez elv, mert ezek oly

tcrhek, melyek a jószágot természete'nél fógva. terhelik; de nem áll

n magánjogi adósságokra és jelzálogi terhekre nézve; mert а) а jel

zálogi adósságok nem tétetnek mindig а. földjavitások végett, hanem

egysyzerüen azért, mert а telek biztos jelzálogul szolgál s а telekre

könńyebben nyerhetni hitelt mint személyes viszonyokra; Ъ) а köl

csönvett tó'ke eló'nyben részesülne а gazda saját tökéje ellenében;

с) az ellenkezönézetüeknek azon állitása, hogy а jelzálogi terhek

tekinteten kiviil hagyása mellett egy és ugyanazon tò'ke kétszer

adóztatik meg, egyszer а tó'késnél mint tó'keadó, s másodszor а. föld

birtokosnál а telekadóban, nem áll: mert а földbirtokon e töke után

вшиты е1бндйво1к xm. met. 2
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azért fizet adót, mivel általa földjöveilolme nagyobbodliatik. Magyar

országon a jelzálogi terhet nem számitják le a. tiszta jövedelembó'l.

Ъ) Házado’.

Az épület- Vagy házadó az épület jövedelme után szedott

adó. A házadó vagy házbéradó vagy hazosztályadó; mert nz

u. n. ablak- és ajtóadó, valamint a tüzhelyadó stb., mely adónemek

а házak egyes felismerhetö s könnyen számba vehetó’ részek utziu

szedettek, mint az adóelmélet által követelt kellékekkel homlok

egyenest ellenkezô'k csak kivételkép fordulnak még elò' némely

államokban. A házb éradó a haz bérjövedelme után íizettetik; itt

a ház tulajdonosa bevallja a ház övedelmét, a benlakó házfelek alá

irásokkal bizonyitják a házi ur Vallomásának igaz voltát, az igy ki

tudott jövedelembò'l egy bizonyos hányad épületfentartási költség

gyanánt levonatik s ajövedelem megmaradt része mint tiszta jövede

lem megadóztatik. А házosztályadónál а. hazak nagyságuk, ille

tô'leg lakosztályaik szerint több osztályba. soroztatnak és a. mint na

gyobb vagy kisebb számu osztálylyal birnak, a mint a helység na

gyobb vagy kisebb: nagyobb ч. kisebb adóval rovatnak meg.

A statistikában mindenekeló'tt meg kell határozni, mely hazak

utan jár atalában a házadó, mert az egyes törvényhozások felfogá

sához képest nem minden épület tartozik házadó ala, igy nálunk az

1868: XXII. törvényczikk szerint házadó alá. nem tartoznak:

az isteni tiszteletre szánt épületek7 a királyi udvar palotái és 12111121

2а1, államépületek és kormámyépületek7 országházak, megyeházak,

községfghazak7 dolgozóházak, fegyhazak; állami, törvényhatósági és

községi hivatalos helyise'gek; tudományos akademiák, muzeumok,

egyetemek, nyilvanos tanintézetek, iskolák; lelke'szi és tanitói laká

sok; katonai laktanyák; gazdasági épületek; kórházak; szegény

sorsu tanulók és szegények ellátására szánt épületek; kolduló szer=

zetek kolostorai és halottas hazak. —— Fel kell emliteni, valjon csak

házbérjövedelemadó vagy házosztályadó is létezik az állambau. Ha

mindkettó' létezik, mely házak tartoznak а. házbér-, és melyek а haz

osztályadó ala. Magyarországon oly haz, lakrész és a háznak min

den oly helyisége, mely tényleg bérbe van adva, különbség 1101

kül, mindenütt házbéradó alá esik; azon vzírosokban és községek

ben, hol a tényleg bérbe adott lakrészeknek száma leg

alább felét képezi a létezö lakrészek összes számának, a ki nem

bérelt épületek is házbéijadó alé. vonandók. A házbéradónál fel kell

emlitcni az adólábat és mi vonatik le a bevallott nyersjövedelem

bó'l épületfentartási költség fejében. Magyarországon a beval
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lott nyers jövedelembó'l Buda-Pesten 15, másutt 300/0 vonatik le

épületfentartási költség és értéktörlesztés fejében, és az ekkép ki-

számitott tiszta jövedelem minden száz forintja után Budapesten

24, egyéb helyeken7 ha а tényleg kibérelt lakrészek az összes lak

re'szeknek legalább felét teszîk, 20, különben pedig 16 ft fizetendó'

liázbéradóul.

A hazosztalyadónál szintén ki kell tenni azon fokozatot,

mely szerint az adó ñzettetik. Nálunk oly helyeken, hol az összes

lakrészeknek egy harmada ninos bérbe adva, következö az adó:

1 lakrész után _ ft 60 kr.

2 1. ‚.‚ 60
11 11 11

3 11 11 З 11 ’_ 11

4— 5 11 11 5 п _" 11

6- 7 „ „ 11 „ — ,‚

8’- 9 11 11 18 11 _ 11

10—14 11 11 30 11 _ 11

11 11 11 "_" 11

19-21 ‚7 „ 60 „ — ,‚

11 11 20 11 _ 11

25--27 „ „ 80 „ —— „

28—29 11 11 85 11 11 `

30—35 „ ‚‚ 100 „ — „

liarminczöt lakrészen felül minden tovabbi lakrész utan llárom f0

rinttal több fizettetik. Oly helyeken, hol az összes lakrészeknek

legalább egy harmada tényleg bérbeadottnak bizonyul: na

gyobb aházosztályadó és pedig 500/0-kal nyitott helyise'ggel nem biró

hazakra, 1000/0-kal azokra nézve, melyek nyitott helyiséggel (mé

szárszék, bolt, kávéház, kocsma) birnak. Lakre'szekül csak szobák

és boltok vétetnek; elöszobák, termek, társalgási szobak, ilrodak7

halószobák stb. szintén lakrészek; ellenben a konyhák, pinczék7

padlások és falvakon az ugynevezett pitvarok, arurakhelyek, ele

ségkamarák, istallók, mühelka az osztalyozásnál nem Vétetnek fel.

Az épületadónál szokásos az ujonnan épült házak és ház

részekre7 az épitési kedv emelése tekintetébó'l, bizonyos idó're adó

mentességet adni; nálunk tiz évi adómentességnek van llelye ha

olyan helyen, a hol elöbb épület nem létezett7 uj haz épittetik vagy

pedig az épület oly toldattal gyarapszik, hogy altala uj adótárgy

keletkezik; nyolcz évi adómentesség adatik akkor, ha elöbb fenn

állott, de a földszinéig lebontott épület helyébe s falak vagy falré

szek felhasználása nélkül 11j épület allittatik. Budapesten ily esetek

ben az adómentesség uj épiìleteknél és' toldaléképitéseknél tizenöt,

2*
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lerombolt hazak ujból felépitésénél tizenkét évre terjed. Azon

esetre, ha a házrészlet nincs bérbe adva, természetesen a házbéradó

elengedtetik.

Végül az összes hazadójövedelmet kell kimutatni, mely Ma

gyarországon 5,792.000 forint.

с) Személykereseti adô.

A személykereseti adó fogalma igen nehezen határozható

meg; magaban foglalja ugyanis ezen adó egyrészt a kereseti adót,

másrészt a fejadót. Kereseti adó alatt értjük azon adónemet, mely

az egyes foglalkozások után eredt jövedelem után szedetik. Ее]

adó alatt pedig azon adónemet, mely minden bizonyos kort elért

állampolgártól, 'tekintet nélkül van-e jövedelme vagy mennyi e jö

vedelem, szedetik. Ezen adó az adók között а legprimitivebb és

ellenkezik az adóelmélettel, a fejadó ugyanis egyenló'en éri a gaz

dagot és szegényt s ennélfogva ép ezen egyenlöségénél fogva egyen

ló'tlen hatasu leend, mort inkább sujtja a szegényeket mint a gazda

got7 inkabb sujtja a családos embert, mint a nem családost.

A személykereseti adóuál ‘a statistikusnak ki kell tüntctni a

következö mozzanatokat: az adó tárgyát, jelesen, mely kereset esik

ez adó ala, az adózó személyeket, azon osztályzatot, mely szerint

az adóláb meghatároztatik, igen kivánatos az egyes adózó osztályok

Viszonyát egymáshoz tudni, miután ez leginkább világitja meg, val

jon az egyes osztályok átalában és viszonyitva mennyivel adóznak

s mennyiben méltányos a гадок vetett adó; végre ki kell tüntetni az

ezen adónemnél befolyt jövedelemösszeget. Magyar- és Erdélyorszá

gon a személyes kereseti adó tárgya: a személyes kereset; ezen

adót Íizeti minden lakos, a ki 16-ik korévét betöltötte, és pedig 3

Osztalyzat szerint: az I. osztályba tartoznak: házas zsellérek,

kertbirtokosok és napszámosok, faluhelyen 56‘/2 kr, városokban

1 ft 13 kr adóval; gyárakban, kereskedelmi és iparvallalatoknal és

a mezei gazdaságnál alkalmazott lege'nyek és egyéb segédmunkások,

ha sajat háztartásuk ninos, falun 85 kr, városokban 1 ft 691/2 krt;

_ cselédek f. 561/2 v. 85 kr; ezen osztalybeliek felese'gei, Бай, leányai

és testvérei7 ha a családfó'vel közös háztartásban élnek és külön

önálló keresetet nem l'íznek, f. 561/2 v. 85 krt. A П. osztályzatba tar

toznak: mezei gazdák 50 holdat tul nem haladó földbirtokkal, tu

lajdon háztartással biró segédmunkások 1 ft 69 '/.2 kr; _ állam, tör

Vényhozás7 megyei és varosi hatóságok7 közalapitványok szolgála

tában alkalmazott tisztviseló'k, valamint katonai hivatalnokok а kö

Vetkezó' tételek valamelyikével rovandók meg: 1 ft 5 kr, 2 ft 10 kr7
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3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr vagy 6 ft 30 kr; ugyanazok ha. nyugalmazvák

s az itt alkalmazott szolgák: 1 ft 5 kr és 2 ft 10 kr; a szolgák ha

nyugalmazvák 1 ft 5 kr; községek, közintézetek, `egyletek és ma

gánszemélyek szolgálatában alkalmazott tisztek és tisztviselò'k, irók,

müvészek, egyházi javadalmat élvezó' lelkészek, okleveles ügyve'

dek, mérnökök, orvosok, sebészek, gyógyszerárusok, babák e's ki

rályi városokban levŕí kisebb ingatlanok birtokosai {izetnek 1 ft

691/2 krt, 3 ft 381/2 krt, 5 ft 71/2 krt, 6 ft 761/2 krt, 10 ft 141/2 krt;

ugyanazok ha. nyugalmazvák vagy az emlitetteknél alkalmazott

szolgák, továbbá. segédlelkészek, nyugalmazott v. fegyelmi elbánás

alatt álló egyháziak, magántanitók, valamint tanulók, kik magari

tanitásból élnek: 1 ft 691/2 kr, 3 ft 381/2 kr; az itt emlitett szolgak

ha nyugalmazvák 1 ft 691/2 kr, iparüzök, kereskedó'k, haszonbér

lô'k, dohány- és bélyegtó'zsérek falun 1 ft 691/2 kr, 3 ft 381/2 kr, 5 ft

71/2 kr, y6 ft 761/2 krt; városban: 3 ft 381/2 kr, 5 ft 71/2 kr, 6 ft

761/2 kr, 10 ft 141/2 krt. A П. osztályba tartozók felese'gei, ñai, lea

nyai és testvérei, ha _a családfó'vel közös háztartásban élnek és kü

lön keresetet nem l'íznek, a felsorolt adótételek felét fizetik. _ A

III. osztályba azon adókötelezett egyének tartoznak, kik az elsó'

két osztályban még nem foglalvák. Ezeka személyes kereseti adót

a rájok az adóév eló'tti évben rótt egyenes adó összlete szerint kö

vetkezó' mérvben íizetik: ha 1 fttól 105 ftig ñzettek egyenes adót,

6 ft 761/2 kr. а személykereseti adó, ha. 105—210 ftot, 10 ft 141/4 kr,

ha 210_525 ftot, 13 ft 521/2 kr, ha 525 fton felül, 16 ft 901/2 krt;

ezen osztályba tartozók feleségei, fiai7 leányai és testvérei az emli

tett adótételek felét ñzetik. Ki személyes keresete vagy foglalkozása

után jövedelemadó alá, is esik, annak azon összeg, melyet foglalko

zása után személyes kereseti adó fejében ñzet, jövedelemadójából

levonatik. _ Személyes kereseti adó alól felmentve'k: a tényleges

szolgálatban álló katonaság, patentalis rokkantok, a pe'nzügyöri le

gényse'g, nyugdijazott bányamunkások, azok, kik Magyarországon

egy évig még nem tartózkodtak, papnöveldei növendékek, nyugal

mazott vagy fegyelmi elja'rás alatt alló egyháziak, a mennyiben

nyugpénzt nem huznak, kolduló szerzetesek tagjai, alainizsnaból

éló' személyek. _ Erdélyországban a legujabb idó'kig а személyke

reseti adónak több faja létezett; ugyanis a védelmi dij, a fejdij, a

pótdij és a polgárdij; az 1868: XXXIV. törvényczikk azonban Er

délyországon is a Magyarországon szokásos személyes kereseti

adót honositotta meg. _ A személykereseti adó Magyarországon

7,415.000 ftot jövedelmez.
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d) Jövedelmí ado’.

A jövedelmi adó az egyes egyének jövedelme után szedett

adó. A jövedelmi adó vagy átalános jövedelmi adó, midô'n minden

más adónem kizártaval az egyes egyének jövedelme után szedetik

az adó; a. nehezségek mindazáltal, melyek az átalános jövedelmi

adó meghonositásánál a jövedelem kitudására való müveleteknél

jelenkeznek, az általános jöyedelmi adó gyakorlati kivitelét igen

nehezitik, söt lehetetlenné teszik, és ennélfogva csak ritkán szokott

eló'fordulni. A kiegészitési jövedelmi adó (ausgleichende, ergänzende

Einkommensteuer) vagy az egyes országokban az egyenes adók

által még nem ért jövedelmet kivánja adó ala vonni, vagy az adó

teher viselésében az egyes egyenes adók által netan keletkezett

egyenlötlenségeket kivánja. kiigazitani. Ez adó kivetésénél legin

kább szokásos az osztalyrendszer (Klassensteuer), mely szerint az

egyes adózók foglalkozasuk szerint bizonyos osztályokba soroltat

nak és ezen osztalyzatokhoz képest külön adó alá. Vonatnak.

A statistikában fel kell emliteni: ki fizet jövedelini adót, mily

osztályzatok léteznek, mily uton hataroztatik meg, ki melyik osz

talyba tartozik, önvallomás utján-e, hatóságilag-e, külön bizottsá

gok altal-e, van-e helye a reclamationak, igénybe veszik és mily

arányban a polgárok a reclamatiot, areelamatio kiigazitásokra ad-e

alkalmat vagy sem, az egyes losztalyzatok mily arányban ñzetnek

мы, mennyi az adóösszeg és mily arányban all az az egyes adók

hoz képest?

A mi Magyarországot illeti, az 1868: XXVI. törv. czikk sze

rint a jövedelemadó targya azon jövedelem, mely föld- Vagy házadó

által megadóztatva nincsen; jövedelemadó ala nem tartoznak: a

kir. udvartartás költségei; a külhatalmak itt székelö követeinek és

consulainak jövedelme; az orszagban egy éven alul tartózkodó kül

földieknek üzleti vagy az országban tett befektetések utani iöve

delme; az országban tartózkodó török alattvalók jövedelme; a tu

dományok eló'mozditására és a nyilvanos közoktatás czéljaira szol

gáló tökék kamatjövedelme; részvények utáni jövedelem, a meny

nyiben az illetò' társulatok jövedelme mar meg lett adóztatva; köz

intézetekül tekintett kórhazak; a katonak kincstári fizetése; a Maria

Terézia lovagrenddel és vitézségi érmekkel összekötött járandósá

gok; patentalis rokkantok nyugdijai; köz- és magántisztviselò'k

szálláspénze, lótartasi jarandósága, sóilletménye, atalányai, draga

sági pótlékai és jutalomdijai; a dijbevonással terhelt tiszti {izetések

a szabalyszerü l2 havi levonási idó'szak tartamára; pénzügyöri le->
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génység fizetése és nyugdija; bányamunkások és özvegyeik kegy

és nyugdija; azon nyugdijak és segélyezések, melyeket a testületek

e's egyletek által alakitott; alapokból ugyanezen testületek s egyle

tek tagjai vagy azoknak özvegyei és árvái huznak; kolduló vagy

betegápolással foglalkozó szerzetesek; papnövendékek, rendes ta

nulók személyes keresményök és nyert ösztöndijaik után; árva- és

szegényápoló intézetek; koldusok. Ajövedelemadó három osztály

szerint Íizettetik; az elsö osztalyba tartoznak: a kilenczed és hegy

vám, valarnint a földbirtokkal összefüggö mindazon jövedelem,

melynek alapjától a jövedelemélvezô' még ninos megadóztatva; a

kir. kisebb haszonvételekbó'l eredò' jövedelem; a haszonbérló'k bér

lemény utáni nyeresége; a nyereményre alakult részvénytársulatok

évi tiszta jövedelme; minden jövedelem, mely bányászati, gyári,

kézmü- és más iparüzletbó'l, kereskedésböl, müvészi, tanügyi, or

vosi, sebészi, ügyvédi, mérnöki gyakorlatból, ügynöki, személy- és

áruszállitási vagy bármely más haszonhajtó foglalkozásból és üzlet

böl származik; ezen osztály jövedelmi adója a tiszta jövedelem

nek 100/0.

А II-ik osztályba tartoznak: köz- és magántisztviseló'k, biva

talszolgák, házi tisztek és bármi nevezet alatt bérviszonyban allók

állandó fizetései, valamint azoknak akar készpénzben, akár ter

ményben jaró illetménye; szolgálati viszonyból szarmazó nyug- és

kegydijak; ápoló vagy életbiztositó intézetektó'l betételek folytan

huzott évi jaradékok; a tudományos akademiai tagoknak állandó

iizetése; egyházi személyek és testületek rendes jövedelme. Ezen

osztály а jövedelmi adót meghatározott kulcs szerint fizeti, melynek

lényege következó': az elsó' 500 ftig az adó 111/0, ezen elsò' 500 fttól

1500 ftig 211/0, azonfelül 2500 ftig 311/0, ezenfelül 3000 ftig 411/0, ezen

felül 3500 ftig 511/0, ezenfelül 4000 ftig 611/0, ezenfelül 4500 ftig 711/0,

ezenfelül 5000 ftig 811/0, ezenfelül 5500 ftig 90/0 s azonfeliil 100/0.

Látni tehat, hogy ez osztályban а jövedelmi adó Progressiv. Ugyanis

progressivnek mondjuk az adót, ha az adóláb a jövedelem nagy

ságaval haladványban nagyobbodik. Ezen adó igazságos voltát

azon körülményre vezetik vissza, hogy a kiadás sokkal jobban ter

heli a kis jövedelmet, mint а nagyot s ennélfogva csak ott lesz igaz

ságos az adó, ha а jövedelem nagyobbodásával arányosan nagyob

bodik. Habár e tekintetben van is bizonyos igazság és jogosultság,

mely a progressiv adó mellett szól, azt általános elvként elfogadni

és minden adónernnél alkalmazni nem lehet, mert а) az adó terme

lési költség leven, lehetetlenné teszi a nagy jövedelmet huzónak a.
versenyt a kis jövedelmety élvezó'vel; ha pl. a telekadónállalkalmaz
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nók a progressiv adót, a kis birtokosok elönyben volnának termésük

eladásánál а nagy birtokosok irant; Ь) bármily kicsiny legyen is a

progressie, az adó elvégre az összes jövedelmet fogja elnyelni s

ennélfogva bizonyos határnál a progressiot meg kell szüntetni; mint

lattuk, a magyar jövedelmi adónál 1011/0 a maximum, а melynél to

vább a progressie nem halad.

A jövedelmi adó III. osztályába tartozik minden kamatjöve

delem és életjáradék; ezen osztalybeli jövedelem 1011/0-nyi adó ala

esik; ezen osztály adója ala nem esik: a magyar vasuti kölcsön

szelvénykamatai után huzott jövedelem, mely az 1867: XIII. törv.

czikk szerint adómentes, és a földtehermentesitésì adósság szelvény

kamatai utan huzott, mely csak 70/0-nyi adólt ñzet. A III. osztály

tehat a tò'keadót vagy a tökekamatadót foglalja magában. A töke

adó ugyanis а kamatozás végett alkalmazott tô'kének jövedelme

utan szedett adó. A tökeadó ellen sok megtámadás tétetett; neme

lyek szerint czélszerütlen ez adó, mert nem а. tó'kekamatot élvezö

tô'ketulajdonos, hanem az adós fizeti ez adót, kire azt a tò'kepénzes

átharitja; ez ok mindazáltal nem döntò', mivel az adóátháritás min

den adónál fordul'nat eló’ ; masok azon félelmet támasztják, mintha

a tökeadó altal a tökepénzesek tó'kéjüknek értékesitését inkább a

külföldön fogjak eszközölni; ez ok szintén nem valószinü, annál ke

Vésbé, miután jelenleg a legtöbb mivelt államban ugyis létezik töke

adó s igy ez adó alól ugy sem vonhatja ki magat а tó'kepénzes;

ismét mások felemlitik azon neliézségeket, melyekkel a tökekamat

után nyert jövedelern kitudható, meg nem gondolvan, hogy majd

nem valamennyi adótárgynál eló'fordulnak s pedig sokszor még na

gyobb nehézségek. A tó'ke után a tò'kepénzes jövedelmet huz, illó' és

méltányos tehát, hogy jövedelme után adózzék. A statistikus a töke

adó tekintetében az emlitett pontok mindegyikére ñgyelmez; kimu

tatja, Valjon a tò'keadó következtében csökkent-e a tökéknek száma

valamely országban, kimutatja azon nehézségeket, melyek a tò'keadó

kivetésénél eló'fordulnak s kimutatja számokkal, valjon csakugyan

lehetséges vagy sem a tô'keadót valamely országban rendszeritni.

