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Előadói javaslat az erdőtörvény alapelveiről
írta: Biró Zoltán.

Elsősorban a tekintetes Igazgató Választmány elnézését 
kell kérnem, hogy — bár az új erdőtörvény előkészítését úgy
szólván állandóan én szorgalmaztam — az egyesület elnök
ségétől az előadói tisztre nyert megtisztelő megbízatásnak 
ily 'késve teszek eleget.. Mentse ki azonban késedelmemet 
egyrészről a múlt év végén volt nagymérvű elfoglaltságom, 
másrészről az anyag nagy terjedelme, végül az a körülmény, 
hogy a szükséges statisztikai adatokat a célnak megfelelő 
csoportosításban jórészt magamnak kellett összeállitanom.

Hálásan kell itt megemlékeznem a földmívelésügyi Mi
nisztérium vezető tisztviselőinek, de különösen Spettmann 
János miniszteri tanácsos Úr Öméltósága és Gulyás Jenő fö- 
erdőtanácsos Úr jóindulatú támogatásáról, kik a miniszté
riumban rendelkezésre álló — sajnos, a lecsökkent személy
zeti létszám miatt nem túlböséges — statisztikai adatokat a 
legkollégiálisabb jóindulattal voltak szívesek rendelkezé
semre bocsátani.

Előadói javaslatomban alapul a néhai Horváth Sándor 
alelnökiink által többjnint tíz évvel ezelőtt elkészített erdő
törvénytervezetet vettem.

Tettem ezt két okból.
Először azért, mert úgy véltem, hogy az egyesület mun

káját rendkívül megkönnyíti, ha a tárgyalások alapját egy 
az erdészeti törvénykezés minden ágát felölelő kész tervezet 
alkotja.

Különösen azonban azért is, mert éppen az Országos Er
dészeti Egyesület nem haladhat el, véleményem szerint, észre
vétlenül amellett a rendkívül értékes, alapvető munkásság mel
lett, amelyet néhai Alelnökünk, az erdészeti törvények hiá
nyainak pótlása, a szétágazó intézkedések egységesítése cél
jából végzett s nem vitathatja el a kezdeményezés érdeméi 
és az elsőbbség jogát attól a lángeszű szakembertől, aki a köz 
önzetlen szolgálatában eltöltött hosszú munkás életének min
den értékes tapasztalatát, magyar lelkének az erdő iránt érzett 
lángoló szeretetét vitte bele ebbe a fél életet kitöltő munkába.
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Ezért előadói javaslatomban kitértem egyrészről a ter
vezet ismertetésére s csak a tervezett intézkedések bírálatával 
kapcsolatosan tettem meg javaslatomat az általam célszerűnek 
tartott változtatásokra vonatkozólag.

A javaslat elbírálásánál a Csonkaország erdőgazdasági 
adatait vettem alapul és pedig az erdők törzskönyvének 1926. 
évvégei zárlata alapján.

Nem azért, mintha nem élne bennem a törhetetlen hit, 
hogy előbb vagy utóbb vissza kell kapnunk régi határainkat , 
nem is azért, mintha nem tartanám szükségesnök olyan erdő
törvény megalkotását, amelyet határaink visszaszerzése után 
Egész-Magyarországra is nyugodt lélekkel alkalmazhatunk: 
de azért, mert éppen időleges megcsonkításunk terelte rá a 
figyelmet a Csonkaország erdőgazdaságának azokra a hátrá 
nyaira, amelyek az elszakított részek erdőben való gazdagsá
ga mellett úgyszólván teljesen háttérbe szorultak.

Hogy a javaslat állásfoglalását sok fontos kérdésben 
megérthessük, összeállítottam azokat az eltolódásokat, ame
lyeket Trianon erdőgazdaságunk különböző ágazataiban oko 
zott, mert különösen a tulajdonjogi és talajminőségek száza
lékos arányaiban mutatkozó óriási különbségek teszik érthe
tővé azt, hogy a javaslat látszólag könnyedén siklott át olyan 
tényezőkön, amelyeknek csak kissé szabadelvűbb kezelése 
végzetes következményekkel járhat a megcsonkított ország 
erdőgazdaságára. Az összehasonlításnál az erdők törzsköny
vének 1917. évi adatait állítottam szembe azoknak 1926. évi 
adataival.

Maga a javaslattervezet 8 címre oszlik, melyek közül az
I. Az erdők fenntartását,

II. A kopár területek beerdősítését.
III. Az erdei termékek szállítását.
IV. Az erdőbirtokosságokat.
V. Az erdőrendészetet.

VI. Az erdei kihágásokat.
VII. Az erdészeti alapokat és letéteket.

VIII. A vegyes és átmeneti rendelkezéseket és záróhatá
rozatokat tárgyalja.
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Az erdők fenntartásával tehát a legszorosabban az I., II. 
és V. címek függenek össze.

A III. cím az erdőgazdaságnál felmerülő különleges 
szállítási kérdések megoldásával foglalkozik, míg a VI. cím 
az erdei kihágásokról szól s az idegen károsítások ellen való 
védelem érdekeit van hivatva szolgálni.

Az erdészeti alapok és letétekről szóló VII. cím és a ve
gyes és átmeneti intézkedéseket és zárhatározatokat tartal
mazó VIII. cím a tervezet egyes rendelkezéseivel vannak 
szoros kapcsolatban.

Végül az erdőbirtokosságokról szóló V. cím annyiban 
függ össze a törvénytervezettel szorosabban, hogy a tervezet 
a vagyonfelügyeletet is teljesen az erdőrendészeti adminisz
tráció hatáskörébe utalja.

Bennünket kétségtelenül az erdők fenntartásával leg
szorosabban összefüggő I., II. és V. címek érdekelnek leg
jobban.

Már a tervezet megalkotása idején a régi erdőtörvény 
30 évet meghaladó, az 1898. évi XEÉ. t.-c. pedig közel 20 éves 
múltra tekinthetett vissza s így az indokolás legfontosabb 
részét a két törvény által elért eredmények, illetőleg azok 
hatásának részletes ismertetése képezhette volna.

Sajnálatos tény, hogy rendkívül hiányos erdészeti sta
tisztikánk erre annál kevésbé nyújtott módot, mert a tör
vény, különösen az 1879. évi XXXI. t.-c. életbelépése idején 
fennállott állapotokról semmi megbízható adatunk nincs.

Az indokolásban hivatkozott adatok számottevő részé
nek alapját éppen az elszakított részek gazdasági képe al
kotta, ahová akkor erdőgazdaságunk súlypontja esett.

A mai Csonka-Magyarország erdőterülete az összes 
erdőterületek 15.8 százalékát tette ki, kevesebbet, mint az 
akkori állami erdőbirtokok. Ezen a részen az állam erdészeti 
tisztviselők által kezelt erdőknek — beleértve az állami és 
közalapítványi erdőket is — 6.8 százaléka terült el s így ter
mészetes, hogy a törvényalkotásnál is jórészt az elszakított 
részek lebegtek a tervező szemei előtt.

Ez indokolja általában a törvénytervezetnek azt az ál
1* 
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láspontját, amely az erdők fenntartása szempontjából mai 
szemüvegen át nézve túlságosan enyhe.

Vegyük tehát sorra elsősorban az erdők fenntartásáról 
szóló első cím intézkedéseit s röviden rátérve annak indoko
lására, iparkodjunk mai változott viszonyainknak megfelelő 
eredményekre jutni.

A javaslat főcéljai gyanánt az indokolás a következő 
három tételt sorolja fel:

1. Az erdőknek, különösen a magánkézben levőknek, hat
hatósabb védelmét;

2. a kopár és vízmosásos területek fokozottabb mértékű 
beerdősítését és ezekkel kapcsolatban

3. az erdei legeltetés kérdésének megfelelő szabályozását.
Maga a tervező is érezte, hogy az 1. és 3. pontot, a fenn

tartás és legeltetés kérdését lehetetlen egymástól elválasz
tani, ezért ezt a kérdést is az erdők fenntartását tárgyaló 
első címbe foglalta bele, az erdők használásáról szóló fejezetbe.

Maga az első cím tíz fejezetre oszlik, és pedig:
I. Az erdők meghatározásáról, osztályozásáról és 

n v il vánta r tásár ól
II. Az erdők kezeléséről általában.

III. Az erdőid állami kezeléséről.
IV. Az erdők irtásáról.
V. Az erdők használásáról.

VI. Az erdősítésekről.
VII. Az erdők védelméről.

VIII. Az erdők tulajdonjogának átruházásáról.
IX. Az erdők feldarabolásáról.
X. Az állam elővásárlási és kisajátítási jogáról.

Feltűnő különbségeket találunk itt mindjárt az 1879. évi 
XXXI. t.-c.-kel szemben, mert míg az az erdők osztályozá
sánál mindjárt felsorolja azokat a különleges intézkedéseket 
vagy azoknak legjelentősebbjeit, amelyek az egyes osztá
lyokra vonatkozólag kötelező erejűek, addig a tervezet a ke
zelést, irtást, használatot, erdősítést külön-külön fejezetben 
tárgyalja.

Kétségtelen, hogy a törvények szokásos beosztásának ez 
a rendszer jobban megfelel, de bizonyos az is, hogy a tör
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vény kezelését és különösen laikusok által való megértését 
jelentékenyen megnehezíti, mert például az erdő tulajdono
sának, ha azt akarja tudni, hogy erdejének véderdővé való 
kijelölése milyen következményekkel jár, bizony az egész 
címet át kell tanulmányoznia.

Maguk az egyes fejezetek ebben a vonatkozásban alig 
tárgyalhatok külön s ezért, már a könnyebb kezelés és meg- 
érthetés céljából is ez a beosztás feltétlenül revízióra szorul.

Az I. fejezetben kétségtelenül hiányt pótol a törvény alá 
tartozó erdők meghatározása, ami azonban jelentékenyen 
egyszerűsíthető.

A határok állandósítására és a nyilvántartásra vonat
kozó rendelkezések szintén hiányt pótolnak bár egy részük 
inkább a végrehajtási utasításba tartozik.

A leglényegesebb részt, az erdők osztályozását már lehe
tetlen anélkül tárgyalnunk, hogy az egész címnek ezekre vo
natkozó intézkedéseit is ne vegyük vizsgálat alá.

Eltéröleg az 1879. évi XXXI. t.-c.-től, a javaslat ebben 
a fejezetben csak háromféle erdőt különböztet meg, úgymint 
véderdőt, feltétlen erdőtalajt és nem feltétlen erdőtalajt. A 
futóhomok „továbbterjedését gátló“ erdőket szintén a véd
erdők közé sorozza, míg a többi „futóhomokon álló“ erdő 
hovásorozásáról említést nem tesz. Kétségtelenül igazolja 
azonban ezeknek a véderdőktől való elválasztását a 73. §., 
melynek 1. bekezdése így szól: „Véderdőben és futóhomo
kon álló erdőben almot gyűjteni egyáltalán tilos.“ Sőt, hogy 
ezek egy részét még feltétlenül fenntartandó erdőnek sem 
minősíti, azt az 50—53. §-ok indokolása igazolja, ami szerint 
„sík vidéken a homokos talajú erdőterületek szőlőre és gyü
mölcsösre kiválóan alkalmasak, más művelésre azonban az 
erdőművelésen kívül nem valók“. Ezeknek az ily célokra 
leendő átengedését tehát, kifejezetten programomba veszi.

A véderdő fogalmát egyébként nemcsak a futóhomok 
továbbterjedését gátló, de a vízvezetékek, vasutak, lakóhá
zak, műtárgyak védelméül szolgáló, végül azokra az erdőkre 
is kiterjeszti, amelyek folyóvizek, patakok és csatornák men
tén vagy azok hullámterében a partszakadások és a hullám
verés károsításai ellen nyújtanak védelmet.
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A törvény keretében sorolja tehát tel azokat a minősí
tési feltételeket is, amelyeket az előző törvény a végrehajtási 
utasításra hagyott.

A feltétlen erdőtalaj minősítése (az állandó mezőgazda
sági használat lehetősége a talaj termőképességének csök
kentése vagy veszélyeztetése nélkül) egyezik a régi tör
vénnyel.

Ennek ellentéte a nem feltétlen erdőtalaj, ahová azon
ban besorozza azokat a talajokat is, amelyek csak bizonyos 
művelési ágakra és csak bizonyos eljárások mellett alakít
hatók át.

Általános rendelkezésképen már az első fejezet tártál 
mázzá ezekre nézve a következőket:

1. Hogy a véderdőket ki kell jelölni, állandóan fenntar
tani s úgy kezelni és használni, hogy termőképességük ve
szélyeztetve ne legyen és fenntebb megjelölt védelmi hivatá
suknak állandóan megfeleljenek;

2. hogy a feltétlen erdőtalajon álló erdőket feltétlenül 
fenn kell tartani és úgy kezelni, hogy talajuk termőképessé
ge veszélyeztetve ne legyen;

3. hogy a nem feltétlen erdötalajon álló erdőket addig, 
amíg az illetékes hatóság kiirtásukat nem engedélyezte, szin
tén fenn kell tartani és végleges kiirtásukig erdőként ke
zelni, ha pedig az irtást a hatóság feltételekhez kötötte, azon
túl is a törvény rendelkezései, illetőleg a kikötött feltételek 
szerint kell kezelni és használni.

Mellőzi a gazdálkodási és üzemmód merev korlátozását . 
(irtás, tarvágás), ami az 1879. évi XXXI. t.-c.-ben megvolt, 
ehelyett azonban a véderdőkre nézve (12. §.) kimondja az 
üzemtervszerű kezelési kötelezettséget, az állandó mezőgaz
dasági művelés céljaira való kiirtást nem engedi meg (50. §.), 
sőt a közzéékelt kisebb,, nem feltétlen erdőtalajon álló erdő
részek kiirtásának engedélyezését is külön előfeltételhez 
köti (52. §.); a tarvágás alkalmazását részint az üzemmód
tól, részint miniszteri engedélytől teszi függővé (63. §.); ki
mondja, hogy az általános legeltetési tilalom alá nem eső 
részeken csak annyi állatot lehet legeltetni, amennyi ott ele
gendő táplálékot talál (72. §.); teljesen tiltja az alomszedést 
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(73. §.), a kő-, kavics-, homok- vagy agyagbányanyitás fel
tételeit az üzemterv rendelkezései közé utalja (74. §.),

A feltétlen erdőtalajon álló erdőkben az irtás és legel
tetésre vonatkozólag a véderdőkre mondottak érvényesek 
(50. és 52. §.), a kő- stb. bányák nyitása az erdőrendészeti 
hatóság engedélyétől függ.

A nem feltétlen erdötalajon álló erdőkre vonatkozólag 
attól az időtől kezdve, hogy azokat — a tulajdonos kérésére 
— a hatóság ilyenekül kijelölte, csupán az irtást köti ható
sági engedélyhez, a kijelölésig a feltétlen erdötalajra vonat
kozó kikötések irányadók ezekre is.

Az irtásra vonatkozó engedélyt azonban a nem kötött 
forgalmú, nem feltétlen erdőtalajú erdőkre csak akkor lehet 
megtagadni (51. §.), ha a kiirtani tervezett apróbb részletek 
az erdő összefüggését károsan megszaggatnák (52. §.); míg a 
kötöttforgalmúaknál akkor (51. §.), ha az irtás 1. közérde
ket sért, 2. a jelenlegi tulajdonosra nem előnyös, az utódokra 
pedig hátrányos, 3. ha a vagyonifelügyeleti hatóság hozzá 
nem járult (54. §.). Igaz, hogy az utóbbiaknál az 54. §.
4. pontja kiköti a terület pótlását, de pótlás gyanánt elfogad 
eddig nem kötöttforgalmú erdőterületet, kopár területet 
vagy közbirtokossági arányrészt is, sőt a szakasz két utolsó 
bekezdése nyitott kaput hagy a területpótlási kötelezettség 
alól való kibúvásra.

Bár ebben a fejezetben nem tárgyalja, a tervezet, külön 
meg kell még emlékeznünk az erdőknek egy kategóriájáról, 
amelyiket a tervezet ugyan az V. fejezet 66. §-ában tárgyal, 
de mivel a minősítés alapját a talaj, illetőleg a földrajzi fek
vés képezi, inkább ide kell soroznunk. Ezek „a folyók és 
a patakok, nagyobbkiterjedésű vízgyűjtő területein és álta
lában véve a meredek hegyoldalakon fekvő, üzemtervszerű 
kezelésre nem kötelezett erdők/4 ahol az üzemtervszerű ke
zelés kötelezettsége már a tulajdon jogi minőségre is vo
natkozik.

Ezekre nézve a közigazgatási bizottságnak ad messzemenő 
hatáskört, amennyiben „ha arra a meggyőződésre jut, hogy 
a faállománynak nagyobb területen tervezett teljes kihaszná
lása (letárolása) vagy nagyobbmértékű kiritkítása a kihasz
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nált területek újraerdősítését vagy természetes úton való 
felújulását veszélyeztetné, vagy pedig vízkárokat idézhetne 
elő (például erős vagy tartós esőzések nyomában vagy felhő
szakadások után a gyorsan lefutó vizek a termőtalajt le
moshatnák vagy árkokat, vízmosásokat nyithatnának, vagy 
a magukkal ragadott fahulladék, föld-, kavics- és kőhorda
lék lerakásával és torlaszok alkotásával az elárasztott terü
leteket megkárosíthatnák), elrendelheti:“

1. A tarvágások teljes mellőzését,
2. kisebb, ugróvágások alkalmazását,
3. a felényire (0.5 sűrűségig) megritkított állományok 

használatának a teljes felújulásig és a fiatalos kellő megerő
södéséig csupán a saját házi szükségletek fedezésére leendő 
szorítását.

Ezeken a talaj minőségén és az erdő fekvésén alapuló 
megkülönböztetéseken kívül fenntartja az 1879. évi XXXI. t.-c. 
17. §-ában megállapított tulajdon jogi megkülönböztetést, 
amennyiben a 10. §-ban kissé bővebb részletezéssel felsorolja 
a „korlátolt forgalmú“ erdőket s ezekre az üzemtervszerű ke
zelést teszi kötelezővé. Ennek a részletezésére később té
rünk rá.

A talaj és fekvés szerint való minősítés tehát lényegé
ben nem háromféle, hanem hétféle:

1. Véderdők; 2. a forrásvidékeken és meredek oldalakon 
fekvő erdők; 3. a feltétlen erdötalajon álló erdők; 4. a futó
homokon álló erdők; 5. a csak bizonyos mezőgazdasági hasz
nálatra feltétlen alkalmas vagy mezőgazdasági használat 
ra feltételesen alkalmas és 6. a mezőgazdasági célokra fel
tétlenül alkalmas erdők.

Ezekhez jönnek még a második cím alapján 7. a kopár 
területek.

Lássuk már most a tervezett intézkedések kihatását erdő
gazdaságunkra.

Vegyük előre mint legfontosabbat az irtást.
Bár az irtás kérdését feltétlenül hatósági engedélyhez 

köti a javaslat, az ott megadott feltételek mellett a nem fel
tétlen erdőtalajon álló erdőt a kiirtástól megmenteni nem 
lehet.
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Igaz, hogy a minősítést a hatóságra bízza a javaslat, de 
nagyon jól tudjuk, hány méltányossági vagy néha politikai 
indok, sőt kényszerűség játszik az ilyen minősítéseknél sze
repet, amelyek a minősítésnél eljáró tisztviselőt teljes jó
hiszeműség mellett is a tágabb értelmezés felé hajtják.

Igaz, hogy nem feltétlen erdötalajon álló erdeink az 
1917. évi törzskönyvi adatok szerint csak 12.6 százalékát tet
ték ki összes erdőterületünknek s ezeknek egyrésze is a 
korlátolt forgalmú erdőkhöz tartozott, amelyek kiirtásáért 
a területbeli pótlást a javaslat látszólag megkívánja. Mégis 
meg kell állapítanunk, hogy a tervezet törvényerőre jutása 
egyenlő lett volna ennek a 12.6 százalékos erdőnek a fokoza
tos, de feltétlenül biztos kiirtásával.

De az erdőknek még ennél is nagvobbmérvű apadását 
eredményezte volna a tervezet.

Az erdők minősítése ugyanis a régi törvény alapján 
történt, amelyik nem feltétlen erdőtalajnak csak a mezőgaz
daságra állandóan, minden kikötés nélkül alkalmas terüle
teket ismerte el.

Ezzel szemben a javaslat már megkülönbözteti a mező
gazdaságra csak feltételesen, vagy csak bizonyos művelési 
ágakra alkalmas erdötalajokat s előre megállapított feltéte
lek mellett ezek végleges kiirtását is engedélyezi.

Kétségtelen, hogy ez a minősítés legalább is további 
3—4 százalékkal emelte volna a végleg kiirtható területek 
arány számát.

A korlátolt forgalmú erdőknél kiköti ugyan a javaslat 
54. §-ának 4. pontja a területi pótlást, de megelégszik azzal, 
ha „olyan erdőt csatol az üzemterv szerint kezelendő erdők 
állományához, amelyet eddig nem kellett üzemterv szerint 
kezelni; vagy ugyanakkora területnek megfelelő erdőbirto
kossági arányrészt szerez“.

Nem szorul bizonyításra, hogy mindkét kártalanítási 
mód az .erdőterület feltétlen apadásával jár, sőt a második 
még az úgynevezett korlátolt forgalmú erdők területének 
és arányszámának apadását is jelenti.

Ha még hozzávesszük, hogy „mezőgazdasági művelés 
alatt álló területekkel szomszédos és huszonöt kataszteri 
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holdnál nem nagyobb“ területek irtásánál a pótlást a ható
ság elengedheti, „ha a tulajdonos igazolja, hogy az irtási a 
szánt erdő pótlására alkalmas kopár területe, erdeje, erdő
birtokossági arányrésze vagy olyan mezőgazdaságilag mí
velt területe, melynek beerdősítése közgazdasági szempont
ból hasznos és célszerű volna, nincs, és abban a községben, 
ahol az irtást tervezi, ilyent mástól sem szerezhet“: Kétség
telen, hogy az esetek 99 százalékában ezt. az utóbbi esetet 
igazolták volna s minden irtási engedély az erdők apadását 
jelentené.

Ez mutatja leginkább, mennyire csak az országos átlag 
lebegett a tervező szemei előtt.

Ha az ilyenformán kiirtható területet az összes erdő
terület 16 százalékára tesszük, az 1917. évi állapot szerint — 
amikor még az erdők az ország egész területének 25.8 szá
zalékát tették ki, — az erdők 16 százalékának kiirtása ese
tén is még mindig 21.7 százalék lett volna az erdők arány
száma az összterülethez. Nemcsak a saját szükségleteket tud
tuk volna tehát fedezni, de még kivitelre is jutott volna va
lami.

Teljesen megváltozik azonban a kép, ha a Trianon okozta 
változásokat nézzük. (Lásd 1. sz. kimutatást.)

A megcsonkítás előtti védendőinknek 3.5 százaléka, fel
tétlen talajon álló erdeinknek 11.7 százaléka, futóhomokon 
álló erdeinknek 87 százaléka, nem feltétlen erdötaiajon álló 
erdeinknék pedig 38.1 százaléka maradt meg.

Ennek következtében az egyes erdőminőségek százalék
aránya a Csonkaországban a következőképen változott az 
összes erdőterületekhez arányítva:

A véderdő 4.4 százalékról 1.0 százalékra, a feltétlen erdő
talajon álló erdő 81.4 százalékról 59.9 százalékra esett visz- 
sza, amivel szemben a futóhomokon álló erdő arányszáma
1.6 százalékról 9.0 százalékra, a nem feltétlen erdötaiajon álló 
erdő arányszáma pedig 12.6 százalékról 30.1 százalékra emel
kedett.

Ha tehát a tétvezet rendelkezései életbelépnének, a tör
vény tiltaná annak a megakadályozását, hogy mai erdőterü- 
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léteinknek 30.1 százaléka mint nem feltétlen erdőtalaj essék 
áldozatul, s ezenfelül a futóhomokon álló erdők jelenté
keny része, vagyis az összes erdőterület 6—8 százaléka sző
lővé vagy gyümölcsössé alakíttassák át, mihelyest az erdő a 
talajt annyira-amennyire rendbehozta.

A Csonkaország erdeinek tehát alig 62—64 százalékát 
tudnók ez alapon biztosan megmenteni.

Nézzük a kérdést először általánosságban.
Csonka-Magyarországon az erdők az Összes területnek

12.6 százalékát teszik ki.
Az erdőknek ez az aránya korántsem elegendő a szük

ségletek fedezésére, amit kivitel-behozatali mérlegünk bősé
gesen igazol.

Általában a békeidőkben úgy számoltunk, hogy normá
lis népesedés és iparűzés mellett kivitelképes az olyan ál
lam, ahol az erdők az összes területnek több mint 20 százalé
kát teszik ki.

Ezen az alapon nálunk 7.4 százalék erdő kellene még a 
belföldi szükségletek fedezéséhez.

Ha pedig az 1911. év termelési és külforgalmi statiszti
kája alapján számítok, a következő eredményre jutok: Kere
ken 1,407.700 vasúti kocsirakomány termelés mellett a kivi
tel (netto) 48.800 vasúti kocsirakományt tett ki, ami nyer
sen ugyan csak 3.5 százaléknak felel meg, de, mivel a kivitel 
zöme fűrészelt fára, a termelésé pedig tűzifára és egyéb vá
lasztékra esik: a kivitelt az összes termelés 5 százalékára te
hetjük túlzás nélkül.

Eszerint tehát a békebeli 2'5.8 százalék erdőterület fater- 
rnéséböl 24.5 százalék fatermését fogyasztotta el a belföld.

Ha a mai 12.6 százalékos erdőarány számunkat összeha
sonlítjuk ezzel a 24.5 százalékos kulccsal, akkor a belföldi ter
melésnek a szükségletek 51.4 százalékát kellene fedezni s
48.6 százalék behozatalra szorulnánk.

Hogy a behozatalunk ennél sokkal nagyobb, arra igen 
könnyen rájövünk, ha kiszámítjuk, mennyit tett ki m3-ben 
hozzávetőlegesen a netto-behozatalunk, illetőleg hány m3 
nyersfának felelt az meg az 1927. évben.
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A kisebb tételeket elhagyva:
152.840 vágón tűzifa kereken 1,986.900 m3

4.966 faszén 350.000 99

11.601 bányafa 99 230.000 99

2.830 >> gömbölyű lombfa 99 25.500 99

29.100 ?? gömbölyű fenyőfa 99 580.000 99

1.117 ?? hegyezett karó 99 28.000 99

140 zsindely 99 7.000 99

15.352 bárdolt fenyőfa 99 552.500 99

4.660 n vasúti talpfa 99 93.200 99

155 ?? előmunkált bognárfa 3.300 99

58.166 fűrészelt fenyőfa 99 2,326.600 99

2.092 99 fűrészelt lombfa 99 40.200 99

Összesen: 6,223.200 m3

nyersfának felel meg a netto-behozatalunk, amivel szemben 
saját termelésünket (termelési statisztika nem lévén, csak 
becslésre vagyunk utalva), csak félve merem 1,600.000 tö
mör m3-re becsülni.

Szükségleteinknek tehát átlag alig 20 százalékát tudjuk 
belföldön fedezni.

Szabad-e ilyen körülmények között lehetőséget nyújta
nunk arra, hogy erdeink területe esetleg 40 százalékkal 
apadjon?

Hogy ebben a rettenetes eltolódásban (5 százalék kivi
tellel szemben ma 80 százalék behozatal) mik a részesek meg
csonkításunkon kívül, arra néhány sorban szintén rámutat
hatunk.

A népesség sűrűsége Csonka-Magyarországon közel 50 
százalékkal nagyobb, mint az elszakított részéken.

Ipari fogyasztásunknak körülbelül 70 százaléka esik a 
Csonkaországra.

Erdeink megmaradt része történelmi okokból sokkal 
rosszabb karban van, mint az elszakított részeké.

Bár a két erdőtörvény intézkedései e téren Csonka-Ma- 
gyarország területén sokkal többet javítottak, mint az elsza
kított részeken, az elődök évszázadon át elkövetett hibáit 
nem lehet három évtized alatt helyrehozni.
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Mindamellett kétségtelen, hogy helyes erdőgazdasági 
politikával 60—70 év alatt a mai Csonkaországhoz tartozó 
részek is fedezni tudják szükségleteik 60, sőt 80 százalékát is.

Az azonban bizonyos, hogy erdeink területének csak va
lamennyire számottevő apadását már ebből a szempontból is 
feltétlenül meg kell akadályoznunk.

Ezeken a pénzügyi okokon kívül azonban sokkal fonto
sabb gazdasági okok is szólnak erdeink fokozott védelme 
mellett.

Az erdők klimatikus és egyéb hatásainak mérlegelésé
nél nem lehet az országos átlaggal számolni még olyan kis 
területnél sem, mint Csonka-Magyarország.

Hiszen jól tudjuk, hogy az erdők, még a nagyon töme
ges erdők hőmérsék- és légnedvesség-szabályozó hatása is 
alig terjed néhány kilométeren túl.

Ezért az adatokat, ugyanúgy, mint a Statisztikai Hiva
tal szokta, három fővidék szerint (Dunántúli dombvidék, Al
föld és Északi dombvidék) és törvényhatóságonkint is elkü
lönítettem, hogy a javaslat intézkedéseinek várható hatásá
val részleteiben is számolni tudjunk.

Ezeket az adatokat tünteti fel (az Erdők törzskönyvé
nek 1926. évi adatai szerint) a 2. számú kimutatás.

Ha elsősorban az erdőterületek arányát nézzük az ösz- 
szes területekhez, mindjárt szembeszökik az Alföld rettentő 
erdőszegénysége.

A 16 törvényhatóság közül egyetlenegynek az erdösült- 
ségi százaléka sem éri el az amúgy is szegényes országos 
átlagot; s ha a megyék közül azt legjobban megközelítő Pest
vármegyéből lekapcsoljuk az északnyugati dombos részt, az 
arány ott is alig fogja elérni a 6 százalékot. A három város 
közül Budapest székesfővárosnál az aránylag csekély terü
let, Kecskemét és Debrecen thj. városoknál pedig az óriási 
határok külső részeinek nagy távolsága és lakatlansága 
okolja meg az erdők nagyobb arányát.

A többi törvényhatóságnál az erdősültség sehol sem éri 
el a 6 százalékot sem.

Ezzel szemben a Dunántúlon két város és négy várme
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gye, az Északi dombvidéken pedig csupán egy város marad 
az országos átlagon alul.

A Dunántúlnak ezek a területei részben a Nagy-Alföld, 
részben a Kis-Alföld folytatását alkotják a Duna jobbpart
ján. Ezzel szemben a dombvidéki részek erdősültsége az or
szágos átlagot mindenütt meghaladja, sőt a Dunántúlon két 
város és négy vármegye, az Északi domvidéken pedig há
rom vármegye erdősültségi aránya meghaladja a 20 száza
lékot is.

Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a két thj. város te
rülete csekély, ezenfelül úgy ezeknek, mint a Dunántúl erdő- 
sebb vármegyéinek népessége sokkal sűrűbb az országos át
lagnál, mindjárt kitűnik, hogy csupán az Északi Dombvidék 
néhány vármegyéje olyan, amelyik — különösen erdeink 
mai állapota és fanem eloszlása mellett — számottevő mér
tékben járulhat hozzá más vidékek faszükségletének fedezé
séhez. A többi rész tehát abszolút behozatalra szorul.