A jövedelmi adónál általaban igen nagy nehézség merül fel а

jövedelem kitudásánál, illetöleg meghatározásánál. A statistikaban

iigyelmet kell forditani a jövedelem meghatározásanak módjaira s

fel kell emliteni, mily hatásu az egyes országokban honos mód.

Magy'arországon a jövedelem kitudására rendesen a bevallás

szolgál; e bevallást az adóhivatal megvizsgálja és megjegyzéseivel

együtt az adókivetó' bizottsághoz terjeszti, mely a pénzügyminisz~

ter által kinevezett elnök és jegyzö és a megye чаду város által ki
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jelölt két tagból all. Ha a bevallás kielégitönek nem látszik, az adó

ininimum jó' tekintetbe.

Jövedelemadó-minimumul a haszonbérlò'knél a haszonbér 21/2

százaléka, gyakorló íigyvédek, orvosok, sebészek, bábák, tanitók,

mérnököknél összes évi lakbérüknek, üzleti helyiségöket vagy iro

dáikat is ide értve, 12-20 százaléka, tekintettel a családtagok Sza

mara; kereskedó'k, iparüzó'k és más haszonhajtó foglalkozásoknál

az évi lakbér 15-201’/0 és azonfelül üzleti helyiségeik bérének 50/0;

végre a falusi kézmù'iparnál, ha legény nélkül üzetik, 4 ft, egy se

gédmunkással 6 ft, két segédmunkassal 8 ft s igy tovább minden

segédmunkásért két forinttal több, tekintetik. Az ekkép rendezett

jövedelmi meghatározás következtében a magyar miniszter a jöve

delmi adónál tetemes emelkedést remél. ~ '

А jövedelmi adóból befolyó jövedelem 6,435.000 ft.

A magyar költségvetésben az egyenes adók alatt a király

bér-liátralékkal is találkozunk és ugyanez összesen 17,000 ftot tesz.

Ezen hatralék még azen idó'kbó'l maradt fenn, midön a szabad ki

rályi városok közvetlen uruknak, a királynak évenkint bert, királyi

bért fizettek (census regius).

Adóhátrále'kok.

Az egyenes adóknal gyakran találkozunk hatralékokkal,

melyek az allamháztartásban annyival inkább zavartokozók, mert

az egyenes adók után várt jövedelem mar elöre kijelölt szükségle

tek fedezésére szolgal. Az adóhatrálékok a statistikaban különösen

íigyelemre méltandók: ha. valamely álladalomban adóhátrálékok
állandóan jellenkeznek, ott okvetlenül tarsadalmi vagy állami

bajokra kell következtetnünk. A statistikának feladata, kitüntetni,

valjon muló bajok vagy épen elemi balesetek következtében allot

tak-e be a hátrálékok vagy pedig politikai okok, tán a népnek ellen

szegülése a kormány ellenében, mint történt pl. nálunk 1860 után,

okozzák-e az adóhátrálékok emelkedését, vagy végre maga az adó

lábnak sulyossaga következtében állnak-e elö az adóhatralékok.

Ha a statistika igy az adóhátralékok nagyságát e's okát kimutatja,

könnyü leend egyszersmind а. kormánynak az adóhatrálékok behaj

tása vagy be nem hajtása irant intézkedni, valamint könnyü leend

az adóhátralékoknak megakadályozasa iránt `jövöben gondoskodni.

Az adó'hátrálékok behajtásanal a statistikus forditsa ŕigyelmét

a behajtásnál alkalmazott fokozatokra, pl. az egyszerü megintés,

büntetés, adóbehajtás, katonaság által való behajtás stb. módokra

s emlitse fel, mily eredményre vezetett az egyes eljárási mód.



Fogyasztásí adók.

Fegyasztasi adók (Verzehrungs-, Censumtienssteuer) fo

gyasztasi ezikkek utan szedett adók. Miutan pedig a fegyasztási

adók legnagyebb része közvetetten (indirecte) szedetik vagyis

az allam az adót nem egyenesen a czikk fogyasztójától veszi, ha

nem а. czikk eló'allitójatól vagy arulójatól, még pedig ely szandek

kal, hegy a czikk elò'allitója vagy arulója az adót a vevò're haritsa.

at: ez adók rendesen közvetett adókn ak (indirecte Steuern) is

neveztetnek. Az elnevezés annyiban hìbas, mert vannak és lehetnek

fegyasztasi adók, melyek egyenesen vettetnek ki, pl. a lakásadó, a

fényüzési adók stb.

A fegyasztasi adók czélszerüsége 65 igazsages volta mellett és

ellen több ek hezatik fel. Jelesen а fegyasztasi adók ezélsze

rüsége m ellett felhozzák, hegy az egyenes adók altal netan ke

letkezô' igazsagtalansagek ez adók altal kiegyenlittetnek;

az egyenes adóknal ugyanis majdnem mindig atlagjövedelem adóz

tatik meg, s igy az atlagessag természeténél fegva némelyek való

sages jövedelmüknél több utan, masek tan kevesebb utan ñzetik

adójukat, s ennélfegva némelyek tulterhelvék, masek kevésbé meg

adózvak; a fegyasztasì adónal az adó a fegyasztasen sarkal, а ki

kevesebb egyenes adót iizet, mint mennyit jövedelme utan kellene

íizetnie, az a jövedelmébò'l különben ñzetendett részt élveinek ki

elégitésére ferdithatja, fegyasztasa nagyebb lesz, mint különben lett

velna s igy fegyasztasa altal fegyasztási adó fejében fizet többet, s

kiegyenlitve lesz az adórendszer altal tamadt egyenetlenség; ellen

kezó't tapasztalunk az egyenes adóknal inkabb terheltnél, ez fegyasz

tasat megszoritja s igy kevesebb adót fizet. Elô'nyösek a fogyasztasi

adók, inert fizetésök a fogyasztó tetszésétô'l függ, ki nem akar

'szeszadót Íizetni, nem feg szeszt fegyasztani; az adózók a fegyasz

tasi adó terhét nem igen érzik, mert а fegyasztasi ezikk vasar

lasanal igen esekély összegekben ñzetik azt. A fegyasztasi adók

altal az allam mindig 65 allandóan kap jövedelmet, holott az

egyenes adóknal esak idó'nként. А fegyasztasi adók be'h ajtasa az

allamnak nem okoz ely nagy költségeket mint az egyenes adóké,

a fogyasztasi adók altal a külföldi, de az erszagban tartózkodó

allampolgarok is adó ala vonhatók; végre a legmiveltebb nemzetek

1161 а fogyasztasi adók napról napra nagyebbednak és ked

ч e 1 t e k.



27

Ez ekek ellenében sekan a fogyasztasi adókat megta

madjak; ezek szerint a fegyasztasi adók az allampelgárekat egye

netlenül érik s fó'kép alszegóny népet inkabb terhelik, mint a gaz

daget; ha példaul a husadót vcszszük, a szegény ember a husra va

gyenanak aranylag nagyebb részét adja, mint а gazdag s ennélfogva

aranylag nagyebb adóval van terhelve mint a gazdag. A fegyasztasi

adók altal anéptöl tö bb venatik el adó fejében, mint ménnyi

az allam javara esik, mert az ellenó'rzés feganatesitása végett az

allamnak sok hivatalnokot kell tartania, s ezeknek javadalmazasa

esak az adózó rovasara esik. A fegyasztasi adók esempészk e

d é sre ösztönöznek s ennélfegva a nép erkölesét rentjak; a tapaszta

las bizonyitja, hogy a esempészkedést a nép sek helyütt nem bün

tetésre méltó eselekménynek , hanem merész és erényes tettnek

tekinti.

Ha el is ismerjük, hegy а fegyasztasi adók hatranyekkal jar

nak karöltve, még sem tagadhatni, hegy az egyenes adók mel

lett mintegy kiegészitö és kiegyenlitó' elemet és sek tekin

tetben eló'nyös adónemet képeznek. Csakhegy mindig helyesen meg

kell valasztani az adó targyat és az adó nagyságat, mert ezek

tó'l függ többnyire a fegyasztasi adóknal mutatkozó hatranyek nagy

saga. Altalaban a fegyasztasi adóknal szem eló'tt tartandók követ

kezök: elsô'rendü szükséglet fedezésére szelgaló czikket nem

kell megadóztatni, hanem elyat, Iner nagy fe gyasztasn ak ör

vend ugyan, de megsem elsô'rendü szükségleti targy, pl. a

dohány, athea, a ber stb. A mennyire lehetséges, kevés czikk

legyen fogyasztasi adó ala Vetve, ne legyen az adó igen magas,

különben a fegyasztast szerfelett megdragitja, s a fogyasztókat mas

meg nem adózett ezikkek fegyasztasara készteti vagy a esempész

kedést henositja. Szedessék a fegyasztási adó miné] közelebb a

fegyasztasnal, hegy igy a gyartó vagy kereskedó' ne kénytelenit

tessék az altala elölegezett adóösszegre sokaig Varni s tó'kéit igy

elhelyezni.

A fogyasztasi adók a statistikusnak felette tagas és balas tért

nyitnak; mert ez adók emelkedése vagy esökkenése а pelgari jólét

emelkedésének vagy esökkenésének biztes jele gyanant szolgal; ha

valaliol a fegyasztási adók növekednek, okvetlenül mendhatjuk ett,

hegy a vagyenessag is növekedett, feltéve természetesen az adólab

egyenlöségét. Nem ely hatarezettan lehet a vagyenessag csökkené

sére következtetni, ha a fegyasztasi adók esökkennek, fó'kép ha a

csökkenés `egyes fegyasztasi adónemeknél jelenkezik, mert a fe

gyasztás csökkenése a fogyasztasnak mas targyakra Való iranyulasa



28

altal keletkezhetett; a statistikus tehat e végbó'l nem elégedhetik meg,

hegy egyszeriìen a fogyasztas esökkenésének fokat kijelölje, hanem

ki fegja fürkészni a esökkenés ekat és igy felvilagesitja adatait.

Felette érdekes tevabba meghatarezni az aranyt, melyben az egye

nes adók a fegyasztasi adókhez képest allanak s azen viszenyt,

melyben az adók egyik és masik neme emelkedik vagy esökken,

mert az eddigi tapasztalasek azt bizenyitottak, hegy minél maga

sabb miveltségü valamely erszag, annal nagyebb aranyban emelke

dik a fegyasztasi adók összege az egyenes adókhoz képest. Végül a

statistikus az adólab meghatarozasa tekintetébó'l is felette beeses

adatokat szelgaltathat azallamnak; elméletileg ugyanis nem lehet

meghatarezni, mely adólab szelgaltat legtöbb jövedelmet, a ne'lkül,

hegy a fogyasztast esökkentené; itt tapasztalati adatek szüksége

sek, melyeket egyedül a statistika nyujthat.

Nalunk a fegyasztasi adók több tekintetben nem felelnek

meg а tudomany altal követelt kellékeknek; ezt mind az

orszaggyülés, mind a pénzügyi miniszter, midó'n az 1868-ki költség

vetést az erszaggyülés elé terjesztette, hatarozettan ki is jelentette,

miutan azenban mas adórendszert felallitani hirtelen nem lehetett,

egyes valtoztatasek mellett egyelò're többnyire a velt adószaba

lyek tartattak érvényben.
I A fegyasztasi adók tekintetében egyébirant figyelembe kell

venni az 1867: XVI. törvényezikk 11. §-at, mely7 szerint a só- és

dohanyjövedék és azen közvetett adók, melyek az ipartermelésre

közvetlen befelyassal vannak, névszerint a palinka-, sör- és ezuker

adó mindkét allamterületen e szerzô'dés ideje alatt (10 évig) egyenl ó'

törvények és igazgatasi rendszabalyek szerint fognak ke

zeltetni. E törvény eka az, hegy Magyarország Ausztriaval egy

vamterületet képez, s a két erszaget vamserempók altal egymastól

elvalasztani nem szabad; ha az egyik fél a fegyasztasi adót kisebbre

szabna, a fogyasztasi czikk elesóbban kerülhetne a piaezra s a ma

sik fél gyartmanyait kiszeritana; pl. ha a ezukeradó nalunk egy

mazsara 5 ftban velna megallapitva, Ausztriaban pedig esak 4 fttal,

akker az esztrak ezukergyarak a ezukrot legalabb egy ferinttal el

esóbban adhatnak, mint a magyar gyarnekek és ezukeriparunk

meg volna semmisitve.

Magyarorszagen ötféle fogyasztasi adó van: a szeszadó, ber

adó, söradó, husadó és ezukeradó. A fegyasztasi adók összesen

11,293.000 ftet tesznek; ez adók kezelésénél összesen felmerülö

' költségek 137,200 ft.
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a) Szeszadó.

Az egyes fogyasztási adókra térve: a szeszadó legnagyebb

jövedelmet szelgaltat. A szeszadó (valamint a fegyasztasi adók alta

laban) hazankban az 1850. évi sept. 20-an kelt patens altal rendel

tetett el, s azóta szamtalan valtozasen ment at. Az 1868: XVI. törv.

czikk a szeszadó tekintetében lényegesen uj elveket allitett ugyan

fel, de a szeszadóra nézve fenalló rendszabalyokat, melyek az em

litett törvényben ninesenek érintve, tevabbi inte'zkedésig hatalyban

tartetta (15. §.). I

A szeszadó targya oly szeszes ital, melynek élvezete köny

nyen nélkülözhetó'. Mezó'gazdasagi erszagban a szesztermelés

altalaban nagy herderejü, rnert a szesz mezögazdasagi terme'

nyekböl készülvén, a terményeket ely alakba bozza, mely`ben köny

nyen szallithatók s ennélfegva a külkereskedésre alkalmas tar

gyakka teszi a terményeket; de tevabba a szeszgyartas mezó'gaz

dasagi mellékipar levén, a mezögazdasagra részint a termények

fegyasztasa, részint a szeszfó'zésnél maradt liulladékoknak az allat

tenyésztésnél való alkalmazasa altal jótékenyan hat. Mind e körül

mény megkivanja, hegy a szeszadó a szesztermelést ne gatelja.

A szeszadót altalaban ki lehet vetni a nyers anyag utan; e

mód azenban nem ezelszerü; mert a nyers anyag, melybó'l a szesz

késziil, igen különbözô', pl. serle', bor, must, czukerülede'k, szörp,

gyümöles, gyökerek, gumók, gabna, burgonya, hüvelyesek Stb.; a

nyers anyagnak szesztartalma is különbözó', még pedig gyakrau egy

s ugyanazen faju nyers anyagnal is; a nyers anyag utan szedett

szeszadó ennélfegva vagy egyenetlen velna vagy pedig minden

egyes nyers anyagfajra külön-külön adót kellene kivetni, mi altal a

módszer igen benyel'ultta s az ellenó'rzés felette nehezze' valnék.

Az elméletnek sekkal jebban felelne meg a kész szesz utan sze

dett adó, mert e módnal mar maga azen anyag, mely az adó targya,

adóztatik meg; esakhegy a szesztartalem mennyiségének meghata

rezasa felette nehéz, ez, valamint azen körülmény, hegy a szeszt

könnyen el lehet rejteni, tehat a pénzügyi közegeket kijatszani: e

módszer ellen szól. Szektak a szeszadót az erjedési edények ür

mérete utan is szedni; az adónak ezen módja azen nézeten sarkal,

hegy az erjedési edények ürmértéke az azekban bizenyes idó' lefe

lyasa alatt erjesztett nyersanyaggal,illetöleg a belölük eló'allitott

szeszszel aranyban van; e módszer azenban szükségessé teszi, hegy

a pénzügyi közegek felytenesan ellenò'rizzék a szeszégetó't, felyte
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nosan iigyeljenek rea, valjon a meghatarezett ürmértéket hasznal

ja-e, valjen a meghatarozott idó'ben erjeszt-e stb.

Miutan az emlitett módek mindegyike ellenV mind a szeszgyar

nek, mind a pénzügyek érdekében sek kifegas ferdul elö, valamiut

altalaban a fogyasztasi adóknal, a szeszadónal is az atalanyadót

(Pausehalsteuer) partolja az elmélet. Ez adónal a gyarnek a pénz

iigyi közegekkel megallapitja azen mennyiséget, melyet az elò'bbi

idöszakek tapasztalata szerint, bizonyos idö alatt jelenlegi gyarbe

rendeze'se mellett eló'allitliat, s e mennyiség utan fizeti az adót. Itt

az ellenó'rzés nem lesz faggató, nem fegjak a pénzügyi közegek a.

gyar müködését akadalyozni s a kinestar érdeke legjobban is meg

lesz óva.

A szeszadónal a statistikaban elö kell adni mi utan szedetik a

szeszadó, valjen a nyers termények utan-e, vagy a kész termény

utan, vagy az erjedési edények utan, vagy atalanyrendszer van-e

alkalmazasban; minden egyes esetben mikép van feganatesitva az

ellenó'rzés, és mily hatasa. van ezen ellenò'rzésnek egyrészt a terme

lésre, masrészt a csempe'szet meggatlasara; fel kell emliteni az adó

labat és az ez adóból befelyt jövedelmet. A stastistikus egyébirant

ezen, valamint altalaban a fegyasztási adóknal még mellékes 02610

kat is érvényesithet a pénzügyi adatek gyüjtése mellett. Figyelmez

nie lehet arra, mennyi szeszgyar, mennyi szeszfözó'telep létezik,

minden egyes telep mily terjedelmü, miféle terme'nyekbò'l égettetik

szesz és mennyi termény lesz szeszszé égetve, a hulladékok mire

hasznaltatnak stb.

Magyarorszagen az 1868: XVI. törv. ezikk szerint a szeszter

melés megadóztatasa haremféleképen történik, ugyanis: megvaltas,

szabad kiegyezkedés és arszabas szerint.

Megvaltas utjan azen nagyebbszerü szeszfó'z'dék fizetik adó

jukat, melyekben az erjesztò' edények összes ürmérete legalább is

harminez akó és a szeszes italekat liszttartalmu terményekbó'l (bur

genya, esicsóka, gabnafélék és hüvelyes vetemények), répaból és

ezukerüledékbó'l allitjak eló'. A megvaltasnal (vagy altalanezas

nal) iranyadó a gyar termelési képessége. A pénzügyi hatósag a

termelési képességet ely móden liatarezza meg, hegy azen esetben,

ha szeszfó'zésre: а) kizarólag vagy-részben czukerüIedék hasznal-

tatik, az erjesztö edények összes ürméretének két harmadat; Ь) ha

pedig más anyagek hasznaltatnak, az emlitett erjesztö ede'nyek ür

méretének felét veszi alapul. A napenkinti termelési képesség az

egész szeszfò'zési idény alatt az ürméretnek minden osztrak akója

utan hét fok szesznyereményben (a 100 feku szeszinérò’ szerint) ha
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tareztatik meg; a mely gyárakban kizarólag répat delgoznak fel,

ett a szesznyeremény egy akóra hat fok. Az igy nyert napi ered

mény azen hónap napjainak szamaval szereztatik, mely hóra az

adóatalany meghatarozandó; az ekkép kiszamitott szeszfekek ösz

szege а. fegyasztási adó gyanant megallapitott hat krajezai'ral sze

reztatik s az igy nyert 'osszeg azen adóatalany, melyet a gyárnek

nak a hó elején le kell íizetni (ha esak adóhitelezéssel nem bir),

hegy ha szeszgyarüzletét felytatni akarja.

Sz abad egyezkedés utjan azen kisebbszerü szeszfözdék

fizetik adójukat, inelyekben az erjesztò' edények összes ürmérete

harminez akónal kisebb és szeszes italokat liszttartalmu termények

bò'l, répaból es ezukerülede'kbó'l allitanak eló'; tevabbá. azen szesz

fò'zdék, melyek habar nagyebbszerüek is, szeszes italekat mas mint

az emlitett anyagból föznek. A szabad egyezkedés akkép létesitte

tik, hegy azen gyaraknal, melyek liszttartalmu anyagekból, répaból

v. ezukerüledékbô'l föznek szeszt, a bejelentett erjürméret összes

akószama, _ azen szeszfó'zdéknél, melyek lisztnélküli anyagekból

allitanak elö szeszt, a kifò'zendó' szeszanyag akószama a szeszfó'zde

tulajdensaga szerint egy-egy akó ezefrébó'l reméllietö szeszlang

(alkohol) foktartalmaval szereztatik s az igy nyert szeszfekek 652

szege a fogyasztasi adóként megallapitett 6 krajezarral szeroztatik.

Az egyezkedési idó' a felek tetszése'tò'l függ, az adót az egyezkedési

idö kezdete elò'tt kell nyugta mellett leñzetni, kivéve ha az egyezke

dési idò' két v. több hóra terjed, azen y esetben a ñzetés ugyanannyi

részletben és pedig az egyezkedési hónapek elsò' napjain telje

sithetó'.

Ha a szabad egyezkedés nem jó' létre (és ha az atalanozas

nem vétetik feganatba), az arszab as szerint történik a megadózta

tas; az arszabas következó' : a) ha liszttartalmu termények, répafa

jek és ezukerüledékböl allittatik elò' a szesz, az erjesztési edények

ürmérete szerint minden osztrak akó utan 38 kraiczar; b) ha sem-,

alma-, körte- és begyós gyümölcsökbó'l, valamint gyöknövények és

sörhazi hulladékekból allittatík elò' a szesz, 25 kr; с) ha szó'ló'törköly

bó'l, 19 kr; (1) ha esentaros gyümölesökböl (eseresnye-, szilva-, ba

raezkból), tevabba berból, borseprü-, szó'ló'- és gyümölesmustból,

38 kr. az adó; е) végre ha fözésre magasabb ezukertartalmu és tar

talemdus felyadékek hasznaltatnak a szesz elöallitasara: akker

maga a szeszgyartmany rovatik meg akónkint és fokenkint s pedig

minden szeszfek utan 6 krajezarral. '

A szeszadó alól kivétel van a székelyföld azen vidékeire

nézve, melyeken az eddigi gyakerlat tanusitasa szerint is a. marha



32

téli kitartasa esak palinkafò'zés altal biztesitható; e Vidékekre azen

kivétel engedtetik meg, hegy palinkat liszttartalmu anyagekból is

kisebb üstökön, melyek egy alsó-ausztriaì akónal nem nagyebbak,

fözhessenek, minden egyes egy alsó-ausztriai akó üst atan évi adó

atalany fejében két forintet kell ñzetniök.

Adómentesek tevabba azen maganesek, kik (ha szeszfolya

dékkal kiesinyben vagy nagyban nem üzérkednek) önterrnesztette

anyagekból önmaguk, velök egy kenyeren levò' rekenaik vagy ese

lédeik szamara évenkint legfölebb két alsó-ausztriai akó palinkat

egy izben föznek. A ki ekedvezményben részesülni akar, tartezik

ez iránt minden évben legalabb deezember 1-jéig az illetó' pénzügyi

közegnél nyilatkezni; megjelölni a helyet s épiíletet, melyben palin

kat akar fözni, a szeszfò'zési anyag nemét, miker kezdi s végzi a

fò'zést, a kifó'zni szandékelt palinka mennyiségét, a birtek leirasat,

hennan a kifözendò' anyaget nyerni akarja; a fó'zö kazan minó'ségét

ésürméretét, a fó'zésre szükséges erjesztó’ és egyéb edények meg

nevezését, s az egy kenyéren levò'k szamat.

Valamennyi fegyasztasi adónal az adó észszerüen esak ugy

követelhetò', ha a fegyasztasi czikk az orszagban csakugyan elfe

gyasztatik. Ha a fegyasztasi czikk készitó'je tehat a készitett ezikk

utan az adót mar eló'legezte, de a ezikket a kůlföldre akarja szalli

tani, méltó és igazsagos, hegy az allam az elölegezett adót _ mely

nem is valt adóva még _ visszatéritse.

A szeszadónál az 1868: XVI. törv.ezikk szerint a hatarvam

vonalen kivitt szeszes felyadékek minden szeszméró’ feka utan

hat krajezar térittetik vissza. Ugyan ezen adóvisszatérités jar az

ólomezuker és ólomlé (Bleiweiss) készitésére belföldön hasznalt

szesz utan is.

A szeszadóloól az allam .az 1869~ki költségvetés szerint 5,749.200

frtnyi jövedelmet húz.

Ь) Bo'rado'.

A b oradó ely fegyasztasi ezikket ér, mely igen nagy fogyasz

tasnak örvend a nélkül, hegy fegyasztasa az élet fentartása végett

mulhatlanul szükse'ges velna. Targya tekintetében tehat a beradó

ezélszerü adónem. A kivetés és beszedés ez adónemnél azenban fe

lette bajes. Ugyanis a ber különbözó' minösége szerint alig lehet

külöli-külön adófekezatekat felallitani, miutan a. berek minó'ségé

nek megismerésére nagy szakavatettsag kivantatik, söt e minó'séget

atalaban meg sem hatarezhatni, mert idó'vel a bor minßsége Valte

zik. A beradó ennélfegva minden esetre a terményt értékéhez ké
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pest egyenetlenül éri; az egyenetlenség pedig annál nagyebb, s an

nal igazságtalanabb, mert ép a közönséges berok, melyeket az a1

sóbb és szegényebb népesztalyek fogyasztanak, sujtatnak aranylag

nagyebb adóval.

A ber- és mustadó hazánkba az 1850. évi szept. 20~an kelt

nyiltparancs altal rendeltetett el és 1851. márezius 1-jén lépett életbe.

Az 1868: XVII. t.czikk ideiglenesen 1869. deezember végeig ez

adónemet is, s az eddig szokasban velt szabalyrendeleteket épség

ben tartja.

Ennélfegva jelenleg fogyasztásra szant mindenféle szò'lò'

ezefre, must és ber utan adót kell ñzetni; kivétetik а) az 1868:

XVII. törv.-ezikk 2. ё. szerint a szò'lö-törkölyre öntött vizbó'l

készült s а. bertermelò' szô'lò'sgazdak és ezek napszamesai altal

hasznaltatni szekett löre, mely fegyasztási adó ala (1869. januar

l-tô'l kezdve) nem esik; nehogy azenban ezen mentesség az allam

kinestar jövedelmét csökkentò' visszaélésekre szelgaltasson alkal

mat, a ló'refegyasztasi adómentesség csup an a bertermelò' 52616

gazdak, ezek csaladtagjai és napszamesai használatara s

esak a szüretelésker altaluk eleve bejelentendö szükséges mennyi

ségre érthetö; Ъ) a szó'ló'sgazdaknak a szabalyesan megállapitett évi

bertermésébó'l tulajdon hazi szükségökre 50/0 nem vétetik fo

gyasztasi adó ala. Ezen adómentesség azenban a valósággal elfo

gyasztett bermennyiségnél többre ki nem terjeszthetó', 15 akónal

pedig több épen nem lehet és ha el nem fegyna, vagy épen mind

megmaradna, adómentes készletként a következó' évre at nem

vihetô'.

Beradót fizetni tarteznak a) a berkereskedó'k, kik a bor

kereskedést nagyban üzik; Ь) а fegadós, vendéglò's, keesma

re s, szóval mindazek, kik bert akónal kisebb mérte'kkel mérnek;

e) a szöl ögazdak vagy szölöbirtekosok.

Az adóalap az akó és iteze.

Az adótételek különbözó'k, még pedig a hely szerint különbö

zó'k, melybe a ber (must, ezefre) hezatik.

Bu da-Pesten (Ó-Budaval együtt) és Ро zsenyban, mely

varesek zartvaròseknak tekintetnek, minden béesi akó bortól 1 frt.

68 kr., bormust- vagy szó'löczefrétöl 1 frt. 26 kr. az adó;

azen helységekben, melyeknek népessége a huszezret meg

lialadja, a fogyasztasi adó 1 frt. 26 kr., illetò'leg 94'3 kr.;

azen helységekben, melyeknek népessége 10_20.000 közt

all, a fegyasztasi adó 1 frt. 8'3 kr., illetó'leg 75'6 kr.;

вынешь: выдашь хш. шва. 3
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azen helyse'gekben végre, melyeknek népessége a 10.000-et

meg nem haladj a, a fegyasztasi adó 50'4 kr., illetó'leg 37'8 kr.

A beradót meg kell fizetni а) midön a ber az illetó' adóhely

ségbe hezatik, ennélfogva szöló'ezefrét, mustot és bert valamely

beszedési helybe vinni vagy keresztül Vinni, külön engedély 1161

kül esak nyilvanes utaken (zart varesekban az e ezélra külön ki

jelölt utaken) szabad, a szallitas esak nappal eszközölhete', még

pedig april hótól szeptember végeig reggeli 5 óratól 9 óraig, a többi

hónapokban reggeli 7 Óratól esteli 7 óraig; Ъ) azen szó'ló'ezefrére 65

mustra nézve, melyet a 526165 vidékeken a szò'ló'birtekes tovabbi

kezelés Végett beszallit, elegendó', ha a szüret idejeker a pinczébe

rakett ezefre vagy must mennyisége minden hét végén az ellenó'r

ködò' pénzügyi közegnél bejelentetik.

Hegy pedig a szô'ló'czefre vagy must el ne sikkasztassék 65 a

1 kiferrt ber mennyisége, mely utan az ad() megí'izetendö, kevesebb

ne legyen, mint a mennyinek lennie kellene: a nyert berm en nyi

ségnek a szó'ló'ezefréhez és musthez való viszonya. akkép

hatareztatik meg, hegy minden 13 akó szó'löczefrénél 10 akó ber

must, 65 minden 10 akó bermustnak 9 akó ber felel meg.

A beradónak összege 1,834.200 frt.

с) Húsadó.

A húsadó elsó'rendü szükséglet fedezésére szelgaló élelmi

szert ér, még pedig oly élelmi szert, mely a testi erò' fentartasara

nagy hatassal van; dragitja tehat a testi ere' fentartasara szükséges

élelmi szert 5 ennélfegva ezélszeríítlen adó. Miutan az élelmi szerek

dragitasa altal a szegényebb sersuakat, kik ugyszólvan csakis élel

mezésük miatt delgeznak s minden keresetüket élelmezésre fordit

jak, inkabb terheli, mint a gazdagabbakat: a húsadó igazsagtalau

adónem. A húsadónal a statistikusnak az adólab, az adótargy, a be-`

folyt adómennyiségen kivül különösen figyelmeznie kell, mily hatast

‘ gyakerel az adó ahúsf'egyasztasra, — ki van-e bérelve a húsadó, mint

az rendesen vareseknal történni szekett, és mily hatast gyakerol e

kibérlés a húsfogyasztasra. '

А húsadónak igazsagtalan voltat félre nem ismerte a magyar

törvényhezas, miutan azenban az adórendszernek gyökeres megval

toztatasat hirtelen feganatesitani nem lehetett, s miutan masrészt az

allam az eddig kinalkozett jövedelem-ferrasekról le nem mondka

tett: a húsadó ideiglenesen 1869. deez. 31-ig megliagyatott.

A húsadóra nézve is az 1850. szept. 20-an kelt nyiltparanes

döntó', mely szerint a húsadónak targya: _ a) fegyasztasra leva
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gett mindenféle marha; Ь) olyan marhanak aruba beesatett húsa,

melynek levagasa adómentes; с) fagygyúnyerés végett levagett

marhanak húsa, ha szintén fegyasztas ala nem kerül is.

Fizetik ez adót: а) azen iparosek (mészaresok, hentesek és

egyéb húskereskedök), kik nyers vagy füstölt, paezelt vagy besózett

lilissal avagy szalennaval, szalamival és egyéb kolbasznemüvel ke

reskednek; _ Ъ) mindazek, kik sajat szükségletükön felül legalabb

részben masek szamara vagnak vagy ölnek.

Az adó részint darab utan, részint a leölt allat húsa utan

fizettetik.

Az allatek, melyek utan húsadót kell íizetni, következò'k: а)

ökrök, bikak, tehenek és egy évet túlbaladt berjuk; az adó egy-egy

darab utan 5.04 frt., 3'78 frt., 2'52 frt., a szerint a mint az adó 20.000

lakest meghaladó, 10_20.000 lakóval biró, 10.000-nél kevesebb

lakest szamláló varesban szedetik; _ b) egy éven alóli borjuk, az

adó egy-egy darab utan 84, 63, 42 kr.; _ с) juhek, kesek, kecskék,

keeskebakek, ürük és birkak; darabja utan 31'8, 25'3, 16‘8 krnyi

adó; _ d) baranyok 25 fontig, gödölyék és malaezek, a darab utan

21, 16'8, 10‘8 krnyi adóval; _ е) süldó'k, azaz sertések 9_35 fen

tig, darabja. utan 63, 42, 31'8 kr.; _ f) sertések 35 fenten felül

különbség nélkül, darabja utan 1'26 frt., 94'8, 63 kr. adó.

A leölt allat húsa, jelesen fris hús, a Vagott marhanak fegyasz

tasra alkalmas egyes darabja, azután besózett, füstölt és paczelt

luis, szalami és egyéb kolbaszek utan súly szerint szedik az adót és

pedig egy-egy mazsa utan 1'05 frt., 84, 52'8 krt.

A húsadó jövedelme 1,575.900 frt.

Mind a hús-, mind a berfegyasztasi adó b eszedése a pénz

ügyi hatósag belatasa szerint következò' módoken történhetik: a) a

pénzügyi hatósag vagy a ber- és húsfegyasztasi adó megvaltasa

irant magukkal a községekkel vagy a körülményekhez képest esak

`a húsfogyasztasi adóra nézve húsmérésre jegesitett egyénekkel

meghatarezett részletekben íizethetó' adóatalany irant egyességre

vagy szerzó'désre lép; _ Ь) a fegyasztasi adószedés jega haszen

bérbe adatik; —- és с) vagy pedig a beszedést maga a pé'nzügyi

hatósag kezeli. -

d) Söradó.

A söradó azen erszagekban, hel elegendó' a ber, ely fogyasz

tasi czikket ér, mely nem nélkülözlietlen. A söradó a beradónal

elò'nynyel bir, a sör minó'ségét ugyanis nem ely nehéz megkülönböz

3'.
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tetni, mint a berét, s ennélfegva a söradót egyenlöbben lehet ki

vetni, mint a beradót.

Magyarorszagen az 1868: XIX. törv.-ezikk a söradóra is fen

tartja az eddig érvényben velt rendszabalyekat; melyeknek lénye

ges tartalma a következô'kbe foglalható:

Söradót fizet mindenki, ki sört föz. Ki tehat sörfó'zési üz

letet akar nyitni, köteles, szandékát négy héttel az itzlet megnyitasa `

elò'tt az illetó' pénzügyi igazgatósagnal bejelenteni s egyszersmind

vállalatat, minden hezza tartezó készülékkel pentesan leirni;

ezen bejelentés utan a pénziigyi közegek a bejelentetteket megvizs

galjak, és azen edényeket és tartanyokat, melyeknek köbtartalma.

a hivatales ellenörzésre lényeges befelyassal van, megmérik s ür

méretöket maradandólag rájek jegyzik.

Az adó a sörlé ezukortartalma utan fizettetik, még pedig

az 1868: XIX. törv.-ezikk szerint, a sörlé utan 1868. augusztus 1-tó'l

kezdve akónként a czukerméró' (saccharometer) minden egyes feka

utan 10 krajezar.

Sörlé alatt azen czukertartalmu felyadéket értjiik, melybò'l

erjedzés felytan a sör készül, de melybe az erjesztò' szer vagyis az

élesztó' még nines belekeverve. A sörlé czukertartalma egyenlö kö

rülmények közt egyenes aranyban all a sörfözéshez vett

malatamennyiséggel. Rendszerint 23_25 font szaraz vagy

24’5_26'5 font aztatett arpamalatat szamitanak egy akó 12 feku

sörre.

A mint a mendettakból kivehetni, a söradónal legfó'bb jelen

töséggel bir a sörlé ezukertartalmanak meghatarezasa; a pénzügyi

rendszabalyok e tekintetben igen körülményesen hatarezzák meg

az ege'sz sörkészitò' felyamet, mert esak a legpontesabb ellenó'rzés

teszi lehetó'vé, hegy a kinestar érdeke a sörfözö altal ki ne jatszat

tassék.

Valahanyszer a sörfó'zö sört akar fó'zni, köteles ezt a munka

kezdete elött legalabb 24 óraval a pénzügyi közegnél bejelenteni.

Tiltva van üst ala gyujtani a bemendett ide' elò'tt, a sörlét az üzlet

munka elött a sörhazból kivinni, a sörlét vizzel vagy akarmi móden

felszaporitani.

Ha a sörlé a hütó' barkakba eresztetett: bekövetkezik a sörlé

ezukertartalmanak meghatarezasa. Miutan pedig a sörlé czukertar

talma egyenes viszonyban all annak fajsúlyaval (speeiíisehes Ge

wicht), az egy e ezélra. szelgaló ezukormérövel hatareztatik meg; a

czukermérò' üveggömbbel és fokekra osztett üvegorsóval ellatett
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készülék, az üvegersón levò' fekek a ezukortartalem fekai gyanant

szelgalnak.

A fajsúly természete, hegy különbözó' hò'mérséklet mellett

különbözö ; s ennélfegva a fajsúlyt (illetöleg czukertartalmat) mu

tató ezukermeró' különbözó' hó'mérséklet mellett egy és ugyanazen

ezukertartalmu felyadéknal különbözc'í fokekat mutathat. E körül

mény kivanja, hegy minden 16 megméréseker egyszersmind а. 56116

höfekat is meghatarozzuk, és mivel a czukermérò' altal a Reaumur

14 foku höség mellett mutatott czukertartalem képezi azen tartal

mat, mely utan a törvény 10 krnyi adót hatarez, mas hó'feku sörlé

1161 az e ezélból készitett (65 a pénzügyi miniszterium altal a pénz

ügyi törvények e's szabalyok hivatales összeallitasanak 7-ik 1112616

ben 1162611) atszamitasi tablazat szerint kell a ezukertartalmat meg

hatarozni.

Mint az eddigiekböl lathatni, a. söradónal alkalmazett mód meg

felel ugyan a tudemany altal követelt azen elvnek, hegy esak a kész

termény s annak valósages beese utan fizettessék az adó, de ely sek

ellenó'rzéssel, 65 а, můtét közben való fegatá-ssal jar, hegy a gyarnok

sörfözési vallalataban nagyen meg van szoritva. Е megszeritas fe

lette érezhetó' a kisebb sörfó'zésnél, 1101 ugyanis a sör nem gyarilag,

hanem inkabb hazilag _ a. sajat mezó'gazdasagi terményeknek na

gyebb értékitése végett _ mint gazdasagi ipar gyakereltatik; s a

tapasztalas mutatja is, hegy e kisebb sörfó'zdei üzletek nalunk las

sankint mind megszüntek. Egyébar'ant s a söradónak egyéb módon

való kivetése, pl. a sörfó'zó' kadak köbtartalma; a felhasznaltmalata

vagy kemló-mennyiség szerint, szintén és tan még nagyebb hatrany

nyal jarnak, 6 116111111, hegy a nalunk alkalmazett mód elönyével

paresulnanak.

А sör a kivitelnek targyat képezvén, kivitelker _ miutan nem

itt az erszagban fegyasztatik, s igy a fogyasztasi adó targya nem

lehet _ adóvisszatéritésben részesül. Jelesen azen sör utan,

mely legalabb is két sörakó (421/2 béesi pintet szamitva egy akóra)

mennyiségben herdóra vagy palaezkekra szedve a bodenbaehi,

ederbergi, ersevai és triesti fövamhivatal vagy egyéb ezen kiszalli

tassal jaró hivatales teendök teljesitésével különösen megbizett hi

vatalek utjan a vamterületbò'l kiszallittatik 65 14 feknyi hc'ímérsék

letnél a hivatalos ezukerméró' szerint 21/2 czuker-feknal kevesebbet

nem mutat, fegyasztasi adó fejében minden ezukermérö fok utan

10 krajezar térittetik vissza.

A söradó utan a `jövedelem: 1,133.700 frt.
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6) Czukomdó.

A ezukeradó ely fegyasztasi targyat érint, mely nem épen

elsörendü szükségletet fedez 65 mégis nagy fegyasztasnak örvend.

Az adónak e neme esak az ujabb kerban honesult meg Európaban;

esak mióta répaezukorral kezdik a gyarrnatezukert helyettesiteni,

lehetett 526 maganak a ezukernak megadóztatasaról, mert mindad

dig a gyarmatezukor behezatalanal követelt hatarvam helyettesitette

а. ezukeradót.

A ezukergyartas nyersanyagat, a ezukorrépat, a mezó'gazda

sagból veszi 65 6р ugy mint a szeszgyartas a mezögazdasagnak

nemesak a termény feldolgezasa e's igy értékesitése altal hasznal,

hanem a ezukergyartas hulladékai, a répa-maradvanyek a mezö

gazdasagban mint allathizlaló szerek értékesithetó'k s igy kettös

elönyt nyujtanak a gazdanak.

Ez eknal fegva méltan követelhetni mezó'gazdasagi allamban,

hegy a ezukeradó helyesen kivetve legyen és akkép kezeltessék,

miszerint az ipart fejló'désében ne akadalyezza.

A répaczukeradó atalaban vagy a nyersanyag, vagy a kész

termény, vagy ezukorfó'zó' kadak nagysaga szerint vethetó' ki.