A törvényhatósági határoktól eltekintve, csak az Északi 
Dombvidék hegykoszorúja, a Pilis—Vértes—Bakony vidéke 
és Vas, Zala és Somogy vármegyék ezeken kívül eső terüle
tei azok a részek, amelyeknek erdősültségi százaléka eléri 
azt a mértéket, ami hazánk szélsőséges, kontinentális klí
mája mellett feltétlenül kívánatos volna.

Erdőfeleslegünk tehát sem a faszükségletek fedezésére, 
sem az éghajlati és egyéb követelmények szempontjából 
sincs másutt, mint az Abauj, Borsod, Gömör, Kishont me
gyékre kiterjedő szegleten.

Ellenben a többi területeknek alig egyharmadrészén van 
meg a szükséges erdőállomány, a másik kétharmadrész erdő
állománya feltétlenül szaporításra szorul?

Próbáljuk már most megközelítőleg megállapítani, hogy 
az irtásnak a javaslatban tervezett lehetővé tétele ezeken a 
vidékeken milyen következményekkel járna.

A 2. sz. kimutatás adatai szerint a Dunántúli Dombvidé
ken az erdőknek 44.2 százaléka, az Alföldön 27.3 százaléka, 
az Északi Dombvidéken 6.6 százaléka áll nem feltétlen erdő
talajon.
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Ez a minősítés azonban a mezőgazdasági művelésre csak 
feltételesen alkalmas és a futóhomokon álló erdők figyelembe
vétele nélkül történt, amelyeknek a javaslat értelmében való 
figyelembevétele hozzávetőleges becslés szerint a következő 
eltolódásokat okozná:

1. A Dunántúlon a feltétlen erdőtalajon állónak minősí
tett erdőkből legalább 15 százalékot, a futóhomoki erdőkből 
70 százalékot vehetünk olyannak, ami szigorú kikötések és 
gondos művelés mellett bizonyos mezőgazdasági használa
tokra alkalmas.

Az új minősítés szerint tehát (mint a feltétlen erdőtalaj 
53.6, a futóhomok 1.3 százalékot tesz ki) körülbelül 53 szá
zaléka az összes erdőknek veszélyeztetve volna.

Hogy mit jelentene ez még a legerősebben erdősült vár
megyéknél is, tán elég rámutatni arra, hogy az erdőknek 
Vas vármegyében 67.7 százaléka, Somogybán 64.8 százaléka, 
Zalában 57.3 százaléka, Sopron vármegyében 57.9 százaléka 
áll olyan talajon, amit már eddig is nem feltétlen erdőtalaj
nak minősítettek.

A rendszer elfogadása tehát dunántúli részen az erdők 
50 százalékának elöbb-utóbb leendő elpusztulását eredmé
nyezné

2. Az Alföldön a nem feltétlen erdőtalaj mindössze 27.3 
százalékát teszi ki a mai minősítés szerint az erdőknek.

Ha azonban számításba vesszük, hogy a ma még feltét
len erdőtalajnak minősített futóhomoki erdők az összes er
dőknek mintegy 42 százalékát teszik ki: kétségtelen, hogy az 
új minősítés mellett itt is legalább a mai erdők 50 százalékát 
tenné ki az a terület, amelynek más művelési ágra való át
változtatását aligha lehetne megakadályozni.

3. Még a legkisebb veszedelmet a kérdés ilyen megol
dása az Északi Dombvidéken jelent, ahol a 6.6 százalékot 
kitevő, nem feltétlen erdötalajon álló erdő az új minősítés 
során is aligha szaporodnék erősebben. Másrészről itt a már 
összeírt, mintegy 35.000 kát. holdat (az erdőterület 6 száza
léka) kitevő kopáron kívül még legalább ugyanannyi kopár 
terület befásításával a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők 
esetleges kiirtása pótolható.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



16

Eltekintve tehát attól, hogy az irtásnak ily módon való 
megkönnyítése az erdőknek 36—38 százalékát kívánná ál
dozatául, ez az áldozat éppen azokra a területekre esnék, ahol 
az erdösültségi százalék már ma is gyengébb.

Nem sokat javít ezen a képen az a körülmény sem, hogy 
a javaslat 54. §-ána'k 4. pontja a kötött 'birtokok tulajdono
sait bizonyos kártérítés felére kötelezi.

Már előbb rámutattam arra, hogy a pótlásul adandó te
rületek jórésze nem jelentené az irtással megapadt erdők új 
kiegészítését és hogy a pótlás alól még a kötött birtokok tu
lajdonosai is legtöbbször ki tudnának bújni.

De még ha ettől eltekintünk is és úgy vesszük, hogy az 
összes kötött birtokok tulajdonosai például olyan területet 
erdősítenek be, ami eddig nem volt erdő s így csak a ma
gánkézen lévő, nem feltétlen erdőtalajok pótlás nélkül való 
kiirtása válnék lehetővé, nagy veszedelmet rejt magában a 
javaslatban tervezett megoldás.

Ezek az erdők ugyanis a Dunántúlon 24.9 százalékát, az 
Alföldön 13.3 százalékát, az Északi Dombvidéken 4.9 százalé
kát, a Csonkaországban átlag 16.9 százalékát teszik ki az 
összes erdőknek s kétségtelen, hogy ezek a százalékos ará
nyok a mezőgazdasági művelésre alkalmas erdőtalaj tágabh 
minősítése következtében könnyen a másfélszeresre emel
kednének.

Tehát ebben az esetben is körülbelül erdeink 20—25 szá
zalékát dobnánk áldozatul.

Kétségtelen tehát, hogy az erdők apadásának minden 
módon gátat kell vetnünk és az irtást — megfelelő pótlás 
nélkül — minden eszközzel meg kell akadályoznunk.

Legközelebb állana az abszolút irtási tilalom vagy a 
pótlás feltétlen megkövetelése.

Ilyen álláspontra helyezkedni azonban egyáltalán nem 
lehet.

Vannak olyan esetek, amikor a pótlás nélkül való irtást 
erkölcsi okok miatt is lehetetlen megakadályozni.

Például ha a volt úrbéresek a nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdőt legelői! letőség fejében kapták.
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Van eset, amikor ugyanilyen okok miatt meg kell elé
gednünk azzal, ha már erdőterületet minősítenek át kötött 
birtoknak s így végeredményében mégis veszítünk területet. 
Például ha a legelőilletőséget feltétlen erdötalajon, az erdő
illetőséget pedig mezőgazdasági művelésre is alkalmas ta
lajon elégítették ki. Meg lehet-e ilyenkor tagadni a kicse
rélést?

Vagy lehet-e pótlást követelni, ha a magánbirtokos a 
födreform során mezőgazdaságának akkora hányadát veszí
tette el, hogy a megmaradó rész a saját szükségleteinek fe
dezésére sem elegendő?

Hasonlóképen nem lehet a pótlás nélkül való kiirtás 
elől elzárkózni, ha a terület közlekedési eszközök vasutak, 
utak) létesítéséhez vagy közérdekű építmények emelésére 
(például szanatóriumok, fürdők stb.) szükséges.

Ez az áldozat azoníban nem jelent túlsókat.
A volt úrbéresek legelőilletősége fejében kiadott erdők 

területe ugyanis:
véderdő, futóhomok és feltétlen erdőtalaj 19.598.4 k. h. 
nem feltétlen erdötalaj 31.983.2 k. h.

összesen 51.581.6 k. h., 
vagyis az ország erdőterületének 2.5 százaléka.

A másik két célra 50 év alatt szükséges területet sem 
becsülhetjük az erdőterület 0.5 százalékánál többre. Ki kell 
vennünk még azokat az eseteket is, amikor az erdőgazdaság
nak saját céljaira van szüksége bizonyos területek kiirtá
sára. (Például vasutak, rakodók létesítése, illetményszük
séglet, üzemi fogatok ellátása stb.) Ezt azonban már igen 
könnyű százalékos arányszámhoz is kötni.

A többi esetekre nézve a pótlást feltétlenül meg kellene 
kívánnunk és pedig olyan területből, amelyik eddig erdőt 
nem alkotott. Itt is biztostíani kell azonban a tulajdonosnak 
azt a jogát, hogy mezőgazdasági művelésre alkalmas tala
jon álló erdejét más, előre beerdősített területtel, minden kü
lönleges engedélyezési eljárás nélkül kicserélhesse, ha gaz
dasági érdekei ezt úgy kívánják vagy bármely okból cél
szerűnek tartja.

2
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A területek további kezelését illetőleg a javaslat állás
pontja feltétlenül helyes.

Ha csak aggály merül is fel arra nézve, hogy a terület
nek szántó gyanánt való művelése a talaj elpusztulását ered
ményezi, feltétlenül meg kell állapítani a további használat, 
módját és feltételeit s ellenőrizni a további használatot, 
amint azt a tervezet is kívánja.

Az irtás kérdésével ezzel végeztünk.
Térjünk át most már a használat kérdésére.
Bár az erdők használásának a javaslat külön fejezetet 

szán, a használatok szabályozásának legmesszebbmenő s 
mégis legkönnyebben megoldható módját, az üzemterv sze
rint való gazdálkodási kötelezettséget — nem itt, hanem, té
vesen, az erdők kezeléséről szóló fejezetben tárgyalja.

Ezt a részt tehát az erdők kezeléséről szóló fejezetből ki 
kell szakítani.

Az üzemtervszerű gazdálkodást feltétlenül kötelezővé 
teszi az úgynevezett korlátolt forgalmú erdőkre és az összes 
véderdőkre.

A „korlátolt forgalmú“ erdők fogalma alá sorolja az 
1879. évi XXXI. t.-c. 17. §-a és az 1898. évi XIX. t.-c. 3. §-ában 
üzemtervszerű gazdálkodásra kötelezett erdőket, továbbá a 
községi és felekezeti iskolák és egyéb tanintézetek és köz
intézetek erdeit, végül a közös tulajdont képező és ezután 
beerdősítendő kopár területeket is.

Ezenkívül a 11. §. felhatalmazza a F. M.-t, hogy a korlá
tolt forgalmú erdők fogalma alá nem tartozó közös erdőkre 
is kötelezőnek mondhassa ki az üzemtervszerű kezelést;

1. Ha a részes feleknek arányrészek szerint számított 
legalább egynegyedrésze kívánja;

2. ha az erdőben nyilvánvaló erdőpusztítás vagy olyan 
gazdálkodás folyik, amely az érdekeltekre vagy azok egy ré
szére káros;

3. ha azok a volt úrbéresek vagy telepesek közös tulajdo
nát képezik s úgy vannak ezeknek egyéb erdei közé beékelve, 
hogy azokból célszerűen el nem különíthetők.

A 13. §. pedig felhatalmazza:
1. a gyámhatóságot, illetőleg a belügyminisztert arra, 
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hogy a gyámság vagy gondokság alá helyezettek erdeire 
a gyámság vagy gondnokság tartamára saját kezdeménye
zéséből,

2. a bíróságot pedig, hogy a haszonélvezet tárgyát ké
pező erdőkre bármelyik fél kívánságára elrendelhesse az 
üzemtervszerű kezelési kötelezettséget.

A 14. §. feljogosítja az egyéb erdők tulajdonosait, hogy 
üzemterveiknek a földművelésügyi miniszter által leendő 
jóváhagyását kérhessék.

Az így jóváhagyott üzemterv azonban legalább 20 évig 
hatályos, amely idő alatt az erdő még tulajdonosváltozás ese
tében sem osztható fel vagy vonható ki az üzemterv hatálya 
alól.

Végül a 28. §. utolsóelőtti bekezdése kimondja, hogy az 
arányosítás után közösségiben maradt kozbirtokossági er
dőkben, a volt úrbéreseknek és telepeseknek erdőilletőség 
címén, illetőleg közös faizás céljaira átadott erdőkben még 
abban az esetben is csak jóváhagyott üzemterv -szerint sza
bad gazdálkodni, ha azok egyetlen, olyan személy birtokába 
mennek is át, aki az eddigiek szerint nem köteles üzemterv 
szerint gazdálkodni.

A többi erdőkre az üzemtervszerű gazdálkodás nem kö
telező, hanem a különféle tilalmak aprólékos körülírásával 
iparkodik a tervezet védeni az erdőt az annyiszor látott ve
szedelmektől.

Ennek a kérdésnek az elbírálásánál már hozzá kell fog
nom az erdők használásáról szóló intézkedésekhez, ismer
tetnem kell az erdősítésekre és az erdők védelmére vonatkozó 
rendelkezéseket is, mert ezek nélkül a törvény intencióit tel
jesen meg nem érthetjük.

Már magának az üzemterv céljának megállapításánál 
(bár a megfelelő jövedelmezést utolsónak hagyja), igen 
helyesen, elsőrendű súlyt helyez az erdő rendeltetésére és a 
tulajdonos szükségleteire s a talaj termőképességének foko
zását csak mint lehetőséget állítja be, a használatok tartamos 
és egyenletes voltánál pedig kifejezetten hangsúlyozza: 
„amennyiben nagyobb áldozatok nélkül elérhető“.
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Megengedi, hogy a volt intézkedéseknek legelőilletöség 
fejében vagy más címen jutott erdőkben, még ha azok véd
erdők vagy feltétlen erdőtalajon álló erdők is, a legeltetést 
tekintse az üzemterv főcéljának s a használatok egyenletes
ségét és tartamosságát csak annyiban követeli meg, „ameny- 
nyiben a legeltetés érdekeivel ellentétben nem áll“.

Ugyancsak nem kívánja meg a használatok egyenletes
ségét és a tartamosságot a magánvéderdőik üzemterveiben 
sem. (17. §.)

A tulajdonjogi minőség megváltozása (a 23. §. utolsó
előtti bekezdésében foglalt s már említett kivételtől elte
kintve) maga után vonja az üzemtervszerű gazdálk<>dási kö
telezettség megszűnését s így az új tulajdonost „a haszná
latok helye, terjedelme és évek szerint való beosztást tekin
tetében“ korlátozni nem lehet. (65. §.)

Az 1879. évi XXXI. t.-c.-nek a véderdőkben való tar
vágásra vonatkozó merev tilalmát mellőzve, azt szálerdők
ben miniszteri engedélytől teszi függővé, sarjerdökben pe
dig kisebb területre korlátozza. (64. §.)

Egyébként a magánerdők használatát a folyók és pata
kok forrásvidékein fekvő erdőik használatának már említett 
(66. §.) korlátozásán kívül az erdők védelménél (84. §.) 
kikötött három feltételhez (meredek helyeken a talaj védel
me, a felújításra szolgáló tuskók, sarjak és csemeték kímé
lete s a megtelepült fiatalos és visszamaradó egyedek fenn
tartása) köti. Felhatalmazza ugyan a közigazgatási bizott
ságot arra, hogy a talaj a fiatalos vagy visszamaradt egye
dek védelme, a felújítás biztosítása érdekében megfelelő in
tézkedéseket tehessen, de ezek közül itt csupán azt említi, 
hogy nagyobb használatok esetén a fa vételárából erdősítési 
biztosítékot lehet követelni. Egyébként a tulajdonost köte
lezi az eladás céljaira 25 kát. holdnál nagyobb területen ter
vezett használatok bejelentésére.

Ezekután 7 hosszú §-han tárgyalja a legeltetés kérdését. 
S itt jutunk el a javaslat legnagyobb botlásához.
Bár az indokolás részletesen kifejti, hogy erdeink pusz

tulásánál a legnagyobb szerepet éppen a mértéktelen legel
tetés okozta, ennek a kérdésnek akkora fontosságot tulaj
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donit, hogy sok esetben az erdőfenntartás legelemibb kívá
nalmait is félrelöki érte.

A 72. §. csupán a véderdőkre és a feltétlenül fenntar
tandó erdőkre mondja ki, hogy azokban csak annyi állat 
legeltethető, amennyi ott elegendő táplálékot talál.

A többi erdőkben tehát, ha az egyébként is nagyon li
berális és a tulajdonos által értelmezhető tilalmi okok nem 
forognak fenn, korlátlan állatállományt lehet legeltetni.

A 68. §. tiltja ugyan általánosságban a legeltetést min
den olyan erdőben, ahol az a talajban vagy fában kárt tehet 
s a természetes felújulást vagy az erdősítés sikerét veszé
lyezteti.

De már a 69. §. 1. pontja még az engedély nélkül kiirtott 
területek legeltetését is csak arra az esetre tiltja, ha „talaja 
nincs begyepesedve vagy csak hiányos, szakadozott, folton
ként feltört gyeptakaróval van borítva“.

A 69. §. többi pontjai már megfelelnek a kívánalmaknak.
Ezzel szemben azonban bár az erdősítésekről szóló 

75. §. kimondja az ilyen területekre a beerdösítési kötele
zettséget, a 77. §. már csak arra az esetre köti határidőhöz 
a beerdősítést, ha a legeltetés tilalmazásának feltételei (sza
kadozott gyeptakaró, kezdődő vízmosások, nyílt homok) fo
rognak fenn. Sőt a 79. §. kifejezetten kimondja, hogy a birto
kos az erdősítést addig halaszthatja, amíg ezek „az állapotok 
mutatkozni kezdenek“.

Az erdősítés időpontját illetőleg a 78. §. az erdősítési 
kötelezettséget határidőhöz is csak abban az esetben köti, ha 
a területre nézve „a beerdősítésnek (75. §.) és a legeltetés 
ellen való tilalmazásnak (69. §.) feltételei már fennállanak“ 
vagy „később bekövetkeznek“.

A beerdősítés határidejét azoknál a területeknél, ame
lyeken az említett feltételek már a törvény életbelépése ide
jén fennállanak, nyolc évben, amelyekre nézve pedig ezek 
később következnek be, három évben állapítja meg. Egyéb
ként a felújítást határidőhöz csak annyiban köti, hogy az 
irtások címe alatt (53. §.) a véderdőkben és feltétlen erdő
talajon álló erdőkben a mezőgazdasági köztes használat határ
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idejét hét évben (3 év az erdősítés előtt és három év utána.) 
szabja meg.

Csodálatos az idegenkedése a mesterséges felújítással 
szemben.

Idézem a 80. és 81. §-ok egyes rendelkezéseit.
80. §. „hiányos záródású erdőknek azokon a hézagain, 

melyekben az erdő természetes úton nem újulhat fel, az erdő
sítést mesterséges úton kell végezni“;

81. §. „a mesterséges erdősítést a 78. §-ban megállapí
tott határidőn túl mindaddig el lehet odázni, amíg kilátás 
van rá, hogy a terület a fák lehulló magvából természetes 
úton is beerdősülhet“. Megszűnik-e valaha ez a lehetőség?

A mesterséges erdősítést csak a már a 0.3 záródásig 
kiritkított vagy magtermő korban még nem levő ritkás er
dőkben írja elő.

Ha még ehhez hozzávesszük, hogy a 82. §. szerint a köz
igazgatási bizottság „a tulajdonos indokolt kérelmére az 
erdőfelügyelőség meghallgatásával aíz erdősítési munkála - 
tok megkezdésének és befejezésének elhalasztását és a be
erdősítendő terület alkalmas részeinek mérsékelt legeltetését 
is megengedheti“, továbbá hogy ezeknek a kérdéseknek az 
elbírálásánál a tulajdonos „rászorultsága“ mindenkor mint 
fontos tényező bírálandó el: teljes képét kaptuk annak a saj
nálatos kisiklásnak, ahová a javaslatot a legeltetés kérdései
nek — valószínűleg a volt úrbéresek és közbirtokosságok ér
dekében állónak képzelt — túlságos liberális kezelése vitte.

Igaz ugyan, hogy a 83. §. már a fakultatív beavatko
zásra isi módot nyújt, de szószerint idézve: „Ha a tulajdo
nos erdősítési kötelezettségének törvényes időben eleget nem 
tesz és ezért a közigazgatási bizottság erdőrendészeti úton 
felelősségre vonja (333. §.), amennyiben nem volna kilátás 
rá, hogy mulasztását záros határidő alatt pótolja, a közigaz
gatási bizottság elrendel/zeii, hogy a hátralékos erdősítéseket 
„állami erdötiszt teljesíttesse“.

Tehát ennyi „ha“ és „amennyiben“ után is csak elren
delheti és nem elrendelni köteles.

Csodálatosan áll szemben ezekkel a rendelkezésekkel a 
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szívós törekvés a vagyonfelügyelőt kérdéseibe való beavat
kozásra.

A 64. §. negyedik bekezdése még az egyházi, hitbizo
mányi és részvénytársulati erdőkre vonatkozólag is bizto
sítani kívánja az erdörendészeti hatóságnak azt a jogot, 
hogy rendkívüli használatok engedélyezése esetén „az érté
kesítés módját és feltételeit is megállapíthatja és nagyobb- 
értékű üzemtervtől eltérő fahasználat esetében, ha szükséges, 
elrendelheti, hogy a tulajdonos a vételárból az erdősítések 
és esetleg más gazdasági beruházások költségeinek biztosí
tására vagy az erdőre nehezedő terhek és költségek fedezé
sére szolgáló alap létesítésére, adósságtörlesztésre vagy in
gatlanvásárlásra ... megfelelő összeget letétbe tegyenwí.

Az erdősítési biztosíték kivételével, kifejezetten va- 
gyonfelügyeleti dolgok, amelyeket tételes törvények és sok 
évtizedes gyakorlat más hatóságok hatáskörébe utalnak.

Hasonlítsuk már most össze az indokolás megállapítá
saival a tervezet intézkedéseit.

Az indokolás helyesen állapítja meg az állandó törek
vést arra, hogy a korlátolt forgalmú erdőbirtokokat a tulaj
donjogi minőség megváltoztatásával kivonják az üzemterv
szerű gazdálkodási kényszer alól.

Megállapítja, hogy az erdők állománya ezen a címen 
1885—1917-ig kereken 403.000 kát. holddal apadt, mert a kö
tött forgalmú erdőkből elesett kereken 703.000 kát. hold er
dővel szembeen a szabad rendelkezésű erdők területe mind
össze kereken 300.000 k. holddal szaporodott.

Igaz ugyan, hogy ennek az apadásnak számottevő része 
esik az ekkor folyamaton volt úrbéri rendezésekre és tele
pítésekre, de egy tekintélyes részét a közbirtokossági erdők 
felosztása és ezeknek, valamint egyéb kötött birtokoknak 
egyéni kezekre jutása vagy mezőgazdasági célokra történt 
kiirtása vonta ki a 17. §. korlátái alól.

Ennek dacára megelégszik az üzemtervszerű gazdálko
dási kényszer olymérvű kibővítésével, hogy csak a volt úr
béresek erdöilletöségére és a közbirtokosságoknak az ará
nyosítása után közösségben maradt erdeire mondja ki az 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



24

üzemtervszerű gazdálkodási kényszert a tulajdonjogi minő
ség megváltozása esetére is.

Ezek az erdők 1917-ben 14.2 százalékát, ma pedig 8.9 
százalékát teszik ki az összes erdőknek.

Még feltűnőbb az eltolódás a kötött forgalmú erdők és 
a szabad rendelkezésű erdők arányszámában.

Míg 1917-ben fö.7 százalék kötött forgalmú erdővel 36.3 
százalék szabadrendelkezésű erdő állott szemben, addig 
1926-ban a kötöttforgalmú birtokok arányszáma 49.4 száza
lékra esett vissza, a szabadrendelkezésűeké ellenben 50.6 
százalékra emelkedett.

Egy újabb számadat, ami a megmaradt erdeinket fenye
gető veszedelem mellett bizonyít.

Vegyük most még hozzá azt, hogy a mai gazdasági élet 
míg egyrészről nem tűri a régi törvénynek egyes merev 
rendelkezéseit, másrészről fokozott, hathatós védelmet kí
ván a meglevő erdők részére s megkívánja azt is, hogy míg 
egyfelől az erdők fenntartása teljesen biztosítva legyen, 
másfelől az erdőbirtokos teljesen tisztában legyen mind
azokkal a rendelkezésekkel, amikhez alkalmazkodnia kell, 
hogy zezek keretein belül gazdálkodását saját érdekeinek mér
legelésével lehetőleg szabadon irányíthassa.

Ezeknek a figyelembevételével az egyedüli lehető meg
oldás az általános üzemtervkényszer.

Ennek a behozatala megszüntetne egyúttal egy olyan 
visszás helyzetet is, amelyik ma ugyan még nem érezhető, 
de ha az Alföld fásítására irányuló akció eredményei mu
tatkozni fognak, hova-tovább szembetűnővé válik.

Az 1923. évi XIX. t.-c. 12. §-a kimondja, hogy az erdő
telepítésre kijelölt területeket a beerdősítés után „rendsze
res gazdasági terv szerint kell használni“.

Ezeknek az erdőknek a használatát tehát a nagyságra, 
talajminöségre, tulajdonjogi minőségre való tekintet nélkül, 
üzemterv szabályozza.

Lehet-e akkor ilyen szabályozás nélkül szabadjára 
hagyni meglevő erdeinket?

Azt hiszem erre a kérdésre csak egy felelet lehet: nem’
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Amilyen fontos azonban az üzemtervszerű gazdálkodás 
kötelezettségének általánosítása, éppen olyan fontos, hogy 
minden túlzott beavatkozás ellen magában a törvényben 
védjük meg a birtokost.

Még a kötöttforgalmú birtokokra vonatkozólag sem is
merhetem el jogosnak a vágásforduló megállapításába, a 
fanem megválasztásába való túlzott és erőszakos beavat
kozást.

Ne feledjük el, hogy a talaj védelme csak a véderdőknél 
és a futóhomoki erdők egyrészénél cél is, a többi erdőnél 
csak eszköz a közös célnak, minél több használati érték elő
állításának elérésére.

A legkötöttebb birtokformát sem lehet kényszeríteni 
arra, hogy a maga tűrhető egzisztenciájának feláldozása árán 
biztosítson gondtalan jólétet az utódok részére!

Ezeknél a birtokkategóriáknak is a vagyon konzervá
lása a főcél, a vagyon szaporítása csak kívánatos dolog, amit 
a jelenlegi használó érdekeinek sérelmére követelni neiri 
lehet.

Azoknál a birtokkategóriáknál, amelyeknek vagyon- 
felügyeletét a törvények más hatóságok ügykörébe utalják, 
ezeknek a teendőknek az intézését ne vonjuk be semilyen 
irányban az államerdészeti adminisztráció munkakörébe.

A magánerdőknél pedig ne törődjünk mással, mint a 
fenntartás, védelem és felújítás kérdéseivel összefüggő dol
gokkal.

Nézzük mennyire szolgálják ezt a tervezetnek a fel
újítást és a használatot a legeltetéssel elválaszthatatlanul 
összefűző intézkedései.

A 77. §. rendelkezései értelmében a sürgősen beerdősí- 
tendő területek közé kell sorolni minden be nem erdösült 
vágást, melyen a legeltetést a 69. §. 1., 5., 6., 7., 8. vagy 9. 
pontjában megjelölt okokból meg kell tiltani.

Az okok: 1. Hiányos gyep takaró, 5. elkopárosodott fol
tok, 6. árkok és vízmosások, akár csak keletkezőben is, 7. nyílt 
homok vagy ha ennek keletkezésétől lehet tartani, 8. ha a 
területet üzemterv vagy hatósági intézkedés alapján be kell 
erdősíteni, 9. ha úgy van beékelve egyéb tilalmazandó terű
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letek közé, hogy a rajta legelő állatok károsításaitól a szőri) 
szédos területeket nem lehetne megvédeni.

A beerdösítés határideje (78. §.) három vagy nyolc év.
Ez a tilalmi idő bőségesen elegendő arra, hogy a gyep

takaró újból teljes legyen, amikor is a 79. §. értelmében „azo
kon a részein, melyek nem esnek legeltetési tilalom alá, a 
tulajdonos az erdősítési munkálatokat arra az időre halaszt
hatja el, amidőn rajtuk a 69. §. 1., 4., 5., 6. vagy 7. pontjá 
bán említett állapotok mutatkozni kezdenek s a legeltetést 
ennek folytán rajtuk is meg kell tiltani“.

Ekkor újból előtérbe jön a hároméves erdöirtási határ
idő s újból kezdődik az előbbi körforgás.

Nyilvánvaló, hogy ezen az alapon nemcsak nem feltét
len erdötalajon álló erdeinknek, de a feltétlen erdőtalajon 
állóknak is jó része szép lassan legelővé alakulna át.

Pedig a 3. §. a legelőt mint mezőgazdasági művelési ágat 
fel sem vette a nem feltétlen erdőtalaj ismérvei közé.

Maga a legeltetés is csupa szakismeretet feltételező elő
feltételhez van kötve s ennek dacára a legeltethető és nem 
legeltethető területek megállapítását csak a birtokosra bízza 
a tervezet.

Ennek a természetes következménye az lesz, hogy az el
követett hibákra csak akkor jövünk majd rá, amikor azok
nak a következményei már ugyancsak szemmellátbatólag mu
tatkoznak.

Ezek a rendelkezések — véleményem szerint — egyálta
lán nem elegendők az erdők fenntartására.

Semmi akadályát nem látom fennforogni annak, hogy 
az új törvény az üzemtervszerű gazdálkodásra kötelezze az 
összes erdők tulajdonosait, mihelyest magában a törvényben 
tudjuk biztosítani, hogy ez a korlátozás és az ebből folyó ál
lami beavatkozás a feltétlenül szükséges météken túl ne 
terjedjen.

Elkerülhetetlen lesz bizonyos minimális birtoknagyság 
megállapítása, amelyen alul az erdőt — ha csak nem véd
erdő — még nyilvántartani is alig lehet. Ezt a határt azon
ban csak pontos birtokstatisztika összeállítása után lehet 
megállapítani.
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Az üzemterv lehet igen egyszerű. Kisebb birtokoknál 
elegendő lesz egy egyszerű jegyzőkönyv, amely az alkalmaz
ható üzemmódot, a felújítások, esetleg a legeltetés mérvét és 
módját szabályozza.

A nagyobb magánbirtokoknál ettől való eltérésre csak 
annyiban lesz szükség, hogy a talaj és állományok valószínű 
eltéréseire való tekintettel ezeknek az inkább békés megálla
podásoknak, mint rendelkezéseknek valamivel részleteseb
beknek kell lenniök.

A kötött birtoknál a mai rendszeren változtatni keveset 
kell, legfeljebb azt kellene törvényben biztosítani, hogy a vá
gásfordulónak tíz évet meghaladó idővel való felemelése, fa
nem vagy üzemmód megváltoztatása — amennyiben az utób
bit a talajvédelem feltétlenül szükségessé nem teszi —, csak 
a birtokos hozzájárulásával és fokozatosan történhetik.

Az üzemmód megváltoztatását illetőleg csupán a véd
erdőknél és futóhomokon álló erdőknél kellene a tarvágás 
teljes kizárásának jogát a hatóság részére biztosítani, míg a 
többi erdőknél elég, ha annak kisebb (például öt holdnál nem 
nagyobb) területre való szorítását s esetleges ugróvágások 
beállítását vennők fel a hatóság által elrendelhető megszo
rítások közé

Az értékesítésbe való beavatkozásra — a vagyonfelügye- 
leti szempontból is a F. M. alá rendelt erdőket kivéve -- 
semmi szükség nincsen.