A nyers anyag utan való kivetésnél a ezukerrépa súlya utan 112611

6 gyarnok az adót; a ezukerrépa azenban különbözò' czukertarta

lemma] bir s igy maga a. gyartmany e mód altal egyenetlenül adóz

tatik meg. Ez adóztatasi módnal gyakran megtörténik, hegy egy s

ugyanazen adó ala vetett gyarnokok 11165 vidékekró'l hezvan a répat,

különbözö adót ñzetnek. Hazankban pl. egy mazsa. czukorrépa ad

63/4 vagy legfeljebb 7 font nyers ezukrot, Cseh- 65 Morvaerszagban

ellenben 93/4-10 fentet. Mi ennek 0116? 6 répa szergalmasabb meg

míveltetése vagy a talaj, az éghajlat vagy a répafaj, ez még ninos

kideritve. A tény azenban all, s a belöle folyomanyozó adóteher

Magyarorszaget jebban 5115156 1111111 Cseh- 65 Mervaerszágot. A kész

termény, a kész ezukor utan kivetett adó ugyan leginkabb felelne

meg a helyes adóztatasnak, feltételezi azenban, hegy а. pénzügyi

közegek felyvast nyilvantarthatjak a gyartett ezukermennyiséget 5

ennélfegva a nyilvantartas eszközlésére a gyartast akadalyezó ellen

612651 teszik szükségessé. A ezukerfözó' kadak nagysaga szerint

kivetett adónal ki szektak szamitani, mennyi ezukor kerül ki kö

rülbelül a kad nagysagaból, 5 a hanyszor a kad ezukerfó'zésre 11652

naltatik, annyiszeresat iizeti a gyarnok adó fejében. E módnal is

igen könnyü a esempészkedés, 5 6 mód is feltételezi a tulságes ellen

612651. Miutan ezek szerint a ezukoradónal is alig lehet valami mó



39

det alkalmazni, mely altal mind a pénzügy, mind a gyarnek érdeke

kielégitve legyen: itt is az atalany-adó a legezélszerůbb. A statis

tikus a ezukoradónal _ a mar több izben emlitett atalanes adate

ken kivül _ figyelmezzen különösen a ozukerrépa ezukortartalma

nak meghatarezasara; felette érdekes e tekintetben egyszersmind a

ezukertartalem különbözó'ségének ekat tudni, mert igy maguk a

ezukertermeló'k iranyezhatjak magukat a ezukerrépa bevasarlasa

irant, masrészt maga az allam föleg a külfölddel való verseny szem

pentjaból tudni fegja ekkép az adólabat kell-e leszallitani vagy sem.

Magyarorszagen a répaezukeradó 1850-ben hezatett be, az

adólab idó'nként emeltetett. Az 1867: XII. törvény alapjan az 1868:

XX. törvényezikk felhatalmazza a pénzügyi minisztert, hegy a ezu

kergyartas irant eddig fenalló szabalyekat és adótételeket 1869.

deezember 31-ig érvényben tarthassa.

Ennélfegva jelenleg a ezukergyartas belföldi anyagek hasz

nalata mellett haremféle alapon adóztatik meg: 1) adómegvaltas

alkalmaztatik azen gyaraknal, melyek mar több idö óta fenallanak

es nyers vagy szaritett répaból gyartanak; az adó itt a mi'ieszközök,

különösen a hasznalatba veendò' különféle létermelò' gépek és esz

közök termelö képessége alapjan iizettetik; a nyers répanak ma

zsaja utan 41 kr., a szaritett répa m. utan 2 frt. 15 kr. az adó; 2) a

ny ers anyag utan egyedül szintén iizettetik adó és pedig azen gya

rakban, melyek ujennan megindittattak és melyek nyers vagy sza

ritett répaból gyartanak ezukrot. Az adólab ugyanaz mint az eló'bbi;

3) a kész termény utan fizetnek adót azen gyarak, melyek a ezu

kert nem répaból, hanem mas belföldi anyagból allitnak eló’. E gya

rak a nyers ezukor utan 2 frt. 27 krt, a ñnemitett ezukor utan 2 frt.

73 krt, a kristalyezuker (Kandis) és szinczuker (melis) utan 3 frtet,

а. szörp (Syrup) mint gyari hulladék utan 18 krt, a ezukerüledék

utan 45 krt, az ikrasezuker utan s pedig a big utan 23 krt, a tömör

utan 2 frt. 27 krt ñzetnek.

A ezukeradóból 1 millió frt. a bevétel.

A ezukerkivitelnél is adóvisszatérités engedtetik s pedig az

1868: II. törv-ezikk 1. §-a szerint, a vamvenalon kivitt ezukerért

varn- és fegyasztasi adó fejében a nyers ezukernak minden netto

vammazsaja utan 4 frt. 55 kr., a tinemitett ezukernak minden netto

vammazsaja utan 5 frt. 59 kr. feg visszatérittetni.

Mennyit tesz az egyes fogyasztasi adóknal az adóvisszatérités,

részletesen kimutatva nines. A közösügyi költségvetésben, mely a

hatarvamjövedéket magaban feglalj a, a magyar kerenahez tartezó er

szagoknak adóvisszatéritésére összesen 1,060.000 frt. van eló'iranyozva.
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Jôvedékek.

A magyar allam bevételei közt jelentékeny szerepet jatszanak

a költségvetésben az u. n. jövedékek. E jövedékek az eddig regale és

menepeliumeknak nevezett bevételeket képezik s ennélfogva jöve

dékek alatt ely különben a magangazdasagba tartezó feglalkezá

sekat értünk, melyeket az allam kizarólag _ tehat a maganosek

versenyétó'l menten _ gyakerel és melyekböl jövedelmet húz.

A magyar költségvetésben szerepló' jövedékek következök: a

sójövedék, a dohanyjövedék, a lettojövedék, a postajövedék, a. tav

irda-jövedék, és a közösügyi költségvetésben eló'fordul még a vam

jövedék.

Mielött a jövedékek egyes nemeit tüzetesebben megvizsgalnók,

a regalékról szóló elméletet kell legalabb futólag attekintenünk. A

regalék ezéljuk tekintetében haremfélék: közgazdasagiak, pénz

ügyiek és rendészetiek. A közgazdasagi regalékhez sereljuk

az allam altal gyakerolt azen feglalkezasekat, melyeket közgazda

sagi szempentoknal fogva maganosokra bizni nem lehet; e regalék

ugyan jövedelmet is szolgaltatnak, de ez nem a fò'ezél, mert az

allamnak akker is kelle regalékat üznie, midó'n veszteséggel jar

nak. Ide tartozik pl. a pénzverési, a posta-, a tavirda-regale. Pénz

ügyi regaléknél ellenkezó'leg az allam esak azért foglalkozik a

gazdalkedas bizenyes nemével, hegy abból jövedelmet nyerjen. E

regalék mindig kares közgazdasagi hatasuak, mert ely jószaget

dragitanak, mely a szabad verseny esetén olesóbb lehetne; mert az

allami kezelés igenköltséges s a regale fentartasa, az ellenò'rzés,

a esempészkedés meggatlasa stb. sekba kerül és végre mert az allam

oly feglalkezasi módekat tart bilinesekben, melyek mas viszonyek

mellett a pelgaroknak nagy gazdasagi eló'nyöket nyujthatnanak. A

pénzügyi regalék részben fegyasztasi adók gyanant hatnak,

pl. a sóregale altal a só ara megdragul, ép ugy mint ha a sóra fe

gyasztasi adó velna vetve, s ennélfegva a pénzügyi regalék köziil

azek lesznek kevesbbé karesak, melyeknek targya nem elsó'rendü

szükséglet fedezése're szolgal, melyeknél az adó targya kis mérvben

van sujtva és végre melyeknél az ellenò'rizetre és a esempészkedés

meggátlásara igen költséges kiadasekat tenni nem kell. _ Rendé

szeti regalék targyai elyanek, melyeket az allam azért hisz szük

ségesnek allamìlag kezeltetni vagy legalabb ellenöriztetni, mert a

magan-üzletbe beesatasnal a közbiztensag veszélyeztethetnék, itt
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tehát a regaléból húzandó jövedelem esak mellékes czél. Rendé

szeti regalék pl. a löper, a salétrem-regale.

a)

Áttérve az egyes jövedékekre, a sójövedék a regaléknal atala

ban mutatkezó hatranyeken kivül azért felette kares hatasu, mert a

jövedéknek targya elsó'rendü szükségletet fedezö targy. Asó az emberi

élelmezésre mulhatlanul szükséges, megdragitasa a gazdaget és

szegényt egyenló' mérvben s igy vagyenukhez képest egyenlötlenül

éri; a só a mezó'gazdasagban s pedig mind aföldmivelésnél mind

az allatte nyé sztésn él szükséges, megdragitasa tehat a gazdasagot

akadalyezza; a só az egyes ip areknal mint vegyszer alkalmaz

tatik, megdragitasa tehat az ipart akadalyezza és az ipar-készitmé

nyek megdragitasat vonja maga utan.

A sóregalénal a statistikusnak kötelessége kijelölni, mire

terjed a regale, valjen a sótermelésre vagy a sóarulasra, vagy

mindkettó're, _ ki kell mutatni mily sóaknak léteznek az erszag

ban, mily sótartalmuak az aknak; a sójövedék felytan mennyi a

sónak ara, ez ar mikép hat a sófegyasztasra, s miutan a sójövedék

a fegyasztasi adók természetével bir, a statistikus van hivatva tapasz

talati adatai nyeman kijelölni a sónak azen arat, mely mellett az

allamkincstar legtöbb jövedelmet húz, a nélkül, hegy ez ar követ

keztében a fegyasztas csökkennék. Ki kell tovabba emelni, mily

kedvezményeket enged az allam a mezó'gazdasagra és az iparczé

lekra hasznalt sónal, s mint hatnak e kedvezmények vagy a hel

azok ninesenek, mily hatasu ezen kedvezményeknek hianya az emli

tett gazdasagi agaknal.

Magyarorszagen a sóregale igen régi, mar az arany bullában

akadunk nyemara, s ez idó'tó'l fegva a legujabb idó'kig majdnem

minden orszaggyülés szólasó-egyedarusagról. Az egyedarusag any

nyiban velt mégis kerlatekhez szabva, hegy a só arat az erszag

gyülés engedelme nélkül felemelni nem lehetett.

A sójövedékre Venatkezó szabalyek és az 1868: XI. törvény

czikk hatarezatai következò'k:

A só kizarólag az erszag tulajdena. A sótermelés kiza

rólag az erszag jega és esak az erszag van jogositva a Fóldszint

vagy a föld alatt levò’ sót kiaknazni vagy a sót sósvizbó'l kivalasz

tani. A só-arak, tekintettel az 1867: XVI. törv.ezikk 11. §-ra, az

1868: XI. törv.ezikk altal akként szabalyeztattak, hegy mind a

magyar kerena erszagainak, mind ó' Felsége többi erszagainak terü

letén az elfegyasztett só utan befelyt jövedelem az illetö allamnak
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lehetöleg biztesittasse'k. A mazsa sónak ara Sugatagen, Szlatinan és

Rónaszéken, Déésaknan, Parajden, Maresujvarott, Tordan és Viz

aknan, Sóvarott 5 forint; ez arban a szallitasi és egyéb mellek

költségek mar befeglalvak. Ezen ar mellett az egyes sótermelö vi

dékek sajat szükségletére még kedvezményezett arak hatarez

vak. A sóár ezen törvény következtében tetemesen lejebbszallitta

tett. Erdekes leend itt nalunk Magyarorszagen is megfigyelni azen

közgazdasagi axiemat, hegy az u.. n. demekrat elv alkalmazasa seha

sines karara a kinestarnak; а. statistikus meg fegja mutatni ez ar

esökkenés felytan emelkedett vagy esökkent-e az allamjövedelem,

és mily aranyban emelkedett a fegyasztas.

A sójövedék esak a sótermelésre venatkezik, mihelyt valaki

a sót a sótermeló' lielyekró'l megvette, az tulajdonava valik és a só

kereskedés minden külön engedély nélkül gyakerolható az er

szagen belöl. Kivétel ala esik e tekintetben Erdély és a kap

cselt részek; itt a sókereskedés esak kinestari engedély mellett

gyakerolható, mivel az erdélyerszagi rendkivül gazdag sótermés

miatt a `só-esempe'szetet és só-eltulajdenitasekat sikerrel megga

toini nem lehet. Ugyan e ezélból Erdély és Magyarország közt a

fenalló zarvenal az erre venatkozó szabalyekkal együtt érvényben

marad.

A só az allattenyésztésnél igen szükséges levén, sek allamban

és nalunk is 1868-ig külön marhasót adott a kinestar, és pedig mig

a közönséges kenyhasónak mázsaja 8 frt., a marhasóé 3 frt. velt. Az

1868: XI. törv.-czikk 12. §-a szerint: „a különösen készitett mar

hasó termelése és а. fenalló mérsékelt aren arulasa megszüntetett.“

A törvényhezas itt azen igen alapes elvbó'l indult ki, hegy a esem

pészkedés vagy csalas megakadalyozasa ezéljaból történt azen el

jaras, mely szerint az allattenyésztésre szelgaló marhasó emberi

hasznalatra alkalmatlanna tétetett (denaturalisatió): ellenkezik a jó

zan ész követelményével; mert a denaturalisatió altal, mely részint

a konyhasó közé kevert per, s egyéb hasznavehetlen anyagek altal

eredményeztetett, a természet adta hasznes termény megreszabbit

tatik. Miutan tehat a sónak ara 8 frtról 5 frtra leszallittatett, 5 frten

mar mest a mezó'gazda annyi kenyhasót kap, hegy belöle az eló'b

beni marhasó sótartalmanak majdnem haromszeresat birja.

Egyébirant az egyes ipari ezélekra a só szintén elesón ada

tik. Igy a pénzügyminiszter altal esetró'l esetre adandó engedély

mellett sót a termelési helyen, mazsajat 21 krajezarjaval Vasarelhat

nak: a) azen ip aresok, kik a sót vegykészitményekre hasznaljak;

b) oly kézml'ívesek, kiknek üzlete gyarilag be van rendezve, ha.
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nagyebb mennyiségü sóra van szükségük és abból nem emberi

eledelül szelgaló czikkeket készitenek; e) banyaszok, a fémeknek

lugzas vagy foneserlas altal való termelésére. De az ipari ezélekra

ily mérsékelt aren a só ely allapotban adatik at az illetó'knek, mely

ben az emberi eledelül nem hasznalható. Jelesen a sónak ily

allapetta tételére alkalmaztatik: faeezet, mangan, feléleg (Braun

stein), kénsav , szénsavas szikenyéleg (kehlensaures Natren) 65

kénsavas vasélecs (Eisenvitriel). Az iparüzó'k maguk határozzak meg

azen anyagot, melyet az emlitettek közül a sóval vegyittetni kivan

nak, s egyszersmind maguk téritik meg az alkalmazett anyag arat.

Ha az ipar a sónak vegyitetlen allapotat igényli, a vegyitetlen só az

emlitett kedvezményezettebb aren esak a pénz'ügyi közegek fel

ügyelése 65 ellenô'rzése mellett szállitható az üzlethelyiségbe.

A sóregalenal fegva meg van tiltva sót a pénzügyminiszter en

gedélye nélkül a külföldró'l behezni vagy oda kivinni. Ml'ivegy

tani ezélekra a pénzügyminiszter azen ipareseknak, kik a belföldi

kedvezményezett sóarra igényt tarthatnak, a sónak vammentes

behezatalara engedélyt adhat, de ki kell mutatniek, miszerint a gyar

а belfeldi termelési helyektó'l annyira tavol esik, hegy a só szükség

letét a vitelbér nagysaga miatt fedezni nem képes. Az igy behozett

só természetesen a pénzügyi közegek ellenörzése ala esik.

A magyar allam sót a marmaresszigeti sóbanya-kerületben

(Rónaszék, Sugatag és Szlatina), a sóvári sófó'zdében és a kolezs

vari sóbanya-kerületben (Déésakna, Marosujvar, Parajd, Therda,

Keles és Vizakna) termel, ezenkivül vesz Wieliezkaról sót és ten

geri sót. Az összes sótermelés az 1869-ki költségvetés szerint

2,284.000 mazsa só; a sójövedék jövedelme 11,411.8001rt., miböl

levenva a kezelési költségeket, 2,703.400 frtot, marad tiszta jöve

delem gyanant: 8,708.400 frt.

Ь) Behang/50811.51..

A dehany övedék targya nem elsò'rendü szükségletet fedezö

élvezeti czikk; _ e jövedék mégis kares hatásu, mert a dehanyter

nielésre alkalma-s erszagekban a termelést akadályezza s igy a nem

zetet nagy jelentó'ségü jövedelmi agtól fesztja meg; a dohanyjöve

dek akadalyezza az ipart 65 kereskedést, s a fegyasztókat kény

szeriti, hegy resszabb és dragabb czikket fegyaszszanak, mint

egye'birant kellene, végre e jövedék igen kellemetlen hatasu ellen

ó'rzést tesz szükségessé, mely ellenó'rzés a esempészkedést 65 ez az

elerkölestelenülést venja maga utan.
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Magyarorszagen a dehanyegyedarusag 1851. marezius elsejé

tó'l fogva létezik, s a dehanytermelésre annyira lankasztó hatassal

velt, hegy 50.000 heldnyi ültetvények 35.000 heldra szallottak,

utóbb azenban _ miutan а menepolium szigeran a kormany némi

leg engedett _ a termelés ismét nagyebb mérvben emelkedett.

Mezó'gazdasagi viszonyainkban mindazaltal a dehanyjövedék nagy

gatul szolgal, ezt az 1868-ki erszaggyülés is elismerte; a. XIV. törv.

ezikk felhatalmazza ugyan a pénzügyi minisztert, hegy a dohany

jövedék irant fenalló szabalyokat 1869. évi deez. 31-ig érvényben

tarthassa, de erszaggyülési hatarezattal utasitetta, hegy e tekintet

ben az erszagunk viszonyai altal igényelt törvényjavaslatot a leg

közelebbi erszaggyülés е16 terjeszsze.

A jelenleg érvényben levò' rendszabalyekat a. dohanyjövedékre

vonatkozólag következökbe feglalhatni: A nyers valamint a felgyar

1011 dehany felett a. kizarólages rendelkezési jeg 'az allamet illeti;

ennélfegva nem szabad allami engedély nélkül dehanyt ter

melni, dohanyt késziteni, felhasznalni vagy forgalemba

hezni, dehanyt külföldró'l behezni.

A dohanyt a kinestar szamara, a kivitelre 65 sajat hasznalatra

külön engedély mellett 65 pedig a harem ezél közül egy egyénnek

esak egyre szabad termelni.

Dehanytermelés a kinestar szamara és -kivitelre esak

azen községi 65 р11521а területeken engedélyeztetik, a hel az eddig

is üzetett és a hel az összes dehanytermeló'k Magyar-, Hervat- és

Tóterszagban legalabb 20, ‘Erdélyben legalabb 10 heldat szannak e

ezélra. A dehanytermelési engedély esak eg)7 évre adatik, az enge

dély megnyerése végett a bejelentések januar végeig és pedig a

község elöljarósaganal benyujtandók. A dehanytermelò'k engedélyi

dij fejében a felügyelettel jaró költségek megtéritéseül a dehany

termelésre bejelentett minden held utan egy ferintet, minden

fél held utan 50 krt. kötelesek iizetni. `

Е2е11 atalanes kötelezettségeken kivül a kin estar szamara

való termesztésnél még következó'ket kell megjegyezni: az engedély

esak azeknak adatik, kik a dehanytermesztésre még pedig a mezei

termesztésnél Magyar, Hervat- 65 Tóterszagban legalább 800, Er

délyben 400 Üölnyi, kerti termesztésnél pedig 300, illetò'leg 200

Üölnyi összefüggò' tért szannak, 65 kik igazoljak, hegy termésüket

a kinestar atveendi.` A kik a kincstar szamara termelnek dehanyt,

kötelesek a dehany-leveleket megszedni, azekat kelló'en szaritani,

a mennyire erre alkalmasak kellò'en csemózni, 65 az egész dehany

termést a esemózatlan levelekkel, a termelékkel 65 a haszenvehet
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len hulladékkal együtt a kitüzött idó'ben az e végre kijelölt dehany

bevaltasi bizottsaghez hiany nélkül beszallitani. A kinestar ugyanis

atveszi a szamara termelt dehanyt, az altala kijelölt helyen 65 166

Ъеп 'külön bevaltó bizettsagok altal, kik a dehanyt megvizsgaljak s

az alkalmasnak talalt dehanyért a mar 61616 meghatarezott beval

tasi arakat kiiizetik. A hasznavehetlen dehany a kinestar részére

at nem vétetik, hanem a 161111616 vagy a községi elöljaró jelenlété

ben megsemmisittetik. A kinestar а. szamara dohanyt termeló'knek

beszallitandó termésükre megfelelö eló'legeket is szelgaltat, me

lyeket azutan a bevaltasi arnal leven. Ha azen helység, mely

nek hataraban a dehany termeltetett 65 azen helység közt, hol a

bevaltas eszközöltetik, a tavelsag egy mértföldet tulhalad, a de

hanytermeló' dohanytermése szallitasaért fuvarbéri jarulékban ré

szesül, melynek kiszabasa а dehanybevaltasi arral együtt 1616

tik közzé*).

A kûlkereskedésre termelöknek a kincstar szamara való

termelésnél emlitett kellékeken kiviil ki kell mutatniek, hegy kel

16611 elzarható 65 ellenó'rizhetò' raktarral birnak vagy hegy deha

nyukat engedélylyel biró dehanykereskedö veendi at. A kivitelre

termelö köteles dehanyat a termelésre következó' évjanuar vé

geig közvetlenül a külföldre kivinni vagy azt a dohanykereskedö

nek atadni. A kivitelben, a raktarezas alatt 5 az atadasban a pénz

ilgyi közegek altal felytonesan ellenò'riztetik. A raktarba eltett

dehany felügyeletére szükséges költségének megtéritésére a berak

tarozett dohany tulaj denesa minden nap 65 minden egyes pénzügy

Ó'ri közeg utan egy-egy forintet fizet. A kivitelre termelò'k kötele

sek a dehanyt a termelésre következö évi oktober végeig vagy kül

földre közvetlenül kivinni vagy az engedélylyel biró dehanykeres

kedó'nek atengedni. Haatermeló' altal kivitelre termelt dohany ezen

vagy a pénzügyminiszter altal 45 napra meghesszabbitett 166 alatt

nem arusitja el, jegaban all a pénzügyminiszternek a még kész

*) A dehanybeváltási :irak 1868-b1m következök veltak: a) közönséges leve

leknél és pedig valegatettaknal mazsánként: 9'20-10-11'50 és 12'50 ft; elsö

esztályuaknál 7'20-8-9-9’50 65 10 ft; masedik osztályuaknal 5'60-6'40-7

és 7'50 ft; harmadosztalyuaknál 3'20 65 4 ft; dohánykacseknal 3'50 ft; csemó

zatlan leveleknél 2'50 ft; b) szìvarboriték-leveleknél szár. nélkül harem esztaly sze

rint 22, 18 és 16 ft; c) kerti leveleknél és pedig a válogatottaknál 14 és 18 ft;

elsö esztályuaknál 1250-16 65 a. csetnekieknél 22 ft; masedik esztalyuaknal

11-11'50 és 17 ft; a harmadosztalyuakna'l 7 és 9 ft; dehanykacsnal 350 ft;

nem csemózett leveleknél 2'50 ft;
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letben talaltató dehanyt vagy külföldre szallitas feltétele alatt benn

az erszagban nyilvanesan elarverezni vagy a 161111616 költségén a

külföldre kiszallitani 5 011 barmi aren а tulajdenesnak a kijelölt ha

taridöig kijelentett szandékahoz képest eladatni.

Dehanytermelés sajat hasznalatra esak a belsöséghez tar

tezó hazi kertekben, egy darabban levö földtéren engedtetik meg,

mely szabalyes négyszög alakban, azaz akkép hasitandó ki, hegy

hessza a hesszaval, szélessége a szélességével egyenlò' 65 parhuza

mes legyen; a sajat hasznalatra termelt dehany esak az engedélye

zett 65 az azzal közös haztartasban 616 féríi esaladtagek altal a ma

gyar kerena erszagaiban 5 egyedül pipadehanykép hasznalható fel;

az engedély 2013 ölnél se kisebb se nagyebb területre 116111 adatik,

ezenfelül azenban szabadsagaban alland a jelenkezó' félnek 16 esz

tendejét meghaladett minden egy férfi esaladtag szamara 10D ölnyi

tevabbi területet igénybe venni, az összes terület azenban 70 Üölet

tul nem haladhat. A ki sajat hasznalatra dehanytermelési engedélyt

nyer, köteles az egy forintra szabott felügyeleti illetéken

felül fegyasztasi illetéket is fizetni, mely minden engede'lyezett

Clöl utan husz krajezar.

A dehanynak élvezetre való készitése, gyartasa kizarólag

az allamnak van fentartva. A magyar allam a dohanygyartast 1161

gyarban eszközli, ugyanis: Fiume, Kassa, Kolezsvar, Pest-Ferenez

varos, Pest-Terézvaros, Pozsenyban 65 Temesvarett; e gyarakban

összesen 3953 mazsa burnót, 241,504 m. pipadohany 65 331,300.000

darab szivar gyartatik. Maganeseknak tiles ely dehanyt, mely nem

a kinestar raktaraiban vétetett, vagni vagy tekercsekbe fenni; nyers

dohanyleveleket vagy vagott pipadehanyt, akar a kinestar raktarai

ban vétettek, akar nem, 6116111 vagy burnótta vagy szivarokka at

alakitani.

Dehanyt az illetékes pénzügyi hatósag engedelme nélkül kül

földrŕil sem beliezni, 56111 azen atvinni nem szabad. Az utazók

nak, kik öt béesi fentet tui nem haladó dehanymennyiséget visznek

magukkal, megengedtetik, hegy azt elöleges engedelem nélkül is a

vamhivatali eljaras 65 illetékfizetés ala vethessék. Magaval hezett

két lat dehany vagy tiz darab szivar vam- 65 illetékmentes.

A magyar korena erszagaiban termelt nyersl dehanylevelekkel

való kereske dés esak a pénzügyminiszter külön engedélye fely

tan gyakerolható. A kereskedési engedély megadatik mindenkinek

az altala kijelölt sulymennyiségig 65 kivanata szerint egy egész öt

évi idötartamra., ha 1867. marez. 10-ke óta elkövetett dugarussagért

vagy a pénzügyi szabalyrendeletek athagasaért elitélve nem velt;
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ha a. dehanymennyisóg elhelyezésére a szükséges és kelló'en ellen

ô'rizhetô' raktarekkal bir és szükséges biztositéket nyujtani képes.

A kinestari dehanygyartmanyek arulasa esak külön en

gedély mellett eszközölhetö. Ezen dohanyarusek kötelesek a reajuk

ruhazett üzletet nyilvanes beltekban avagy eladasif raktarokban

gyakerolni; a meghatarezett mértéket és sulyt szeresan megtartani

és a dehanyt az eladasi arszabasban feglalt aren fölül nem ad

hatjak.

A dehanyjövedékbó'l befolyó jövedelem 22,571.000 forint, a

kezelési költségek 13,553.700 ft s igy a tisztajövedelem 9,017.300

forintra rug.

c) Lottojövedék.

A lettejövedéknél az allam feglalkezik kizarólag az u. n.

lettojatékkal. E ì'óvedék mellett felszektak hezni, hegy a hazard

jatékekat seh asem lehet elfejtani, jobb tehat ha az allam ke

zeli a lettót, igy legalabb a beló'le szarmazó nyereség a közjólétnek

jut, és az allam seha sem feg ajaték nagyebb terjeszkedése végett

ely különféle esalogatasi módekat hasznalni, melyeket tan ma

ganosek hasznalnak. Közgazdasagi szempentból azenban alettejö

vedék nem helyeselhetö, mert a népet ajatékszenvedélyre in

gerli és mert munka nélkül kivanvan a. lettejatszó gazdagga lenni,

a lustasagra ösztönül szolgal.

A statistika e tekintetben leginkabb van hivatva ezen közgaz

dasagi elvet tamegatni, ki kell mutatnia, hegy a betétek mily móden

jelenkeznek, jelesen, hegy allanak a nagy betétek a kiesinyekhez,

s itt rendesen tapasztalható, miszerint a kis betétek, pl. a 20 kren

alattiak fordulnak elò' legnagyebb szamban s ez adatekból azutan

okvetlenül azt kell következtetnünk, hegy a szegény nép veszi

igénybe leginkabb e esaba, ingerlöjatéket; Íigyelmezni feg a statisti

kus a kisebb betétek emelkedése _ vagy esökkenésére, mert e tü

neményböl bizton lehet következtetni a szegényebb nép erkölesi és

vallases képzettségére; ott, hol a lettejaték a nép balvanya, lehetet

len, hegy a népnevelés jó karban és a nóp felvilagesult legyen;

végül ñgyelmezni kell a statistikusnak azen aranyra, melyben a be

tétek a nyereményekkel vannak, különösen az egyes jatékok, az

egyesek, kettò'sök, harmasek, négyesek és ötösök szerint, hegy igy

megmutassa a népnek tapasztalati adatekkal, mily aranytalansag

van a betétek és a remélhetó' nyereség közt.

A lettejövedék egyeló're Magyarorszagen is fentartatik , a

mennyiben az 1868: XV. törvényezikk altal a pénzügyminiszter
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felhatalmaztatik, hegy a lettejövedék irant jelenleg fenalló szaba

lyekat a törvényhezas tevabbi intézkedéseig érvényben tarthassa.

A lettejövedékbô'l a nyers jövedelem 2,740.000 ft; a jöve

dékre kiadett költségek 1,738.100 ft s igy a tiszta jövedelem

1,001.900 ft.

d) Postajövedék.

A p 0 sta ö vedék czélja szallitmanyeknak az allam altal való

eszközlése. A levél és részben a esemagek szallitasat a kermany

azért nem beesathatja ki kezébó'l, mert a maganvallalkezók nye

reségüket tekintvén fó'ezélnak, esakis a jövedelmezò' venaloken feg

jak fentartani a közlekedést; tevabbi maganvallalkezók alig nyujt

hatnak azt a biztesitéket a pestaüzlet gyakerlatara nézve, melyet az

allam nyujt; végre a levéltitek fó'kép hivatales iratek tekintetében

igen veszélyeztetve velna. A pesta-regalét sok allam tisztan pénz

ügyi ferrasnak tekintette s minél nagyebb jövedelem eszköz

lése végett a szallitasi dijat igen magasra szabta. Ez eljaras azenban

az összes közgazdasagra felette hatranyes; a draga közlekedés

magat a közlekedést lankasztja, a forgalem ritkabb lesz. A külön

bözó' allamek ezen egyedül liibas pénzügyi nézeteken alapuló rend

szertó'l esak miutan Angelerszág mas utra tért s az ellenkezö néze

tet gyakerlatilag érvényre hezta: tértek el. Hill Rowland (1839)

ugyanis az angel parlamentet figyelmeztette, hegy az angel pesta

tarif', mely a különbözò' tavolsagekra különbözó' dijt követelt, egy

részt igen magas dijakat feglal magaban, masrészt ezen fekezates

saga altal is lankasztólag hat a forgalemra. Egyuttal inditvanyozta,

miszerint az egész angel kiralysagra esak egy postadij, a penny

legyen hatarezó. Az igy elesóbba lett szallitas allitasa szerint a kül

demények szamat szaperitni fegja s ez altal nemesak a magas dijak,

de kevés szallitasek mellett eddig eredményezett jövedelem fog be

felyni, hanem még a velt jövedelem emelkedni is fog. A parlament

Hill tervét elfegadta és a tapasztalas megmutatta, hegy a

penny-rendszer az allam pénzügyeit nem karesitja; mert

mig 1839-ben Angelerszagban a posta tiszta jövedelme 16 millió

forint velt, 1864-ber1 18, 1866-ban 22 millióra, a szallitett levelek

szama 1837-ben 82 millió, 1863-ban 642 millióra emelkedett.

Azóta a tudemany a pennyrendszer mellett küzd nemesak, só't

kivanja, hegy az allam a postajövedéket ne tekintse jövedelemfer

rasnak, hanem, ha ugy kivanja a fergalem eló'mezditasa, még vesz

teséggel is tartsa fenn az elcsó pestaközlekedést.



49

А postajövedéknél mindenek сит tudnunk kell, valjen a sze

kerészeti posta és a levélpesta kezeltetik-e az allam altal vagy esak

az utóbbi; mily dijakat követel az allam és mily hatassal vannak e

dijak apestaforgalemra; különösen a statistikus kötelessége a penny

rendszer igazeltsagat kimutatni, e tekintetben iigyelni kell, mily

aranyban emelkedik a forgalem , mily aranyban velt szükséges a

kezelési költségeket szaperitani, s mily aranyban valtezett az allam

tiszta jövedelme. Erdekes egyszersmínd a posta altal szallitett tar

gyak szamat feltüntetni, különösen mennyi közönséges levél s pedig

bérmentett vagy bérmentetlen, mennyi ajanlett levél, mennyi levél

arumustrakkal, mennyi keresztkötés alatti küldemény, mennyi dij

mentes levél (hivatalos irat) szallittatett. A szekérpesta-forgalemnal

meg kell emliteni: aközönséges csemagokat, pénz- és értékküldemé

nyeket, utanvételi küldeményeket stb.

Magyarorszagen a pennyrendszer tökéletesen érvény

ben all. Egy egyszerü levél utan 5 krajezar a levélbélyeg, még pe

dig nemesak az összes ausztriai-magyar birodalemban , hanem a

pesta-egyesült Németorszagban is barmely helyre.

Magyarország a pestajövedéknek közgazdasagi természetét

felfogta, ezt mutatja azen körülmény is, hegy a pestaügy nem a

pénzügyi, hanem a közgazdasagi miniszterium hataskörébe tartezik._

A postajövedék nyers jövedelme 3,355.500 ft, a kezelési költ

ségek 3,355.50() ft, ugy hegy e jövedékbó'l az allamnak tiszta jöve

delme ninos.

e) Távírdajövedék.

A tavirdajövedékrò'l mindazt követeli a tudomany, mit a

pestajövedéknél emlitettünk. E jövedék is a közfergalem eló'mez

ditasat ezélozza, s itt is tehat az elesó közlekedést és a pennyrend

szert kell szem elött tartani. f

A tavirdajövedéknél Magyarország még nem honesitetta meg

a pennyrendszer elesó dijait, habar itt is egyéb allamekhoz képest

a baladas utjan van.

A tavirdajövedék egyébirant nalunk még hianyt eredményez,

nem is tekintve azen rendkivüli költségeket, melyek a szervezés

else' éveiben e jövedéknél mutatkeznak. A jövedelem, mely e jöve

dékbô'l felyik, 702,000 ft, a rendes kezelési költség 778,700 ft, s igy

a hiany mar 76,700 ft. Ehhez jarul meg a tavirdai halózat kiterjesz

te'sére szelgaló rendkivüli kiadas 100,000 fttal, ugy hegy a. hiany e

jövedéknél 176,700 forintra rug. A tavirdaügy is a közgazdasagi

miniszterium hatasköréhez tartezik.

Statistikai elôadások XIII. ñlzet. 4
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f) Vámj'o'vedék.

A vamjövedék (Zellgefälle), mint mar emlitettük, a közös

ügyi költségvetésben szerepel. A tudemany a vamok alatt az erszag

hatarain be, ki- vagy atszallitett fogyasztasi ezikkek utan a szalli

tasnal szedett adókat érti. Ennélfegva vannak kiviteli, beviteli es

atviteli vamok. A vamok jelentó'ségét mindig k ettös szempon t

ból kell megitélnünk: ugyanis közgazdasagiból, mert a vam a

szallitett arut megdragitja s igy az aruk arara behatassal van, és

pénzügyibò'l, mert а vamok az allamnak jövedelmet szolgaltat

nak. A vamekat külön-külön tekintve következöket kell megje

gyßznůnki а kiviteli vamok a kivitt ezikket megdragitjak, a kül

földön versenyzésre alkalmatlanna teszik s igy ezen aruk kivitele

kisebbedni feg, a kivitelre különben alkalmas aruk tehat az erszag

ban fognak maradni, s ha itt sem talalnak alkalmas piaezra, a ezik

kek gyartói az eló'allitast abba hagyjak; a kiviteli vamok ennélfogva

pénzügyi szempentból sem helyeselhetò'k, mert magukat

semmisitik meg, miutan az aruk kivitelét akadalyezzak. Az atvi

teli vamok (transito Z) az atvitelt dragitjak s a kereskedöket arra

ösztönzik, hegy egyéb utakat keressenek és kerüljék azen erszage

kat, melyek atviteli vamekat kivannak, ennélfegva a tudemany at

viteli vamekat sem helyesel. A beviteli vamok, ha ely magasak,

miszerint altaluk a külföldi gyartmanyekat annyira megdragitjak,

hegy a belföldi ezikkek mellettük a versenyt kiallhassak, védva

meknak neveztetnek; a tudomany mar rég kimendetta nézetét a

védvamek irant s azekat karosaknak tartj a. A pénziigy szem

pentjaból pedig a védvamok kevés jövedelmet heznak, mert minél

inkabb érik el ezéljekat, annal kevesebb aru feg az orszagba. jönni

és igy anual kevesebb vamjövedelem feg befelyni. Pénzügyi tekin

tetbó'l a beviteli vamekra nézve meg kell jegyeznünk, hegy tar

gyuk megvalasztasanal a fogyasztasi adókra alkalmas

tar gy akra kell tekintettel lenni, tehat nem elsô'rendü. szükségleti,

de mégis nagy fogyasztasnak örvendó' targyak, pl. a gyarmati aruk

legezélszerübbek. Tekintettel kell egyébirant lenni az orszagban

fenalló fegyasztasi adórendszerre, és mindazen javakra, me

lyek az orszagban fegyasztasi adó ala esnek, ez adónak megfelelö

összegig beviteli vamet vetni.

A vamok beszedésére és meghatarezasara külön intézkedések

szükségesek, jelesen meg kell hatarezni a targyakat, melyek vam

kötelesek s meg a vam nagysagat, mely minden egyes vamtargy

utan szedetik; ez történik az u. n. vamtarifa altal, melyben a
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targyak vagy betiirend vagy bizenyes rendszer szerint rendez

vék, és minden targyra az illetô' vamtétel kiszabatik. A vamtétel

vagy a targy mértéke (sulya) vagy értéke szerint hatareztatik

meg. Az értékvam (Werthzell, advalerem) az elmélet szerint leg

igazsagesabb vam, miutan azenban а. targyak megbeeslése ely sek

eldalu szakképzettséget igényei, melyet a vamhivatalnokban fölté

telezni alig lehet: az értékvamek rendszerénél az u. n. eló'vasarlasi

jegot kell alkalmazni, mely szerint, ha a fél altal bevallett érték a

vamhivatalnek eló'tt igen csekélynek latszanék, az arut a. bevallott

értéken a kinestar részére megtarthatja. A sulyvamoknal az egyes

targyak érte'kük szerint osztalyeztatnak, sulyuk szerint különbözó'

vamtételek szabatnak ki és a göngysuly levenasara bizenyes hany

lat (tara) allapittatik meg.

A vamjövedéknél a statistikus mindenek eló'tt kijelöli a vam

területet, felemliti, valjen vannak-e vamkülzetek azaz ely orszagré

szek, melyek a vamterület szempentjaból külföld gyanant tekinthe

так; fel kell tevabba emliteni, mily vamok léteznek, valjen kivite

liek, atviteliek, beviteliek? a beviteli vameknal valjen védvamok-e

azek vagy sem, ha védvamiak, mily hatasuak voltak. A statistikus

a. vamügy körül felette fentes adatekat szelgaltathat, inert miutan a

priori és elméletileg meghatarezni lehetetlen az egyes arukra esó'

vamtétel azen magassagat, mely a kinestarnak legtöbb jövedelmet

hoz, a nélkül, hegy a kereskedés és a fegyasztas altala akadalyez

tatnék: a statistikus fogja ez adatekat szolgaltatni, ez ügyel mint

emelkedik vagy esökken az egyes aruk bevitele, illetó'leg ki- és at

vitele, egyszersmind ezen emelkedés vagy esökkenés ekat is kimu

tatja. A vamjövedéknél egyébirant a statistikus pénzügyi érdekeken

kivül egyéb ezélt is érhet el, jelesen az egyes aru forgalmat ellen

ò'rizheti és mutathatja ki.

Magyarország vamjövedéke tekintetében felemlitjük, hegy a

vam- e's kereskedelmi szövetség (1867: XVI. t. ez.) 1. §-a szerint a

magyar korena erszagai és ó' Felsége többi tartemanyai 10 évre

egy vam- és kereskedelmi területet képeznek, melyet egy

közös vamhatar vesz körül; ennélfegva a két fél egyikének sem

lesz jega azen forgalmi targyakra, melyek az egyik fél területébò'l a

masik fél területére vitetnek, barminemü beviteli, kiviteli vagyT atvi

teli vamilletéket vetni és e végbó'l közbensó' vamvonalat allitani.

Jelenleg az eló'bbi rendszabalyek szerint,melyek ezentul is köte

lezök, kétféle vamterület létezik: az atalanes és Dalmatia vamte

rülete. Léteznek nalunk v amkülz e l é k ek (Zellaussehlüsse) is, jele

sen: Bredy (Gaiieziaban) kereskedô'vares, Triest, Fiume, Bueeari, Per

4*
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toré, Zengg és Carlepago kikötô'k vidékeikkel, Istria ó'rgróf'sag és

a quarnerei szigetek, végre Junghelz községe Tirelban, mely a ba

jererszagi vamterületbe tartezik. Az atalanes területre szóló vam

tarifa ismét kétféle, vagy atalanes, vagy kedvezményezett; az

utóbbi azen allamekból behezett arukra venatkezik, melyekkel az

osztrak-magyar biredalem vam- és kereskedelmi szerzödést kötött;

ez allamek: Angelerszág, Franeziaerszag, Belgium, Ne'metalföld,

Olaszerszag, Liberia köztarsasag, Persia és a német vamegyesület.