Annál nagyobb gondot kell azonban fordítani a felújí
tások és a legeltetés kérdésének megfelelő szabályozására.

Tarvágásnak — a mezőgazdasági köztes használat ese
tét kivéve — csak egy lehet a következménye: a területnek 
lehetőleg azonnal, de legkésőbb a vágást követő második ta
vaszon mesterségesen való felújítása, amely kötelezettség 
a sárjerdőkben ekkor már nyilván látható foltokra is kiter
jedjen.

Ugyancsak ki kellene mondani a mesterséges felújítási 
kényszert a természetes felújítás alá vont állományokra is, 
ha a magtermés a megbontást követő második évben be nem 
következik. Jól tudom, hogy ez a javaslat a természetes fel
újítást „egyedül üdvözítődnek tartó kollégáim körében nagy
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megütközést fog kelteni, de véleményem szerint e nélkül 
igen sok „rontott erdö“-t hagyunk majd utódainknak.

Amennyiben a felújítást a birtokos előzetes engedély 
nélkül mulasztja el, kövesse azt nyomon a felújításnak a 
tulajdonos terhére való kényszer-foganatosítása s egy út
jai az a kikötés, hogy az ilyen birtokra újabb használatot 
csak megfelelő erdősítési biztosíték letétele mellett lehet gya
korolni.

Az abszolút legeltetési tilalmat — a tervezetben a sarj- 
erdőknél 8, a szálerdőknél 15 évben megállapított korral 
szemben — fel kell jelentősen emelni; vágások, engedély nél
kül kiirtott vagy természetes felújítás alá fogott területe
ken ugyancsak feltétlen tilalomra van szükség.

Ezeken az igen mérsékelt legeltetést csak olyan esetben 
legyen szabad a hatóságnak megengednie, amikor azt egyes 
elhatalmasodott gyomok irtása feltétlenül szükségessé teszi.

Mert ha a vágások legeltetésénél a „rászorultságot“ is be
vesszük az indokok közé, el lehetünk, készülve rá, hogy min
denütt túlnagy állatállomány és állandó legelőhiány lesz, a 
vágásterületeken és felújítás alatt álló területeken pedig fű 
mindig lesz, ellenben fiatalos, amiben az állat kárt tehetne, 
csak a legritkább esetben.

S itt felvetődik újból egy sokat vitatott kérdés; megtart
suk-e a feltétlen és nem feltétlen erdőtalaj megkülönbözte
tését1?

Véleményem szerint a törvény rendelkezései nem lehet
nek minden talajra nézve egyformák.

A véderdőnél, futóhomoknál, feltétlen erdötalajnál a 
közérdek azt kívánja, hogy az erdő ott maradjon meg, ahol 
van; a köz érdeke az, hogy a talaj, illetve a termőképesség 
védelmét szolgálja az erdő.

Ezzel szemben a mezőgazdasági célokra is alkalmas ta
lajokon álló erdők fennmaradásához azért ragaszkodunk, 
hogy az erdösültségi arány az országban ne változzék s az 
erdők területe összhangban álljon a szükségletek ellátása, 
éghajlati hatások stb. szempontjából hozzáfűzödö érdekek
kel. Ebből a szempontból mindegy, hogy az erdő mai helyén 
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áll-e, vagy 21—3 kilométerrel távolabb; a födolog az, hogy 
annyi erdőnk maradjon, amennyi van.

Amíg az elsőknél meg kell kötni a gazdálkodás szabad
ságát, a másodiknál nem szabad azt korlátozni. Egyébként 
is, a váltógazdaság úgy a mezőgazdaságra, mint az erdőre 
is hasznos lesz.

Abszolút irtási tilalmat egyikre sem lehet kimondani, 
mert az ilyen korlátokat a mai gazdasági élet nem tűri.

Míg azonban a nem feltétlen erdőtalajnak a használatát 
az irtás után teljesen felesleges korlátozni, 'áddig a másik 
három talajminőségét feltétlenül szükséges megszabni és a 
kikötések betartását ellenőrizni.

Végül itt van a törpebirtokok kérdése.
A véderdőt és feltétlen talajon álló erdőt feltétlenül fenn 

kell tartani, sőt abban rendszeresen gazdálkodni. Az öt hol
don aluli mezőgazdasági művelésre is alkalmas talajon álló 
erdőkre legalább is kérdéses, hogy célszerű-e kimondani a 
fenntartási kényszert.

Látnivaló,♦hogy a törvény rendelkezései nem lehetnek 
egyformák a különböző talajminöségekre.

Nem tudom ezért belátni' miért kellene a minőség meg
jelölését az intézkedések meghatározásánál mindenütt rejtel
mes körülírásokkal pótolni.

Az eddigi rendelkezések hibája nem az volt, hogy a nem 
feltétlen erdőtalajt megkülönböztette, de az, hogy ennek a 
kiirtását teljesen szabaddá tette!

Ezen pedig az új törvénynek módjában lesz segíteni.
Természetes dolog, hogy a változott viszonyok, a meg

változtatandó munkakör fokozottabb mértékben igénylik a 
szakszerű vezetést és ellenőrzést s itt kapcsolódik az erdők 
fenntartásához elválaszthatatlanul hozzá a kezelés és admi
nisztráció kérdése.

Ezeket a tervezet az első cím II. (Az erdők kezeléséről 
általában) és III. (Az erdők állami kezeléséről) fejezeteiben 
tárgyalja.

Az üzemtervszerű gazdálkodási kényszernek természe
tes folyományaként a javaslat is csak a kötött forgalmú in
gatlanokra mondja ki a szakértő erdötiszt-tartási kényszert.
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Az általános üzemtervkényszernek pedig természetes 
folyományaként kell, hogy jelentkezzék a szakértői kezelés 
általános kényszere is.

Részletesen kell ezért ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk, 
mert kétségtelen, hogy az erdők jókarban tartásának egyik el
engedhetetlen feltétele a hozzáértő irányítás a gazdálkodásban.

Kétfelé oszthatjuk a teendőket ebből a szempontból.
Az egyik csoport magával a fenntartással függ össze, fel-' 

tétlen állami ellenőrzésre szorul, még abban az esetben is, ha 
a birtokosnak saját erdőtisztje van.

A másik csoport kifejezetten gazdálkodási ténykedés, 
ahol a szakértő kezelésnek már a „ma“ jövedelmeiben is mu
tatkoznak a gazdasági előnyei.

Az első csoportba tartozó teendők az álltamra rónak gon
dos felügyeleti kötelezettséget. Ennek következménye azután 
igen sok esetben a gazdálkodásba vagy egyéb teendőkbe való 
beavatkozás, ami úgyszólván mindig kellemetlen, legtöbbször 
drága is. Ezeknek a teendőknek az ellátása annál könnyebb, 
annál simább, annál olcsóbb lesz, minél több helyütt alkal
maz a magángazdaság szakértő erdötisztet. így elkerülhető 
lesz az az igen gyakori eset, hogy jóindulatú, de hozzáértés 
nélkül keresztülvitt intézkedések vonjanak maguk után terhes, 
sőt esetleg kellemetlen állami beavatkozást.

A legnagyobb akadály itt a szakértő kezelés költségeiben 
rejlik.

A kisebb erdőbirtokok, különösen ha állományaik nincse
nek a legjobb karban, az evvel járó költségeket nem bírják el.

Ezen a nehézségen segített az 1898. évi XIX. t.-c. az ál
lami kezelés behozatalával.

Mivel azonban ez a kezelés tulajdonképen ugyanazokat 
az ellenőrzési teendőket is hivatva volt ellátni, amiket az 
1879. évi XXXI. t.-c. alapján szervezett erdöfelügyelőségek, 
igen sokszor vezetett a kettős adminisztráció súrlódásokra s 
olyan hosszadalmas elintézésre, aminek csak az ügy vallotta 
kárát. Ezen az állapoton tehát mielőbb változtatni kellett.

A két szolgálati ágazat összevonását és a teendők egysé
gesítését már ez a javaslat is tervbe vette, úgy azonban, hogy 
az állami erdőhivatalok megszüntetésével az erdöfelügyelösé-
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geket kívánta szaporítani, s az erdőigondnokságokat ezeknek 
alárendelve, az amúgy is közös célt szolgáló intézkedések jogát 
kerületenkint egy kézbe összpontosította.

Ezzel szemben az időközben életbelépett 1923. évi XVIII. 
t.-c. a közös adminisztrációba bevonta az állami erdők admi
nisztrációját is s ezenfelül közbeiktatott fórumnak az erdő
igazgatóságokat szervezte.

Az államkincstári erdők adminisztrációjának ide történt 
bekapcsolása teljesen elhibázott dolog, amit már maga a vég
rehajtás is belátott, amikor az olyan erdőigazgatóságoknál, 
ahol államkincstári birtokok is vannak, külön helyettest ren
delt az erdőigazgató mellé ezekre az ügyekre vonatkozólag.

A két szolgálati ágazat természete, teendői, hivatása any- 
nyira eltérők, hogy a kincstári adminisztráció újból való el
különítése aligha késhetik sokáig.

Az erdőigazgatóság, mint közbeeső fórum, véleményem 
szerint felesleges, mert ezek helyett több felügyelőségre és 
sokkal több erdöhivatalra (azelőtt erdőgondnokság) van ma 
szükség.

Adatokkal kívánok bizonyítani.
A törvény életbeléptetése alkalmával az eredeti végrehaj

tási rendeletben tervezett 105 erdőhivatal helyett 82 erdőhiva
talt szerveztek.

Ezekből 14 kincstári erdőhivatal, amelyek legfeljebb né
hány a kerületükbe teljesen beékelt kisebb magánerdő fel
ügyeletét látják el, 4 erdőhivatal a Debrecen thj. város erdeit 
gondozza, 1 a főiskolai, 1 az erdőgazdasági szakiskolai tanul
mányi erdőt.

Pontos adatot a kerületekre, sajnos, nem kaptam, ezért 
100.000 kát. holdat számolok ennek a 20 erdöhivatalnak a ke
rületeire.

Kereken 1,940.000 kát. hold marad tehát a többi 62 erdő
hivatalra, vagyis hivatali kerületenkint átlag 31.000 kai. hold

Mivel azonban az erdőhivatalok megszervezésénél az Al
föld fásítása körül felmerülő igen sok összeírási stb. teendőt 
is figyelembe vették, a valóság adatai még másként festenek.

Idézek néhány példát:
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Zala vármegye összes erdőterülete 218.640 kát. hold. Ál
lami kezelésben van 441 birtokosnak 21.457 kát. holdnyi er
deje. Az erdőhivatalok száma: 4. Esik egy erdőhivatalra 110 
állami kezelésbe vett birtok 5351 kát. holdnyi területtel és 
49.400 kát. hold egyéb erdőbirtok felügyelete.

Veszprém vármegye összes erdőterülete = 130.308 kát. 
hold. Állami kezelésben van 197 birtokosnak 12.496 kát. hold 
erdeje. Az erdőhivatalok száma: 3. Esik egy erdőhivatalra 66 
birtokosnak 4156 kát. hold erdeje, mint állami kezelésbe vett 
birtok és 38.300 kát. hold egyéb erdő felügyelete.

Somogy vármegye erdőterülete 202.853 kát. hold. Állami 
kezelésben van 297 birtok 18.179 kát. hold területtel. Erdő
hivatalok száma:4. Esik egy erdőhivatalra 74 állami kezelés
ben levő birtok 4545 kát. hold területtel és 46.150 kát. hold 
magánerdő felügyelete.

Nógrád és Hont vármegyék összes erdőterülete 143.195 
kát. hold. Állami kezelésben van 220 birtokosnak 11.383 kát. 
hold erdeje. Erdöhivatalok száma: 3. Esik egy erdőhivatalra 
73 állami kezelésbe vett birtok 3794 kát. hold területtel s ezen
kívül 44.000 kát. hold egyéb erdő felügyelete.

Nem részletezek tovább. Ez a négy megye körülbelül 
35%-át teszi ki összes erdeinknek.

Felteszem a kérdést, lehet-e ott nem intenzív, de számot
tevő felügyeletről beszélni, ahol a hivatalfőnöknek (ezelőtt 
erdőgondnok) évente 66—110 birtokon kell a használatokat, 
erdősítéseket kijelölni, ellenőrizni, ugyanannyi birtok vagyon- 
felügyeleti ügyeibe befolyni, évente 7'-—10 üzemátvizsgálást 
elkészíteni, árverési feltételeket, részletes becsléseket készí
teni, árvrések eredményeit ellenőrizni stb.1? Mi marad a 
38.000—50.000 kát. hold magánerdöre?

S ha még hozzávesszük, hogy pl. van olyan erdőhivatal, 
amelyiknek a kerületébe 2 teljes járás és még 92 község esik 
Zalának meglehetősen erdőben gazdag részén, azt hiszem két
séget kizáróan megállapíthatjuk, hogy a mai állapot tarthatat
lan, az ellenőrzés és felügyelet elégtelen.

A Tomasovszky-féle statisztikai összeállítás szerint 
52.674 erdőbirtok van Csonka-Magyarország területén. A 62 
erdőhivatal mindegyikére átlag 850 erdőbirtok esik. A való
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ságban azonban az Alföldön elhelyezett erdöhivataloknál a 
birtokok száma sokkal kisebb, ellenben Dunántúl és az Északi- 
Dombvidéken az 1000-et jóval meghaladja.

Pedig amíg 1917-ben (az állami és közalapítványi erdőket 
is beszámítva) az összes erdőterület 45.1 % -án állami erdőtisz
tek, 19.5 %-án képesített magánerdőtisztek látták el a kezelés 
és irányítás teendőit s csak 35.4% nem volt szakképzett erdő
tiszt tartására kötelezhető, addig ma állami erdötisztek az er
dőknek 19.3%-án, képesített magánerdőtisztek 32%-án látják 
el a kezelést, míg 48.7% okleveles erdőtiszt tartására nem 
kötelezhető.

Szabad-e ennek tovább is így maradnia?
Itt a legnagyobb akadályt az képezné, hogy a kisebb erdő

birtokok rendszeres gazdálkodásra nem alkalmasak, illetőleg 
az erdőtiszttartás költségeit nem bírják el.

Az a területhatár, amelyiken belül, ha nem is tartamosán, 
de bizonyos rendszerességgel gazdálkodni lehet, jelentékenyen 
lejjebb szállott, mert megmaradt erdeink majdnem kivétel 
nélkül könnyebben hozzáférhető és lakottabb helyeken 
vannak.

Vagy lehet kétségbevonni azt, hogy a 15—20 holdas sík 
vagy dombvidéki erdővel már lehet bizonyos mértékű rend
szeres gazdaságot űzni?

Birtokstatisztikánk, amelyik ebből a szempontból megfe
lelő adatot szolgáltatna, nincsen, de az 1925. évi gazdacímtár
ból kiemeltem azokat a 100 kát. holdnál nagyobb erdöbirtoko- 
kat, amelyek 500 holdnál nagyobb birtok tartozékát képezik.

Ezek aránya a következő:
Összes 

erdőterületük 
a 20.000 k. holdnál nagyobb erdőbirtokok száma 12 430.488 k. hold

birtokból 572 birtokhoz egyáltalán nem tartozik erdő, míg
3

a 10.000—20.000 k. holdas 17 216.913 k. hold
az 5.000—10.000 „ 99 99 99 27 182.941 k. hold
az 1.000— 5.000 „ 99 99 99 172 404.917 k. hold
az 501— 1.000 „ 99 99 99 181 128.527 k. hold
a 100— 500 „ 99 99 99 565 142.429 k. hold

Összesen 974 1.506.215 k. hold

Az összesen 2495, egyenkint 500 kát. holdnál nagyobb
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949 birtok olyan, hogy belőle 1—99 kát. hold területet erdő 
foglal el.

Véleményem szerint az előbb felsorolt 1,506.215 kát. hold 
erdő, ami összes erdőterületünknek 75%-át teszi ki, minden 
nehézség nélkül alkalmas rendszeres gazdálkodásra is.

De ezenkívül még legalább 12—18%-ra becsülöm azokat 
a kisebb erdőterületeket, amelyek, ha nem is tartamos, de 
rendszeres gazdálkodásra alkalmasak.

A gazdacímtár csak azokat az erdöbirtokokat tartalmazza, 
amelyekhez mezőgazdasági ingatlan is tartozik s amelyeknek 
összes területe az 500 kát. holdat meghaladja.

Kétségtelen, hogy lesznek olyan birtokok és elég nagy 
számban, amelyeknek összes területe nincs 500 kát. hold, ellen
ben erdőterületük a 100 kát. holdat meghaladja, mert a 8265, 
egyenkint 100—500 kát. holdas birtokhoz 193.436 kát. hold 
erdő tartozik.

Egyébként pedig a területnagyság már eddigi törvényke
zésünk előtt sem volt túlságos mértékben akadály.

Hiszen az állami kezelésbe vett 2957 birtok összes terü
lete 192.152 kát. hold az átlag, tehát birtokonként 65 kát. hold 
Sőt ha Debrecen, Szeged, Esztergom városok valamint a 
Tompa—Csikeria—kelebiai birtokosság erdeit levonom, a 
megmaradó 150.074 kát. hold 2953 birtokra oszlik s az átlag 
51.5 kát. holdra esik vissza.

Mivel pedig az állami kezelésbe vett erdők között elég 
szép számmal vannak 100 kát. holdon felüli területek is, nem 
sokat hibázunk, ha 2500—2600-ra tesszük a számát és 100.000 
kát. holdra a területét azoknak a 100 kát. holdnál kisebb erdők
nek, amelyek már ma is üzemtervi kényszer alatt állanak.

A 100 holdon aluli -területnagyság tehát nem lehet aka
dálya az üzemtervi kényszernek.

Ellenben a kezelési költség igen, ha a kezelést úgy értel
mezzük, hogy az az értékesítésnél való segédkezésre, a haszná
latok részletes felvételére, vagyoniéi ügyeleti ügyekre is kiter
jed, továbbá akkor, ha az üzemtervtől egyidejűleg a tartamos
ságot, vagy a hozadékoknak legalább hosszú időre előre 
leendő szabályozását kívánjuk.
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Csakhogy mindezekre az apró magánerdöknél az állami 
felügyelet szempontjából sincsen szükség.

Ha az állami erdőfelügyelet személyzetét (értem alatta 
mindig az előbbi erdőgondnokságok, most erdőhivatalokét) 
felemelik annyira, amennyire az elengedhetetlen felügyelet 
szempontjából szükséges, az apróbirtokok tiszti ellátásának 
kérdése is megoldásra jut.

Az az igazán csekély irányítás, ami ezeknél feltétlenül 
szükséges, alig több valamivel a felügyeletnél s ezt az állam
nak nemcsak el lehet, de a köz érdekében el kell látnia, ha nem 
akarjuk azt, hogy ezek az egyenként kisterületit, de Összesé- 
gükben 100.000 holdakra menő erdők elpusztuljanak.

Hátra van azonkívül a közép- és a nagybirtok kérdése.
A gazdatiszti nyugdíjtörvény legutóbb benyújtott terve

zete bizonyos területhatár mellett már kötelezővé kívánja 
tenni a szakértő gazdatiszt tartását.

Ha indokolt ez a mezőgazdaságnál, mennyivel indokol
tabb az erdőgazdaságnál, nemcsak azért, mert az ehhez szük
séges ismereteknek sokkal kisebb része ment át a köztudatba, 
de azért is, mert az itt elkövetett hibák hosszú időre kiható s 
igeit nehezen helyrehozható károkat okoznak.

Ha — eltérve a tervezet rendelkezéseitől (30. §. 3. bek.) — 
nem megtiltjuk, de kifejezetten megkönnvítjük, hogy több bir
tokos egyesülhessen közös erdőtiszt tartására, ez a kérdés is 
megoldható s nemcsak a birtokosokra nézve lesz előnyös, de az 
állami felügyeletet is megkönnyíti.

Mert, legyünk tisztában azzal, az erdőtiszttartás sok olyan 
jövedelmi lehetőségre fog módot nyújtani a birtokosnak, ami 
egyébként eszébe sem jutna, még pedig anélkül, hogy a hasz
nálatok gyakorlásánál ki lenne téve a törvénybe ütközés min
dig kellemetlen lehetőségeinek.

Itt tehát a tiszti személyzet tartásánál a kérdés kettős, 
meg kell oldani az állami erdőfelügyelet kérdését, de meg kell 
oldani a nagyobb magánerdők tiszti ellátását is.

A másik égető kérdés az altiszti kérdés.
Kétségtelen, hogy az állami kezelésnél igen sok olyan 

teendő merül fel, (amire különben a kopárok fásításánál még- 
egyszer visszatérünk), ahol az erdőtiszt közreműködésére 

8* 
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számítani már csak az irányításnál lehet, ellenben a keresztül
vitelnél szükséges közvetlen vezetés mégis kíván kisebb fok ti 
szakismeretet.

Az úgynevezett műszaki segédszolgálat teendői ezek.
Nem azonosak a védelem teendőivel, de ott, ahol az erdő 

nagyobb terjedelmű, jórészt avval is egyesíthetők.
A javaslat az eddig is fennállott vármegyei, illetőleg já

rási erdőőri intézmény fentartásával kívánja ezt a kérdést to
vábbra is megoldani.

Ismét félintézkedés, különösen akkor, ha a kopárfásítás 
és alföldi erdőtelepítés kérdését is igazán meg akarjuk fogni.

Jól tudom, hogy az államosítás végleges megoldásának 
ma még trianoni akadálya is van. Egészséges, teljes és rend
szeres azonban enélkül az adminisztráció nem lesz s különösen 
a kopárfásítás és alföldi erdőtelepítés kérdése gyökeresen meg 
sem oldható.

A kezelés kérdését illetőleg tehát három pontba foghatjuk 
össze a teendőket:

1. a volt erdőfelügyelői és állami erdőhivatali intézmény 
egyesítése vármegyénként egy-egy önálló és a közigazgatásba 
szervesen bekapcsolt erdőfelügyelőséggel és megfelelő számú 
erdőhivatallal (erdőgondnokság);

2. a műszaki segédszolgálat államosítása, ami azonban a 
védelmi teendőket nem foglalná magában;

3. megállapított területnagyság (pl. 2000 kát. hold) mel
lett kötelező erdőtiszttartás, amely célra a 100 kát. holdnál na
gyobb erdőbirtokosok egyesülhetnék is, de azzal a kikötéssel, 
hogy egy erdőtisztre 4000 kát. holdnál több terület ügyeinek 
intézése nem bízható.

Aki az erdőtiszt tartási jogával nem él, vagy nem tud 
élni, annak a birtokán lássa el az irányítás teendőit az állam 
valamely minimális díjazás ellenében.

Természetes dolog, hogy ez az ellátás a magánerdőknél 
csupán a fentartás kérdéseire terjedne ki. Aki az egyéb teen
dők ellátását is kívánná az állami adminisztrációtól, annak 
mindig módjában volna erre vonatkozólag külön megálla
podni.
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Egyébként a járulékot a földadó bizonyos százalékában 
lehetne maximálni. Az 50 holdon aluli birtokokat és a kopár 
területeket pedig véglegesen fel kellene menteni a járulékok 
fizetése alól, amire különben a javaslat 428. §-a bizonyos mér
tékig módot is nyújt.

Magát az üzemtervek összeállítását, azok kellékeit és 
jóváhagyását is erősen egyszerűsíteni kellene.

Semmi értelme sincs már ma sem annak, hogy egy 5—6 
holdas egyházi vagy úrbéres erdő üzemrendezési ügye négy 
fórumot járjon meg.

Az erdőfelügyelők megfelelő kiválasztására, a személyes 
felelősség előtérbehelyezése mellett semmi akadályát nem lát
hatjuk annak, hogy az 500 kát. holdnál kisebb erdők gazdasági 
terveit az erdőfelügyelő referálása alapján a közig, bizottság, 
a 100 holdnál kisebbekét az erdőhivatal előterjesztése alapján 
az erdőfelügyelőség hagyja jóvá.

Az esetleges eltérések vagy módosítások engedélyezése 
szintén a jóváhagyó hatóság hatáskörébe tartozhatnék, ami az 
eljárást nemcsak egyszerűbbé, de hasonlíthatatlanul gyorsabbá 
is tenné.

A főbb irányelvek megszabása, a nagyobb kérdések elbí
rálása tartoznék csak a minisztérium hatáskörébe, amivel az 
egységességet biztosítani lehetne.

Az erdők védelméről szóló VII. fejezet az erdők fentartá- 
sával kapcsolatos és az erdők használatánál már említett kívá
nalmakon kívül az erdőnek idegenek károsításai és elemi csa
pások (tűz, rovarok, élösdi növények, túlságos vadállomány) 
ellen való megvédését írja kötelezöleg elő.

Az intézkedések nagy része azonos a régi erdőtörvény 
idevágó rendelkezéseivel. Újítás lenne az, hogy a túlságosan 
elszaporodott vadállomány ellen való védekezést is kötelezővé 
teszi és hogy a birtokos kötelezettségeinek pontosabb megálla
pításával szűkebbre határolja el azt a területet, amelyen belül 
az erdőbirtokos erdörendészeti úton felelőssé tehető.

Teljesen újak a javaslatban az első cím VIII—X. fejeze
tei, melyek közül a VIII. Az erdők tulajdonjogának átruházá
sáról, a IX. Az erdők feldarabolásáról, a X. Az állam elővásár
lási és kisajátítási jogáról szól.
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Ez a három fejezet tehát a tulajdonképeni erdészeti bir
tokpolitika.

A VIII. fejezet igen részletesen írja körül az eladó kötele- 
zettségeit arra az esetre, ha erdejét elidegeníteni akarja.

A tíz elég hosszú § (99—108. §.) célja egyfelől az, hogy a 
jóhiszemű vásárlókat az erdőrendészeti áthágástól, feltétlen 
erdötalajóknak mezőgazdasági célokra való megvásárlásától 
stb. megóvja, másrészről pedig a korlátolt forgalmi erdők el
adásának jóváhagyáshoz való kötésével az is, hogy az üzem
tervi gazdálkodásra kötelezett erdők állományát védje.

Amilyen bonyolódott a kijelölési eljárás és a különböző 
kötelezettségek megállapítása, épen olyan bonyolultak az itt 
az eladóra hárított kötelezettségek, amik igen alkalmasak arra, 
hogy az erdők forgalomképességét erősen csökkentsék.

Az egész fejezet erősen összezsugorodik abban az esetben, 
ha az üzemtervi kényszert állandósítjuk és ha előírjuk azt a 
kötelezettséget, hogy a véderdőminőséget vagy a beerdősí
tendő kopár területté való minősítést, valamint a használati 
korlátozásokat telekkönyvileg is hivatalból fel kell jegyeztetni 
vagy bekebeleztetni.

Akárhogyan elemezzük ugyanis a kérdést, ezek a kötele
zettségek kifejezetten az ingatlannal járó terhek, vagy közér
dekű korlátozások, melyeknek fennállását a tulajdonjogi vál
tozásokra való tekintet nélkül biztosítani kell.

Sőt biztosítani kell azokat még az előbb jogot szerzett hi
telezők vagy vásárlókkal szemben is.

Ugyanazt az elsőbbséget kell tehát ezeknek a korlátozá
soknak biztosítani, amit az adóterhek élveznek minden más 
teherrel szemben.

A legteljesebb jogbiztonságot ez a megoldás nyújtaná s 
ez lenne a legegyszerűbb megoldás is.

Mert az erdők legnagyobb részénél a bejegyzés nem állana 
másból, mint hogy a „birtoktesthez tartozó erdők használatát 
a..............számú rendelkezéssel jóváhagyott üzemterv (jegy
zőkönyvi megállapodás, kopárfásítási terv stb.) szabályozza“.

Jóval mélyebben nyúlnak bele a magánjogokba a IX. és 
X. fejezetek, amelyek az erdők feldarabolásáról, valamint az 
állam kisajátítási és elővásárlási jogáról szólnak.
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A feldarabolást a tervezet — a végleges kiirtásra már en
gedélyezett erdőkön kívül — végeredményében miniszteri jó
váhagyástól teszi függővé, mert bár a közigazgatási bizottság 
hatáskörébe utalja az engedélyezést, a megadott engedélyeket 
a F. M.-hez kell a vételi szerződéstervezettel együtt felterjesz
teni s a miniszternek joga van 30 napon belül változtatásokat 
elrendelni vagy a felosztási kérelmet elutasítani.

A közigazgatási bizottság elutasító határozata ellen a F. 
M.-hez lehet fellebbezni.

Egyébként a fejezet előírja (112. §.), hogy a felosztás ha
tárvonalainak lehetőleg símulniok kell a természetes határvo
nalakhoz, hogy az egyes részeknek önálló gazdálkodásra alkal
mas egységeknek kell lenniük, hogy a hozzájáró utakról gon
doskodni kell.

Ezek mind olyan rendelkezések, amelyeknek közérdekű és 
szükséges voltához kétség nem fér.

Engedélyhez köti a feldarabolást a tervezet még az eset
ben is, ha örökösök, hagyományosok vagy részes felek kíván
ják a vagyont maguk között felosztani.

Kétségtelen, hogy az előbb említett közérdekű szempontok 
figyelembevétele ily esetben is szükséges s így az engedély 
megkövetelésével szemben kifogást emelni nem lehet.

A javaslat azonban ily esetben kötelezi a tulajdonostár
sakat (117. §.), hogy a felosztási tervben jelöljék meg azt az 
árat, „amelyet az érdekeltek a darabokért és az egész erdőért 
kérnek arra az esetre, ha azokat az állam megvenni vagy ki
sajátítani akarná (119—120. §.)“.

A 10. fejezet itt hivatkozott két §-a (119. és 120. §.) azután 
nemcsak elővételi jogot biztosít az állam részére (119. §.), ha
nem, ha a miniszter a felajánlott árat nem találja elfogadha
tónak, elrendelheti a kisajátítást is akár az egész erdőre, akár 
annak egyes részeire. (120. §. 5. pont és utolsóelőtti bekezdés.)

A 120. §. ezenkívül meg négy esetben kíván kisajátítási 
jogot biztosítani az állam részére és pedig olyan erdőre:

„1.. amely szakoktatási, kísérletezési vagy tudományos 
célokra szükséges,

2. amelyhez történelmi emlékek fűződnek, vagy amely 
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teimészeti ritkaságokat foglal magában vagy egészben is ter
mészeti ritkaságok jelentőségével bír;

3. amelyre közegészségügyi szempontból fontos fürdő és 
égaiji gyógyhelyek létesítése, állandósítása vagy fejlesztése 
végett van szükség;

4. amelynek tulajdonosa a köteles erdősítéseknek tör
vényes határidőben való sikeres végrehajtását nagyobb terü
leten ismételten elmulasztotta vagy az erdőben ismételten na* 
gyobb terjedelmű erdőirtást foganatosított vagy engedett meg 
másoknak engedély nélkül vagy mesterséges úton létesített 
és természetes úton keletkezett erdősítéseket és használati ér
tékkel még nem bíró fiatalosokat nagyobb területen ismételten 
megsemmisített vagy mások által megsemmisíteni engedett, 
holott ilyen mulasztásokért vagy tiltott cselekményekért erdő
rendészeti úton már egyszernél többször büntetve volt.“

„A kisajátítási jogot az erdőfelügyelőség és a közigazga
tási bizottság meghallgatásával a földmívelésiigyi miniszter 
adja meg.“

A kisajátítási eseteket három csoportba oszthatjuk:
1. a felosztás esetén való kisajátítás, amelyre nézve a tör

vénytervezet — a túlmagas felajánlási árat kivéve — semmi 
indokot nem említ a kisajátítás elrendelésének előfeltétele 
gyanánt;

2. az előbb 1., 2. és 3. alatt idézett esetek, amikor a kisajá
títás közérdekű célok érdekében történik és

3. az előbb 4. alatt felsorolt esetek, amikor a kisajátítás ki
fejezetten megtorló intézkedés.