Atarifa rendszeres és két részre eszlik, beviteli és kiviteli

Vamokra. A beviteli vameknal a tarifaban XXII tétel van, a vam

az aru súlya utan vétetik; kivételt képeznek az allatek, a kala

pek és a szallitasi eszközök, melyekne'l a vam darabszamrajar,

tevabba a fa, hel a vamegység 100 köblab; és a vasuti keesik, hel

a vam értékvam (100/о); a finemabb üvegaruknal pedig súly sze- 

rint vagy érték utan (100/0) vétetik a vam. A tarifa belelrendezésére

meg kell egyébirant jegyeznünk, hegy minden aruezikket foglal

magaban, akar vammentes, akar vammal van megróva. A vamtarifa

tételei meg ugyan nagyrés zt vé dvamiak, meglatszik mindazaltal

mar a baladas, melylyel a vampelitikaban a kermany a szabad ke

reskedés felé tart; mig ugyanis az 1853. vamtarifaban (tehat az ata

lanesban) a legmagasb Vamtétel 262'50 forint, addig a kedvezmé

nyezett vamtarifaban 125 frt. a legmagasb, és ez is 1872-ben 85

frtra feg leszallittatni. A kiviteli vam esak haremrendü (illetó'leg

a kedvezményezettebb tarifa szerint esak kétrendü) aruezikk utan

szedetik és pedig a nyers börök és irhak utan (2'50 frt.), rengyek

és egyéb a papirgyartasnal hasznalható hulladékek utan (2 frt.),

végre esontek, karmok, labak stb. utan 75 krt. _ Meg kell jegyez

nünk, hegy a vam ezüstpénzben Hzetendö. A vamen kivül a vam- '

eljarasnal még mellékdijak is jarnak, és pedig a) a mérlegpénz,

mely az aru minden mérlegelt mazsaja utan 3 kr.; b) a ezédula

pénz, mely az aru szamara kiadett minden kisérvényi jegy (Begleit

sehein) utan 10 kr.; e) a peesétdijak, mely minden ólembélyeg

utan 2 kr., minden peesét viaszpeesét utan 1 kr.; d) a raktarillet

mények , melyek a vamhivatali raktarekba helyezett aru utan

különbözó' mennyiségben szedetnek.

Az esztrak-magyar vamjövedék összes jövedelme 13,674.000

forint, ebböl esik beviteli vamekra 12,986.189 frt., kiviteli vamekra

177.214 frt.; a mellékilletményekre s pedig a mérlegpénzre 95.235

frt., a ezédulapénzre 5.350 frt., a peesétdijakra 15.391 frt., a raktar

illetményekre 108.156 frt. Miutan pedig elvamjövedék fentartasara

szükséges költségek 1,687.000 frtra rugnak, a tiszta jövedelem
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11,987.000 frt., mely jövedelem, mint emlitettük, a közös költségek

fedezéséhez ferdittatik.

g) А pénzverésí regal.

A gyakerlat, valamint a tudemany még. egyéb jövedékeket

illetöleg regalékat ismer, mint az eddig emlitettek, miutan azek

azenban a magyar allamhaztartasban eló' nem ferdulnak, azekat mel

lözhetjük. Egyrò'l kell mindazenaltal tüzetesebben szólanunk, mely

_ babar nem mint jövedék ferdul elö, költségvetésünkben mégis

szerepel, és ez a pénzverési regal.

A pénz jelen míveltségi allapetunkban: atalanes esereközeg.

Mig a kevésbbé mivelt allamekban jószag jószagért adatik eserébe:

a miveltebb népek a pénzt hasznaljak esereeszköznek. De hegy va

lamely érezdarab pénz gyanant szerepeljen, szükséges, hegy azen

vilagesan ki legyen fejezve, mennyit ér, és szükséges, miszerint e'r

téke akkép legyen kifejezve, hegy mindenki batran bizhasse'k benne.

Mivel pedig az allam azen közeg, mely legnagyebb tekintélylyel

bir: az allam kötelessége pénzt verni. Az allamdk ezen köteles

ségükkel gyakran visszaéltek, reszabb pénzt adtak ki és esaltak

népüket; ez eljaras azenban esakhamar megbeszulta magat, mert a

közgazdasagban és a maganéletben zavarek tamadtak, az allam

pedig elvesztette hitelét. _ Az allam a pénzverés körül tett mükö

déseiért, valamint az itt tett költségeiért karpótelni szokta magat,

a mennyiben pénzverdedijt (Sehlagsehatz) vesz; ugyanis az al

tala bevaltott nemes érezért kevesebb vert érezpe'nzt szelgaltat. A

pénzverdedij egészen ogesult, mert maga a pénzverés költségekbe

kerül; a pénzverés altal a nyers érez értékesebbe' lett; de vegre ha

az allam pénzverdedij nélkül boesatana forgalomba a pénzt: az mas

ezélekra olvasztatnék be, vagy a külföldre, hel verdedij létezik,

felyna. Természetesen a pénzverdedijnak nagynak nem kell lenni,

mert különben pénzutanzasra és pénzhamisitasra szelgaltat alkal

mat. Nagyebb lehet a valtópénznél, mert ennek verése aranylag na

gyebb költségekbe kerül, s mert a valtópénz ugy is inkabb egyszerü

jegy, mintsem pénz.

A pénzverés jövedékénél a statistikusnak meg kell hatarezni

azen aranyt, mely a pénzverdedijt megallapitja, fel kell emliteni hol,

mennyi és mine' pénz veretik és mennyi képezi ezen jövedékjöve

delmét.

Magyarerzagen a pénzverés a fejedelem kizarólages jegait

képezte. Jelenleg az 1868: VII. törvényezikk szerint a magyar

kiralyi pénzverdékben következö pénznemek veretnek: aranyak;
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ezüstbó'l: 1 ferintesak, 20 krajezaresak és 10 krajezaresak; réz

bó'l: 4 krajezaresak e's 1 kraj ezarosak. Az arany iinemsagi tartalma

9861/0 ezredrész (az ötvény tehat 1311/0 ezredrész); az egy ferinté 900

ezredrész (100 ezred az ötvény), a liusz krajezaresé 500 ezredrész,

a tiz krajezaresé 400 ezredrész. Pénzverde van kettö, egy Körmö

czön és egy Karely-Fehérvarett; fémbevaltó hivatal pedig négy,

ugyanis Pesten, >Kassan, Temesvarett és Zágrabban. A pénzverés

bó'l nyert rendes jövedelem a magyar költségvetésben a banyaszat

tal jelenkezik kapesolatban; a részletes kimutatas szerint a pénz

verésnél a rendes kiadasek 5,510.358 frt., a rendes bevételek

5,486.170 frt. s igy 24.188 frtnyi hiany mutatkeznék; miutan azen

ban az agie-nyereség 389.000 frt., a tiszta jövedelem 364.812 frtra

rug. A rendkivüli pénz-nyeremény költségvetésünkben 450.000 frt

tal jelenkezik, s igy a tiszta jövedelem 814.812 frtra rug.

Az 1868-ki évben a magyar pénzverdékben következò' pénzek

verettek:

Körmöezön:

'arany . . . . . . 127.531 darab_592.618'461/2 frt.értékben

egy forintes . . . . 573.884 „ 573.584’ „ ‚,

husz krajezares . . 3,224.057 „ 644.811'40 „ „

tiz krajezares . . . 3,249.975 „ 324.99750 „ „

négy krajezaros . . 3,099.298 „ 123.97192 „ „

egykrajczaros . . . 12,531.070 „ 125.310'70 „ „

Gyula-Fehérvarett:

arany . . . . . . 399.914 darab 1,858.343'65 'frt. értékben

egy forintes . . . . 266.486 ‚‚ 266.486'—— „ ,0

husz krajezares . . 1,039.346 „ 207.86920 „ „

tiz krajezares . . . 1,011.508 „ 101.150'80 ,‚ ‚‚

taller (11/2 forint) . . 168.304 „ 252.456- „ „

Illetékek.

Azon bevételek, melyeket az allam külön szelgalatokért az

ezen szelgalatokat élvezetöktó'l szed, illetékeknek neveztetnek, jo

gosultsaguk abban rejlik, hegy az allami szelgalatet igénybe

vevö az ezen szelgalatnal elöferduló költségeket is viselje. Az ille

tékek a különbözó' szelgalatek szerint, melyekért szedetnek, külön

bözó'k; igy jegszolgaltatasért jaró illetékek, az uti és vizi vamok,

a tandijak, a rende'szeti felügyeletért jarók, a közigazgatasi ható
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sagek szolgalataiért, banyaszati, fe'mjelzési stb. illetékek. Az illeté

kekre nézve atalanes elv gyanant kell tekintenünk, hegy azek ne

az illetô' szolgalatot tevó' hivatalnokeknak, hanem az al

lamnak jussanak; mert az eló'bbi esetben a hivatalnekek magan

érdeke könnyen a közszolgalat revasara az illetékek szedésénél zsa

relasra. s egyéb visszaélésekre hasznalna; _ legyenek tevabba az

illeték ek az allami szelgalathez aranyesitva, s legyen egy

szersmind ut és mód, hegy a kevesbbé Vagyenesak is az illetó' al

lami szelgaltatasban részesülhessenek а nélkül, hegy a rajuk nézve

nagyen terhes illetéket megiizetniök kellene. Az illetékek nagyeb

bara bélye g alakjaban szedetnek, miutan az allam igy legjobban

szedheti be és legjobban ellenò'rizheti az illetékeket. A bélyegek

minöségét meghatarezó törvény, a bélyegtörvény, az egyes cselek

ményeket esztalyekba serelja és az igy osztalyzettakra veti ki a

bélyeget (Klassenstempel) vagy pedig az egyes összegek nagysaga

utan külön-külön bélyeget kivan (Werthstempel).

A statistikaban mindenekeló'tt ki kell fejteni, mi utan szed az

allam illetékeket, meg kell ezutan hatarozni mennyi az illeték, és

mennyit eredményez az egyes illeték összesen, mennyi az illeték

kezelési költsége, mily hatassal velt az illeték-kiszabas; itt jelesen

a statistika fegja kimutatni , valjen az illeték kiszabasa felytan

igénybe vették-e az allampelgarek tevabba is az allami funetiókat,

és mily mértékben apadt vagy csökkent az igénybevétel; az apadas

valjen az illeték nagysaganak következménye-e vagy pedig mas

` körülmények hatettak-e arra.

Magyarorszagen az illetékek is az 1850ki patens altal lettek

meghenesitva. Jelenleg következó' illetékek ferdulnak е16 pénzügyi

rendszerünkben: bélyegilletékek, dijak- 65 jegilletékek, ut- és hid

vam, fémjelzési, banyailleték.

a) Bélyeg- és jog-illetékek.

A bélyeg alatt nalunk nem esak illeték, hanem adó (örökségi

adó) is feglaltatik. A bélyegilletékre venatkozó szabalyek szerint

(az 1850. aug. 2-, az 1862. deez. 13-an kelt patensek, 65 az 1868:

XXI. törv. czikk) haromféle, dijszabas van alkalmazasban: a) sza

zalekes dijszabas a következó' esetekben: iizetés mellett történö

birtekatruhazasok, élvezeti 65 hasznalati jegok szerzése, halalozas

következtében beallt birtekatruhazaseknal, éló'kközti ademanyeknal,

nyilvankönyvi bejegyzések utan, birói itéletek utan, sersjegyek altal

_ de nem a kis lettón _ eszközlött nyereség utan, végi'il az illeték
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egyenérték, melyet minden 10 évi birteklasi idötartamra fizetni tar

teznak ahelt kéz alatt értlietò' testületek és tarsulatok (és pedig alapit

vanyek,javadalmak,templomok, egyhazi és vilagiközségek, egyletek,

intézetek és egyéb testiíletek s tarsulatek, melyeknél a tageknak az

erkölesi személy törzsvagyenaban tulaj den részük ninesen: az ingatlan

vagyon utan 311/8, az ingó utan 11/811/0-et; részvényes vallalatek és

közkereseti tarsulatek, melyeknek tagjai a közös törzsvagyenban

részszel nem birnak, az ingatlan vagyon utan 17/8 u/0-kot fizetnek).

l b) fokezates dij szab as haremféle fekezat szerint jar; ezen

harem fekezat (scala) feltalalható minden naptarban.

e) végtére hatarozett dij szerint fizetendó' a bélyeg- és jeg

illeték következò' esetekben: beadvanyeknal, melyek nem jegi

ekmanyok, maselatoknal, valasztett birósagi itéleteknél, bizenyitva

nyeknal, kereskedelmi és iparüzleti könyveknél, maganuten esz

közlött hatarelkülönitéseknél, a szazalékes dijazas ala tartezó ügyek

rò'l szóló külön ekmanyeknal, meghatalma-zasi, szelgalati, tarsasagi,

kölesönvételi szerzó'déseknél, beleegyezéseknél, megeró'sitéseknél,

felmendasoknal, örökségi lemendaseknal, szamadasi észrevételek

nél, felmentéseknél, végintézeteknél, fuvarleveleknél, nem pénzrò'l

szóló kereskedelmi utalvanyoknal, ehequesnél, kartyaknal, nap

taraknal, hirdetményeknél és hirlapeknal.

A mest emlitettekbó'l lathatni, miszerint a bélyeg- és jogillet

mények ala nalunk Magyarorszagen mily különbözò' természetü vi

szonyek tartoznak.

A bélyegilleték utan, jelesen a bélyegjegyek, bélyegzett ür

lapok, u. m. valtók és igérvények eladasa'eól, kartyaktól, naptarak

tól, hirlapektól, hirdetményektó'l s kisebb bevételekbó'l az allam

jövedelme 3,962.000 frt. , levenva ebböl a kezelési költségeket,

81.500 frtet, marad tiszta jövedelem fej ében 3,880.500 frt.

A jegilletékek költségvetésünkben a dijakkal egyben jelen

keznek és azekkal együtt 6,512.000 frtra rugnak; a jegilletékek

külön 6,360.600 frtet tesznek.

b) Dijak.

A dij ak (Taxen) ezime alatt a magyar költségvetésben kü

lönbözô' illetékek tarteznak, melyek közül azenban esak egyiknek

masiknak van pénzügyi vagy közgazdasagi jelentò'sége. A* dijak

közé tarteznak: erszagfejedelmi és kegyademanyezasi dijak, szol

galati dijak, szabadalmi dijak, különféle feljogesitasekért jaró dijak,

hübéri dijak, tengerhajózasi védlevél és iparüzleti dijak, letéteményi
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dijak, hirlapokban közzé tett hirdetmények dijai, mindezek összesen

véve a még hatralékban levö dijakkal egyůtt költségvetésünkben

esak 151.400 frttal szerepelnek, tehat mint latni lehet, nem birnak

nagy jelentó'séggel.

Az emlitett dijak közül egyébirant nem ugyan pénzügyi, de

közgazdasagi tekintetben különös figyelmet kell ferditani a szab a

dalmi dij akra. Az 1867: XVI. törv.-ezikk 16. §-a szerint az eddig

érvényben volt 1852. aug. 15-én kelt patens ezentul is iranyadó le

end; ezen patens szerint uj talalmanyekra kizarólages szabadalmat

ad az allam, de legfeljebb 15 évre, a szabadalemért pedig dijakat

kell fizetni, jelesen az elsò' öt év mindegyikére husz-husz forintot s

igy összesen az elsó' öt évre 100 frtet, a hatedik évre 30 frtet, a

6-diknal a 10-dikig 5 frttal, innentó'll a 15-dikig 10 frttal többet s igy

összeseu tizenöt évre 700 frtet. Erdekes a szabadalmaknal tudni

mennyi szabadalem adatett egy-egy évben, s ez adatokból meg lehet

azutan hatarezni, valjen az iparesok talalékonysaga gyarapedott-e;

ez azenban nem bir oly nagy jelentó'séggel, hanem ügyelni kell,

valjen a kért szabadalmak meghosszabbittattak-e, mert ez bizonyitja

leginkabb a talalmany életrevalósagat.

e) Ut- e's hídeám.

Az ut- és hidvamek ely illetékek, melyek az utakat vagy

hidakat (e's vizi utakat) hasznaló utasoktól, fuvarosektól, az utak

fentartasi költségek fedezése fejében szedetnek. Ez illetékek a köz

lekedést dragitjak, s ugyan azért közgazdasagi szempentból nem

partelhatók. A statistikaban felette kivanatos felemliteni, hel s miker

szedetnek ut- vagy hidvamek, mennyi az illeték és mennyit jövedel

mez az, de masrészt figyelemmel kell lenni arra is, valjen a közle

kedés ez illetékek következtében mily móden esökkent vagy val

tezett. A közlekedés esökkenése vagy- emelkedésénél egyébirant

tekintetbe kell venni a közlekedésre netan ható körülményekre is

és nem szabad egyoldaluan egy ekra haritani az eredményt, mely

talan több körülménynek következménye. Magyarorszagen az ut

és hidvamek ezime alatt részint uti vamok, részint vizi és révvamek

szedetnek, Uti és hidvamek Horvatorszagban és Erdélyerszagban,

viz- és révvamek pedig Magyarorszagban, jelesen a Ferenezesator

nan. Ezen illetékek összesen esak 204.700 frtet jövedelmeznek, a

kezelési költség 3.700 frt., ugy hegy a felesleg 201.000 frttal jelen

kezik.
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d) Fémjelzési íllete'k.

A fémjelzési illeték az allam azen rendöri szolgaltatasaért jar,

melylyel az arany- és ezüst-szereknek ötvényezését ellenò'rzi. Az

1868: XVIII. törvényezikk az 1867. januar 1-töl kezdve hatalyban

levö s arany- és ezüst-készitmények finemsagi tartalmat, annak el

lenörzését és e végett eszközlendö fémjelzést targyazó szabalyekat

egyelöre érvényben tartja. Ezen illeték pénzügyi szempentból mi

fontossaggal sem bir. Költségvetésünk szerint a fémjelzés utan

23.500 frt. fely be, a kezelési költségek 10.200 ftra rugnak és igy a

tiszta jövedelem 13.300 frt.

e) Bánya'ílletékek.

Azen gondeskedasért, melyet az allam a banyaszatra ferdit,

s azen költségek fedezésére', melyeket az allam a banyaszatra

való felügyelés ezéljaból tesz: a banyaszektól illeték szekett sze

detni. Jelenleg Magyarorszagen kétféle illeték szedetik banyailleték

név alatt: a) a szabad kutatas vagy turzas utan 4 frt., ez illeték

1866. julius elseje eló'tt 20 frt. volt, az allam akker azen vezérelv

bó'l indult ki, hegy a szabad kutatas ez illeték altal nemileg kerla

telva legyen, nehogy a földbirtekesek tulsagig habergattassanak tur

zasek altal. Erdekes leend egybehasenlitni, mily hatassal velt az

illetéknek leszallitasa a kutatasek szaporedasara, mert egyedül a

statistika szelgaltathat a törvényhezasnak e tekintetben iranyada

tekat; b) az illetékmas neme minden banyamérték utan (12.544

Clöl), akar van mivelés alatt, akar nem, 4 frt. Azeló'tt (jelesen 1854

elò'tt) a banyaszat még egynemü illeték ala velt vetve, az u. n. ba

nyavam ala, mely szerint minden banya, akar velt jövedelme, akar

nem, megŕizette e vamet. A banyavam helyébe jelenleg a jövedelmi

adó lépett, miutan a pénzügytan elveivel hemlek egyenest ellenke

zik adót (vagy vamet) szedni ett, hel tiszta jövedelem nem, hanem

tan veszteség mutatkezik. A banyailleték Magyarorszagen 32.000

frtet jövedelmez, mely a banyahatósagek költségeinek részbeni fe

dezésére szelgal.

Дышат.

Államjavak képezték az allameknak else' fejló'dési stadiu

maban a legjelentékenyebb jövedelmi ferrast; természetesen a

mestani nagy kivanalmaknal e ferras egészen eltörpül a többiek
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mellett. Az allam javainak kezelésében ugyanazt hajtja végre, mit

az egyes maganos, ha gazdalkedasat üzi; az u. n. demanial-jószagek

kezelésénél tehat ép ugy mezó'gazda, mint akarmely mas mezò'

gazda; ha gyarai vannak, ép ugy üzi a gyart, mint a magangyares

stb. Atalaban véve az allam magangazdasaga esak ett és azen

esetben jegesult és a tudemany szempentjaból védhetó',

ha az egyes magan gaz das agok valamely a nemzetnek

szükséges foglalkezasra nem képesek (akar anyagi, akar

szellemi tehetségek hianyaban) vagy e feglakezast üzni nem

akarj ak. Ha példaul az erszagnak bizonyes iranyban vasutra nél

külözhetlen szüksége van, a vallalkezasi szellem azenban még fel

nem ébredt a nemzetben s igy maganvallalkezas utjan a vasut nem

létesülhetne: az allamnak kellene a szükséges intézkedéseket meg

tenni. Az eló'bb emlitett eseteken kivül az allam magangazdalke

dasa elvetendö; még pedig azen eknal fegva, mert az allamagaz

dasagi můtéteket nem hajthatja végre oly elô'nyösen és gazdasage

san, mint a maganosek. Ugyanis az allam gazdasagat esak hivatal

nekek altal üzheti, kikben a gazdasag eredménye irant a közvetlen

érdekeltség hianyzik; a tisztviseló'k miiködése rendeletek és uta

sitas ek altal szabalyeztatik s igy a szabad elhatarezas és eselekvés,

melynek eredménye üzleti delgeknal gyakran a pillanat kedvezó'sé

gétó'l függ, akadalyeztatik, e körülmények természetesen az allam

gazdalkedasnal kisebb jövedelmet fegnak eredményezni, mint a

magangazdalkodasnal.

Domaníálg'avak.

Áttérve az egyes gazdalkedasi szakekra: a demanial-javakkal

talalkezunk. Demaniumoknak az allam magangazdasaga altal a

mezó'gazdasagra, vagy az erdészetre hasznalt telkek neveztetnek.

Meg kell a domanial-javakat különböztetni az allami javak és a fe

jedelem maganbirtokaitól. Allami javak alatt ugyanis azen javakat

értjük, melyek az allaméi s melyeknek hasznalata minden allampol

garnak megengedtetik a nélkül, hegy a pelgarek maganjoget igé

nyelhetnének e javakra, pl. az erszagutak, a tengerpart, a felyók

stb. _ demanial-j avak pedig az allam magan-javai, melyeket az

allam-szükségletek fedezésére jövedelmezó'leg hasznal; a fejede

lem jószagai a fejedelem sajat egyéni szükségletére és kedvére

' szelgaluak.

A domanial-javak ellen különbözò' ekek hezatnak fel: az al»

lam-kezelés költségesebb mint a maganeseké s ennélfegva e jósza

gek kevesebbjövedelmet heznak, mint ha magankezekben vol
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nanak; az allam a domanial-jószagek kezelésénél versenybe lép

a magangazdakkal s igy némi ellentétbe jò' az allampelgarekkal;

Végre e jószageknak elarusitasa altal oly pénzösszegeknek jut bir

tokaba, melyek altal az összes közgazdasaget terheló' allamadós

sagekat vagy legalabb azeknak egy részét könnyen törleszteni

lehetne. Ennélfegva el kell idegenitni az allam-javakat.

Vannak mindazaltal irók, kik az elidegenitést nem tart

jak ezélsze rün ek, ezek szerint: az allam tisztviseló'i szakképzett

férfiak, s igy a földet jebban fegjak mivelni, mint a magangazdak;

az allamnak gendoskodni kell a gazdasagi miveltség terjedéséró'l,

mit leginkabb példaadas altal lehet eszközölni, a példaadas miuta

telkeken, gazdasagi tanintézeteken, allami méneseken stb. történik,

mind ehhez pedig demanial-javak kellenek. A demanial-javak altal

a polgarek adóterhe kisebbedik, domanial-javak mellett az allam

könnyebben kaphat hitelt, mert e jószagokat jelzalogek gyanant

kötheti le, a demanial-javakat mar azért is meg kell tartani, mert

a telekjövedelem, mint a nemzetgazdasag tanai és a tapasztalas bi

zenyitjak, idönként emelkedni szekett s igy ezen emelkedó' jövedel

met kell az allamnak biztesitani.

Ezen érvek mindazaltal teljesen hamisak és a mar egyszer

emlitett elvet kell itt is alkalmazni, „esak addig kell megtartani a

demanial-javakat, mig azeknak kezelése az allam altal eló'nyösebb,

mint a magangazdak altal11. Nein all azen nézet, hegy demanial

javak mellett az allampelgarek adóterhe kisebbednék, mert a de

manial-javak kevesebbet jövedelmeznek, mint ha magari-javak vel

nanak, a nemzetet tehat a lehetö jövedelemtò'l s igy az adóképesség

bizonyes részétó'l is megfosztjak; nem all, hegy a demanial-javak

az allamet hitelében tamegatjak, ez allitas esak az allam- és a ma

ganhitel természetének félreismeréséböl keletkezett; hegy a dema

nial-javak megtartasa altal az allam a telekjövedelem emelkedését

biztesitja maganak, nem lényeges érv, mert az allam a telekjövede

lem ezen emelkedését a telekadó felemelése altal is e'lvezheti.

Ha tehat a gazdasagi mi'íveltség jelen fekan a demanial-jósza

gek elidegenitését szükségesnek ismerjük, két szempentet kell ez

elidegenitésnél tekintetbe venni: a közgazdasagit és a pénzügyit.

Közgazdasagi szempentból esak is elyjószagokat kell eladni,

' a melyeken a magangazdasag ekszerl'ibben honesulhat meg, mint

az allamgazdasag; ennélfegva az erdó'k, melyekre nézve, mint a ta

pasztalat mutatja, rendesen az ekszeri'ibb gazdalkedasi rendszerek

atalaban késöbben és a maganeseknal ritkan henosulnak meg, meg

tartandók az allam kezében; ha maganosek vagy testületek gazda
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sági tanintézeteket, méneseket stb. nem állíthatnak, ha kopár he

lyeken a magánosok nem igen hajlandók a gazdálkodásra, meg kell

tartani a domániumokat. Közgazdasági szempontból kell továbbá a

domaniál-javak eladásánál e jószágoknak leendő eloszlására is tekin

teni; a mennyire lehet az egyes vidékeken hiányzó kis vagy nagy

jószágokat kell pótolni, s e kívánalom szerint a domaniál-javakat

parcellákban vagy egészben eladni. A pénzügyi szempont ki

vánja, hogy a domaniál-javak a mennyire lehetséges magas áron

keljenek; hogy tehát kedvező ár eredményeztessék, be kell várni a

kínálat és a kereslet legkedvezőbb viszonyát; oly időben, melyben

a tőkebefektetésre nincs hajlam, pl. háboru vagy zavargások idejé

ben, a domaniál-javak elidegenítését nem kell erőszakolni; a jószág

gokat tömegesen nem kell áruba bocsátani, különben az állam saját

maga okoz a tömeges kínálat folytán árcsökkenést; szintén ha áta

lában sok magánjószág keres vevőt: tartózkodjék az állam a doma

niál-javak elidegenítésétől , mert nem fog kedvező árt kapni az

áruba bocsátott javakért; hogy pedig a kereslet, illetőleg az árkiná

lat minél nagyobb legyen, árverés utján is czélszerü a domaníál-ja

vakat cladni,anélkül azonban, hogy e módot okvetlen szükségesnek

vagy átalában legjobbnak mondanék, mert e tekintetben is a körül

mények döntenek.

Miután a domaniál-javakat gyakran elidegeníteni nem lehet,

az államnak arra kell törekednie, hogy e jószágok a lehető legna

gyobb jövedelmet szolgáltassák, azaz e javaknak czélszerü kezelé

séről kell gondoskodnia. Az államjószágoknál is ugy mint a magá

nosoknál vagy az önkezelési (a házilagos) vagyabérrendszer alkal

mazható. Az önkezelés, vagy is a házi gazdálkodás az állami

jószágoknál nagy hátrányokkal jár: tisztekkel kell gazdálkodni,

e tisztviselőket kellő utasításokhoz kell kötni, nagy felügyelet alá

kell szorítani: mindez pedig a ószág tiszta övedelmét nagyon csök

kenti; az államnak nagy felszerelésről, fundus ínstructusról, kell

gondoskodni és sok tőkét befektetni a jószágokba; az önkezelés

csak azon esetre javalható, ha bérlők nem tatáltatnak vagy ha a

jószágokon oly lényeges javításokat kell tenni, melyeket a bérlőtől

várni nem lehet.

A bérrendszer ismét lehet idői bérbeadás, örökbér és sza

vatosság melletti. Az idői bérletnél az államjószágait meghatáro

zott számu évre adja bérbe; a. jószág a bérbeadásnál oly gazda ke

zébejő, ki azt saját érdekénél fogva jól fogja mívelni, s az állam

rendes és bizonyos jövedelemre számolhat. Vannak itt is hátrányok;

jelesen a bérlő nagyon is csak önhasznát tekintve, a föld erejét tul
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ságosan fel fogja használni és kiszíni, fò'kép а bérleti idó'szak vége

felé. E bajon azonban helyes bérleti szerzödések által lehet segiteni.

Az idó'i bérlet azon hátrányát, hogy а bérlö а jószágot nem

míveli, egészen mint sajátját az örökbér (emphytensis) melló'zi.

Е viszonynál ugyanis az örökbérló' az államnak az örökbér megkez

désénél meghatározott összeget szolgáltathat s ezenkivül idò'nkint

megíizeti az örökbért (сапом) és а föld örökre nála marad bérben.

Е bérleti viszony sem az eladás, sem а bérlet eló'nyeivel nem jár,

hanem egyrészt az államot е javak feletti intézkedésében gátolja,

másrészt az örökbérló't örökké tartó teherrel, az örökbérrel sujtja s

igy nem korszerü viszony.
A szavatossági bérlet (Gewährsverwaltung) azon viszony,v

melynél az {Шиш domaniáljavait kezelés végett azon kikötés mellett

adja щ, hogy а kezelò' а jövedelem bizonyos meghatározott mini

mumát köteles az államnak kiszolgáltatni, e minimum felett nyert

jövedelmet pcdig az áilammal megosztja. A szavatosság sem javal

ható, mert az állam folytonos felülô'rködését teszi szükségessé és

mert alig akad а szavatosságra gazda, ki inkább а bérleti viszonyt

ne kivánná.

A statistikában а domaníáljavak tekintetében ñgyelni kell

mindenek elô'tt а domaniáljószágok nagyságára, itt fel lehet emli

teni egyszersmind а tulajdonságot, melylyel а. javak az ország köz

joga vagy pénzügyi viszonyai következtében birnak, jelesen elad

hatók-e vagy sem7 elzálogositvák-e stb., fel kell továbbá emliteni,

mily gazdasági czélokra szolgálnak; valjon mezó'gazdaságra vagy

erdó'szetre; а mezögazdaságbeliek földmivelésre-e Vagy állatte

nyésztésre; ki kell egyszersmind fejezni а szokásos és az országban

divó gazdálkodási rendszerhez képest nlennyi jövedelmet 5201911

tathatnának az államjószágok és mennyit szolgáltatnak valóságban.

Lényeges momentum továbbá, valjon az államjavak házilag kezel

тещей-е vagy bérbe adatnak, ha az utóbbi történik, mily feltétclek

mellett köttetnek а bérletek. Ki kell továbbá mutatni, mennyi nyers

és mennyi tisztajövedelmet hoznak ajószágok, különösen ha. bérbe

adott és házilag kezelt jószágok vannak, а különbözó’ rendszerek

nek haitását а tiszta jövedelemre kell kitüntetni, valamint a magán

gazdaságokhoz is hasonlitani az államjószágok ercdményét. Végül

fel kell emliteni, valjon eladás alá kerülnek-o az államjavak, s ha

igen, mennyit дашь е1 s mily áron keltek, tekintettel mindig а та

gán földbirtokosok által tett eladásokra. Magyarország régi idó'tó'l

kezdve gazdag domaniáljószágokkal birt; ezek részint mezó'gazda

ságra használtatnak, részint erdök. Mind az államjószágok, mind az
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államerdó'ségek koronai Vagy kinostárijavak. Koronajavaknak

mondatnak azok, melyek az ország törvényei által az ország elide

genithetlen koronajószágainak nyilvánittattak (1439: 16, 1514: 1,

1608 kor. el. 22 és 1791: 7) és következó'k: a.tiszai koronai ke

rület, az ó-budai, visegrádi, gödölló'i (1868 : VQ, a diósgyô'ri, a zarándi

és a каша koronai jószágok. Kincstári javaknak ellenkezô'leg

azokat mondjuk, melyek а kincstárhoz bármi módonjutottak, tör

vényeink мы külön koronajószágoknak nem mondatnak s elidege

nitésük törvény altal tiltva ninos.

A koronai uradalmak területe Magyarországon 148,145 ka

tastralis hold, a kinestari uradalmaké 1,259.496 hold. A kinostári és

koronajószágok Erdélyben 404,394 hold, ehhez járul még az erdé

lyi jószágokból elzálogositott rész 197,197 holddal. Horvátországban

a kincstári uradalmak tcrülete 75,921. A bányászati uradalmak

Magyarországon és Erdélyben 1,258.715 katasteri holdnyi terüle

tüek. A mezó'gazdaságilag müvelt allamjószágok nyers jövedelme

3,958.500 ft, a kezelési költség 182,700 ft, az államjavak igaz

gatóságaira és ügyészségeire, és 1,645.700 ft s igy a tiszta jöve

delem 2,130.10() forint. Az allamjószágokra Magyarországon ata

lános szabály jelenleg a haszonbérbeadás; hazi kezelés

kivételképen csak ott fog alkalmaztatni, hol példánygazdaságok,

törzsállattenyésztések, állat- és növényhonositási, más rokon czélt

eszközlò' telepek és kisérleti telkek а házi kezelést szükségessé

teszik. Feletto éx'dekes leond a magyar domauiáljavaknal alkal

mazott ezen elvnek eredményét vizsgálni s kimutatni, mennyire

ellenkezett az eddig alkalinazott házilagos kezelés a tudomány

elveivel. A jószagok nagyobb és kisebb területben adatnak ki

bérbe. A nagyobb bérletek 200-1000 holdnyi nagyságban

adatnak és pedig husz évre. Az uradalmak egyszersmind ugy osz

tatnak be, hogy nem egyszerre, hanem egyes részletei kerülnek uj

bérbeadas ala. Mindenütt, a hol oly viszonyok vannak, hogy na

gyobb városok, vállalkozó szellemü községek, дуть, iparüzletek,

folyók és vizcsatornák folytán a kinestarra nagyobb bérösszeg ro

mélhetó': kis bérletek vagyis kerti gazdaságok alakittatnak, me

lyek 5 holdas kis részletekre osztatnak be. A kis bérletek tartama

rendesen 6 évre állapittatik meg; azonban ha a helyi körülmények

és a kinestar érdeke ugy kivánná, 9 vagy 12 évre is kiterjeszthetó'.

Magyarország államjószágai közt roppant erdô' ségek vannak,

az összes erdó'ségek (kinestári és kamarai jószágokon, bányászati

erdó'k és a közös hadügyminiszterium kezelése alatt levó'k) 2,002.49()

holdra terjednek; ebböl a fanyeremény 1,196.910 szabályöl, az évi
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jövedelem 4,435.90() ft, az évi kezelési költség 4,144.470 ft, tehát a

tiszta jövedelem ily roppant erdőterület után csak 291,430 forint

vagyis holdankínt 1411/2 krajczár. Ajövedelmezőség ezen parányisága

a következő okokból magyarázható meg: a) oly közegek kezelték

eddig az erdőket, kik egyéb teendőkkel, pl. az adó kivetése és be

hajtása körül történtek nyilvántartásával voltak alkalmazva s azonki

vül legtöbb esetben nem voltak szakképezettek; b) hiányos volt

az erdőkjogi képvis eltsége, melyet a messze levő és az erdészeti

viszonyokat gyakran nem igen értő kincstári ügyészségek foganato

sítottak; c) hiányos volt а számvitel, végre d) a munkaerő-pa

zarlás e téren is mutatkozott, a mennyiben a csekély jövedelem

nagy részét a felesleges hivatalnokok és szolgák egész serege fo

gyasztotta el. Hogy a mutatkozó hiányon segítve legyen, a pénz

ügyminiszter kezelése alatt levő erdőségek (kamarai és koronai er

dőségek) tiz igazgatói kerületre osztattak és pedig a temesvári,

csatádí, lippai, pécskai, zombori, kulai, hradekí, ó-budaí, diósgyőri

és unghvárí kerületekre. Mindegyik igazgatóság élére átalánosan

mívelt és az ország legképzettebb szakfériiai közül választott egyé

nek állittatnak és a számvitel is gyors és megfelelő kezelés által fog

rendeztetni. A költségvetésben államcrdőségek alatt csak a pénz

ügyminiszter felügyeletéhez tartozó kincstári és koronai erdők ér

tetnek; ez erdők után a jövedelem 2,307.600 ft, a. kezelési költség

1,693.6OO ft s így a tiszta jövedelem 814,000 forint.

' Állami ipar.

Az államjószágokról mondottak állanak egyszersmind az állam

által gyakorolt íparűzésre is. Mind a bányászat, mind más iparágak

sokkal czélszerübben kezeltetnek jelenleg már magánosok által,

mint az állam által. Itt is a főelv, hogy az állam minél előbb adjon

tul az iparon.

A statistikában fel kell sorolni azon egyes iparokat, melyeket

az állam gyakorol. Különösen a bányászatnál mily bányákat mí

vel az állam, mennyi ásványt termel, mily költséggel s mi a tiszta

jövedelem; ki kell egyuttal mutatni az arányt, mely az állami és a

magántermelés közt mutatkozik; ki kell tüntetni azon különbséget,

melylyel az állambányászat a magánbányászat irányában jelenkezik.

A bányászatból és pénzverésből Magyarországon, mely

két ág a magyar költségvetésben együtt jelenkezik, a bevétel

23,877.900 ft, a kiadás 22,723.300 ft s így a tiszta jövedelem csak

1,154.600 forint.
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Az államvagyon alatt а magyar költségvetésben elô'fordul még

államépületek utáni jövedelem és pedig 50,800 ftnyi jövedelem

és 30,600 ft kiadás, tehát 20,200 ftnyi tiszta jövedelem; továbbá az

államnyomda bevétele 15,300 fttal, а kezelési költség 24,500 fttal

s igy 9200 ftnyi hiánylattal; szállományok 71,500 ftnyi jövede

lem és 28,000 ft kiadással , tehát 43,500 ftnyi tiszta jövedelemmel;

végre ingó államvagyon 115,000 ты, t. i. az állam birtokában

levò' urbéri kötvények után járó kamatok fejében. Az összes

államvagyon 30,396.600 ftnyi jövedelmet és 26,328.400 ftnyi ki

adást, tehát 4,068.200 ftnyi tiszta iövedelmet eredményez.

Híánylat (quìcit).

На az államháztartásban а kiadások а jövedelemböl nem fe

dezhetô'k, hiánylat (deficit) keletkezik. Egyik fó'teendö az államház

tartásban, hogy a deficit állandó, azaz évenkint meg-meguquó ne

legyen, mert ily körülmények mellett nemcsak magábzm az анаш

háztartásban fog folyvást zavar mutatkozni, hanem а zavar шефа

magára a közgazdaságra és а, magángazdaságokra. is. A statistikus

nak hivatása kimutatni, mennyire terjed а deficit, s kimutatni t0

vábbá, mi által van fedezve e deficit. Az 1869-ki budget Ма—

gyarországra szintén mutat deñcitet s pedig а rendes szükséglet

151,867.099 ft, а rendes fedezet 147,539.60() ft, а rendes budgetben

tehát 4,327.499 ft а hiánylat, melynek fedezésére abudgettörvény 4.

§a szerint az északi vaspálya által az állam javára átadott elsöbbségi

kötvényekböl befolyt 2,418.900 ft s az 1867-dik év végén hátrálékban

volt egyenes és fogyasztási adóknak az 1869-ik év folytán befolyandó

Összegéböl 1,908.599 ft utalványoztatik. А rendkivüli budgetben а

szükséglet 33,641.206 ft, а fedezet pedig 25,241.206 ft s igy а hiány

lat 8,400.000 (az egész hiánylat tehát 12,727.499) ft; e hiány fede

zése végett felhatalmaztatik а pénzügyminiszter, hogy az államnak а

dijak, bélyegek és illetékek hátrálékaiból származó s nagyobb részt

jelzálogilagfis biztositott követele'sei alapján, а fedezendó' összeg ere

jéig, а szükséghez képest idó'ró'l idó're kamátozó kincstári utalványo

kat adhasson ki, amelyek azon arányban lesznek beváltandók, а ше1у

ben az érintett biztositott követelések az állam pénztárába befolynak.

A deñcitnek, valamint az állam rendkivüli vagy eló're nem

látott kiadásainak fedezése végett az állam a szükséges közegeket

vagy ui adók kivetése vagy а már megállapitott adók felemelése

vagy hitelének felhasználása, illetó'leg kölcsönök felvétele által sze

rezheti meg. A gyakorlati viszonyok szokták meghatározni, mely

módhoz forduljon az állam.

stamani шаманов xm. met. 5
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Álzamhiœzügy.

Az államkölcsönök, illetó'leg államadósságok mind а köz

gazdaságra., mind az államháztartásra magy hatással vannak. Az

államkölcsönök (különösen а belföldön felvettek) tökéket vonnak

ki а nemzet gazdaságából, melyek egyébként különféle vállalatnál

gyümölcsözó'leg be lettek volna fektetve, kevesbitik tehát а válla

latokat vagy legalább а Vállalat belterjüségét, ennélfogva а vállala

toknál kevesebb munkás ваш alkalmazást s igy а munkabér is le

fog nyomatni. Az államháztartásra pedig а kölcsönök kamatjai által

hatnak; ezek nagyobbá teszik az adóterhet. Végre az államadóssá

gok egyik hatása gyanánt kell а papirokkal való kereskedést emli

teni, mely nagyszerü árnyoldalokkal jelenkezhetik.