Vegyük először az első esetet.
Az indokolásból megállapíthatjuk, hogy ennek az intéz

kedésnek a révén az állam kifejezetten bele akar avatkozni az 
erdők birtoklásába s megakadályozni kívánja azok túlságos 
kicsi, önálló gazdaságra nem alkalmas egységekre leendő fel- 
aprózását, azoknak gyenge kezekre jutását, végül a kötött for
galmú birtokok apadását.

A három cél -közül a legutolsó, ha az iizemtervkényszert 
általánosítjuk, elesik; a másik kettő tényleg annyira közér
dekű, hogy végső eszközként a kisajátítást is -számításba kell 
venni.
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Nem látom azonban semmi akadályát annak, hogy a célt 
is megjelöljük a törvényben.

Hiszen emellett a megoldás mellett ki lehet sajátítani min
den külön indokolás nélkül a 4—5000 kát. holdas vagy ennél 
nagyobb erdőbirtokot is, ha azt — mondjuk — két örökös ma
guk között megosztani kívánja.

Viszont másrészről a közös birtoklás olyan birtokos társak 
között, akiket teljesen ellentétes célok vezetnek, egyáltalán 
nem ideális és kívánatos állapot. Ha tehát ilyen esetben a 
megosztást meg kell akadályozni, véleményem szerint biztosí
tani kell a jogot bármelyik fél részére, hogy a maga részének 
a kisajátítását követelhesse.

A megoldás nem is áll példa nélkül törvényhozásunkban.
Hiszen az osztott tulajdonjogú telkeknél akárhány esetet 

tudunk, ahol a bíróság egyik felet a másik fél jogosultságának 
vagy részének megváltoztatására kötelezte.

Igaz, hogy a törvény bizonyos mértékig módot nyújt rá, 
hogy a feleket a „birtokosság“-gá való szervezkedésre kénysze-' 
rítsék, de ezeknek az adminisztrációja is ilyen esetben nehéz
kes, kellemetlen és drága!

Vegyük most a második esetet, amikor a terület tudomá
nyos stb. célokra szükséges.

Hogy ezek a célok kisajátítás nélkül is elérhetők, arra az 
élet ad elég példát.

A soproni főiskola, az esztergomi szakiskola tanulmányi 
erdei ma is az illető városok tulajdonában vannak s minden 
nehézség nélkül sikerült ezeket a szakoktatás céljaira meg
szerezni.

Akárhány magánbirtokot tudok, amelyeknek területén a 
kísérleti állomás tudományos kísérletezéseket folytat s a bir
tokosok nem csak tűrik, de mindenben támogatják az állomást.

Csak végső eszköz gyanánt tartom ezekre a célokra meg
engedhetőnek a kisajátítást, ha a birtokos a területeknek a cél 
érdekében való használatát egyáltalán nem, vagy csak teljesít
hetetlen feltételek mellett volna hajlandó megengedni.

Végül a harmadik eset, amikor a kisajátítás mint végső 
eszköz szerepel a terület termőképességének és használhatósá
gának biztosításánál.
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Mivel azonban csak kifejezett rosszakarat mellett fordul
hatnak elő az erre az esetre előírt előfeltételek, olyan szándé
kosság mellett, amit teljesen beszámítható, józan emberről alig 
lehet feltenni, azt hiszem a birtok zár alá és állami kezelésbe 
vételével is meg lehetne a kérdést oldani, ami a várományo
sokra, leszármazókra legtöbb esetben előnyösebb lenne, mint 
a kisajátítás.

S itt kell, hogy rátérjek ennek a résznek, véleményem sze
rint legnagyobb hiányára.

Ugyanaz a fórum, amelyik a cél érdekében igényli a terü
letet, adja meg egyúttal saját magának a kisajátítási jogot.

Még pedig adminisztratív, politikai fórum akkor, amikor 
az intézkedésnek kifejezetten politikai célja van.

Azt hiszem a birtokreform-törvényen kívül nincs törvé
nyünk, amely ilyen mélyen nyúlna bele a tulajdonjogba.

S bár ott kifejezetten politikai célja volt az egész törvény
nek, mégis a jogokat, az előfeltételeket magában a törvényben 
szigorúan körvonalazták s a végrehajtást külön, független bí
rósági szervre bízták.

Lehet-e és indokolt-e az erdőgazdasággal szemben ilyen 
korlátlan hatalmat törvényhozásilag a politikai hatóságok ke
zébe adni?

Véleményem szerint nem és pedig annál kevésbé, mert az 
indokolásban foglalt birtokpolitikával ma már nem lehet 
egyetérteni.

Az indokolás 25. és 26. oldalán foglaltak majdnem kifeje
zett megismétlései a Beksics-féle politika alapelveinek, mely 
a kötött birtokoknak az alsóbb részekről a Felvidékre való át
telepítését tűzte ki célul.

Pedig mai síksági és alacsony-dombvidéki erdeink szá
mottevő része tisztán azért maradt erdő, mert kötött birtok 
volt s alig hiszem, hogy ma akadna komoly politikus,' aki ezt 
a kevés erdőnket is halálra kívánná ítélni. Ezt a politikát fen- 
tartani egyáltalán nem kívánatos.

A kisajátításnak, mint végső eszköznek az elrendelése 
vagy engedélyezése pedig véleményem szerint nem maradhat 
a politikai hatóság kezében.
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Ezek után áttérhetünk a második cím tárgyalására, amely 
„a kopár területek beerdösítéséröl“ szól.

Az eddig több törvényben foglalt s egymástól sok tekin
tetben eltérő intézkedések egységesítése céljából a tervezet ki
terjeszti a kopár terület meghatározását, illetőleg a javaslat 
hatályát minden olyan területre, melynek termőtalaja veszé
lyeztetve van.

Ez az egységesítés feltétlenül szükséges.
Hiszen talán elég lesz rámutatni arra, mennyi kopároso- 

dásnak induló legelőhöz nem lehetett hozzányúlni, mivel az 
erdőtörvény hatálya rájuk nem terjedt ki.

A kiterjesztésnek természetes következménye a javaslat
nak az az igen helyes rendelkezése, amelyekkel a mezőgazda
sági művelés megváltoztatását vagy korlátozását is felveszi a 
javítás módozatai közé.

Ugyancsak helyeselni lehet azt a rendelkezést is, amelyik 
a hatóságnak módot nyújt arra, hogy szükség esetén a meg
javítandó kopár területtel szomszédos ingatlanok használatát 
is szabályozhassa.

Maga az indokolás megállapítja, hogy a régi törvény 
alapján, amelyik az erdősítést a tulajdonosok, illetőleg érde
keltek kérelmétől tette függővé, egyetlen ú. n. kopárfásítási 
társulat sem alakult meg.

Igen helyesen rendeli el ezért a tervezet a kopár területek 
kötelező befásítását, illetőleg más eszközökkel való megjavítá
sát, valamint ott, ahol erre szükség van, a kötelező társulást.

A további rendelkezésekhez már szó fér.
Ezek a rendelkezések olyanok, amelyeket jórészt az Al

föld fásításáról szóló 1923. évi XIX. t.-c. is átvett.
Mivel az új törvény keretébe az erre vonatkozó intézkedé

seket is be kellene véleményem szerint vonni, célszerűnek tar
tom együtt tárgyalni a két kérdést.

Az erdőtörvénytervezet indokolása igen helyesen álla
pítja meg, hogy a régi erdőtörvény idevágó intézkedéseinek 
végrehajtását az érdekeltség megállapításának nehézségei 
erősen gátolták-

Megállapítja azt is, hogy legtöbb esetben nem a mostani 
birtokos gazdálkodása okozta az el kopár osulást.
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Igen helyesen rámutat arra, hogy az „érdekeltségek“ be
vonása esetén a várható hasznokból is részeltetni kellene az 
érdekelteket.

Ezért azután nem talál más utat, mint a tulajdonos kötele
zését, míg az állam részéröl esetenkint mérlegelendő támoga
tást helyez kilátásba.

Ugyanerre az álláspontra helyezkedik az Alföld fásításá
ról szóló törvény is.

Véleményem szerint az álláspont nem helyes.
Úgy a kopárok befásítása, mint az Alföld fásítása első

rendű, országos közérdek.
Hiszen ha nem volna az, nem lehetne és nem is kellene 

észszerűen beleavatkoznia az államhatalomnak.
Igen kevés, elenyészően csekély számú esetet kivéve nem 

a mostani birtokos gazdálkodása vagy egyéb ténykedései az 
okai annak, hogy az erdősítés vagy más módon való talajkötés 
szüksége felmerült.

Igen jól tudjuk, hogy az ilyen erdősítések igen ritkán 
nevezhetők „jól jövedelmező“ befektetésnek; de még ha azok 
is, tényleges jövedelmezőségük csak évtizedek múlva követke
zik be, amelyik időpontig csak gondot, költséget, áldozatot je
lent az erdő fentartása.

Igazságos és méltányos dolog-e ilyen esetben a közérdekű 
intézkedés minden terhét, vagy azoknak túlnyomó részét egyes 
fizikai vagy jogi személyekre hárítani?

Igen helyesen mutat rá az indokolás, hogy az ilyen ingat
lanok helyes vagy helytelen kezelése sokszor igen távoleső te
rületek hasznát is jelentékenyen befolyásolja.

Maga a helyhez kötött birtokos már áldozatot hoz azzal 
is, hogy a birtoka felett való szabad rendelkezésben korlátozva 
van, hogy a terület használatától hosszú időre teljesen elesik.

Lehet-e jogosan követelni tőle, hogy a köz érdekében eset
leg súlyos terheket vállaljon, amelyeknek közvetett hasznai
ban mások nemcsak részesednek, de igen sok esetben épen 
ezeknek a közvetett hasznoknak az elérése lesz a főcél?

Véleményem szerint nem.
Véleményem szerint a törvénynek nem kilátásba kell he

lyezni különféle állami támogatásokat, de pontosan meg kell 
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határozni azokat a szolgáltatásokat, amiket az állam nyújtani 
köteles.

A javaslat által tervbe vett „kedvezmények“ egyáltalán 
nem elegendők.

Az adómentességet ágya javaslat (427. §.), mint az Alföld
fásítási törvény biztosítja, csakhogy míg az utóbbi az első to- 
használatig, a javaslat csak addig, amíg a véderdő vagy kopár
terület jövedelmet egyáltalán nem nyújt.

Az erdősítési anyag (csemeték) szolgáltatásánál viszont a 
tervezet liberálisabb, illetőleg bőkezűbb, mint az Alföld-fásí
tási törvény, mert 10 éven belül mindenkinek, azontúl már 
csak a „kedvezőtlen anyagi helyzetben levő“ birtokosoknak 
adja ingyen a csemetét s az ingyenes vasúti szállítás kedvez
ményét csak az utóbbiak részére biztosítja.

Vájjon hol lesz ennek a „kedvezőtlen anyagi helyzeti
nek a határa?

Annál lényegesebb ez a kérdés, mert a „kedvező anyagi 
helyzetben“ levő birtokos még a kopárfásítás érdekében má
sok birtokán végzendő munkálatok költségeit és az ebből folyó 
kártalanításokat is viselni köteles.

Az ilyen költségek viselését, előlegezését stb. az Országos 
Erdei Alapra hárítja a javaslat, enpek a megfelelő javadalma
zásáról azonban nem gondoskodik imperative.

Ezzel a segítséggel a kopár területeink hosszú évtizedek 
múlva sem alakulnak át erdővé.

Az 1926. évi hivatalos jelentés szerint az összeírt kopárok 
területe 46.229 kát. hold. Véleményem szerint ennél sokkal 
több, csakhogy a tényleges kopár-területek jó részét nem lehe
tett az erdőtörvény alapján az összeírásba bevonni.

Ebből a pótlások tényleg beerdősítendő hányadának be
tudásával be kell még ezután erdősíteni 33.264.65 kát. holdat.

Az 1924—1926. években átlag beerdősítettek évente 650 
kát. holdat.

Kereken 51 esztendő kell tehát az eddigi tempóban kopár 
területeink befásításához.

Lehet eddig várni?
Maga a kormányzat is belátta, hogy nem lehet s ennek a 

következményeképen — mint az E. L. is hozta— ez évben már 
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1,000.000 P'-t állított be erre a célra a jövő évi költ ség vetésbe.
Maga a hivatalos program tudtommal közzétéve nem lett 

s így a továbbiaknál csak az E. L. említett cikkében foglal
takra tárna szkodba tóm.

A tervezet hiányos ott, ahol a kamatmentesen előlegezendő 
költségek megtérítését már az erdősítést követő évtől kívánja 
megkezdeni.

Először is a terület még csak évtizedek múlva fog jöve
delmet hajtani.

Igaz ugyan, hogy a kopárok jó része ma semmi jövedel
met nem nyújt, de kérdés, milyen lesz az első erdő hozadéka 
s ezenkívül ezt a hozadékot az állam már egyéb közszolgálta
tással (adók stb.) is meg fogja terhelni.

Az Alföldön pedig a tulajdonos el fog esni a területek 
használatától hosszú időre. Mivel pedig ezeket a területeket 
üzemterv szerint kell kezelni, a felhalmozódó készletek rendes 
hozadéka aligha lesz nagyobb a területek mezőgazdaságilag 
elérhető jövedelménél. A közbeeső hasznokat tehát a birtokos 
elveszíti.

A kamatokról nem is beszélek.
Ezzel szemben az állam, illetőleg a közérdek állandóan 

élvezni fogja a beruházások hasznait.
Ha pénzügyileg állítom fel a mérleget, ezeket az előlegeket 

csak az első főhasználat idején lehet visszakövetelni s csak ott, 
és olyan mértékben, ahol és amilyen mértékben a terület a be- 
erdősítés következtében nagyobb jövedelmet nyújt, mint 
amennyit beerdösítetlen állapotban nyújtott.

S mi történik végül akkor, ha az erdősítés időközben elemi 
csapás, rovarkár vagy egyéb okok következtében elpusztul?

Összegezve tehát a felhozottakat, véleményem szerint az 
állam által kötelezöleg nyújtandó támogatás a következő 
volna:

1. A kijelölés és tervkészítés díjtalan elvégzése és a na
gyobb műszaki munkák költségeinek az állam által való 
viselése.

2. A szükséges erdősítési anyag (csemete, mag) díjtalan 
átengedése a munka színhelyéhez legközelebb eső vasútállo
máson.
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3. Az állami és egyéb adók, valamint az esetleges erdöke- 
zelési és őrzési járulékok elengedése az első főhasználat 
idejéig.

4. Az összes többi költségek kamatmentes előlegezése az
zal, hogy ezek csak az első főhasználat idejétől kezdődő részle
tekben térítendők vissza, de csak abban az esetben, ha az in
gatlan beerdősítve nagyobb jövedelmet nyújt, mint amilyent 
erdősítetlen állapotban nyújtott s a fizetendő törlesztési rész
let nem lehet nagyobb a jövedelemöbblet felénél. Amennyiben 
pedig az erdő időközben hibáján kívül elpusztul, az összes 
költségek elengedése.

5. A törvény keretében való kötelező gondoskodás arról, 
hogy az állami költségvetésbe e célra évről-évre megfelelő ösz- 
szeget állítsanak be.

Ami a végrehajtás módozatait, továbbá a községek és a 
szomszéd birtokosok hozzájárulását illeti, ezek annyira rész
letkérdések, hogy csak a részletes tárgyalás során lehet rájuk 
kitérni.

Kiemelendőnek tartom még itt, hogy végső eszköz gya
nánt úgy a tervezet, mint az Alföld-fásítási törvény is megen
gedik a kisajátítást s annak elrendelését itt is az adminiszt
ratív hatóság, a F. M. hatáskörébe utalják.

Itt újból rá kell mutatnunk arra, hogy a kopárok fásításá
nak, az alföldi erdők felépítésének problémáját az államrendé
szeti adminisztráció teljes átszervezése nélkül lehetetlen 
megoldani.

A mai keretek mellett lehetetlen ezt a terhes és sok körül
tekintést igénylő munkát is a már amúgyis túlterhelt tiszti 
személyzetre hárítani.

De a tiszti személyzetre háruló felvétel, tervezés és irá
nyítás kérdésén kívül meg kell oldani a gyakorlati tudást és 
megbízhatóságot igénylő munkavezetés kérdését is, mivel 
enélkiil a munka és költség jelentős része kárba fog veszni.

Ez pedig a műszaki segédszolgálat államosítása nélkül 
alig lehetséges.

Ezek után térjünk át az „Erdörendészetről“ szóló ötödik 
címre, mint amelyik a fentartás kérdésével a legszorosabb 
összefüggésben van.
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Az általános kérdések tárgyalásánál bennünket leginkább 
a címnek az I. fejezete érdekel, amelyek „Az erdörendészeti 
hatóságokról és a jogorvoslatokról“ szól s csupán a II. fejezet
nek a minősítésre vonatkozó rendelkezéseire kell még kitér
nünk, a többi kérdés a részletes tárgyalás sorára maradhat.

Az eddigi törvényes rendelkezésektől az I. fejezet lénye
gében csak annyiban tér el, hogy az erdörendészeti hatóságok 
közé már az új közigazgatási törvény alapján szervezendő já
rási bizottságokat is beállítja, másrészről némileg módosítja 
a F. M. részére fentartott intézkedések terjedelmét.

Végső fórum mindenütt a F. M. s csupán az erdők védel
mével és az erdei termékek szállításával kapcsolatos néhány 
kérdésben ad helyet a Közigazgatási bírósághoz intézendő 
panasznak.

Ez a része a rendelkezéseknek, az, amit nem tudok teljes 
megnyugvással elfogadni.

A tervezet maga is már sokkal mélyebb belenyúlást bizto
sít a magánjogba. Itt vannak a kisajátítás különféle esetei. De 
az üzemterv hatósági jóváhagyása is az újabb időkben olyan 
magyarázatot nyert, illetve oly módon került alkalmazásba, 
amely alkalmazás a korlátolt forgalmú ingatlanok használatát, 
jövedelmezőségét a jelenlegi használók rovására igen hátrá
nyosan befolyásolta.

Kétségtelen, hogy az intézkedések tervezőit és végrehaj
tóit tisztán a közérdekű cél vezette.

Az intézkedések azonban messze túl mentek azon a hatá
ron, amellyel a közérdeket meg lehetett volna védeni s amely 
mellett a jelenlegi birtokos anyagi érdekei is megfelelő méltá
nyos elbánásban részesültek volna.

Itt van például a vágásfordulóknak a legutolsó évtized
ben erőszakosan és túlzott mértékben történt felemelése. Vagy 
egyes fanemeknek és gazdálkodási módoknak indexre he
lyezése.

Voltak esetek, amikor a vágásfordulóknak majdnem a 
kétszeresre való felemelése az erdőbirtokos addigi nyers be
vételeit majdnem a felére, vagy még ennél is kevesebbre csök
kentette, anélkül, hogy ezzel kapcsolatban az állandó jellegű 
kiadások csak egy fillérrel is apadtak volna.
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Végeredményében tehát az erdő jövedelmezőségét rende- 
tileg ^3—V4 részre, sőt egyes estekben nullára szállította le a 
rendelkezés.

Pedig sem az erdőben fekvő tőkék konzerválása, sem a 
talaj és állomány védelme céljából nem volt feltétlen szükség 
ilyen beavatkozásra.

S ez a lehetőség mindaddig fennáll, amíg ezeknek a kér
déseknek a végleges eldöntése tisztán adminisztratív szerve
ken fordul meg.

Sőt a lehetőség még növekedni fog, ha a rendszeres 
gazdálkodási kényszert, amire pedig feltétlenül szükség van, 
az összes magán erdőkre kiterjesztjük.

Bár névleg a miniszter, tényleg az illető szakreferens 
vagy osztályvezeetö kezébe van így az egész erdőgazdaság 
sorsa letéve, mert hiszen igen jól tudjuk, hogy ezek az első’ 
rendű gazdasági kérdések, mint tisztán szakkérdések, majd
nem sohasem kerülnek a miniszter elé.

Ugyanez áll a kisajátítás kérdésére nézve is.
Kétségtelen, hogy erre a rendelkezésre, mint végső esz

közre, a tervezetben megszabott esetekben szükség lehet és 
szükség is lesz.

Tény az is, hogy a kisajátítás engedélyezése, illetőleg el
rendelése más esetekben (vasutak, utak építése, folyók szabá
lyozása, városrendezés, fontosabb középítkezések) is az admi
nisztratív hatóság hatáskörébe tartozik.

Csakhogy a tervezetben foglalt kisajátítások nagy része 
lényegesen eltér az említett egyéb kisajátításoktól.

Az egyéb kisajátításoknál a cél bizonyos műépítmé
nyek létesítése, ami az igénybevételt már természeténél fogva 
erősen korlátozza.

Maga az építkező is arra törekszik, hogy felesleges ki
sajátítással az építkezést ne drágítsa.

Az igénybevétel csak igen ritka esetben terjed ki az egész 
ingatlanra.

Az igénybevett részeket a kisajátítás után egészen más 
célra használják, mint eddigi rendeltetésük volt és pedig olyan 
célra, amelynek az eddigi tulajdonos birtokában meg nem fe
lelhet, vagy legalább is neki jövedelmet nem nyújthat.

4*
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Végül a kisajátító által a kisajátított területen emelendő 
létesítmények rendszerint sokszorosan nagyobb értéket kép
viselnek a kisajátított ingatlanok értékénél.

Az erdőtörvény-tervezetben tárgyalt és Alföld-fásítási 
törvényben foglalt kisajátítások közül ezek az előfeltételek 
csupán az erdei szállító eszközök és a kopárfásításnál felme
rülő egyes építmények létesítéséhez szükséges területekre vo
natkozólag állanak fenn.

A többi esetekben a kisajátítás legtöbbnyire vagy nagyobb 
területekre vagy az egész birtokra fog kiterjedni.

A kisajátított ingatlan rendeltetése, használati módja nem 
változik s ugyanannak a célnak megfelelhet az eredeti tulaj
donos kezén is. Az új tulajdonos által teljesítendő beruházá
sok csak igen ritkán közelítik meg a talaj értékét.

A kisajátítás célja legtöbbnyire kifejezetten a tulajdonos
változás, még pedig néha büntetés formájában s a tervezet 
értelmében az volna jogosult a kisajátítást elrendelni, aki a 
kisajátítás után az ingatlan használata és hasznai felett ren
delkezni fog.

Azt hiszem a tulajdonjogba ilyen mélyen való beavatko
zást nem lehet teljes megnyugvással adminisztratív, politikai 
fórumra bízni.

Véleményem szerint szükség lenne egy olyan, a bírói füg
getlenség minden kellékével felruházott fórumra, amely ezek
ben a kérdésekben a döntő szót kimondaná.

Mivel pedig a kérdések túlnyomó részének elbírálásához 
feltétlen szakértelemre van szükség, ennek a fórumnak vagy 
tisztán, vagy legalább olyan mértékben kellene szakemberek
ből állnia, hogy a döntés feltétlenül ezeknek a kezében legyen.

A birtokosok életbevágó kérdéseinek eldöntéséről lévén 
szó, annak sem látnám akadályát, hogy a személyzet fele a 
birtokosok által előterjesztett s megfelelő gyakorlati szolgála
tot felmutatni tudó szakemberek közül neveztessék ki.

A másik kérdés, amit innen tárgyalnunk kell, a szakértői 
erdőtiszti minősítés kérdése.

Az első kifogás, amit a tervezet rendelkezései ellen emelni 
lehet, hogy a magyar állampogárságot, amibe természetesen a 
megszállott területi illetőségűeket is be kell számítani, nem 
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írja elő az okleveles erdőmérnöki kellékek között. Módosításra 
szorul a főiskolai rendszer megváltoztatása folytán a képesí
tésre vonatkozó rendelkezés is (322. §).

A másik hiba — véleményem szerint az, hogy az erdőtiszti 
eskü letételét a nem kötött forgalmú birtokokon nem szakkép
zett egyének részére is lehetővé kívánja tenni.

Már a szakértői kezelés kérdésénél rámutattam arra, 
mennyivel inkább szükséges és indokolt itt a szakértő kezelés 
megkövetelése, mint más gazdasági ágaknál.

Vegyük még hozzá, hogy az eskü szövege szerint a tör
vények és rendeletek betartására s törvényellenes cselekedetek 
meggátlására is kötelezettséget vállal az erdőtiszt.

Már pedig a törvény által az erdőtiszti hatáskörbe utalt 
teendők jórésze feltétlen szakértelmet kíván s azok jórészét a 
mérnöki rendtartás a fentartot munkakörbe utalja.

Végül maga a tervezet is kiköti, hogy az illető a „felada
tának teljesítéséhez szükséges gyakorlati ismeretek birtoká
ban“ legyen.

Ki fogja ezt elbírálni?
Véleményem szerint a védelmi szolgálat ellátásánál meg 

lehet és meg kell adni a megfelelő kedvezményeket a magán
birtoknak, de a tiszti szolgálat kellékét képező eskü letételét 
másnak, mint teljes képesítésű magyar szakembernek megen
gedni nem lehet.

A másik hiánya itt a tervezetnek az, hogy a korlátolt for
galmú birtokokra vonatkozólag semminő rendelkezést nem tar
talmaz arra az esetre, ha a tulajdonos maga képesített erdő
mérnök. Már pedig bizonyos birtoknagyságon alul, ahol a 
teendőket egy erdőtiszt is elláthatja, azt hiszem, kifejezetten 
is biztosítani kell ezt a jogot a szakképzett birtokos részére.

Ezek után áttérhetünk „az erdei termékek szállításáról“ 
szóló harmadik cím tárgyalására.

A cím két fejezete külön-külön tárgyalja a szárazon és a 
vizen való szállítás feltételeit és módozatait.

Mindkét fejezet teljesen az 1879. évi XXXI. t.-c. idevágó 
és a gyakorlatban is bevált alapelvein épült fel s a módosítások 
majdnem mind olyanok, amelyeket maga a gyakorlati élet 
vetett fel és tett szükségessé.

4
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A vasutak, siklók, sodronykötélpályák létesítésére vonat
kozó és más törvényekben tárgyalt feltételeket és eljárásokat 
a tervezet nem érinti. ,

Itt csupán néhány fontos * változtatásról kell megemlé
kezni.

Az első, feltétlenül hiányt pótló rendelkezése a tervezetnek 
az, hogy az igénybevételi jogot a tulajdonképeni szállítási esz
közökhöz szükséges területen kívül az átrakodáshoz, tutajfú
ráshoz, kavics,- kö- és homoktermeléshez, felesleges anyagok 
lerakásához stb. szükséges területekre is kiterjeszti.

A 180. és 205. §-ok eme rendelkezéseinek szükséges és elő
nyös volta kétségtelen.

A másik az a rendelkezés, amelyik az engedélyeket — kár
talanítás mellett való használat esetén — 10 éves határidőhöz 
köti, míg 10 évet meghaladó használat esetén a kisajátítást írja 
elő és biztosítja

Ennek az előnyös volta is kétségtelen.
Egyáltalán nem szerencsés azonban a 172. §-ban tervezett 

módosítás, amelyik az átszállítás feltételéül az előző törvény
ben előírt jelentékenyen nagyobb költséggel való más irányú 
szállítás helyett azt a kitételt állítja be, hogy a szállító az erdei 
termékeket a kért engedély megadása nélkül „csak aránytala
nul csekély haszonnal szállíthatná el rendeltetési helyükre“ s 
a következő bekezdésben az aránytalanul csekély hasznot úgy 
írja körül: „ha az az engedély megadása esetében elérhető ha
szonnak felén alul marad“.

Ez a kikötés azt igazolja, hogy itt tisztára a vállalati ter
melés lebegett a tervező szemei előtt, ahol az „elérhető haszon 
fele“ az értéknek 10%-án rendszerint alul marad.

Ezzel szemben a házilag termelő erdőbirtokosnál a tőár 
lesz az elérhető haszon!

Lehet-e a termelő birtokost elütni az átszállítás jogától, ha 
egy magánbirtok vagy magánút használata nélkül a tőár felé
től elesik?

Bizonyára nem. Ez a rendelkezés tehát vagy törlendő, 
vagy módosítandó.

Ha már épen bizonyos határérték megállapítása sziiksé- 
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ges, ezt a szállítandó termék értékének néhány százalékában 
kellene megszabni.

Véleményem szerint azonban erre sincs szükség, mert 
csekély különbség esetén az eljárás hosszadalmas, költséges 
és kellemetlen volta fogja a szállítót a kérelem előterjesztésé
től visszatartani.

Az erdei kihágásokról szóló hatodik cím beosztása és ren
delkezései jelentékenyen eltérnek a régi törvényétől.

A kihágásoknak közigazgatási, illetőleg rendőri büntető
bírósági elbírálását fenntartja a javaslat s ezenkívül keresztül
vitte a tervező mindazokat a változtatásokat, amiket a rendőri 
büntető bíráskodásra vonatkozó időközben életbeléptetett tör
vényes intézkedések tettek szükségessé.

A kihágások értékhatárát az eddigi 60 koronáról 160 ko
ronára emelte fel.

Teljes részletességgel írja körül a javaslat azokat a körül
ményeket, amelyek a kihágást esetleg ezen az értékhatáron 
alul is lopásnak vagy bűntettnek minősítik. A büntető eljárást 
azonban ezekre az esetekre vonatkozólag természetszerűleg 
nem érintheti, mert hiszen ez az általános büntetőtörvény
könyvvel függ a legteljesebb mértékben össze.

Egyébként a változtatások túlnyomórészben részletkér
dések, amikkel az általános tárgyalás során nem lehet fog
lalkozni.

Ugyanez áll a VII. és Vili, címre, vagyis „Az erdészeti 
alapokról és letétekről“ szóló intézkedésekről, valamint a „Ve
gyes átmeneti rendelkezések, záróhatározatok“-ról szóló 
fejezetekre is.

Szándékosan hagytam legutoljára a negyedik címet, 
mert ennek „az erdőbirtokosságokról“ szóló rendelkezései 
csak igen kevés szervi összefüggésben állnak a tervezet többi 
részével.

A szervezkedésre vonatkozólag megismétli és némileg ki
egészíti az 1898. évi XIX. t.-c. idevágó rendelkezéseit, itt azon
ban lényegbeli eltérés nincs.

Sokkal fontosabb már a tervezetnek az a rendelkezése, 
amely a birtokosságot jogi személlyé minősíti s bizonyos ese- 
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tökben a közös vagyon állagával való rendelkezésre is fel
hatalmazza..

Kétségtelen, hogy erre a rendelkezésre szükség volt, mert 
nemcsak az eddigi jogbizonytalanságot szünteti meg, de moz
gékonyabbá, akció- és életképesebbé teszi a birtokosságot.