Holman vegye az állam kölcsöneit, valjon а belföldön-e vagy

a külföldön? A belföldön felvett kölcsönöknél gyakran a tó'kék

virágzó vállalatokból vOnatnak ki, és а. vagyonmegoszlás lesz kü

lönbözó', а mennyiben az állampolgárok által `íizetett adónak egy

része kamat fejében ugyancsak az állampolgárokhoz, de csak az

állampolgáŕok azon részéhez foly vissza, kik az államnak kölcsönt

szolgáltattak; elönyül pedig az tünik fel, hogy а Каша: s az utóbb

netáu visszañzetendö töke benn marad az országban. A külföldön

felvett kölcsönöknél ellenkezöleg а belföldi vállalatoknál befekte

tett tó'ke érintetlen marad, de а kamatok s annak idején а tó'ke kül

földre vándorol. Atalános elvül szolgálhat е tekintetben: azon

esetre, ha а belföldön rendelkezésre való tò'ke van, vagy а körül

ményeknél fogva (р1. háboru keletkeztekor) Valószinü, hogy sok

vállalatból ki fog vonatni, ekkor а belföldön, ellenkezó' esetben a

kiilföldön czélszerübb а kölcsönöket felvenni.

Az államkölcsönök iránt mindeddig sok téves fogalom léte

zik. Jelesen legtöbb iró azon nézetben van, hogy az állam а rend

kivüli szükségletet rendkivüli eszközökkel vagyis kölcsönök felvé

telével fedezze. Е nézet mindazáltal az államháztartás természeté

nek félreismerésébó'l keletkezett. Mert a rendkivüli kiadások az

államháztartásban is Vagy mulékony szükségletet fedeznek Vagy

állandó hasznot hajtanak, mintegy álló tó'ke gyanánt hatnak s igy a

- leendó' nemzedékek számára is gazdasági javakat teremtenek. En

nélfogva а dolog természetével megfeleló', hogy azon kiadások, me

lyek а késô'bbi nemzedékek számára is gazdasági javakat állitanak

eló': kölcsönnel fedezhetök, egyéb rendkivüli kiadások pedig adó

felemelés vagy uj adók által fedezendó'k; ha штаммы az adófel

emelés vagy u_j adók kivetése által az emlitett rendkivüli szükség
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let fedezésére а megkivántató anyagi eszközök idejekorán Ъе nem

szerezhetó'k: az állam érdeke megengedi, hogy (е rendkivüli eset

Ъеп) kölcsönök felvehetò'k.

A kölcsön felvételének alapja az államhitel; ennek паду

sága függ а) а nemzet adózási telletségétöl, Ъ) а pénzügyek 211121110

tától, с) az államadósságok nagyságától, d) az állam alkotmányától,

е) а. nemzet miveltségi fokától, f) а kol-mány részéró'l fizetéseinek
teljesitésekor tanusitott pontosságtól. i

Az államadósságok tulajdonukra különbözök; igy ha az

idó't tekintjük, melyre а kölcsön felvétetett, megkülönböztethetjük

a lebe go' vagy függó' adósságot (schwebeude Schuld, dette flot

tante) és az állandósitott (consolidirt) adósságot. A függö adós

ság а. valószinüleg befolyó, de még nem befolyt államjövedelmek

helyettesitése és 21 rögtöni szükse'glet fedezésére о1у szándékkal ve'

tetik fel, hogy törlesztése minéleló'bb foganatosittassék; állandósi

tott az adósság, ha törlesztése egyelöre nem vagy csak bizonyos

llosszabb idò' lefolyása után szándékoltatik. Az államadósságok fel

vételi módjuk szerint kényszerkölcsönök Vagy hitelkölcsö

nök, а szerint а mint az állam а megkivántató összegeket anyagi

vagy szellemi kényszer utján vagy egyedül hitele alapján szerzi

meg. A kényszerkölcsönök egyes nemei: а) ha az állam tartu

zásainak teljesitését felfüggeszti bizonyos idó're, Ь) ha а késöbb ese

dékes adót eló'bb beszedeti, с) ha а letéti és biztositéki pénzeket

államczélok érvényesitésére használja fel, d) ha az állam a, községi

leg kezelt pénzek állampapirokba Való befektetését meghagyja, е)

Ьа egyes állampolgárokat meghatározott összegü tó'kék kölcsönzé

sére szorit, f) ide sorolhatók az u. п. hazañas kölcsönök is, melyek

nél а kölcsönösszegek erkölcsi kényszerrel sajtoltatnak ki а polgá

roktól.

A hitelkölcsönök ismét többfélék. Papirpénz-kibocsátás

által Vehet fel az állam kölcsönöket; а kölcsön felvételének e neme

több eló'nynyol jár, jelesen az állam e kölcsöneért kamatokat nem

ñzet; törlesztenie nem kell, mert a forgalomban levò' papirokat tet

szése szerint kivonhatja а forgalomból; végre а papirpénz közforga

lomnak tárgya gyanánt szolgál s mint ilyen a. forgalomban magy

eló'nyökkel jár. Csakhogy а papirpénz kibocsátásánál épen mert а

közforgalom tárgya, óvakodni kell, nehogy а papirpénz értéke csök

kenjen. A papirpénz kibocsátásához némileg hasonló a kincstári

utalványok kiadása, melyeknél ugyanis а kormány а javai után

vagy átalában befolyandó jövedelmeire utalváuyokat bocsát ki s

azokat, а mint а jövedelem befoly, beváltja.

5*
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A hitelkölcsönök egyéb fajai az u. 11. váltókölcs 611, melynél

az állam ép ugy, mint a magánosok a fclvctt összeg után váltót állit

ki. A bankj egyk ölcsön, melynél az állam valamely banktól vesz

kölcsörit, а bankot pedig felhatalmazza, hogy több bankjegyet bo

csásson ki, mint а mennyit alapjához képeát kůlönben kibocsátha

tott volna. Ily 116105611 következtében а bankjegyek értéke csakha

mar csökkenni szokott és a bank bankjegyeinek kibocsátása-kor el

vállalt azon kötelezettségének, hogy jegyeit mindig érozpénzben

beváltja, eleget nem tehet, minélfogva а bankjegyek forgalomban

tartása. végett е jegyeket kényszerfolyammal kell ellátni.

Ujabb idöben az államok а kölcsönmiveleteknél leginkább az

u. 11. tó'zsdekölcsönöket alkalmazzák; ezen miveletek azon

eló'nynyel járn-ak, hogy az összes pénzvilág (belföld és külföld)

részt Vehet bennük és az összegek ormét folynak be az államhoz,

hol legtöbb pénzkészlet létezik. A börzekölosönök közt megkülön

böztetjük az u. n. aj ánlati kölcsönt (Offertanlehen), melynél az

állam kihirdeti а 116105611 feltételeit, megmondja mennyire van szük

sége, mily részletekben történhetik а kölcsönnyujtás Stb., а 116105611

aláirásának eszközlésére pedig egy vagy több bankárt biz meg, kik

bizonyos provisio mellett а kölcsönaláirást, illetò'leg 21 116105611 léte

sitését eszközlik. Miután az ajáulati kölosönnél az állam nem biztos,

valjon megkapja-e а kölcsönt vagy sem, а börzekölcsön egy más

neme szokott gyakran alkalmazásba vétetni, melynél az állam а

kölcsönösszeget közvetlenül egy vagy több bankártól

kap a, természetesen nehány százalék levonása mellett, 5 az illetö

bankárokra bizza, mikép kapják meg aláirás utján а kölcsönösz

szeget.

A hitelkölcsönökhöz sorolhatniajáradék- és а sorsj egy

kölcsönöket is. A járadékkölcsönöknél az állam а kölcsönbe

vett összeg után а kölcsönzó'knek idò'nként, pl. félévenkint u. 11.

járadékot fizet, mely kamatok és törlesztési részletekbò'l áll, ugy

hogy meghatározott idö elteltével 11 116105611 tökéletesen törlesztett.

A sorsjegykölcsönöknël а törlesztés а sors által kihuzott köte

lezvényeknél eszközöltetik. Tágabb értelemben minden kölcsön, ha

а törlesztésnél sorsolás alkalmaztatik, e kölcsönökhöz tartozik, pl. a.

földtehermentesitési adósság nálunk, mely akkép törlesztetik, hogy az

évenkint kihuzott kötelezvények iizettetnek ki névszerinti értékük

ben. Szorosabb értelemben azonban csak azon kölcsönök mondat

nak sorsjegykölcsönöknek , melyeknél а hitelezó'knek reméuyük

van, hogy nemcsak 21 116105611 adott összeget 5 kamatjait, hanem

rendkivüli nyereményt is-kaphatnak. A sorsjegykölcsönnél szintén
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évenkint bizonyos 112511111 kötelezvény sorsoltatik ki, ezen kisorsolt

kötelezvények közül nehány rendkivüli nyereményt kap, többnek

középszerü nyeremény jut, végre legtöbbnek csak 5 116105611 511011

65520д 5 annak egyszerü kamatja. fizettetik ki. Az állam a kölcsön e

ueménél egyrészt 5 11110102611 játékkedvét használja fel, másrészt

pedig 52 emlitett módon eszközölt törlesztés 51151 5 115т51о11 115

matjait saját maga részére tartja meg.

Az államkölcsönök felvételénél az 5115111 5 1111010261111011 дуа11

ran bizonyos eló'nyöket biztosit, pl. az államjövedelmek bizo

nyos részét köti le, adómentességet igér e kötelezvények 111511 nye

rendö tökekamatjövedelemre 51Ъ.

Az 5115ш1111е111дуе a statistikában külön ŕigyelem tárgya le

gyen. Tekintettel kell lenni az 655205 51151115116555д15 5 annak éven

kinti kamatjaira és törlesztésére; fel kell emliteni azon 51511у1,

те1уЪ011 52 5115111 hitelüg'ye 5 16ЪЬ1 511аш52111150д1е1е111102 110р051 5

fedezetet igénybe vezi , hogy ez 51151 kitünjék, mily teher esik a

nép vállaira az adósságok következtében 5 0 1052Ъе11 fel kell emli

teni, valjon külföldi hitelezô'k vagy az 5115ш р01д515111511 jut-e a

kölcsön után járó kamat; de ezzel karöltve ki kell egyszersmind

mutatni, mily elò'nyöket nyujt 52 5115111116105611 5 11011120111011, 101151

fel kell emliteni a czélt, a melyre a 116105611 fel lesz használva. Az

egyes allamkölcsönöknél pedig fel kell emliteni, mily kölcsönök

azok, mily feltételek alatt vétettek, mennyi a 116105611 65520де, 1111

kép eszközöltetik a törlesztés, mire fordittatik.

A magyar allamnak is van már allamadóssága, ugyanis (110111

emlitve itt a földtehermentesitési 5116555д01) 5 ч55111511 05 055

torn 511 0р11050 végett vétetett fe] egy 60 ш11116 021151 ftra (чаду

150 ш11116 115111115) 52616 116105611. А2 1867: XIII. törvényczikk sze

rint 5 116105611 50 évre létesül, ez ötven éven 51 Magyarország éven

kint 4.650.000 021151 ft vagyis 11,625.000 franknyi évi járadékot

fizet, ugy hogy az ötven 0ч 0110110ч015 116105611 16110521че van. A

kölcsön biztositására szolgálnak az épitendö Vasutak 5 020111311 kiviil

а. 1161056111161 folyó kötelezettségek pontos teljesitéseért 52 5115111

655205 jövedelmeivel kezeskedik. A 116105611 kötvényei és e kötvé

nyek szelvényei minden fenálló bélyegilletéktô'l vagy jövedelmi

adótól mentesittetnek és az illeték és adómentesség részükre jövó're

is biztosittatott. A kölcsön csak 52011 ч55111511 05 0551010511 0р1105010

forditható, melyeknek épitése 115111: törvény alkottatik. Eddig 52

1868: 49. törvényczikk szerint e kölcsönbó'l eszközlendö 1052: 5) 5

hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi Vasutak kiépitése; b) 5 pest

hatvan-salgótarjáni vasutvonalnak, mely az államkincstár 525111515
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megvétetett, а forgalom igényeinek megf'elelö állapotba helyezése;

с) az alföld-íiumei vasut karolyváros-ŕiumei részére megkezdett

munkálatok folytatása; d) a magyar északi vasutvonalnak Salgótar

jántól Losoncz és Beszterczebánya felé folytatása, csatlakozásul а

kassa-oderbergi vasutvonalhoz; е) az északi vasutvonal Hatvantól

Jaszberényen át Szolnokig vezetendó' szárnyvonalanak clkészitése;

f) a bányaipar elô'rnozditása végett Miskolcztól Putnok felé veze

tendó' vasut épitése, melybó'l a vasiparral foglalkozó bányavidék

egyes völgyei kiágaznak. A kölcsön 300 franknyi azaz 120 ft

ezüstre szóló kötelezvényekben lett kibocsátva. Akibocsátási folyam

71°66“/0kos volt, azaz 300 franknyi illetò'leg 120 ftnyi névértékért

a kölcsönaláiró csak 215 frankot, illetöleg 86 ftot ezüstben adott az

allamuak. A kölcsönkötelezvényeket az allam bankárok és bankok

segitségével bozta aláirásra, illetó'leg a forgalomba és pedig miután

a kölcsönre nem volt mindjárt egészen szükség, részletenkint bo

osáttatnak a piaczra a kötelezvények. A kölcsön megjelenési napja

1868. januar 28-ka volt, az 1869-ki év januar végével forgalomban

volt mar 53,732.520 ftnyi kötelezvény. Ezen magyar vasuti kötelez

vények egyébirant jelenleg tökebefektetésre már igen keresettek

és tò'zsdei folyamuk márczius hó elején mar 106 ftra emelkedett.

Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.
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Ráth Mór kiadásában megìelentek:

Kazinczy Gabor. Martius Galeot könyve, Mátyás király jeles, bölcs

 
 

és elmés moudásai _és tetteiröl. 2-dik kiadás. 1 frt 20 kr.

' Kecßkeméthy Aurel. Parlamenti alkotmány és megyei reactio. 1 frt.

Kerkapolyi K. Publicistikai dolgozatok. 1 frt. 80 kr. 

Egy képviselö napló-jegyzetei az 1865. decz. 10-kén megnyilt ország

gyiílés alatt. 3 füzet. 2 frt. 70 kr.

Kézai Simon mester magyar krónikája; ford. Szabó Károly. 1 frt.

Krónika Magyarország polgári és egyházi közéletébò'l a18dik század

végén. Keresztesi József egykoru eredeti naplója. 3 frt.

Laveleye Emil. Deák Ferencz. Forditotta és jegyzetekkel kisérte: Szász

Károly. 80 kr.

Lyrai aloék. Nyugoti költökböl forditotta Szász Karoly.l Gyémántkiadás.

Diszkötésben i '1 frt. 50 kr.

Macaulay B. T. Lord Clive. Warren Hastings. Az angol Keletindia

meghóditásának története. Ford. Szász Károly. 2 frt.

Macaulay В. Т. Hampden Janes, Pitt., Chatham gróf. Két politikai élet-rajz.

Ford. Szász Károly. ` 2 frt.

Magyarország 1849-ben és 1866 után. 1 frt.. 80 kr.

Magyarországî Rendeletek tara. 1869-iki folyam. штат kìadás.

10 fiizet ' ’ З frt.

May E. Az angol parliament és eljárása. Atdolgozta Barsì. 1 frt.

Mészáros Lazár élettörténete, külföldi leveleze'sei és emlékiratai. Az

eredeti kéziratokból közreboosátja Szokoly. 6 fúzet. 8 т. 40 kr.

Gróf Mikó Imre. Benkö élete és munkái. Benkö arczképével. 2vfrt.

Mill St. Janus. A szabadságról. Forditotta Kállay Béni. 2 frt.

Nagy Iván. Magyarország családai, ozimerekkel és leszármazási táblák

kal. 2() kötet. Elöñzetési ara 44 fri. A

Nagy Iván. Magyarország családai. Pótkötet. 5 frt.

Nagy Iván. Magyarországi s erdélyi bujdosó fejedelem késmárki Thököly

Imre secretariusáuak KOIIlárOmÍ JállOSllílk törökországi diariumja

s experientiája. 1 frt.

III. Napoleon csaszar. VJulius Caesar története. Jogositott magyar ki~

adás. I. II. kötet. 8 frt. Térképek az I. kötethez 2 frt. 50 kr.,

a II. kö'tethez 3 frt.

A Nibelung-Enek. Forditotta Szász Karoly. Schnorr Gyula rajzaival.

Pompás Album-kiadás. Füzve 9 frt. 40 kr. Diszkötésben 12 frt.

Orhan 351528. А székelyföld leirása. Számos ke'ppel. I. II. kötet. 7 frt.

Orczy Теша. Imakönyve. 120 szinnyom. képpel. 16 frt. Diszköt. 24 т.

Рар D. А pestì magyar nemzetgyülés 1848-ban. 2 kötet. 3 frt.

Prescott V. H. V. Károly császár lemondása és végnapjai a st.justì

kolostorban. Ford. Р. Szathmáry Károly. 1 frt.

Rath K. és Thaly K. II. Rákóczy Ferencz Emle'kiratai a magyarországi

haborúról 1703-tól végéig (1711). 3-dik kiadás. A fejedelmi szerzö

arczképével. 2 frt. 40 kr.

Renan Ernö. Az Apostolok. Ford. Molnár Aladár. 1 frt. 60 kr.

Rogerius siralmas éneke Magyarországnak IV. Béla király idejében a

tatárok által történt romlásáról. _ Tamás spalatói esperes „Historia

Salonica“jáb0'l a tatárjárás története. — Nagy Magyarország dol

gáról. Ford. Szabó Károly. 1 frt.
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Rath“ Mfr kiadásában megjelentek:
 

l .

далай Jâczint.,.Fajkeletkezés. Az embernek holye a terinóßzetben és

ré ёвёдейо könyomatu ábrával. 2-dik kiadńs. 1 frt. 20 kr.

Salamßn Ferencz. A magyar királyi szék betöltése. és a Pragmatica

Sauctio története. 2 frt.

Salamon Ferencz. Két magyar Diplomata a 17. s_zázadból. 2 т. 80 kr.

Y Shakespeare minden munkái. Forditják többen, kiadja a Kisfaludy-Tár

saszig. I-XVIII. kötet. Minden kötet - 1 frt.

Szabó Károly. Magyarország történetének forrásai az Árpádházi vezérek

és királyo'k korából. . 4 frt.
Szabó Karoly. Emlékiratok a magyar kereszténységv elsö századából'.'

2-ik kiadás. . ’ 70 kr.

‘ Szabó Karoly. A magyar vezérek kora Arpádtól Szt. Istvánig. 3 frt.

Szalay Laszló. Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. szá

zadban. 1 frt. 20 kr.

Szász Károly. A Gavallér-politikusok. Satira. ч 30 kr.

Р. Szathmáry Karoly. Magyarhon fénykora. Történeti regény._ 2-ik

kiadás. З kötet _ _ ‚ 2 т. 'ZO kr.

Szemere Bertalan számüzetésì naplója. . . . 4 frt.

Szentkiràlyi Mór. Eszmetöredékek a vármegyék rendezésérb'l. 84 kr.

Szilágyi Sandor. Báthory Gabor fejedelem. története. 2 frt. 80 kr. `

Id. Gr. Teleki Domokos. A Hóra-támadás tö'rténete. 1`frt. 80 kr.

Thackeray. A négy György. Forditotta Szász Béla. 1 frt. 40 kr.

тьму K. Bottyán 541105, 11. Rákóczi F. fejedelem vezénylö tábornoka.

. Történeti életrajz a Kuruczvilág hadjárataival. 2 frt. 20 kr.

Thierry A. Attila történelme. Ford. Szabó Károly.- 1 frt. 50 kr.

Thierry A. Attila ñai és utódai történelme. Ford. Szabó Károly. З frt.

Thiers. I. Napoleon trónlemondása. Elba sziget. Visszatérés. 2 frt.

Thiers. Waterloo. ' 2 frt. ’

Thiers. I. Napoleon Szent-Ilona szigetén. 1 frt. 20 kr.Y

Tisza Kalman. Parlamenti felelös kormány és megyei rendszer. 80 kr.

To'ldy Ferencz. Magyar államfériiak és vírók. Eletrajzi emlékek. 2 кажет.

Toldy István. Pártjaink 'feladata a választasok után. 1 frt. 20 kr.

Törvényczikkei az 1865/8.országgyiìlésnek. Zsebkiadás 2 frt. Diszkötésben .

2 frt. 80 kr. Nyolczadrét-kiadás fúzve 2 frt. Diszkötésbeu 2 frt.80 kr.
Turgenew. Füst. Hires orosz regény. I 1 frt. 60 kr.

' Uchal'd. Jean de Chazol. Begény. 2 kötet. 2 frt. 40 kr.

тщету A. Vázlatok Közép-Ázsiából. Ujabb adulékok az Oxusmelléki

orsz. népismereti, tarsad. és politikai viszonyaihoz. 2 frt. 80 kr.

Vörösmarty minden munkái. Rendezte és jegyzetekkel kisérte Gyulai.

12 kötet мы; 7 diszkötésben-.21._frt.;' "11 шиитами _24 fri.'

vörösmarty körièményei. 4 kötet. 4 frt. г

Vörösmarty.'¿-`Szép Ilonka.

' КйзеЪЬ*51;1а‹1:15. f»

diszkötésben 8 frt.

eray l'Soma nyolcz fényke'pezett rajzával.

Pompás diszkötésben 3 frt. 50 kr.

Nyomatott IBêcalien. Holzhausen Adolfnúl.

3 т. во kr.

4.44
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