A minősített többség kikötése és a szigorított felügyelet 
pedig a jogos magánérdek védelmét is biztosítani látszanak.

Teljesen újak a tervezetnek azok az intézkedései, amelyek 
a birtokosságnak az erdőn kívül álló és az 1913. évi X. t.-c. (a 
legeltető társulatokról) hatálya alá nem tartozó ingó és ingat
lan vagyonát is bevonják a törvény hatálya alá, az eladandó 
arányrészekre az államnak, községnek és az erdöbirtokosság- 
nak elővételi jogot biztosítanak s végül az állami kezelésbe 
vett erdőknél a teljes vagyonfelügyeletet az erdészeti admi
nisztrációra. a többi birtokossági erdőiknél pedig az erdőren
dészeti hatóságra hárítják, erdörendészeti eljárásra utalva 
még a birtokossági alkalmazottak kötelességmulasztásának 
megtorlását is.

Kétségtelenül jóindulatú, közérdekű intézkedések; s tán a 
gyakorlati keresztülvitel is amellett szól, hogy az erdőbirto- 
kosságok összes ügyeit ugyanaz az egy fórum intézze; vélemé
nyem szerint azonban ezt a megterhelést az államerdészeti ad
minisztráció nem bírja ma el s működését a beavatkozásnak 
ez a módja nem fogja rokonszenvessé tenni.

A magam részéről a vagyonfelügyeleti dolgokat —, mint 
amelyek az erdőgazdasági érdekekkel sokkal kevésbé függnek 
össze—, szívesebben látnám tisztán a közigazgatási hatósá
gok kezében.

Túlmerevnek tartom a törvénynek azokat az intézkedé
seit, amelyekkel a termelt vagy termelendő anyagok eladásá
nak feltételeit és módozatait megköti. (1. 275. §.)

Véleményem szerint ezek a rendelkezések nemcsak hossza
dalmassá teszik az eljárást, de már termelt, romlandó anyagok 
eladásánál igen sokszor jelentős károkat is okozhatnak.

Végül igen súlyosnak tartom a 280. §. rendelkezését, ame
lyik a kivetett járulékokért a tagot személyesen teszi felelőssé 
s nemcsak az arányrészt terheli vele, mint dologi teherrel. 
(282. §.)
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Ennek a rendelkezésnek az alapján, mivel a 282. §. értel
mében a járulékokat közadók módjára kell behajtani, el fogják 
árverezni a birtokossági tag ingóit azért, hogy tehermentesen 
megmaradjon a közösségbeli arányrésze.

Mivel az ilyen nemfizetés rendszerint ugyanazoknál az 
egyéneknél szokott előfordulni, véleményem szerint célszerűbb 
volna az ilyeneknél mindjárt az arányrészt árverezni. így egy
részről lassan a község vagy a birtokosság kezére lehetne jut
tatni a legrenitensebb elemek arányrészeit, másrészről el le
hetne kerülni azt, hogy a közösségből kifolyólag felmerült tar
tozások fejében a részes fél egyéb vagyonát vonják végre
hajtás alá.

Ezt az eljárást annál is indokoltabbnak tartanám, mert 
hiszen az indokolás maga is elismeri, hogy a közös erdőben 
való részesség korántsem olyan vitális érdeke a kisembernek, 
mint pl. a legelőbirtokossági arányrész megtartása.

Az államnak ilyen közösségekbe való bevonulását egyál
talán nem tartom célszerűnek, mert ez megint csak arra ve
zetne, hogy az állam, mint részes tag képviseletében eljáró és 
gyakran fellebbező erdőgondnokot meggyűlöljék.

Egyébként a tervezet az 1913. évi X. t.-c.-nek sok intézke
dését veszi át.

Ezeknek, valamint a részleteknek a bírálatát teljesen 
azoknak a kartársaknak kívánom hagyni, akik a birtokossági 
adminisztráció terén megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkeznek.

Ezeket tartottam szükségesnek a törvénytervezet általá
nos tárgyalásához felhozni, mert a részletes rendelkezések kér
dése, ha a most tárgyalt elvek tekintetében megállapodás jött 
létre, már sokkal könnyebben lesz elintézhető.

Végül egy általános megjegyzést.
Az a rendkívül aprólékos részletesség, amivel a tervező 

minden félreértést vagy hiányosságot el akart kerülni, azt 
eredményezte, hogy a törvénybe kerültek be olyan intézkedé
sek is, amelyek teljesen a végrehajtási utasításba valók.

Bár ezeket a tervezetből már csak a törvény könnyebb ke
zelése céljából is ki kell hagyni, semmit sem vonnak le ezek a 
tervezőnek abból a nagy érdeméből, hogy a javaslattal egyút- 
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tál majdnem az egész végrehajtási utasítást is elkészítette.
Lehetetlennek tartom ezért a javaslat méltatását és bírála

tát úgy lezárni, hogy ne adózzunk a legnagyobb elismeréssel 
annak a határt nem ismerő ügybuzgalomnak, az odaadó mun
kásságnak, a lángoló szakmaszeretetnek, ami különösen az in
dokolásnak minden sorából kitűnik.

Mélyenszántó lángelméje minden kiválóságával, a szigorú 
kritikus éles érzékével vette bonckés alá eddigi törvénykezé
sünk hiányait s a köz önzetlen szolgálatában eltöltött hosszú, 
munkás életének értékes és gazdag tapasztalatain kívül az er
dők, a magyar erdők iránt érzett mélységes szeretettel iparko
dott az igen helyesen megállapított hibákat kiigazítani.

Hogy a javaslat intézkedései mai kívánalmainknak már 
nem felelnek meg, ennek okát egyrészt bizonyos magánjogi 
kérdések túlságosan aggódó kezelésében, másrészt az erdei le
geltetés túlzott értékelésében, végül azokban a mélyreható vál
tozásokban kell keresnünk, amelyeken azóta nemcsak a ma
gyar erdészet, de egész közgazdaságaink és törvénykezésünk 
is átment.

Ezért — szerény véleményem szerint — az Egyesület nem 
zárhatja le a javaslat tárgyalását úgy, hogy méltó emléket ne 
állítson azoknak az elévülhetetlen érdemeknek, amelyeket volt 
alelnöke ezzel az alapvető, az összes részleteket felölelő mun
kájával az új erdőtörvény előkészítése körül szerzett.

Végül rá kell még térnem a Bogyay Gyula és Mózs Ferenc 
tagtársaknak a törvénytervezettel kapcsolatos és nekem meg
küldött indítványaira is.

A Bogyay Gyula indítványának első pontja a törvény tár
gyalásba vételével elesik, mert hiszen alig képzelhető ma már 
eh hogy a törvény előkészítésébe a Miniszter Úr az egyesületet 
be ne vonná.

Az indítvány második pontja körülbelül azonos a Mózs 
Ferenc indítványával, amennyiben a nem szakértő, nem képe
sített és külföldi honos egyének alkalmazását kívánja lehetet
lenné tenni.

A kérdés véleményem szerint is igen fontos s a javaslat 
idevágó részeinek tárgyalásánál ezekre a kérdésekre részle
tesen kitértem.
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Végül a Bogyay-féle indítvány III. pontját kétfelé kell 
osztanom.

Az elkopárosodott területek kisajátítására a törvényterve
zet módot nyújt s ezt az általános tárgyalás keretébe be is 
vontam.

A külön balatoni erdőhivatal felállítása már szervezési 
részletkérdés, amivel a törvényben magában foglalkozni 
nem lehet.

Véleményem szerint is célszerű volna ezeket a kérdéseket 
a Balaton közvetlen környékén egységes irányítás alá fogni 
és semmi akadályát nem látom annak, hogy ebben az irányban 
az egyesület megfelelő időben külön felterjesztéssel éljen.

Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest. Felelős üzemvezető :• Győry Aladár.
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1. A megcsonkítás által okozott változások

8 Az erdő minősége
N

Teriü 1 e t
El- I Meg

veszett maradt
Arányszám az összes 

erdőterülethez

Jegyzet1917-ben 1926-ban az 1917. évi 
területből 1917-ben 1926-ban

CC A O Kataszteri hold °/o o/o

1 Véderdő _ ........... _ _ __  _  _  _ ___
I. '

568.834’1

r alajminő
20.189-9

s é g s
96-5

i z er i n t :
1-03-5 4’4

2 Futóhomokon álló erdő _ ________ 210.206’4 182.954’9 13- 87’0 1-6 9-0
3 Feltétlen erdötalajon álló erdő ’ _.................._ ... 10,468.342-0 1,219.646-9 88-3 117 81-4 59-9
4 Nem feltétlen erdőtalajon álló erdő _ __ __  . _ 1,610.755'6 613.789-1 61-9 38-1 12-6 30-1

II. F a n e m e k s z e r í n t :
5 Tölgyerdő _  _ _ _____ _ __ ___ _ . 3,384.491-1 1,045.874'2 69-1 30-9 26-3 51-3
6 Bükk- és más lomberdő __ ___ __ ___ . 6,370.222-2 896.197-5 85-9 141 49'6 44-0
7 Fenyőerdő .__ ___ ___ __ ___ .... ___ _  ___ 3,103.624'8 94.509-1 97-0 3-0 24-1 4-7

III. Tulajdonjogi minő ség szeri n t :
8 Állami erdő ._ _ ... __ ... _ . ___ ___ 2,052.610-2 84.761-0 95'8 4'2 15-9 4'2
9 Törvényhatósági és városi erdő ___ _ _  _ _ 802.937-4 94.827-2 88-2 11-8 6’2 4’7

10 Községi erdő ._ _ _  _ __ ___ ._ 1,362.509-7 17.354-6 98’7 1-3 10-5 0-9
11 Egyházi testületek és személyek erdeje.— _  „ 834.230'4 272.615-1 67-3 32-7 6’5 13-3
12 Közalapítványi erdő _ _ __. ... . ___ _ _ ... 142.394-4 38.580’2 72-9 27’1 113 1-9
13 Magánalapítványi erdő _ __ 9.461-4 íoo-o 0-07
14 Hitbizományi erdő ... _  _  _ _ ... 949.723-7 297.402-1 687 31-3 7-5 14-6
15 A volt úrbéreseknek a 17. § alá tartozó erdei 1,243.858-4 158.539-1 87-3 127 9’7 7’8
16 A 17. § alá tartozó részvény társulati erdő ... _____ 215.350-9 18.225-0 915 8-5 1'7 0'9
17 Közbirtokossági erdő . . _ 582.477-4 : 23.739'5 95-9 41 4’5 11

17. § alá tartozó erdők összesen... .  . ...  . 8,195.553-9 1,006.043.8 87-7 12-3 63'7 49-4
18 A volt úrbéreseknek a 17. § alá nem tartozó erdei 114.771-8 34-201-1 70-2 29’8 0-9 1-7
19 Részvénytársulatoknak a 17. § alá nem tartozó erdei 22.145-4 5-120’7 76’8 23-2 0-17 0-25
20 Magánerdő . ___ ._ 4,525.867-0j 991.215-2 78-1 21-9 35-23 48’65

A 17. § alá nem tartozó erdők összesen   4,662.784-2 . 1.030.537-0 77-9 22-1 36-3 50-6

IV. Szak értő erdőtiszti kezelés szempontjából:
21 Állami erdőtisztek kezelése alatt _  ___ ___ 5,792.815-9 392.195-9 93'2 6-8 45-1 19-3
22 Okleveles magánerdőtisztek kezelése alatt _  _ 2,508.537-5 651.484-4 74-0 26-0 19’5 32-0
23 Okleveles erdőtiszt tartására nem kötelezve _  _ 4,556.984-7 992.900-5 78’2 21-8 35’4 48'7
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2. 1926. évi adatok országrészenkint és törvényhatóságonkint.

Törvényhatóság
neve

Összes 
terület

E r d Ő A feltétlen erdőtalajon álló erdőből, 
véderdőből és iutóhomoki erdőből

A nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdőből

Jegyzetterülete

ar
án

ya
 az

 
ös

sz
es

 te


rü
le

th
ez

a 17. § alá tar
tozó

szabad 
rendelkezésű

feltétlen erdő- , 
talajon véderdő 

és futóhomok ,
nem feltétlen 

erdőtalajon
17. § alá tar

tozik
szabad 

rendelkezésű
17. § alá tar

tozik
szabad 

rendelkezésű

területe arány
száma területe arány

száma terület arány
szám terület arány

szám terület
. 1arany

szám terület arány
szám terület arány

szám terület arány
szám

kát. íold o/o kát. hold °/o kát. hold % kát. hold ó/o kát. hold o/o kát. hold o/o kát. hold 0/0 kát. hold O/o kát. hold o/o

Baranya vm. ■_ . _ . __ 685.826*6 101.428’2 14’8 79.033-4 77-9

I. D u

22.394-8

n

22-1

á n t í

73.617’0

1

72-6

i d o

27.811’2

m b

27*4

v i d

61.195-0

é I

60’3

k :

12.422-0 12’2 17.838’4 17’6 9.972'8 9'9
Pécs thjv. _ . __ ... ___ _ _ 12.285-7 4.214’6 34*3 4.181-8 99’2 32-8 o-ö 4.214'6 íoo-o — — 4.181-8 99’2 32-8 0*8 0’0 — 00
Fejér vm. _ . _ ___ ... 696.525-8 57.556’7 8’3 21.248-8 36’9 36.307’9 63’1 40.935’1 71-1 16.621-6 28’9 16.504’2 28’7 24.430-9 42’4 4.744’6 8’2 11.877’0 20-7
Székesfehérvár thjv. ___ ___ 20.838'8 — o-o — 0’0 — 0’0 — o-o — o-o — o-o — 0’0 — 0’0 — o-o
Győr, Moson és Pozsony vm. ___ 403.242-2 31.272’9 7’7 15.758-1 50-4 15.514’8 49’6 16.314-3 52’2 14.958-6 47-8 8.029’8 257 8.284-5 26’5 7.728’3 24’7 7.230'3 23-1
Győr thjv. . _ ______ ___ 9-463-7 138-1 1-5 1373 99’4 0-8 0’6 0’6 0-4 137’5 99’6 — — 0-6 0’4 137’3 99’4 0’2 0’2
Komárom és Esztergom vm. 344.210-5 73.206’0 21-3 58.180-0 79’5 15.026-0 20’5 66.568-0 90’9 6.618’0 9’1 54.890-9 75’0 11.697’1 15’9 3.289’1 4’5 3.328’9 4-6
Somogy vm. ___ ___ _._ 1,163.327’6 202.852-9 17-4 92.020*7 45’4 110.832-2 54’6 71.367-9 35’2 131.485-0 64’8 35.531’3 17’5 35.836’6 177 56.489’4 27’9 74.995’6 36’9
Sopron vm. __ ... ___ ___ 312.330-2 33.135’1 10-6 21.322’5 64’3 11.812’6 35-7 13.942-1 42’1 19.193’0 57’9 9.519’4 28-7 4.422-7 13-4 11.803’1 35’6 7.389’9 22‘3
Sopron thjv. _ .1. ___ ... 22.515-7 9.788’0 43*5 9.786’5 99’8 1-5 0’2 8.831'7 90’2 956’3 9‘8 8.831’7 90’2 — 0’0 954’8 9’6 1’5 0-2
Tolna vm. ... . _ ... ___ 616.281'0 49.845-5 8-1 30.649’8 61’5 19.195-7 38’5 39.205’3 78’6 10.640-2 21-4 22.591’4 45’3 16.613-9 33’3 8.058-4 16’2 2.581.8 5’2
Vas vm. ... 570.368'6 130.308’2 22-8 31.640’2 24’3 98.668-0 75’7 42.154’2 32’3 88.154-0 67-7 13.850’7 10’6 28.303’5 21’7 17.789’5 13’7 70.364’5 54’0
Veszprém vm___... ... 688.315-0 144.017-5 20-9 84.127’5 58’4 59.890-0 41’6 118.653’1 82’4 25.364’4 17-6 69.857’9 ! 48’5 48.795-2 33-9 14.269’6 9’9 11.094-8 7-7
Zala vm. ... ... . _ __ ... 844.748’6 218.640-1 25’9 122.216’1 55’9 96.424-0 44’1 93.463-1 42’7 125.177 0 57’3 61.957’0 J 28-3 31.506-1 14’4 60.259’1 27’6 64.917-9 29-7

Összesen 6,395.280*0 1,056.403’8 16-5 570.302’7 54’0 486.101'1 46’0 589.287’0 55-8 467.116’8 44’2 366.941-1 34-7 222.345*9 21'1 203.361’6 19’3 263.755’2 24-9

Bács-Bodrog vm. (Szabadka 
thjv.-sal együtt)_________ 290.339-3 15.743-5 5’4 7.535’9 47’9 8.207-6 52’1

II.

13.301’0

A

84’5

1 f ö 1

2.442-5

d:

15-5 6.740’1 42’8 6.560-9 41’7 795’8 5-1 1.6467 10-7
Baja thjv. ___ ___ ... ___ 15.052-2 158-9 1-0 13’7 8’6 145’2 91’4 158-9 100’0 — 0’0 13-7 8’6 145-2 91’4 — 0’0 — o-o
Békés vm. _ ... 639.623’9 9.418-2 T5 1.506’8 16’0 7.911-4 84’0 — o-o 9.418’2 100-0 — o-o — 0’0 1.506-8 16-0 7.911-4 84-0
Bihar vm. _ ... ___ ___ 481.490-9 8.782’6 1-8 3.372’2 38’4 5.410-4 61’6 2.685’4 30-6 6.097’2 69-4 2.384-9 27-2 300’5 3-4 987-3 11’2 5.109’9 58’2
Csanád, Arad és Torontál vm. 348.337’6 2.647’3 0-8 1.488’4 56’2 1.158-9 43’8 576-0 21’7 2.071-3 78-3 84-5 3-4 491-5 18’3 1.403-9 52’8 667-4 25’5
Csongrád vm. __. ___ ___ ___ 327.570'0 9.763’9 3-0 .5.41,1’9 55’4 4.352-0 44’6 8.462’5 86’7 1.301-4 ! 13-3 5.411-9 55’4 3.050-6 31’3 — 0’0 1.301-4 13-3
Hódmezővásárhely thjv. ___ 132.258’3 1311 0’1 — 0’0 13P1 100’0 131-1 íoo-o — o-o — o-o 131’1 100’0 — 0’0 o-o
Szeged thjv. ... _. _. 141.775-8 7.748’7 5’5 7.282’9 94’0 465-8 6’0 7.7487 íoo-o — o-o 7.282-9 94-0 465-8 6’0 — 0’0 o-o
Hajdú vm. ___ ___ ___ ___ 414.624’9 12.408-1 3-0 9.268’1 74-7 3.140-0 25’3 4.653-1 37’5 7.755’0 62’5 4.192’5 33‘8 460-6 3’7 5.075’6 40’9 2.679’4 21’6
Debrecen thjv. _ __ 166.284’7 18.276-2 11'0 18.096’9 99’0 179-3 1’0 71-7 0-4 18.204’5 ! 99*6 717 0’4 — 0’0 18.025’2 98’6 179-3 1-0
Jász-Nagykún-Szolnok vm. 913.877-0 4.930-0 0-5 619’8 12-6 4.310-2 87’4 3.956-5 80’3 973'5 19-7 213’3 4’4 3.743’2 75’9 406’5 8’2 567’0 11’5
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. 2,090.345-4 228.301-3 10-9 95.799’9 42.) 132.501-4 58’0 201.980-8 88’5 26.320’5 11-5 78.393’9 34’3 123.586-9 54’2 17.406’0 7'7 8.914-5 3-8
Budapest szkfv. __ ... ___ 33.682’3 3.192-5 9’5 2.683’9 84.1 508-6 15’9 3.192’5 íoo-o — o-o 2.683’9 84-1 508 6 15’9 — 0’0 — o-o
Kecskemét thjv. ... ._. .__ 163.236-8 18.754-7 11-5 14.685’5 78’3 4.069-2 21’7 18.493-5 98’6 261-2 1-4 14.424’3 76’9 4.069-2 21’7 261’2 1’4 o-o
Szabolcs és Ung vm___ ___ 796.443’3 38.225-9 4’8 9.586’6 25-1 28.639-3 74’9 11.394-9 29-8 26.831-0 70’2 2.239’8 5-9 9.155-1 23’9 7.346’8 19-2 19.484’2 51-0
Szatmár és Bereg vm. __ 373.268-8 17.500-8 4-7 5.634’5 32’2 11.866’3 67’8 10.97P2 62’7 6.529’6 37-3 3.411’2 19-5 7.560-0 43’2 2.223-3 12’7 4.306’3 24'6

Összesen . 7,328.211’2 395.983’7 5'4 182.987’0 46’2 212.996'7 53’8 287.777’8 72-7 108.205-9 27’3 127.548-6 32’2 160.229’2 40-5 55.438-4 14-0| 52.767’5 | 13'3

Abauj-Torna vm.   __.  289.727’6 90.184-7 31-1 31.562’1 35-0

III.

58.622’6

É s
65’0

s z a li
66.529’0

L Í

| 73-8

dóm
| 23.655-7

b t
26’2

z i d é
26.486’7

k:
28-3 ! 40.042’3 45'5 5.075’4 6’7 18.580-3 19-5

Borsod és Gömör-Kishont vm. 678.999’1 183.748-0 27-1 80.089-0 436 103.659-0 56’4 178.674-4 i 97’2 5.073’6 2’8 78.102-1 42-5 Í00.572-3 54’7 1.986’9 1’1 3.086-7 1’7
Miskolc thjv. _______ 9.282’9 — o-o — o-o — 0’0 — o-o 0’0 — o-o — 0’0 — o-o — 0’0
Heves vm. ___ ... ___ ... 652.130’3 116.530-6 17-9 65.486-0 56’2 51.044-6 43’8 116.101-8 99-6 428-8 0’4 65.372*6 561 50.729'2 43’5 113’4 0’1 315’4 0-3
Nógrád és Hont vm. ___ __ ___ 493.578’5 143.195’5 29’0 64.061-5 44-7 79.134-0 55’3 141.227’5 98’6 1.968’0 1-4 63.811-5 44’5 77.416’0 54’1 250’0 0’2 1.718*0 1’2
Zemplén vm. _ ___ _ 306.644’3 50.534-5 16’5 11.555’5 22’9 38.979-0 77-1 43.194’2 85*5 7.340-3 14’5 9.550-2 18'9 33.644’0 66’6 2.005’3 40 5.335’0 10’5

Összesen ___ 2,430.362’7 584.193-3 24-0 252.754’1 43’3| 331.439’2 56’7 545.726-9 | 93'4 38.466'4 6’6 243.323*1 41’6 302.403-8 51’8 9.431’0 1’7 | 29.035-4 4’9

Dunántúli dombvidék 6,395.280'0 1.056.403-81 16’5 570.302’7 54-0 486.101’1 46’0

Ö
589.287-01

s s z
55’8

estté
467.116’8

S!

44’2 366.941-1 347 222.345-9 211 203.361’6 19’31 263.755’2 • 24'9
Alföld ____________________ 7,328.211’2 395.983’7 5-4 182.987-0 46’2 212.996’7 53’8 287.777’8 72’7 108.205 9 27'3 127.548-6 32*2 160.229-2 40-5 55.438’4 14’0 52.767-5 13-3
Északi dombvidék ___ ___ 2,430.362’7 584.193'3 24’0 252.754’1 43’3 331.439’2 56’7 545.726’9 93-4 38.466'4! 6’6 243.323’1 41-6 302.403’8 51’8 9.431-0 1’7 29.035’4 4-9
Csonka-Magyarország összesen 16,153.853’9 2,036.580’8 12-6 1,006.043’8 49’4 1,030.537'0 50’6 1,422.791’7 69’9 613.789’1 30-1 737.812’8 36'2 684.978’9 33’7 268.231'0 13-2 345.558-1 16-9
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ELSŐ CÍM.

Az erdők fenntartása.

I. Fejezet.

Az erdők meghatározása és nyilvántartása.

1. §•

Ennek a törvénynek az alkalmazásánál erdőnek kell tekinteni:
1. a földadóka taszterben s az erdők törzskönyvében erdőként 

nyilvántartott földterületeket azok kivételével, amelyek az erdőgaz
dasági művelés alól törvényes rendelkezések megsértése nélkül ki
vonattak, vagy ezentúl kivonatnak;

2. mindazokat a földterületeket, amelyek az erdőgazdasági mű
velés alól hatósági engedéllyel kivont erdőterületek pótlásául más 
művelési ágakhoz tartozó földrészletekből beerdősítésre hatóságilag 
kijelöltettek, vagy ezentúl kijelöltetnek;

3. a földadókataszterben nem erdőként nyilvántartott földrész
letekből e törvény negyedik címében foglalt rendelkezések alapján 
beerdősítésre kötelezett területeket;

4. az 1913. évi X. t.-c. 1. és 2. szakaszaiban felsorolt osztatlan 
közös legelőterületeknek azokat a részeit, amelyeket erdőjellegű fa
állomány borít, vagy amelyekre nézve a beerdősítési és erdőfenntar
tási kötelezettség az © törvény negyedik címében foglalt rendelke
zések alapján hatóságilag elrendeltetett;

5. az előbbi 1—4. pontok alá nem sorolható mindazokat a föld
részleteket, amelyeket erdőjellegű faállomány borít, ideértve a folyó
vizek, patakok, csatornák mentén és a töltések közé fogott vizek hul
lámterében a partok, a töltések és a meder védelméül szolgáló fa- és 
bokorcsoportokkal benőtt területrészeket is.

2. §.

Nem vonhatók a törvény rendelkezése alá belsőségek, közterüle
tek, díszkertek, kegyeleti helyek, útmenti, birtokba tármenti és tanya
udvari fasorok és facsoportok, az 1923. XIX. t.-c. alapján létesített 
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gazdasági fásítások, továbbá az olyan erdőtelepítésre vagy ibeerdő- 
sítésre egyébként nem kötelezett földrészletek, amelyeken a földtu
lajdonos a törvény életbelépése után kizárólag vad tenyésztési célo
kat szolgáló csendereseket létesít.

3. §.

Minden olyan kérdésben, hogy valamely földterület ennek a 
törvénynek a rendelkezése alá esik-e, végérvényesen a földmívelés- 
ügyi miniszter dönt.

4. §.

Ha valamely erdőterületet a törvény életbelépése előtt a törvé
nyes rendelkezések megsértésével kiirtottak, az erdőrendészeti ható
ság a tulajdonost a kiirtott terület újra erdőgazdasági művelés alá 
helyezésére, esetleg ugyanolyan erdőgazdasági értékű más terület 
erdő gazdasági művelés alá vételére kötelezheti.

5. §.

Az úrbéri birtokrendezés alkalmával1 a volt úrbéreseknek erdő- 
és legelőililetőség fejében kiadott s a törvény életbelépésekor még el 
nem különített, közösen használt erdők az elkülönítési végrehajtásáig 
teljes egészükben ennek a törvénynek a rendelkezése alá esnek. Az 
elkülönítés után azonban a törvény hatálya csak az erdőilletőségül 
kihasított területre, továbbá a legelőilletőségül kihasított területnek 
az 1. §. 3. és 4. pontjai alá sorozható részeire terjed ki.

6. §.

Véderdőknek kell kijelölni mindazokat az erdőket:
1. amelyek kő- vagy hógörgetegek, földomlások, talajcsúszások 

vagy vízmosások keletkezésének és továbbterjedésének megakadályo
zására szolgálnak továbbá:

2. amelyeknek elpusztulása az alantabb fekvő, vagy szomszédos 
területek termőképességét, források vízbőségét, lakóházak, gazdasági 
épületek, ipartelepek, közutak, közforgalmú vasutak, közhasználatra 
szolgáló művek, hidak és egyéb műtárgyak biztonságát veszélyez
tetné; avagy szélvészek rombolásának vagy futóhomok terjedésnek 
nyitna utat és végül:

3. amelyek tavak, folyóvizek, patakok és csatornák mentén a 
partszakadások meggátlására, töltések közé fogott vizek hullám
terében pedig a védtöltéseknek a hullámverés és a jégzajlás károsí
tásaitól való megvédésére szolgálnak.

Ezekben az erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy védelmi hiva
tásuknak is állandóan megfeleljenek.
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7. §.

A véderdőket — ha kijelölésük a törvény életbelépése előtt még 
nem történt meg r— a tulajdonos meghallgatásával a m. kir. erdő
igazgatóság hivatalból jelöli ki.

8.
Minden erdőtulajdonos köteles erdejének — úgy a mások ingat

lanaival, mint a másnemű művelési ághoz tartozó saját ingatlanai
val érintkező — határait a törvény életbelépésétől számított két év 
alatt tartós jelekkel megjelölni.

A véderdővé kijelölt részeket a kijelölésre vonatkozó határo
zat közlésétől számított 6 hónap alatt a határvonal szembeötlő pont
jain „Véderdő” felírású táblákkal külön is meg kell jelölni.

A határjeleket és táblákat kifogástalan állapotban állandóan 
fenn kell tartani.

A birtokhatárjelek felállítása, kijavítása és megújítása körül 
felimerülő vitás kérdések elintézésénél az 1894:XII. t.-c. rendelkezései 
szerint kell eljárni.

9. §.

Az erdőket az erdők törzskönyvében nyilván kell tartani.
Az erdőtulajdonosok, valamint a közigazgatási és telekkönyvi 

hatóságok, a bíróságok és az állami hivatalok kötelesek a nyilván
tartáshoz szükséges adatokat a m. kir. erdőigazgatóságoknak, illetve 
azok közegeinek rendelkezésére bocsátani.

A nyilvántartás szabályait a földmívelésügyi miniszter rendelet
tel állapítja meg.

Az erdők törzskönyve közokirat, amelynek bárminemű megha
misítása a büntetőtörvénykönyv rendelkezése alá esik.

10. !§.

Az erdőkre vonatkozó tulaj dón jogi változásokról köteles a telek
könyvi hatóság a telekkönyvi feljegyzéssel egyidőben az illetékes 
m. kir. erdőigazgatóságot is értesíteni.

11.
A földadókataszterben az erdőmívelési ág alá tartozó földrész

letek között az erdők törzskönyvének végleges összeállítása után már 
csak azokat a földrészleteket szabad nyilvántartani, amelyek az erdők 
törzskönyvében is mint erdők vannak nyilvántartva. Ehhezképest az 
erdőtörzskönyv végleges összeállítása után a földadókatasztert az 
erdőtörzskönyv alapján ki kell igazítani, a kiigazítás megtörténte 
után pedig a földadókatasztert és az erdők törzskönyvét öt évenkint 
egyeztetni kell.
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12. §.

A földadókataszterben erdőként nyilvántartott földrészleteket a 
pénzügyi hatóság más művelési ágba csak abban az esetben írhatja 
át, ha a földrészlet az erdőtörzskönyvből már töröltetett; ha pedig 
valamely földrészletet a pénzügyi hatóság a földadókataszterben más 
mívelési ágiból az erdómívelési ágba ír át, erről az adatok közlésével 
az illetékes m. kir. erdőigazgatóságot azonnal értesíteni köteles.

A m. kir. erdőigazgatóság az .erdőtörzs'könyv kiigazításáról 
mindlen egyes esetben köteles a pénzügyi hatóságot a földadókatasz
ter megfelelő kiigazítása végett értesíteni.

II. Fejezet.

Az erdőgazdálkodás általános szabályai.

13. §.

Minden erdőterületen erdőalkotásra alkalmas fafajokból álló 
faállományt kell az erdőgazdaság céljának megfelelő sűrűségben 
állandóan fenntartani, a gazdálkodást pedig az országos erdőgazda
sági érdekeknek, az erdő terjedelmének, állapotának, rendeltetésének 
és a tulajdonos szükségleteinek figyelembevételével úgy kell szabá
lyozni, hogy a fahasználatok tartamossága lehetőleg biztosíttassék, 
a talaj termőereje állandóan fenntartassék, sőt fokoztassék, továbbá, 
hogy a faállományok kellő ápolásban és védelemben részesíttessenek.

14. §.

Az 1. §. 4. pontjában felsorolt területeket leg elő gazdaságra lehet 
berendezni. Ebben az esetben a legeltetést kell a gazdálkodás főcél
jául tekinteni, s a faállományt csak a talaj megóvásához, valamint 
a legelő megjavításához és karbantartásához szükséges sűrűségben 
és eloszlással kell fenntartani.

15. §.

Állatok legeltetése (makkoltatása) véderdőben tilos, másféle 
erdőterületen pedig csak olyan mértékben gyakorolható, amelynél 
sem a talaj termőereje és szilárdsága, sem a faállomány épsége, sem 
pedig a természetes felújulás vagy az erdősítés sikere veszélyez
tetve nincs.

Tilos a legeltetés minden olyan be nem kerített területen is, mely 
a legeltetési tilalom alá eső területek közé úgy van beékelve, hogy a 
rajta legelő állatok károsításától a szomszédos tilalmas területeket 
nem lehet megvédeni.

Ha az erdőfenntartási érdekek úgy kívánják, az erdőrendészeti 
hatóság az erdei legeltetést szigorúbb korlátozások közé is szorít
hatja, sőt egyes állatfajokat a legeltetésből teljesen kizárhat.
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A legeltetés ellen tilalmazott területeket szembetűnő tilalmi je
lekkel meg kell jelölni és a jelieket épségben kell tartani.

16.

A fa tuskóinak és gyökereinek kiszedése, a fának gyökerestől 
való döntése, továbbá zöldgally vágás és alomszedés véderdőben tilos; 
másféle erdőkben pedig csak a hatóságilag jóváhagyott üzemterv 
rendelkezései szerint gyakorolható.

17. §.

Erdőben kőbányát, kavics-, homok-, agyag- vagy egyéb bányát, 
kutatóaknát, fúrólyukat csak a földmívelésügyi miniszter engedélyé
vel, az engedélyben megjelölt helyen, terjedelemben és módon szabad 
nyitni és üzemben tartani.

A bányászás vagy a kutatás befejezése után az erdőtulajdonos 
köteles a területet beerdősíteni.

18. §•
Mesterséges erdősítés alá kerülő területek beerdősítése mező

gazdasági használattal kapcsolatosan is végezhető, a mezőgazdasági 
használat tartamát azonban a m. kir. erdőigazgatóság állapítja meg.

19. §.

A földmívelésügyi miniszter megengedheti, hogy az erdőtulaj
donos erdőgazdasági üzemi, szállítási és egyéb berendezések céljaira, 
továbbá a saját részére, vagy a személyzete részére szükséges illet
ményföldek, lakóházaik, hozzátartozó kertek céljaira, vagy vadtenyész
tési célokra az erdőterületből megfelelő területrészeiket kihasítson. 
Az ilyen területeket, nemkülönben azokat is, amelyek az előbb emlí
tett célokra már a törvény életbelépése előtt engedélyeztettek, az 
erdőhöz tartozóknak kell tekinteni, amelyek minden vonatkozásiban 
ennek a törvénynek a rendelkezései alá esnek s rendeltetésük meg
szűnésével, úgyszintén akkor is, ha azok az engedélyezett célra nem 
használtatnak, avagy az engedélyezett célra való használásuk a talaj 
termőerejének megóvása szempontjából aggályos, újból be kell er
dősíteni és erdőgazdasági művelés alá kell venni.

20. §.

A földmívelésügyi miniszter különösen megokolt esetben a tör
vény hatálya alá eső erdőterületnek az erdőgazdasági művelés alól 
való végleges kivonását is megengedheti, ha a tulajdonos ahelyett 
ugyanolyan erdőgazdasági értékű más területet helyez egyidejűleg 
erdőgazdasági mívelés alá. A kibocsátott terület faállományát csak 
akkor szabad kiirtani, ha a kiirtásra engedélyezett erdő pótlására 
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szolgáló csereterüket teljes sikerrel már beerdősíttetett; a kibocsá
tott területet az erdők törzskönyvéből pedig csak akkor szabad tö
rülni, ha a csereterület már teljes egészében eredményesen be
erdősíttetett.

Az erdőnek az erdőgazdasági mívelés alól való végleges kivoná
sát területpótlás kötelezettsége nélkül is meg lehet engedni olyan 
esetben, ha a területre közérdekű célra, vagy «gazdasági épületek, 
lakóházak, ipartelepek vagy házhelyek létesítése céljából van szükség.

III. Fejezet.

Az 'erdők védel/mezése.

21. §.

Minden erdőtulajdonos köteles erdejét emberek, állatok, élős
ködő- és gyomnövények károsításaitól, továbbá elemi csapások pusz
tításaitól is tőle telhetőén óvni és védelmezni.

Nem gyakorolhat, nem rendelhet el és nem tűrhet az erdőtulaj
donos erdejében olyan műveletet, amely az erdő termőtalajának le
mosását idézhetné elő, vagy talajcsúszást, kőgörgeteg- vagy vízmo
sáskeletkezést, vagy homokfúvást okozhatna, avagy az erdő termé
szetes felúj ulásának vagy az erdősítéseknek sikerét veszélyeztethetné.

22. >§.

Az erdő vadállományának oly mérvű elszaporodása esetén, amely 
az erdő épségbentartását veszélyezteti, az erdőrendészeti hatóság az 
erdőtulajdonost, vagy a vadászati jog bérlőjét a vadállomány meg
felelő apasztására kötelezheti, sőt <a felújítások és az erdősítések si
kerének biztosítására, valamint a fiatalosok védelme érdekében meg
felelő intézkedéseket is rendelhet el.

23. §.

Az erdőgazdaságilag hasznos állatok pusztítása szigorúan tilos. 
A védelem alá helyezett állatok jegyzékét a földmívelésügyi minisz
ter állapítja meg.

Ez a rendelkezés nem terjed ki azokra az állatokra, amelyekre 
nézve a vadászati törvény másként rendelkezik.

24. §.

Káros rovarok és betegségokozó, élősködő gombák fellépésének 
és elterjedésének megakadályozására az elsőfokú erdőrendészeti ha
tóság, a m. kir. erdő igazgatóság meghallgatásával, vagy javaslatára 
megfelelő intézkedéseket tehet, de ha nagyobb költségekkel járó 
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munkálatokat vagy faállománytarolást szándékozik elrendelni, ehhez 
a földmívelésügyi miniszter hozzájárulását ki kell kérnie.

Ha az erdőrendészeti hatóság az előbbi bekezdés alapján több 
tulajdonos területére kiterjedő intézkedéseket tesz, a saját területére 
vonatkozóan mindenik tulajdonos köteles azokat végrehajtani.

25. §.

Ha rovarok, vagy élősdi növények károsítása esetén nagyobb 
veszély elhárításáról kell gondoskodni, az erdőrendészeti hatóság ál
tal elrendelt védekezési és irtási munkálatok vezetésével a m. kir. 
erdőigazgatóságot kell megbízni.

A munkálatokhoz szükséges kézi- és igásmunkaerőt a területileg 
érdekelt községek kötelesek az erdőigazgatóság rendelkezésére 
bocsátani.

Ilyen esetekben az erdőigazgatóság jogosult a községi köz
munkaerőt is a községi közmunkatartozás megváltásánál alkalmazott 
munkabérek mellett igénybe venni. A munkálatok költségeit az állam 
előlegezi.

26. §.

Az elrendelt munkálatok költségeit a megvédett érdekek ará
nyában mindazok az erdőtulajdonosok közösen viselik, akiknek erde
jében a káros rovarok és élősködő gombák felléptek, s akiknek erde
jére nézve az erdőrendészeti hatóság megállapítása szerint a káros 
rovarok és élősködő gombák fellépésének veszedelme a teljesített 
védekezési és irtási munkálatok által elháríttatott.

A munkálatok befejezésével az erdőrendészeti hatóság a felme
rült költségeket a m. kir. erdőigazgatóság előmunkálatai alapján az 
erdőtulajdonosokra az első bekezdésben említett arányban kiveti s 
gondoskodik azok behajtásáról.

• 27. §.

Káros rovarok és élősködő gombák irtásának elősegítésére a 
földmívelésügyi miniszter indokolt esetekben az erdőtulajdonosok
nak az Országos Erdei Alapból államsegélyt engedélyezhet.

28. §.

Ha az erdőtulajdonos a 24. §. alapján elrendelt munkálatokat 
a kitűzött időre nem teljesíti, az erdőrendészeti hatóság elrendelheti, 
hogy a munkálatokat az erdőtulajdonos költségére állami előleggel a 
m. kir. erdőigazgatóság hajtsa végre.

29. §.

Az állam által előlegezett költségeket a fizetésre kötelezett erdő
tulajdonos 30 nap alatt köteles megfizetni. A befizetés elmulasztása 
esetén a kivétett költségeket a közadók módjára kell behajtani.
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30. §.

Erdőkben és azok közelében, 100 méternyi távolságon belül ide
geneknek csak az erdőtulajdonos vagy az erdészeti személyzet enge
délyével, a szükséges óvórendszabályok betartása mellett és csakis 
veszélytelen helyeiken szabad tüzet rakni.

Tűzveszélyes helyeken az erdőtulajdonos a tűzrakást mindenki
nek megtiltani köteles.

Aki tüzet rak, minden esetben köteles azt távozás előtt tökéle
tesen eloltani.

Az erdőrendészeti hatóság és a tulajdonos az erdőégések meg
akadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket rendelhet el, külö
nösen száraz időjárásnál pedig a tüzelést, sőt kivételes esetekben a 
dohányzást is az erdő egész területén eltilthatja.

31. §.
A tüzelési tilalom nem vonatkozik az erdei üzemekhez szükséges 

tüzelésre, de azokat a területeket, amelyeken ilyen tüzelés folyik, 
állandó felügyelet és gondos őrzés alatt kell tartani.

32. i§.

Erdőben, vagy annak közelében 100 méternyi távolságon belül 
égő gyufát, szivart, szivarkát vagy más égő tárgyat eldobni szigo
rúan tilos.

33. §.
Aki erdőben vagy annak közelében elhagyott tüzet talál, köte

les azt eloltani; ha pedig eloltani nem tudja, vagy ha erdőégést vesz 
észre, vagy pedig erdőégésnek jut tudomására, köteles azt az útjába 
eső első ház lakóinak tudomására hozni; ezek pedig kötelesek az el
hagyott tűzről, úgyszintén az erdőégésről az erdő tulajdonosát vagy 
a tulajdonos hozzátartozóit vagy alkalmazottait haladéktalanul érte
síteni, avagy az esetet a járási főszolgabírónak, esetleg az égéshely
hez legközelebb eső község elöljáróságának bejelenteni.

34. §.

A főszolgabíró — ha erdőégés tudomására jut — az égéshelyhez 
legközelebb fekvő községnek, szükség esetén a szomszédos községek
nek a lakosságát is az oltáshoz kirendeli.

Ugyanez a kötelessége a községi elöljáróságnak is, azzal a kü
lönbséggel, hogy ha a szomszédos községek munkaerejére is szükség 
lenne, ennék kirendelése végett a járási főszolgabírót kell meg
keresnie.

A járási főszolgabíró szükség esetén a rend fenntartására az 
oltáshoz a csendőrséget is kirendeli.
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35. §.

Az oltáshoz kirendeltek a községi elöljárókkal együtt az oltáshoz 
szükséges eszközökkel (csákány, kapa, fejsze) felszerelve tüstént az 
églés helyére kötelesek sietni s ott az oltásvezetőnek az oltásra vonat
kozó rendelkezéseit, minden munkabérre vagy jutalomra való igény 
nélkül, teljesíteni kötelesek.

Az oltás vezetése a helyszínen levő rangban első erdőmérnököt, 
különben a főszolgabírót, s ha ezek közül senki sincs jelen, annak a 
községnek előljárósági tagját (városi tanácstagot) illeti, amelynek 
határában, vagy legközelebbi szomszédságában az erdőégés van.

Az oltás bevégzése után az égés helyét legalább 1 napig, s ha 
szükséges, több napig is kirendelt erdőőrökkel vagy községi lakosok
kal őriztetni kell.

36. §.

Ha valamely vidéken az erdei lopások igen gyakoriakká válnak, 
az erdőrendészeti hatóság az érdekeltek kérelmére, vagy hivatalból 
is elrendelheti, hogy a veszélyeztetett területen, valamint azon a te
rületen, ahol a termékeket értékesíteni szokták, erdei terméket csak 
a jogos szerzést bizonyító igazolvány mellett szabad szállítani, el
adni vagy venni.

Az erdőrendészeti hatóság határozatát az összes érdekelt köz
ségekben ki kell hirdetni.

Ha az erdei lopásokkal veszélyeztetett erdők több törvényhatóság 
területén feküsznek, vagy ha a lopott terméket értékesítés vagy fel
használás végett más törvényhatóságok területére is átviszik, az ér
dekelt törvényhatóságok elsőfokú erdőrendészeti hatóságai egyet
értve járnak el.

Az igazolványok kiállítására és kezelésére vonatkozó szabályokat 
a földmívelésügyi miniszter állapítja meg.

IV. Fejezet.

Az erdőgazdasági üzemtervek.

37. §.

Az erdőgazdálkodás szabályozására minden erdőről az erdő
rendészeti hatóság által megállapított határidő alatt erdőgazdasági 
üzemtervet kell készíteni s azt a m. kir. erdőigazgatóság útján két 
példányban hatósági jóváhagyásra be kell mutatni.

Az üzemterv összeállításának szabályait, valamint a beterjesz
tésnél követendő eljárást a földmívelésügyi ’ miniszter rendeletben 
állapítja meg.
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' 38. §.

300 lkat, holdat meg nem haladó kiterjedésű erdőknél, ha azok 
nem a 45. §. 1. és 2. pontjában felsorolt személyek tulajdonában van
nak, az üzemtervet a tenyésztendő fafaj, az üzemmód, a vágásfor
duló, a használatok, valamint a felújítás megállapítását tartalmazó 
jegyzőkönyv is pótolhatja. A törvénynek az üzemtervre vonatkozó 
rendelkezései az üzemtervet pótló jegyzőkönyvre is kiterjednek.

39. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket azokra az erdőbirtokokra, ame
lyek államerdészeti kezelésben vannak, valamint azokra, amelyek 
nincsenek ugyan államerdészeti kezelésben, de a 100 kát. holdat meg 
nem haladják, az állam díjmentesen készítteti el. Az erdőrendezési 
külső felvételekhez szükséges fuvar erőt, kézimunkaerőt, anyagokat 
és szereket azonban mindig az erdőtulajdonos köteles szolgáltatni, 
valamint az erdőkre vonatkozó kataszteri birtokívet és telekkönyvi 
kivonatot is az erdőtulajdonos köteles a m. kir. erdőigazgatóság ren
delkezésére bocsátani.

A 100 kát. holdnál nagyobb kiterjedésű erdőbirtokok gazdasági 
üzemtervét, ha az erdőbirtok nincs államerdészeti kezelésben, az 
erdőtulajdonos tartozik saját költségén elkészíttetni. Ha a földmíve
lésügyi miniszter az erdő csekély jövedelmére, valamint a tulajdonos 
anyagi helyzetére való tekintettel megokoltnak látja, az erdőtulaj
donos kérelmére az ilyen erdőbirtok gazdasági üzemtervét is állami 
erdőmérnökökkel készíttetheti el, még pedig vagy teljesen díjtala
nul, avagy a költségek bizonyos hányadának megtérítése ellenében. 
Az előző §-ban említett természetbeni szolgáltatásokra azonban az 
erdőbirtokos ebben az esetben is köteles.

40. §.

Az erdőgazdasági üzemtervek elkészítését, valamint az üzem
rendezési külső felvételeket csak okleveles erdőmérnök végezheti.

41. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket a földmívelésügyi miniszter 
hagyja jóvá, ezt a jogát azonban a m. kir. erdőigazgatóságokra is 
átruházhatja.

42. §.

Az üzemterv nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely tör
vénnyel ellentétben van.

Ha az erdőtalaj termőerejének fenntartása, vagy az okszerű 
erdőgazdálkodás érdeke, vagy az erdő különleges rendeltetése a ter
vezett gazdasági rendelkezésekkel nem látszik kellően biztosítottnak, 
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a földmívelésügyi miniszter vagy a jóváhagyásra felhatalmazott m. 
kir. erdőigazgatóság a jóváhagyás során az üzemtervet módosít
hatja vagy kiegészítheti.

Az erdőtulajdonos kívánságait — ha az előző bekezdésekben 
említett körülmények fenn nem forognak — az üzemterv jóváhagyá
sánál figyelembe kell venni.

43. §.

Ha az erdőtulajdonos birtokának gazdasági üzemtervét az erdő
rendészeti hatóság által megállapított határidő alatt jóváhagyás vé
gett be nem terjeszti, az erdőrendészeti hatóság a 268—286. §-okban 
szabályozott megtorló eljárás alkalmazásán kívül még arra is jogo
sult, hogy az üzemtervet az erdőtulajdonos költségére elkészíttesse 
s a felmerült költségeket a közadók módjára behajtathassa.

44. §.

A hatóság által jóváhagyott üzemterv rendelkezéseitől önkénye
sen eltérni nem szabad; ha azonban a rendelkezések megváltoztatá
sát fontos okok kívánnák, a földmívelésügyi miniszter a rendelkezé
seket az erdőtulajdonos indokolt kérelmére, közérdek esetében pedig 
hivatalból is módosíthatja.

V. Fejezet.

Az erdőgazdasági személyzet.

45.

Az erdőgazdaság irányítását és vezetését okleveles erdőmérnök
kel kell elláttatni:

1. kisn és nagyközségek, községi iskolák, az 1913 :X. t.-c. alap
ján alakult legeltető társulatok, valamint telepesek, volt úrbéres bir
tokosságok és birtokossági csoportok, úgyszintén az ezekből alakult 
erdőbirtokosságok erdőgazdaságaiban;

2. az állam, a vármegyei és városi törvényhatóságok, megyei 
városok, vagyonközségek, egyházak, egyházi személyek, egyházi tes
tületek, felekezeti iskolák és egyéb felekezeti tanintézetek, közinté
zetek, köz- és magánalapítványok, közbirtokosságok, illetve az ezek
ből alakult erdőbirtokosságok, továbbá hitbizományok és nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok erdőgazdaságaiban; végül

3. az előbbi pontok alá nem sorolható erdőtulajdonosok közül 
azoknak az erdőgazdaságaiban, akik 700 kát. holdnál több erdővel 
rendelkeznek.

Mindazokon az erdőbirtokokon, amelyeken az erdőbirtok terje
delmét, jövedelmét és a teljesítendő munkálatok fontosságát is figye- 
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lembevéve szükséges és indokolt, az 51. §-ban meghatározott képe
sítésű alerdészek alkalmazásával az erdőgazdasági segédszolgálat el
látásáról is gondoskodni kell.

Ezeknek a feladatoknak az elláttatása végett:
az 1. pont alatt felsorolt erdőtulajdonosok erdejüket államerdé

szeti kezelésbe tartoznak adni;
a 2. pont alatt felsorolt erdőtulajdonosoknak megfelelő személy

zetet kell alkalmazniok, ha azonban erdejük kis terjedelme miatt 
külön személyzetet nem alkalmazhatnak és nem is alkalmaznak — 
erdejüket az államrendészet kezelésébe kötelesek átadni; végül

a 3. pont alá sorolható erdőtulajdonosok — ha saját személy
zetet nem alkalmaznának s erdejük államerdészeti kezelésbe sem vé
tetnék — a 47. §-ban említett feltételek fennforgása esetében meg
felelő személyzet alkalmazására társulni kötelesek.

Azt az erdőtulajdonost, aki az 50. §-ba.n meghatározott szak
minősítésnek és egyéb kellékeknek maga is birtokában van, — ha 
erdőgazdaságának vezetését és irányítását maga látja el, — az elő
írt erdőgazdasági személyzeti létszámba be kell számítani.

46. §.

Minden erdőtulajdonos, tekintet nélkül az erdő kiterjedésére, 
valamint arra, hogy az saját kezelésben vagy államerdészeti kezelés
ben vanre, köteles gondoskodni, hogy erdejének őrzését a 52. §-ban 
meghatározott kellékekkel rendelkező erdőőr lássa el.

Közös erdőőr tartására az erdőtulajdonosok a 47. §-ban foglalt 
feltételek mellett társulhatnak.

A 45. §. 1. pontja alatt felsorolt erdőtulajdonosok erdeinek őriz
tetésére az erdőrendészeti hatóság az első bekezdésben foglaltaktól 
eltérően, az olyan egyének alkalmazását is megengedheti, akik erdő
őri szakminősítéssel nem rendelkeznek ugyan, de az 52. §-ban meg
határozott többi kellékeknek birtokában vannak.

47. §.

A 45. §. 3. pontja alá tartozó erdőtulajdonosok közül azok, akik 
erdejük kis terjedelme miatt a 45. §-ban említett feladatok ellátá
sára külön erdőmérnököt nem alkalmazhatnak és nem is alkalmaz
nak, s ha erdejüket a földmívelésügyi miniszter államerdészeti keze
lésbe át nem veszi, közös erdőmérnök alkalmazására társulni köte
lesek olyan csoportosulással azonban, amely mellett •— figyelembe 
véve a területek fekvését, megközelíthetőségét és együttes kiterje
dését, valamint a közös alkalmazott lakóhelyét — a teljesítendő fel
adatok eredményes ellátását közös alkalmazással is biztosítani lehet.

A társulásra vonatkozó megállapodást az erdőrendészeti ható
ságnak jóváhagyás végett be kell mutatni.
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48. §.

Az alkalmazandó erdőgazdasági személyzet létszáma és a sze
mélyzet alkalmazásba vételének határidejét minden erdőbirtokra 
nézve az erdőbirtok jövedelmezőségéhez, az erdő tagoltságához, vala
mint az erdőgazdasági munkálatok terjedelméhez mérten és az e 
fejezetben foglalt rendelkezések figyelembevételével, az erdőrendé
szeti hatóság állapítja meg.

49. §.

Azokat az erdészeti alkalmazottakat, akik a szolgálatukra előírt 
szakképzettséggel nem rendelkeznek és nem sorozhatok azok közé az 
alkalmazottak közé sem, akiknek szolgálatban való megtartása az
54. §. alapján megengedtetett, továbbá azokat, akik az előírt ható
sági esküt le nem tették, az erdőrendészeti hatóság által megállapí
tott szabályzati létszámba beszámítani nem lehet.

50. .§.

Erdőgazdaságokban erdőmérnöki szolgálatra csak olyan oki. 
erdőmérnököt szabad alkalmazni, aki feddhetetlen életű és magyar 
állampolgár, s aki oklevelét belföldön szerezte, vagy külföldi okleve
lét belföldön szabályszerűen honosíttatta.

51.. §.

Erdőgazdasági segédszolgálatra erdőgazdaságokban csak olyan 
feddhetetlen életű magyar állampolgárokat szabad alkalmazni:

1. akik valamely hazai középiskola negyedik osztályának sikeres 
elvégzése után hazai erdőgazdasági szakiskolán alerdészi bizonyít
ványt szereztek;

2. akik a tatai, illetőleg az esztergomi erdőgazdasági szakisko
lát, vagy az egykori vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskola tovább
képző tanfolyamát sikeresen elvégezték s ezt végbizonyítvánnyal 
igazolják.

52. §.

Erdők őrzésére csak olyan feddhetetlen! életű, magyar állampol
gárokat szabad alkalmazni, akik huszadik életévüket betöltötték, leg- 
lább a népiskola hat osztályát elvégezték és az erdőőri szakvizsgát a 
földmívelésügyi miniszter által kiadott utasítás szerint sikerrel 
kiállották.

53. §.

Erdőgazdasági segédszolgálatra, valamint erdőőri szolgálatra 
az 51., illetve az 52. §-okban előírtnál! magasabb szakminősítésíí 
egyének is alkalmazhatók.
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54. §.
Azokat az erdészeti alkalmazottakat, akik a törvény életbelépé

sekor valamely erdőgazdaságban már alkalmazásban állanak, alkal
mazásukban továbbra is meg kell hagyni.

Ettől azonban el kell tekinteni az olyan alkalmazottnál:
1. aki szolgálatának ellátására egészségi állapota, vagy maga

sabb 'életkora miatt képtelen;
2. akinek további alkalmazását az alkalmazott és az erdőtulaj

donos között létesült megállapodás (szerződés), vagy a szolgálati 
rendtartás alapján maga az erdőtulajdonos szünteti meg.

Az 1. pontban említett egészségi állapotnak hatósági orvossal 
való megvizsgáltatására és a szolgálatképesség megállapítására az 
erdőrendészeti hatóság is jogosult.

55. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök szolgálatbalépésükkor hatósági esküt kötelesek 'tenni, még 
pedig az erdőmérnökök az elsőfokú erdőrendészeti hatóság előtt, az 
alerdészek és az erdőőrök pedig a járási főszolgabíró (városokban a 
rendőrkapitány) előtt.

A letett hatósági esküről bizonyítványt kell kiszolgáltatni és a 
felesketett egyénekről nyilvántartást kell vezetni. Ügy az eskübizo
nyítványban, mint a nyilvántartásban meg kell jelölni, hogy a fel
esketett egyén a törvény 50., 51. és 52. §-aiban ^meghatározott kel
lékek közül, melyeknek az igazolása alapján bocsáttatott esküre.

Az eskü szövegét, továbbá az eskütétel, az eskübizonyítvány- 
k iszol gáltat ás és a nyilvántartás szabályait a földmívelésügyi mi
niszter állapítja meg.

56. §.

A törvény életbelépése idején már alkalmazásban álló erdészeti 
alkalmazottak közül a hatósági esküt csak azok kötelesek a törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben kitűzött határidő alatt letenni, 
akik az alkalmazásuknak megfelelő esküt az 1879:XXXI. t.-c. alap
ján még nem tették le.

57. §.

A felesketett erdőmérnökök, alerdészek és erdőőrök szolgála
tukban hatósági közegek.

Ebben a minőségükben lőfegyvert viselhetnek, amely fegyver
adó- és vadászati adómentes.

Ha az erdő tulajdonosa, vagy a vadászati jog élvezője vagy bér
lője, a felügyeletükre vagy őrizetükre bízott területen a vadállo
mányra és a törvényes védelem alatt álló állatokra való felügyelettel 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



19

is megbízza őket, a szogálati fegyveren kívül a megbízó engedélyé
vel egy darab golyós és egy darab sörétes vadászfegyvert is viselhet
nék, melyek szintén fegyveradó- és vadászati adómentesek.

A felesketett erdészeti alkalmazottak szolgálatukban a földmí
velésügyi miniszter által megállapított, könnyen felismerhető jel
vényt kötelesek viselni.

58. §.

A felesketett alerdészek és erdőőrök a földmívelésügyi miniszter 
által kiadott utasítás szerint az erdőben észlelt károsításokról naplót 
kötelesek vezetni s abban a bejegyzéseket a kelet kitételével aláírni 
kötelesek.

59. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök az erdőtulajdonos rendelkezése alá tartoznak s szolgálati 
működésük tekintetében kizárólag az erdőtulajdonosok felelősek; 
mint felesketett hatósági közegek azonban az erdőrendészeti hatósá
gok fennhatósága alá is tartoznak.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnököknek, alerdé- 
szeknek és erdőőröknek, mint felesketett hatósági közegeknek jogait 
és kötelességeit a törvény végrehajtása során a földmívelésügyi mi
niszter ‘és a belügyminiszter által egyetértőleg kiadott szolgálati 
utasítás szabályozza. A szolgálati utasítás rendelkezéseit az erdészeti 
alkalmazottak szigorúan betartani kötelesek s az erdő tulajdonos sem 
adhat erdészeti alkalmazottjának a szolgálati utasítás rendelkezései
vel ellentétben álló utasításokat.

60. §.

A közszolgálatban alkalmazottak kivételével, azokat az erdé
szeti alkalmazottakat, akik a szolgálati utasítás rendelkezéseit nem 
tartják be, az illetékes m. kir. erdő igazgatós ág előterjesztésére az 
erdőrendészeti hatóság fegyelmi (felelősségre vonhatja; a fegyelmi 
hatóság által hozott határozatot az erdőtulajdonos alkalmazottjával 
szemben végrehajtani köteles.

A fegyelmi eljárást a törvény végrehajtási rendelete kapcsán 
kiadott fegyelmi szabályzat szabályozza.

61. §.

Az erdőtulajdonos és erdészeti alkalmazottja közötti jogviszonyt 
a felek között létrejött szerződé^ Szabja meg.

Azok az erdőtulajdonosok, akik a 46. és a 47. §-ok alapján kö
zös oki. erdőmérnök, vagy közös erdőőr tartására társulnak, a szol
gálati viszony szabályozására kötelesek az alkalmazottal írásbeli 
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szerződést kötni s azt jóváhagyás végett az erdőirendészeti hatóság
nak bemutatni.

62. §.

Erdőigazgató, fő erdő tanácsos, erdőtanácpos, erdő felügyelő, fő- 
erdőmüster, erdőmester, fő erdész és jer desz címet csak oki. erdőmér
nök és csak iszolgálátadójának hozzájárulásával használhat.

Az 50. §-ban előírt szak-minősítéssel rendelkező egyének az „al- 
erdész” címet jogosultak használni.

Az, aki az első bekezdésben megjelölt címek valamelyikét 1929. 
évi január hó 1-én szolgálatadójának hozzájárulásával jogosultan 
már használta, azt a törvény életbelépése után is használhatja, ha
bár a megfelelő minősítéssel nem is bír.

63.

Az 57. §. alapján megállapított hatósági jelvényt csak tényleges 
szolgálatban álló, felesketett erdészeti alkalmazott jogosult viselni.

Aki a jelvényt jogosulatlanul viseli, vagy aki az előbbi szakasz
ban felsorolt címeket jogosulatlanul használja, kihágást követ el s 
az 1879 :XL. t.-c. 45. §-ában megállapított büntetés alá esik.

VI. Fejezet.

Az erdők államerdészeti kezelése.

64. §.

A 45. §-ban meghatározott feladatok ellátása végett államerdé
szeti kezelésbe kell adni:

■a) a 45. §. 1. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok erdeit;
b) a 45. •§. 2. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok közül azok

nak az erdeit, akik erdejük kis terjedelme miatt erdőmérnököt nem 
alkalmazhatnak s nem is alkalmaznak;

c) azokat a közérdekű erdőtelepítésekre kötelezett területeket, 
amelyeknek tulajdonosai erdőmérnököt nem alkalmaznak.

65. §.

A 45. §-ban meghatározott feladatok ellátása végett a földmíve
lésügyi miniszter államerdészeti kezelésbe veheti át:

a) azt az erdőt, amelynek tulajdonosa az erdőgazdaság vezeté
séről és irányításáról, valamint az erdőgazdasági isegédszolgálát el
látásáról az erdőrendészeti hatóság által kitűzött határidő alatt nem 
gondoskodik;

b) a gyámhatóság előterjesztése alapján a gyámság vagy gond
nokság tartamára a gyámolt vagy gondnokolt erdejét;
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c) mindazokat az erdőket, amelyeknek államerdészeti kezelésbe- 
vételét az erdőtulajdonos kéri.

66. §.

Az államerdésezti kezelést meg kell szüntetni:
a) sl 64. §. a) pontja alapján álilamerdészeti kezelésbe vett er

dőnél akkor, ha az erdő olyannak jut a tulajdonába, aki erdejét ál
lamierdészeti kezelésbe adni nem kötetes; megszüntetendő pedig 
annak az évnek a végével, amelyben a tulaj dón jogi változást az új 
tulajdonos legalább 3 hónappal az év vége előtt a m. kir. erdőigaz
gatóságnak bejelenti;

b) a 64. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett er
dőknél annak az évnek a végével, amikor megszűnik az az ok, amely 
miatt az államerdészeti kezelés elrendeltetett;

c) a 64. §. c) pontja alá sorozott területnél annak az évnek a 
végével, amikor az erdőtelepítés érdekében elrendelt gazdasági és 
műszaki, valamint az erdőtelepítési munkálatok befejezést nyertek 
s a terület rendszeres erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétetett;

d) a 65. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett er
dőknél annak az évnek a végével, amelyben a gyámságot vagy 
gondnokságot a gyámhatóság megszünteti;

e) a 65. c) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett er
dőknél a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után, ha a meg
szüntetést akár az erdőtulajdonos kéri, akár az erdőrendészeti ható
ság elrendeli; megszűnik pedig a kéretem bejelentésének, vagy a 
rendelet kézbesítésének napját követő év végével.

f) a 65. §. pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők
nél az államerdészeti kezelést a földmívelésügyi miniszter megszün
tetheti a kezelés kezdetétől; számított tíz év letelte után abban az 
esetben, ha a megszüntetést az erdőtulajdonos kéri; vagy ha a meg
szüntetést az államerdészet érdekei szempontjából látja szüksé
gesnek.

67. §.

A 65. §. alapján való államerdészeti kezelésbevételt és a kezelés 
megszüntetését az olyan erdőre, amely valamely hatóság vagyonfel- 
ügyelete alatt áll, csak a vagyonfelügyeleti hatóság hozzájárulásá
val szabad elrendelni.

68. §.

A törvény életbelépésekor már államerdészeti kezelés alatt álló 
erdők közül azokra, amelyekre az államerdéfezeti kezelés a 65. §. ér
telmében nem kötelező, a kezelést a törvény életbelépése évének vé
gével meg kell szüntetni, kivéve, ha a további kezelést a földmívelés- 
ügyi miniszter a tulajdonos kérelmére elrendeli.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



22

A külön szerződésen alapuló államerdészeti kezeléseknél a szer
ződés rendelkezései irányadók.

69. §.

Az államnak az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos feladatait 
a m. kir. erdőigazgatóságok végzik, a nekik alárendelt m. kir. erdő
hivatalok közreműködésével.

A m. kir. erdőigazgatóság hatásköre a törvényben szabályozott 
államerdészeti kezelés körében az erdőgazdaság vezetésénél és irá
nyításánál, valamint az erdőgazdasági segédszolgálatnál felmerülő 
mindazokra a tennivalókra terjed ki, amelyeknek teljesítéséhez erdé
szeti szakképzettség szükséges.

A m. kir. erdőigazgatóságok az előbb említett feladatokat a tör
vények, a rendeletek, az üzemtervek és az esetleg kiadott külön ha
tósági intézkedések rendelkezéseinek megfelelően teljesítik, ezeken a 
korlátokon belül, azonban a tulajdonosok kívánságait is figyelembe 
venni kötelesek.

70. §.

Az erdőigazgatóságoknak az előző szakaszban megállapított ha
tásköre nem terjed ki az államerdészöti kezelésbe átvett erdőkben 
szükséges erdőgazdasági munkáknak az elkészített tervek és meg
adott útba igazítás ok szerint való közvetlen végrehajtására (pl. a 
határjelek felállítására, a faanyagok és más erdei termékek terme
lésére, szállítására, raktározására és értékesítésére, az erdősítések 
foganatosítására stb.), továbbá az anyag- és pénzkezelésre, úgyszin
tén az erdőőrzés közvetlen gyakorlására.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját költségükön 
az erdőtulajdonosok kötelesek teljesíteni. A földmívelésügyi minisz
ter azonban az erdőtulajdonos kérelmére elrendelheti, hogy az erdő
igazgatóság a költségek megtérítése ellenében egészben vagy rész
ben ezeket a feladatokat is teljesítse.

71. §.

Az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdonosai erdejük 
őriztetéséről az erdőrendészeti hatóság által megállapított erdőőri 
személyzet alkalmazásával saját költségükön maguk kötelesek gon
doskodni.

72. §.

A 69. §-ban felsorolt tennivalók teljesítéséhez szükséges kézi 
munkaerőt, anyagokat, szerszámokat és az ezek szállításához szük
séges fuvart az érdekelt erdőtulajdonos köteles az erdőigazgatóság 
rendelkezésére bocsátani.
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Az erdőigazgatóságnak az állami kezelés körében felmerülő ösz- 
szes egyéb szükségleteit az állam fedezi.

73. §.

Az államerdészeti kezelésbe vett erdők tulajdonosai az állam
erdészeti kezeléssel járó költségek fejében az államnak évi járulé
kot fizetnek.

A kezelési költségjárulékot a m. kir. erdőigazgatóság által szol
gáltatott adatok alapján és a törvényhozás által az állami költség
vetésiben a kezelési költségjárulékra megállapított egységtétel alkal
mazásával a községi (városi) közegek (jegyzők, városi adóhivata
lok) vetik ki.

A kivetés ellen az 1923:VII. t.-c.-ben a közadókra vonatkozóan 
megállapított jogorvoslattal lehet élni.

A kivetés ellen benyújtott fellebbezések tárgyalásánál a jogor
voslati hatóságok az illetékes m. kir. .erdőigazgatóságok véleményét 
meghallgatni kötelesek.

A kezelési költségjárulékok az egyenes adók természetével bír
nak, az ingatlant közvetlenül’ terhelik, behajtásukra nézve a köz
adókra megállapított szabályok irányadók, bírói árverés esetében 
pedig a három évnél nem régibb hátralékok a vételár bírói felosz
tásánál törvényes elsőbbséggel1 bírnak és az 1923:VII. t.-c. 74. §-ának 
a) pontjában felsorolt köztartozásokkal együtt az azokra megálla
pított szabályok szerint eilégítendők ki.

Az ingatlanok haszonélvezetére vezetett bírói végrehajtás ese
tében a kezelési költségjárulékokat az 1923 :VII. t.-c. 75. §. a) pont
jában felsorolt s törvényes elsőbbséggel bíró tételként kifizetendő 
tartozások között kell kifizetni.

74. §.

A kezelési költségjárulék egységtételét (vagyis azt az összeget, 
amelyet egy kataszteri hold erdő kezeléséért a tulajdonos fizetni tar
tozik) az állami költségvetés keretében 5 évről 5 évre törvényható
ságonként a törvényhozás állapítja, meg.

Az olyan törvényhatóságokban, amelyekben az államerdészeti 
kezelésbe átvett erdők egymástól messze .eső kataszteri tiszta jöve
delmi fokozatokba vannak sorozva, a különböző tiszta jövedelmi fo
kozatokba, vagy fokozatcsoportokba tartozó erdők részére ikülön- 
külön egységtételeket kell megállapítani, de a legmagasabb egység
tétel a legalacsonyabb egységtétel háromszorosánál nagyobb nem 
lehet.

A kezelési költségjárulékokat az állami költségvetésben a föld
mívelésügyi miniszter irányozza elő.
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75. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kötelezett területeket mindaddig, 
míg azok mint ilyenek vannak állam erdészeti kezelésben, kezelési 
költségj árulókkal megterhelni nem szabad.

A véderdők és a természetvédelmi területként kijelölt er
dők tulajdonosait a földmívelésügyi miniszter az elsőfokú erdőren
dészeti hatóság meghallgatása utáni, a kirótt kezelési költségjárulék 
megfizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre részben, vagy 
kivételes indokok alapján egészben is felmentheti.

76. §.

Az államerdészeti kezelés az államerdészeti kezelésbe átvett er
dők állagával és hasznaival való rendelkezés tekintetében a tulaj
donosnak törvények és jogszabályok által biztosított jogait nem 
érinti.

77. §.

Az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdonosai ha erdő
gazdasági ügyeiket nem személyesen intézik, kötelesek meghatalma
zottat kijelölni, aki őket az erdőigazgatósággal való érintkezésben 
képviseli.

78. §.

A hatóságok az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdo
nosaihoz intézett rendelkezéseiket, — ha a rendelkezés végrehajtá
sánál vagy a végrehajtás felügyeleténél az erdöigazgatóságnak is 
közre kell működnie, — az erdőigazgatósággal is közölni kötelesek.

79. §.

A 69. §-ban említett államerdészeti kezelési szervek hatásköre 
a kerületükbe eső állami erdők kezelésére nem terjed ki; a földmí
velésügyi miniszter azonban az esetleg még érdekelt miniszterrel 
egyetértőén, kivételesen az ilyen erdők kezelését is a 69. §-ban em
lített szervek hatáskörébe utalhatja.

MÁSODIK CÍM.

Az erdők eldarabolása.

80. §.

Erdőt eldaraboltan, részletekben elidegeníteni csak a földmí
velésügyi miniszter előzetes hozzájárulásával és az általa megálla
pított eldarabolási tervnek megfelelően szabad.
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Eldarabolásnak kell tekinteni az erdőtulajdonos terült ileg össze
függő testet alkotó erdőterületének részekre daraboltan való elidege
nítését; úgyszintén az erdőtulajdonos több tagban fekvő, de egy erdő
gazdasági üzemegységnek tekinthető erdőterületeinek s az erdőhöz 
tartozó egyéb területeknek részletekben való elidegenítését.

81. §.

Az eldarabolás engedélyezését a m. kir. erdőigazgatóság útján 
előterjesztendő kérvényben kell a földmívelésügyi minisztertől kérel
mezni.

A kérvényhez mellékelni kell az eldarabolni szándékolt egész erdő
terület kataszteri birtokívének és telekkönyvi betétjének vagy telek
jegyzőkönyvének másolatát, az erdőgazdasági üzemtervet, továbbá két 
példányban az erdőnek a tervezett eldarabolást feltüntető pontos tér
képét. Végül csatolni kell 2 példányban az eldarabolás tervét, amely
nek tartalmaznia kel] az elidegenítésre szánt minden egyes terület
részre nézve, valamint az erdőtestből esetleg visszamaradó terület
részre nézve is a kiterjedést, a fekvést, valamint a talaj- és faállomány 
leírását.

82. §.

Erdőeldarabolás esetén a területrészeket úgy kell kihasítani, 
hogy mindegyik területrész határát lehetőség szerint utak, nyila
dékok, töltések vagy természetes vonalak alkossák, továbbá, hogy 
lehetőleg minden egyes területrészből szekérrel járható úton az 
erdei terméket a szomszéd területek igénybevétele nélkül el lehes
sen szállítani; végül, hogy a kihasított részek okszerű erdőgazdál
kodásra önállóan iis alkalmasak legyenek.

Területileg összefüggő tagot alkotó erdőből 100 katasztrális hold
nál kisebb területrésznek a kihasítását és elidegenítését jcsak abban 
az esetben szabad megengedni, ha egyrészt a kihasított terület elide
genítése a vele közvetlenül határos erdő tulajdonosa részére történik; 
másrészt, ha a ilehasítás után még visszamaradó területrész kiter
jedése 100 kát. holdnál nem kevesebb.

83. §.

Az erdőeldarabolás engedélyezéséért benyújtott kérvényt a m. 
kir. erdőigazgatóság helyszíni megvizsgálás után véleményének nyil
vánításával 30 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz továb
bítja; az elsőfokú erdőrendészeti* hatóság pedig az iratokat a hozzá- 
érkezéstől számított 30 nap alatt saját javaslatával a földmívelésügyi 
miniszterhez terjeszti fel és javaslatát a-kérvényezővel is közli, akinek 
jogában van a közléstől számított 15 nap alatt a földmívelésügyi mi- 
miszterhez a javaslatra vonatkozóan észrevételeket tenni.
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84. §.
Az erdőeldarabolás engedélyezésért előterjesztett kérelem ügyé

ben a földmívelésügyi miniszter az országos erdőgazdasági érdekek 
szem előtt tartásával a kérvény hozzáérkezésétől számított 30 nap 
alatt végérvényesen határoz, a hozzájárulást feltételekhez kötheti, 
sőt az> eldarabolást egészben vagy részben meig is tilthatja.

Az eldarabolás megengedése! esetén az eldarabolást feltüntető tér
képnek és az eldarabolást tervnek mindkét példányát hozzájárulási zá
radékkal látja el s azok egyik példányát pedig az ellenőrzés gyakorol- 
hatása végett a m. kir. erdőigazgatóságnak adja ki.

85. §.

Az erdőeldarabolás megengedése esetén az egyes területrésze
ket az engedélyezett eldarabolási tervnek megfelelően a m. kir. 
erdőigazgatóság ellenőrzése mellett a természetben állandó határ
jelekkel ki kell jelöni.

Az egyes területrészeket csak akkor szabad elidegeníteni, ha 
határvonalai már állandósíttattak.

86. ,§.

Az eldarabolásnak iaz e törvény alapján való engedélyezése 
nem pótolja azt a hatósági hozzájárulást, vagy tudomásvételt, amit 
az ingatlanok elidegenítésére nézve esetleg más jogszabály előír.

87. §.

A 80—86. §-ok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell 
akkor is, ha az erdőnek eldarabolva, részletekben való elidegení
tése, csere, ajándékozás, árverés, vagy csődben értékesítés útján 
történik; továbbá akkor is, ha hagyatékhoz tartozó, vagy közös er
dőt kell az örökösök, hagyományosok, vagy tulajdonostársak kö
zött felosztani.

Úrbéri elkülönítés, tagosítás, vagy arányosítás során erdőnek 
a bírósági eljárás következtében szükséges és a fennálló törvények 
által különben megengedett eldarabolásához a földmívelésügyi 
miniszter engedélyét nem kell megszerezni, de a bíróságnak a m. 
kir. erdöigazgatóság meghallgatásával hivatalból kell ügyelnie 
arra, hogy az elaarabolásnál a 82. §-ban, az 1871. évi Lili. t.-c. 32. 
S-ában az 1908 :VII. t.-c. 25 §-ának utolsóelőtti bekezdésében és az 
1908:XXXIX. t.-c. 1. §-ának utolsóelőtti bekezdésében foglalt ren
delkezések megfelelően alkalmaztassanak.

A m. kir. erdőigazgatóságot az első és a második bekezdésben 
említett esetekben az eldarabolást érintő minden kérdésben fe- 
lebbviteli jog illeti meg.
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88. §•

Az eldarabolandó erdő hatósági helyszínelésnél és az eldara- 
bolás ellenőrzésénél felmerülő költségek az eldarabolót terhelik, 
aki ezeket a költségeket felhívásra előlegezni is köteles.

89. §.

A hatóságok, községi elöljáróságok és hatósági közegek köte
lesek a tudomásukra jutott erdőeldarabolásokról a m. kir. erdő
igazgatóságot azonnal értesíteni.

90. §.

Erdőterületeknek olyan elidegenítésénél, amit a törvény meg
határozása szerint erdőeldarabolásnak kell tekinteni, — a tulaj
donjogváltozás bekebelezését a telekkönyvi hatóság csak akkor 
rendelheti el, ha az eldarabolás hatósági engedélyezése igazol
va van.

91. §.
Az, aki a törvény e címében foglalt rendelkezések megsértésével 

darabol és idegenít el erdőt—, ha cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezések alá nem esik — kihágást követ el és két hónapig ter
jedő elzárással büntetendő. A kihágások hivatalból üldözendők és 
elbírálásuk a kir. járásbíróságok hatáskörébe tartozik.

HARMADIK CÍM.

Az erdei termékek szállításáról.

I. Fejezet.

Szállítás szárazon,

92. •§.

Ha valamely erdőből az erdei terméket megfelelő irányban ha
ladó közút, alkalmas viziút, közforgalmú vasút, vagy más közfor
galmú szállítási berendezés hiányában vagy egyáltalában nem, 
vagy a szállítandó erdei termék értékéhez viszonyítva csak arány
talanul nagy költséggel lehetne elszállítani, — az erdei termék tu
lajdonosa azt az erdőrendészeti hatóság engedélyével nyilvános 
közlekedésre nem szolgáló területeken is átszállíthatja, — szükség 
esetén mások magánútjait is igénybeveheti, vagy megfelelő ma- 
gánút hiányában mások földterületein át új utat, esetleg erdei 
vasutat, vagy másféle szállítóberendezést is építhet és használhat, 
valamint az erdei termékek és az építési anyagok rakásolására 
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és feldolgozására szükséges földterületeket is igénybe veheti. Az 
igénybevett magánút és földterület használatáért, valamint az oko
zott károkért és költségekért az engedélyes a földtulajdonosnak 
teljes kártalanítással tartozik.

93. §.

Ha az erdei termék átszállítása végett megfelelő magánút hiá
nyában új utat kell építeni, a műszaki tervek elkészítéséhez szük
séges mérnöki munkálatokra az erdőrendészeti hatóság egy évet 
meg nem haladó időre előmunkálati engedélyt adhat s megokolt 
esetben a lejárt engedély érvényét 1 évnél nem hosszabb időre 
meghosszabbíthatja.

94. §.

A 92. és a 93. §-okban említett engedélyt az elsőfokú erdőren
dészeti hatóságtól kell kérni.

A kérvényben ki kell mutatni, a szállítani kívánt erdei termék 
nemét és mennyiségét, az okokat, melyek az átszállítást elkerülhe
tetlenül 'szükségessé teszik, az átszállítás módját, időtartamát és 
útvonalát, tulajdonosok szerint elkülönítve az igénybevenni kívánt 
földterületeket és azok kiterjedését, úgyszintén az igénybevenni kí
vánt idegen magánutakat; a kérvényhez csatolni kell az erdei 
termék tulajdonjogának igazolását, továbbá 2 példányban a hely
szí nrajzot és a szükséges műszaki munkák tervét.

95. §.

Az átszállítás engedélyezéséért benyújtott kérvényt az első
fokú erdőrendészeti hatóság az érdekelt községekben 30 napi köz
szemlére téteti ki, s erről az érdekelt tulajdonosokat azzal a figyel
meztetéssel értesíti, hogy az átszállításra vonatkozó észrevételeiket 
a kézbesítéstől számított 30 nap alatt szóval vagy írásban a köz
ségi elöljáróságnál adhatják be.

A szóval előterjesztett észrevételekről jegyzőkönyvet kell ké
szíteni.

Az észrevételek beadására kitűzött határidő letelte után az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóság meghallgatja a m. kir. erdőigaz
gatóságot, szükség esetén az államépítészeti hivatalt, a kultúrmér
nöki hivatalt és a gazdasági felügyelőséget is. Ha szükséges, — 
helyszíni bejárást rendel el, melynek vezetésére egyik tagját, vagy 
a törvényhatóság valamelyik tisztviselőjét küldi ki.

A helyszíni bejárásra az összes érdekelteket, valamint az 
ugyanazon területen átszállításra már korábban jogot nyert enge
délyeseket, a m. kir. erdőigazgatóságot és az előbbi bekezdésben 
megnevezett hivatalok közül azokat is meg kell hívni, amelyeknek 
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jelenlétére feltétlenül szükség van. A bejárásnál résztvevők észre
vételeit a tárgyalási jegyzőkönyvbe kell foglani.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a tett észrevételek gondos 
megvizsgálása után a kérelem ügyében soronkívül határoz és ha
tározatát közli az összes érdekelt felekkel és hivatalokkal.

Az engedélyezésnél szigorúan ügyelni kell arra, hogy az át
szállítás csak elkerülhetetlen szükség esetén engedélyeztessék, 
hogy az idegen utak és földterületek igénybevétele a nélkülözhe
tetlen mértéken túl ne terjedjen s ihogy az igénybevétellel érintett 
földtulajdonosok jogos kívánságai az engedélyfeltételek megálla
pításánál (lehetőleg figyelembevétessenek. Ezeknek a figyelembe
vételével és a törvény által megszabott keretekben jogában áll az 
erdőrendészeti hatóságnak mindazokat a rendelkezéseket meg
tenni, amelyeket az átszállítás akadálytalan lebonyolítása érdeké
ben szükségesnek tart.

96. §.

Az átszállítást engedélyező határozatban meg kell állapítani:
1. a szállítható erdei termékek nemét és mennyiségét;
2. a szállítás útvonalát, módját és időtartamát;
3. az igénybevehető földterületeket, igénybevételük módját és 

feltételeit;
4. az igénybevehető, vagy építendő utakat; igénybevételük, 

építésük és használásuk módját és feltételeit;
5. az igénybevehető földterületek és utak tulajdonosainak kár

talanítási igényét az engedélyessel szemben, s egyszersmihd az 
előre megállapítható kártalanítások összegét és megfizetésének mó
dozatait ;

6. a kártalanítások és egyéb kötelezettségek biztosítására szük
séges pénzbeli biztosíték összegét, letételének, kezelésének és vissza
szolgáltatásának feltételeit;

7. előmunkálat engedélyezése esetén az előmunkálat tüzetes 
megjelölését és időtartamát, végül

8. az engedélyesnek és a földtulajdonosoknak egyéb jogait és 
kötelességeit egymással szemben.

97.
A magánutaknak és földterületeknek igénybevételét, valamint 

az építésre engedélyezett új utak használatát legfeljebb 10 évre 
lehet engedélyezni. A 10 év lejártával az engedélyt felülvizsgálat 
alá kell venni, s ha az eredetileg fennállott kényszerítő körülmé
nyek még mindig fennállanak, — az átszállítási és területhaszná
lati engedélyt legfeljebb 10 évre meg lehet hosszabbítani, a hasz
nálati díjakat és kártalanítási összegeket azonban újból meg kell 
állapítani.
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98. §•
Az átszállítási — és az előmunkálati engedély mem pótolja a 

létesítendő új utak és műtárgyak létesítésére és használatára más 
törvények és rendeletek értelmében szükséges rendészeti engedélyt.

99. §.

Az engedély alapján igénybevett utakat az azokhoz tartozó 
műtárgyakkal együtt az engedélyes köteles jókarba helyezni és az 
enigedély ideje alatt jókarban tartani. Az engedélyezett új utakat 
szintén az engedélyes köteles saját költségén létesíteni és az át
szállítási engedély tartama alatt fenntartani.

100. §.

Az igénybevehető utat az engedélyes csak annyiban használ
hatja, amennyiben azzal a tulajdonos, vagy az út használatára ko
rábban jogot szerzett személy úthasználatát nem akadályozza. Az 
út tulajdonosa azonban az átszállítási engedély tartama alatt az 
engedélyes által igénybevehető útra használási jogot újabb sze
mélyeknek nem adhat.

Az engedélyes által mások földjén átépített út használatára 
elsősorban az engedélyes jogosult, de az engedélyes hátránya nél
kül használhatja azt a földtulajdonos, vagy a föld használatára 
jogosított is, ha a fenntartási költségekhez a használat arányában 
hozzájárul.

Az út használatát az engedélyes megengedni köteles az erdő
rendészeti hatóság által megállapított feltételek mellett azoknak 
is, akik ugyanarra a területre később kapnak átszállítási engedélyt.

101 >§.

Ha az engedélyes által igénybevett út mentén, vagy közelében 
az igénybevett út vagy földterület tulajdonosának vagy használó
jának a szállított erdei: termékekhez hasonló erdei termékei vannak 
felhalmozva, — az engedélyes köteles alkalmazottait minden egyes 
szállítmányra nézve igazolvánnyal ellátni, az igénybevett út ívagy 
földterület tulajdonosának vagy használójának pedig jogában áll az 
átszállítást ellenőriztetni és visszaélések esetén a visszaélések meg
szüntetéséről őrök alkalmazásával, vagy más alkalmas módon is gon
doskodni.

Az ellenőrzés és a kétségtelenül megállapított visszaélések 
folytán szükségessé vált jogos védekezés költségeiért az engedélyes 
kártalanítással tartozik.

102. §.

Ha az érdekelt felek az átszállítás feltételeire nézve, vagy az 
igénybevenni -szándékolt útnak és földterületnek használására 
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nézve az átszállítási engedély kiadása *előtt megegyeznek, avagy 
ugyanezekre nézve az engedély kiadása után az, erdőrendészeti 'ha
tóság által megállapított feltételektől eltérően -egyeznek ímeg, — a 
megegyezést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak bejelenteni kö
telesek s a megegyezés alapján az engedélyfeltételek módosítását 
is kérhetik.

103. §.

Az engedélyezett átszállítást, az engedélyben megjelölt föld
terület és az út igénybevételét, vagy az engedélyezett út építését, 
úgyszintén az -engedélyezett előmunkálatok foganatosítását a föld
terület és az út tulajdonosa tűrni tartozik, de az engedélyes részé
ről kártalanításként igényelheti:

1. földterület igénybevétele esetén:
a) az ingatlan tényleg igénybevett részére eső vesztett ha

szonnak és az ingatlan többi részére eső esetleges jövedelemcsök
kenésnek megfelelő járadékot;

b) az ingatlan értékében az igénybevétel folytán az igénybe
vétel megszűnésekor mutatkozó értékcsökkenésnek megfelelő ösz- 
szeg megtérítését;

c) az igénybevétellel okozott egyéb károknak és költségeknek 
a megtérítését;

2. az út igénybevétele esetén:
a) annak az összegnek a megtérítését, amely az út tényleg 

igénybevett részére eső beruházási költségek évi törlesztési hánya
dából az igénybevétel arányában az engedélyesre esik;

b) az igénybevétellel okozott károk és költségek megtérítését;
3. előmunkálat esetén pedig az okozott károk és költségek meg

térítését.

104. §.

Az átszállítási engedély megszűnése esetén az igénybevett föld
terület tulajdonosa követelheti, hogy az engedélyes létesítményei
nek eltávolításával az eredeti állapotot visszaállítsa, vagy pedig 
létesítményeit megfelelő kártalanításért átengedje. Ezekben az 
esetekben azonban az előző szakasz fi. b) pontjában említett kár
talanításnak helye nincs.

Ha a földtulajdonos a létesítmények átengedését kívánja, 
az engedélyes azok átengedéséért kártalanítás fejében csak azt az 
összeget igényelheti, amennyi az eredeti állapot visszaállítása ese
tén a létesítmények elbontható részeiért remélhető bevételből az 
elbontással, értékesítéssel és az eredeti állapot visszaállításával 
járó költségek fedezése után neki haszonképen megmaradna.
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105. §.

A 103. §. 1. a) és 2. a) pont alatti kártalanítások jogosságát, 
valamint a 109. §-ban említett használati díjnak és kártalanításnak 
összegét és megfizetésük módozatait az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg az átszállítást engedélyező határozatában; 
a 100. §-ban tárgyalt úthasználati hozzájárulást, valamint a 103. §. 
1. b), c)4, 2. vb) és 3. pont alatt tárgyalt kártalanítások összegét és 
megfizetésük módozatait, ha az érdekelt felek meg nem egyeznek, 
— az engedély megszűnése után szintén az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság állapítja meig.

Az elsőfokú határozatok ellen a földmívelésügyi miniszterhez 
felebbezéssel lehet élni, míg a földmívelésügyi miniszter másod
fokon hozott határozatával meg nem elégedő fél a 256. §-ban meg
határozott jogorvoslattal élhet.

106. §.

Az engedélyes az átszállításból folyóan reá háruló kártanítási 
és egyéb kötelezettségeinek biztosítására, valamint az engedély
feltételek be nem tartása esetén az ellene megindítható erdőrendé
szeti eljárás során kiszabható pénzbírság biztosítására köteles még 
a szállítás megkezdése előtt pénzbiztosítékot letenni.

Pénzbiztosítékot köteles letenni az engedélyes az okozható ká
rok biztosítására előmunkálati engedély esetén is. A biztosíték ösz- 
szegét, letételének, kezelésének és visszaszolgáltatásának feltételeit 
az erdőrendészeti hatóság állapítja meg.

A biztosítékot az engedély megszűnésével az engedélyesnek csak 
akkor szabad visszaadni, ha a kártalanítások rendezése megtörtént 
és ha az engedélyes a reá netalán kirótt erdőrendészeti pénzbírsá
got is megfizette.

Ha a jogerősen megállapított kártérítési összeget, valamint a 
netán kirótt erdőrendészeti pénzbírságot az engedélyes a megálla
pított határidőig meg nem fizeti, — a letett biztosítékból kell azo
kat fedezni, az engedélyesnek csak a fennmaradó összeget szabad 
visszafizetni.

Ha a kártalanítási kérdésekben valamelyik fél a 256. §. értel
mében a polgári bírósághoz fordul, — a biztosítéknak a kártalaní
tás biztosítására szolgáló részét bírói letétbe kell átutalni.

107. §.

Az átszállítási, valamint az előmunkálati vagy útépítési en
gedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az átszállítási jogát 
egy éven át nem gyakorolja, illetve az előmunkálatot, vagy az út
építést az engedély kiadásától számított egy éven belül meg nem 
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kezdi, vagy pedig a megállapított biztosítékot a kitűzött idő alatt 
le nem teszi.

108. §.

Ha valamely erdőtulajdonos igazolja, hogy erdeje termékeinek 
elszállításánál tartósan fennállanak azok az előfeltételek, amelyek 
alapján a Í92. § érteiméiben átszállításd engedélyt lehet adni. — az 
erdei termékeknek az idegen területen átszállítására szolgáló út 
építéséhez feltétlenül szükséges földterületek megszerzésére neki 
kisajátítási jogot lehet engedélyezni.

A kisajátítási jogot az elsőfokú erdőrendészeti hatóság meg
hallgatásával a földmívelésügyi miniszter adja meg. Az eljárásra 
nézve a kisajátításról szóló 1881 :XLI. t.-c. rendelkezései s az ezeket 
módosító törvényes rendelkezések irányadók.

109. §.

Ha az engedélyezett átszállításra megfelelő magánút rendel
kezésre nem áll, — az erőrendészeti hatóság megengedheti, hogy 
az engedélyes az átszállítás céljára az idegen földterületen át út 
helyett erdei vasutat, vagy másféle szállítóberendezést építhessen, 
avagy másnak az átszállítási területen lévő magánhasználatú vas- 
útját, vagy másféle szállítóberendezését az engedélyezett erdei 
termékek átszállítására megfelelő használati díjért és kártalanítási 
kötelezettség mellett esetenként igénybe vegye. Erre azonban a 
szállítóberendezés tulajdonosát csak abban az esetben szabad kö
telezni, ha a vasút vagy másféle szállítóberendezés az 1907:111. 
t.-c. 8. §-ában tárgyalt kisajátítási jog igénybevétele mellett, avagy 
az erdőrendészeti hatóságnak átszállítási engedélyével létesült, 
vagy pedig ha az átszállítási területen a terepviszonyok miatt 
újabb erdei vasutat, vagy másféle szállítóberendezést, vagy egy
általában nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehet épí
teni.

Az ebben a szakaszban tárgyalt engedélyek kiadása körül kö
vetendő eljárás részletes szabályait a kereskedelemügyi miniszter 
és a földmívelésügyi miniszter egyetértőén rendelettel állapítják 
meg.

110. §.

Ez a törvény az 1907:111. t.-c. 8. §-át akként módosítja, hogy 
erdőgazdasági célokra szolgáló iparvágányokra, sodronypályákra 
szükséges ingatlanokra a kisajátítási jog kizárólag csakis nagyobb 
kiterjedésű erdő tulajdonosának adható meg abban az esetben, ha 
igazolja, hogy erdejében évenként és tartósan nagyobb fatömeg ke
rül kitermelésre.
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Hl. §.
Ha erdei termékeknek egy és ugyanazon területen való átszál

lítására több jelentkező egyidőben kér új út, vasút, vagy egyéb 
szállítóberendezés építésével kapcsolatosan engedélyt, — közös 
út, vasút, vagy egyéb szállítóberendezés építésére és használatára 
kell őket kötelezni, a szállítás módozatait azonban az engedélyesek 
között pontosan szabályozni kell.

112. §.

Egyházi, vallási, közoktatási, tudományos vagy kegyeletes cé
lokra szolgáló ingatlanokat ha azok nem erdők, vagy mezőgazda
sági területek, az átszállítás érdekében igénybevenni, vagy azokra 
kisajátítási jogot engedélyezni nem szabad.

113. §.

Az engedélyezési eljárásnál felmerülő költségek a folyamodót 
terhelik.

Az átszállítással kapcsolatos egyéb ügyekben pedig a felme
rülő eljárási költségeket az a Ifiéi' viseli, aki az eljárás megindítását 
kérte, illetve akinek hibájából az eljárás szükségessé vált.

Ha az eljárásban több fél van érdekelve, — az erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg, hogy a felmerült költégeket az érdekelt 
felek milyen arányban tartoznak viselni.

A megállapított költségeket a fizetésre kötelezett 30 nap alatt 
köteles megfizetni. A befizetés elmulasztása esetén a Jcöiltségeket a 
közadók módjára kell behajtani.

II. Fejezet.

Szállítás vizen.

114. §.
A tutajozást l(szálfákat, rudas anyagot, tönköket tutajokba kö

tötten úsztatni) hajózható folyókon és folyószakaszokon, továbbá 
azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és patakokon, 
amelyeken viziművek segélye nélkül már eddig is állandóan gyako
rolják — a hajózási- és vízrendőri szabályok megtartásával min
denki szabadon gyakorolhatja.

Azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és pata
kokon ellenben, amelyeken a tutajozást eddig még nem gyakorolták, 
vagy csak viziművek segélyével gyakorolták, vagy enélkül ugyan, 
de nem állandóan gyakorolták, továbbá a mesterségesen létesített 
csatornákon csak erdőrendészeti hatóság engedélyével szabad tu
taj ózni.
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115. §.

Fát úsztatni (tűzifát, tönköket, kötetlenül úsztatva szállítani) a 
hajózásra használt folyókon, folyószakaszokon és csatornákon ál
talában tilos; más folyókon, folyószakaszokon, csatornákon és pa
takokon pedig csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével szabad.

116. §.

A tutajozás és a faúsztatás előmozdítására, az okozható károk 
megakadályozására és a viziközlekedés biztosítására viziműveket 
és egyéb építményeket szintén csak az erdőrendészeti hatóság en
gedélyével szabad létesíteni.

117. §.

A 114—116. §-okban említett célokra szükséges engedélyt az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóságtól kell kérni.

A kérvényben a folyamodónak meg kell jelölnie a vízfolyás 
igénybe venni kívánt szakaszát, a szállítandó faanyag választékát, 
választékok szerinti és összes mennyiségét, a szállítás időtartamát, 
valamint az egyes években szállítani kívánt mennyiségeket; fel 
kell sorolni, továbbá az 'igénybevenni kívánt /vízfolyáson levő ösz- 
szes vízmű és egyéb építmény tulajdonosának nevét és lakását, ki 
kell mutatni, hogy a tutajozás v. a faúsztatás érdekeit hogyan szándé
kozik összeegyeztetni a víz másféle használatára jogosultak érdekeii
vei és be kél! mutatnia az erre nézve netán megkötött egyességeket: 
telekkönyvszerűen meg kell jelölnie azokat a területeket, amelye
ket esetleg kisajátítással kíván megszerezni és be kell szolgáltatnia 
minden olyan adatot, amely az engedély megadása esetén az engedély
feltételek megállapításához szükséges.

A kérvényhez csatolni kell 2 példányban az igénybevenni kí
vánt ‘vízfolyás helyszinrajzát, /melyen minden meglevő és minden 
tervezett vízmüvet és egyéb építményt fel kell tüntetni; csatolni 
kell továbbá a tervezett vízművek és egyéb építmények építési ter
vét és költségvetését, végül a szállítandó faanyagok tulajdonjogá
nak igazolását is.

A benyújtott kérvény tárgyalásánál, valamint a határozat meg
hozatalánál a 95. §. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészí
téssel, hogy ha a folyamodó olyan vízre kér szállítási engedélyt, 
amelyen a tutajozást, vagy faúsztatást már gyakorolják, vagy 
amelyre már engedély van kiadva és a folyamodó új víziműveket 
és egyéb építményeket létesíteni nem szándékozik, — a határoza
tokat a tutajozásra vagy a faúsztatásra már jogot nyert engedélye
sekkel, — más esetekben pedig ezenfelül még a vízfolyás mentén 
levő községekkel, a víz másnemű használatára jogosítottakkal és a 
tervezett építkezések által közvetlenül érintett parttulajdonosok
kal is közölni kell.
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118. §. •
Az engedélyben meg kell állapítani a szállításra szolgáló víz

folyás igénybevehető .szakaszát és mellékágait, a szállítás és a fa
kifogás módját és szabályait, az engedély időtartamát, a szállítási 
időszakot, a szállítható faanyag választékát, választékok szerinti 
és összes mennyiségét, valamint az egyes években leszállítható 
mennyiségeket; az engedélyes kártalanítási és egyéb kötelezettsé
geinek biztosítására szükséges pénzbeli biztosíték összegét, letéte
lének, kezelésének és visszaszolgáltatásának feltételeit. Végül 
részletesen rendelkezni kell mindazokban a kérdésekben, amelyek
nek rendezése az adott esetben szükséges..

119. §.

Szállítási engedélyt csak személyre szólóan, az engedélyes iga
zoltan jogos tulajdonát képező faanyag szállítására és csak megha
tározott mennyiségre, továbbá csak a mennyiséggel és a szükséges 
beruházások költségeivel arányban álló időre, de legfeljebb 20 évre 
szabad adni.

A szállítási engedély másra át nem ruházható.

120. §.

Olyan vízre, mely tutajozásra, vagy faúsztatásra még nincs 
vagy nincs kellően berendezve, — csak azzal a feltétellel adhat az 
erdőrendészeti hatóság tutajozási vagy faúsztatási engedélyt, 
hogy az engedélyes köteles a szállításra engedélyezett vízfolyás
szakaszon mindazokat a vízimüveket és egyéb építményeket saját 
költségén még a szállítás megkezdése előtj létesíteni, amelyek a 
szállítás előmozdítására, a parttulajdonosok és a víz másféle hasz
nálatára jogosítottak érdekeinek, továbbá épületeknek, utaknak, 
vasutaknak, hidaknak és egyéb építményeknek a tutajozás és a fa- 
úsztatás által okozható károkkal szemben való megvédésére és a 
vízen át való közlekedés biztosítására szükségesek.

Ha az előbb említett célokat szolgáló már meglévő vízmüveket 
és egyéb építményeket a tutajozás vagy a faúsztatás akadálytalan 
gyakorolhatása érdekében ki kell egészíteni, vagy át kell alakítani, 
a kiegészítés vagy átalakítás költségeit, továbbá az egész mü 
vagy építmény fenntartási költségeinek aránylagos részét az enge
délyes köteles viselni.

Az engedélyben mindezeket a munkálatokat részletesen meg 
kell állapítani, végrehajtásukra határidőt kell szabni és rendel
kezni kell arra nézve is, hogy azokat ki tartozik elvégezni.

Az engedély kiadása után létesített víziműveket és egyéb 
építményeket tulajdonosuk köteles a tutajozás és faúsztatás által 
okozható károk ellen saját költségén megvédeni.
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121. §.

A víz másféle használatára jogosítottak (zsilip-, gát-, malom
tulajdonosok stb.) kötelesek megengedni, hogy vízimüveiket és 
egyéb építményeiket a tutajozásra vagy faúsztatásra jogosítottak 
a szállítás lehetővé tétele érdekében az erdőrendészeti hatóság en
gedélyével saját költségükön megfelelően átalakíthassák; sőt, ha 
a tutajozást vagy a faúsztatást különben nem lehetne gyakorolni, 
abba is belenyugodni kötelesek, hogy üzemük az erdőrendészeti ha
tóság által meghatározott időben szüneteljen. A berendezések át
alakításával és az üzem esetleges szünetelésével járó károkért azon
ban kártalanítást követelhetnek.

Az előbbi bekezdésben tárgyalt korlátozások az 1913:XVIII. 
t.-c. 11. §-ában említett víztárolókra és vízerőművekre nem ter- 
jeszhetők ki.

122. §.

Az olyan vízen, amelynek valamely szakaszán egyéb átjáró 
hiányában gázlókon szoktak átkelni, — az engedélyest kötelezni 
kell arra, hogy a közlekedést megfelelő híd, vagy palló építésével, 
vagy pedig a szállítás időnként való szüneteltetésével, a szállítási 
időszakban is biztosítsa.

123. §.

Az engedélyest kisajátítási jog illeti meg azokra, a területekre, 
amelyek az engedélyezett víziművek és egyéb építmények létesíté
sére, a faanyagoknak a víz partjához! való szállítására, a parton 
való elhelyezésére és szállítására, előkészítésére, továbbá kifogá
sára és a parton való raktározására elkerülhetetlenül szükségesek, 
— ha azokat az 1885:XXIII. t.-c. 65. §-a alapján kártalanítás nél
kül igénybe nem vehetné; vagy kérelmére a hatóság az 1913: 
XVIII. t.-c. 8. §-a értelmében javára használati joggal meg nem 
terhelné.

Egyházi, vallási, közoktatási, tudományos vagy kegyeletes 
célokra szolgáló ingatlanokat, ha azok nem erdők, vagy mezőgaz
dasági területek, kisajátítani nem szabad.

A kisajátítási jogot az elsőfokú erdőrendészeti hatóság meg
hallgatásával a földmívelésügyi miniszter adja meg. Az eljárásra 
nézve az, 1881 :XLI. t.-c. rendelkezései s az ezeket módosító törvé
nyes rendelkezések irányadók.

124. §.

Ugyanarra a vízre csak annyi faanyagnak a tutajozására 
vagy úsztatására szabad engedélyt adni, amennyinek a leszállí
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tása a vízfolyás szállítóképességének a figyelembevétele mellett 
okszerűen lehetséges.

Újabb engedményt csak az összesi korábbi jogélvezők és enge
délyesek meghallgatásával lehet adni.

125. §.

Ha ugyanarra a vízre többen kapnak tutajozási és faúsztatási 
engedélyt, az erdőrendészeti hatóság állapítja meg a szállítás sor
rendjét és azokat a szabályokat, melyek szerint a tutajozást és fa- 
úsztatást gyakorolni kell.

Az erdőrendészeti hatóság szükség esetén külön tutajozási és 
külön faúsztatási időszakot is jelölhet ki, sőt a szállításra jogosul
takat közös úsztatásra is kötelezheti, de csak abban az esetben, 
ha az egyes jogosultak fatermékei méreteiknél vagy minőségük
nél fogva, vagy pedig alkalmas megjelölésekkel egymástól bizto
san megkülönböztethetők és a közös úsztatás befejezése után 
aránytalanul nagy költségek nélkül lehet odaszállítani, ahová el
különített úsztatás esetén jutniok kellene.

Közös úsztatás esetén a szállításra jogosultak kötelezettsé
geit egymás irányában az erdőrendészeti hatóság állapítja meg.

126. §.

Ha az erdőrendészeti hatóság olyan vízre ad tutajozási vagy 
faúsztatási engedélyt, amelyen tutajozást, vagy a faúsztatást már 
gyakorolják, — az a korábbi jogélvező, aki a szállítás előmozdítá
sára szolgáló berendezéseket létesítette, berendezéseinek haszná
latát, — az anyagok kifogására, partraszállítására és raktározására 
szolgáló berendezések kivételével — az új engedélyesnek is meg
engedni köteles. Az új engedélyes azonban ennek ellenében köte
les a beruházási költségek aránylagos részének megtérítése fejé
ben a berendezés létesítőjének évi beruházási költségjárulékot 
fizetni és ezenfelül viselni tartozik az évi fenntartási és üzemi 
költségeknek és a szállítás által esetleg másoknak okozott ká
rokért járó közösen viselendő kártalanítási költségeknek is az 
aránylagos részét.

Azt a hányadot, amelyet az új engedélyes) az előbbi bekezdés
ben felsorolt költségekből viselni tartozik, — az új engedélyes 
évenként leszállítható famennyisége és a kiadott engedélyek sze
rint évenként leszállítható összes famennyiség között fennálló 
arány adja meg.

Ezt az arányt kell alkalmazni az évi fenntartási és üzemi-, va
lamint az esetleg közösen viselendő kártalanítási költségek hánya
dának a megállapítására is.

A kivetett költségjárulékot és egyéb költséghányadokat a 
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fizetésre kötelezett engedélyes akkor is teljes összegükben meg
fizetni tartozik, ha az engedélyezett famennyiségnek csag egy ré
szét szállítja le, vagy ha szállítási jogát valamely évben egyálta
lában nem gyakorolja.

127. §.

Ha a költségjárulék é:s a költséghányad fizetésére kötelezett, 
engedélyes engedélye alapján maga is létesít a szállítás céljaira 
berendezéseket, ezeknek használatát, — az anyagok kifogására, 
partra szállítására és raktározására szolgáló berendezéseinek ki
vételével, — úgy a korábbi jogélvezőknek, mint az utána eset
leg még következő új engedélyeseknek is megengedni köteles, — 
de költségjárulékot és egyéb költséghányadot csak az utóbbiaktól 
követelhet.

128. §.

Ha valamely vizen viziművek siegélyével többen gyakorolják a 
tutajozást, vagy a faúsztatást, vagy mind a kettőt, — a víz szál
lítóerejének fokozására és szabályozására szolgáló víziműveket 
állandóan az a jogélvező köteles fenntartani, aki a víziműveket 
létesítette, vagy akit erre az erdőrendészeti hatóság kötelezett. A 
víziműveket azonban a gyűjött víz használata tekintetében tuta- 
jozási és faúsztatási időszakonként mindig az a jogélvező van jogo
sítva az érdekeltek közös megegyezésével, ilyennek hiányában pe
dig az erdőrendészeti hatóság által megállapított szabályok sze
rint kezelni, aki a tutajozást vagy a faúsztatást éppen gyakorolja.

Közös tutajozás vagy faúsztatás esetén az előző bekezdésben 
említett célokra létesített víziművek kezelését az érdekeltek közös 
megegyezésével kijelölt személy intézi.

Ha az érdekeltek megegyezni nem tudnak, — az erdőrendé
szeti hatóság jelöli ki azt, akit az intézkedés joga megillet s álla
pítja meg az eljárási szabályokat is.

]129. §.

A tutajozás és faúsztatás joga megszűnik:
1. ha a jog gyakorlására engedélyezett idő lejár;
2. ha az engedélyes az elrendelt berendezéseket a kitűzött idő 

alatt nem létesítette, vagy a megállapított pénzbiztosítékot le 
nem tette ;

3. ha az engedélyes jogát 5 egymásután következő éven át 
egyáltalában nem gyakorolta;

4. ha az engedélyes az engedélyben meghatározott fatömeg 
tulajdonjogát még a szállítás megkezdése előtt másra átruházta.

Ha az engedélyes az évente leszállítható famennyiségnek egy 
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részét le nem szállítja, •— avagy a famennyiség egy részét még a 
szállítás megkezdése előtt másra átruházza, — a le nem szállított, 
illetve az átruházott famennyiségre nézve szállítási jogát elveszti.

130. §.

A tutajozás és a faúsztatás céljaira, valamint a tutajozás és a fa- 
úsztatás által okozható károk megakadályozására szolgáló vízműveket 
és egyéb építményeket csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével, 
vagy rendeletére szabad átalakítani, vagy eltávolítani.

Ha a szállítási engedély lejár, az erdőrendészeti hatóság el
rendelheti, hogy az a jogélvező, akinek szállítási joga megszűnik 
és nem újíttatik meg, — az előbbi bekezdésben említett célokra 
szolgáló, általa létesített, vagy a fenntartás kötelezettségével má
soktól átvett viziműveket és egyéb építményeket:

a) mint a szállításoknál még szükségeseket megfelelő kárta
lanításért új engedélyesnek, vagy más szállításra jogosítottnak 
átadja; vagy

b) mint a szállításoknál már nem szükségeseket vagy nem 
használhatókat a víziszállítás ési a víz szabad lefolyásának bizto
sítása végett saját költségén megfelelően átalakítsa, vagy eltávo
lítsa; vagy

c) partvédelmi, vagy egyéb célra kártalanítási igény nélkül a 
vízjogi hatóság rendelkezése szerint visszahagyja, vagy másnak 
átadja.

Az első bekezdésben említett létesítmények további rendelte
tésének megállapítása végett akár az erdőrendészeti hatóság, akár 
a vízjogi hatóság partbejárást rendelhet el, amelyre az összes ér
dekelteket, az erdőigazgatóságot és a kultúrmérnöki hivatalt is 
meg kell hívni.

131. §. •
Az előbbi szakaszban említett létesítményeket mindaddig, míg 

az erdőrendészeti hatóság azok további rendeltetése felöl nem in
tézkedik, az az engedélyes tartozik fenntartani, aki azt az engedély 
lejártát közvetlenül megelőző idő alatt is fenntartotta, de joga 
van a 126. §. alapján megállapított költségjárulékot és egyéb költ
séghányadot a fenntartás* ideje alatt is beszedni.

Az engedélyes, akinek engedélye lejáróban van, a fenntartási 
kötelezettség alól való felmentését az engedély lejárta előtt 6 hó
nappal az erdőrendészeti hatóságtól kérni tartózik.

Ha az erdőrendészeti hatóság a létesítmények további rendel
tetése felől az engedély lejártától számított 6 hónap alatt nem 
rendelkezik, — az engedélyesnek az első bekezdésben említett kö
telezettsége megszűnik.
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132. §.

Ha a 130. §-ban említett vízimüveket és egyéb építményeket a 
szállításra jogosított az engedély lejártával a hatóság rendelke
zése értelmében más jogélvezőnek átadja, — kártalanításul csak 
azt az összeget követelheti, amely az eredeti állapot visszaállítása 
esetén az átadott létesítmény elbontható részeiért és felszerelé
séért remélhető bevételből az elbontással, értékesítéssel és az ere
deti állapot visszaállításával járó költségek fedezése után haszon
képen megmaradna.

A létesítmények által elfoglalt területekért, — kivéve a ter
mészetes vízmederből elfoglalt és a vízimü bekötése átal elfoglalt 
területeket, melyek után kártalanítás nem jár — a területtulajdo
nos olyan összegű kártalanítást követelhet, amennyi értük kisa
játítás esetén járna.

133. §.

A tutajozás és a faúsztatási jog engedélyese jogának gyakor
lását csak az engedélyben meghatározott pénzbiztosíték letétele 
és az engedélyben elrendelt víziművek és egyéb építmények létesí
tésének teljes befejezése után kezdheti meg s az engedélyben meg
határozott mennyiségnél több fát, vagy olyan fát, melyre az en
gedély nem terjed ki — nem szállíthat.

Ha a szállítási engedély több évre szól, — az egyes évekre 
nézve megállapított mennyiséget csak az erdőrendészeti hatóság 
előzetes engedélyével szabad túllépni, a szállítási többletet azon
ban az egész engedélyidőre megállapított összes famennyiségbe 
be kell számítani.

A tutajfát és a szabadon úsztatott tönköket a szállító bélye
gével meg kell jelölni.

Hasáb- és dorongfát csak kötetlenül darabonként szabad úsz
tatni.

Tutajon megfelelő vízállás mellett terhelésként az engedély
ben megjelölt tűzifát és egyéb tárgyakat is szabad szállítani.

134. §.

A tutajozás és faúsztatás megkezdését köteles az engedélyes 
a vízfolyás mentén fekvő községek elöljáróságainak legalább 8 
nappal előbb bejelenteni s legalább 24 órával előbb tudomására 
köteles adni az útba eső összes vízhasználati berendezések tulaj
donosainak is.

A tutajozás és a faúsztatás befejezését a szállításra jogosí
tott ugyancsak 8 nap alatt köteles az előbbi bekezdésben említett 
községek elöljáróságainak bejelenteni. A bejelentést követő 3 nap 
alatt ä községi elöljáróságok 15 napon át a községházán kifüggesz

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



42

tendő hirdetményben, esetleg más alkalmas módon is felhívni 
tartoznak az összes érdekelteket, hogy a tutajozás és a faúsztatás 
által netalán szenvedett káraikra kártalanítási igényüket a hir
detmény kifüggesztésének utolsó napjától számított 30 nap alatt 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak jelentsék be, különben kár
térítési igényük elvész.

A kifüggesztést igazoló záradékkal ellátott hirdetményt a 
községi elöljáróság a kifüggesztési idő letelte után az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak azonnal beterjeszteni köteles.

135. §.

A tutajozási és a faúsztatási jog élvezője és a jogélvező hozzá
tartozói, megbízottai és alkalmazottai, ha a tutajozással, vagy a 
fenntartással járó tennivalók elvégzése érdekében feltétlenül szük
séges, — a víz partján fekvő földeken szabadon járhatnak. Az 
okozott károkért azonban a jog élvezője felelős.

136. §.
A tutajozási és a faúsztatási jog élvezői a tutajozással vagy 

vagy a faúsztatással okozott károkért kártalanítással tartoznak.
Az a kártszenvedő, aki kártalanítási igényét a kitűzött határ

idő alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be nem jelenti, — 
kártalanításra igényt nem tarthat.

137. §.

Azok, akik a tutajozás, vagy a faúsztatás céljaira és az okoz
ható károk elhárítására szolgáló víziműveket, vagy egyéb építmé
nyeket megrongálják, Vagy a jogosan gyakorolt tutajozást vagy fa
úsztatást bármiképen akadályozzák, a jog élvezőjének kártalanítás
sal tartoznak. Büntetőjogi felelősségük érintetlen marad.

138. §.
Az ebben a fejezetben említett összes kártalanítások eseteiben 

a kártalanítás jogosságát, összegét és módozatait, valamint a 126. és 
a 127. §-okban tárgyalt költségjárulékok és egyéb költséghányadok 
összegét és megfizetésük módozatait az erdőrendészeti hatóság 
állapítja meg.

Az elsőfokú határozat ellen a földmívelésügyi miniszterhez 
felebbezéssel lehet élni, a másodfokú határozattal meg nem elégedő 
fél pedig a 256. §-ban megállapított jogorvoslattal élhet.

139. §,

A tutajozási és a faúsztatási ügyekben az engedélyezési és 
egyéb eljárásnál felmerülő költségek viselésére, megállapítására 
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és behajtására nézve a 113. §. rendelkezései a pénzbiztosíték rendel
tetésére, letételére, kezelésének és visszaszolgáltatásának módoza
taira nézve pedig a 106. §. rendelkezései irányadók.

NEGYEDIK CÍM.

Közérdekű erdőtelepítések.

I. Fejezet.

Általános határozatok.

140. §.

Közérdekből erdőt kell telepíteni az 1. §. 1., 2., 4. és 5. pontjai 
alá nem sorolható földrészletek közül:

a) termőképességlük és gazdasági használhatóságuk helyreállí
tására mindazokon a földterületeken, amelyek a termőtalaj lemosa- 
tása, elkopárosodása, avagy vízmosások vagy homokfúvás következ
tében termőerejükben jelentékenyen megromlottak, vagy amelyeken 
mindezeknek a káros tényezőknek a fellépése megállapítható;

b) mindazokon a földterületeken, amelyeken a megtelepítendő 
erdő árvizek keletkezésének és árvizek romboló hatásának elhárítá
sára, vízmosások megkötésére, futóhomok felfogására, kő- vagy 
földomlások, földcsuszamlások, kőgörgetegek megakadályozására az 
alantabb fekvő, vagy a szomszédos földterületeknek, ipartelepeknek, 
épületeknek, közhasználatú müveknek, vagy egyéb műtárgyaknak 
megvédésére, vízmedrek partjainak biztosítására, vagy védtöltések- 
nek a hullámverés és jégzajlás károsításától való megvédésére szük
ségesek; végül

c) az 1913 :X. t.-c. hatálya alá eső közöslegelők olyan terület
részein, amelyeknek beerdősítését legelő javítási, vagy egyéb legelő
gazdasági érdekek követelik.

Mindezeken a területeken az erdőtelepítéssel egyidejűleg, eset
leg azt megelőzően a talaj megkötésére és a káros vizek elvezetésére 
esetleg szükséges műszáki munkálatokat is teljesíteni kell.

A területeket úgy kell kijelölni, hogy a megállapított határ
vonalakon belül a szükséges műszaki és erdősítési munkálatok vég
rehajtása s a létesítmények fenntartása biztosítható legyen.

141. §.
A 140. §. pontja alá eső földterületek közül azokat, amelyek 

termőerejét megfelelő mezőgazdasági intézkedésekkel (begyepesítés- 
sel, takarmánynövények termesztésével, szőlő- vagy gyümölcsfatele
pítéssel) is biztosan helyre lehet állítani, a beerdősítés kötelezettsége 
alól a tulajdonos kérelmére fel lehet menteni, a helyreállításra azon- 
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bán a tulajdonost határidő kitűzésével kötelezni kell és egyúttal a 
gazdasági felügyelő meghallgatásával meg kell állapítani azokat a 
szabályokat is, amelyek iszerint a területet a helyreállítás ideje alatt 
kezelni é-s> használni kell.

Ha a terület helyreállítását a tulajdonos a kitűzött határidő alatt 
eredményesen végre nem hajtja, a területet az e címben foglalt ren
delkezések alkalmazásával erdőtelepítésre azonnal ki kell jelölni.

142.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken foganatosítandó 
erdősítési és műszaki munkálatok teljesítésére rendszerint a terület 
tulajdonosát kell kötelezni, aki úgy a munkálatok, mint a talajkötési 
művek fenntartásának költségeit is viselni köteles.

Ha a tulajdonos az elrendelt munkálatokat nem teljesíti, azokat 
az ő költségére az állam végezteti el.

Azoknak az állandó rendeltetésű és költségesebb műszaki beren
dezéseknek az építési és fenntartási költségeit, amelyeket nagyobb 
görgetegek és földtömegek felfogása, vagy nagyobb vízmosások meg
kötése és általában a vizek lefolyásának szabályozása céljából kell 
létesíteni, az állam viseli.

143. §.

Ha a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken elrendelt 
munkálatokkal kapcsolatban vagy ezek céljának biztosítására a terü
leten kívül eső földterületein is kell végezni kiegészítő műszaki mun
kálatokat, ezek teljesítését a földterület tulajdonosa tűrni tartozik 
még akkor is, ha ezek a munkálatok annak a földrészletnek, amelyen 
telj esi ttettek, előnyöket nem is biztosítanak; a költségek viselésére 
azonban nem kötelezhető, sőt ha kimutatja, hogy a munkálatok kö
vetkeztében átmenetileg vagy állandóan kárt szenved és ez a kár a 
munkálatokból származó esetleges előnyöket meghaladja, valóságos 
károsodásáért kártalanítást követelhet.

144.

Az erdőtelepítésre kijelölt területen teljesítendő műszaki mun
kálatokhoz és a védelmet igénylő területrészek bekerítéséhez szük
séges nyersanyagokat (fát, karót, rozsét, tövist, meszet, követ, kavi
csot, homokot stib.) a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek 
közelében fekvő földrészletek tulajdonosai erdejükből, legelőjükből, 
egyéb földjeikről, vagy bányáikból, ha ott rendelkezésre állanak, 
rendes forgalmi áron átengedni kötelesek. Megengedni kötelesek azt 
is, hogy az érdekeltek a fent említett célra szolgáló anyagokat, esz
közöket, szereket stb. az ő területükön át szállítsák a munkahelyre, 
vagy az ő területükön rakják le és készítsék elő fel használásra.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



45

A szállításnál okozott károkért és a munkálatok helye körül el
foglalt területek használatáért azonban kártalanítás jár.

145. §.

Azt, -hogy kártalanításnak vanre helye, továbbá a kártalanítás 
összegét és módozatait az elsőfokú erdőrendészeti hatóság álla
pítja meg.

A kártalanítás összegét szükség esetén az állam előlegezi. Az 
előlegezett kártalanítási összeget a kártalanításra kötelezett a hatá
rozat közlésiét követő 30 nap alatt még abban az esetben is megfizetni 
tartozik, ha a 256. §-ban említett bírói út igénybevétetett. A fizetés 
elmulasztása esetén az előlegezett összeget a közadók módjára kell a 
kártalanításra kötelezettől! behajtani.

Az erdőrendészeti hatóságnak a kártalanítás ügyében hozott 
határozata ellen a jogorvoslatot a 256. §. szabályozza.

146. J§.

Az elrendelt erdősítési és műszaki1 munkálatokat az állam a föld
mívelésügyi miniszteri tárca költségvetésének terhére megokolt ese
tekben a következő kedvezményekkel mozdítja elő:

1. a kijelölt területek államerdészeti' kezelését a helyreállítási 
munkák teljes és sikeres befejezéséig díjmentesen látja el, s a mun
kálatok szakavatott vezetését és irányítását állami közegekkel ugyan
csak díjmentesen végezteti;

2. a tulajdonos kérelmére az erdősítéshez szükséges csemetét a 
törvény életbelépésétől kezdve 15 éven át minden tulajdonosnak, 
azontúl azonban csak a kedvezőtlen 'anyagi helyzetben levőknek in
gyen szolgáltatja, s> vasúti szállítás esetén az erdősítési helyhez leg
közelebb fekvő vasúti állomásra saját költségén szállíttatja el;

3. pénzsegélyben részesíti az igazoltan kedvezőtlen» anyagi vi
szonyok között levő tulajdonosokat ;

4. a tulajdonos kérelmére előlegezi a 143. §. és a 144. §-okban 
említett kártalanítást és költségeket, esetleg a teljesítendő munká
latok költségeit is;

5. az előlegezett kártalanításnak és költségeknek visszafizetésére 
esetleg időhaladékot ad, sőt a kedvezőtlen anyagi helyzetben levő tu
lajdonosokat az előlegezett összegek visszatérítésének kötelezettsége 
alól megokolt esetekben részben vagy egészben felmenti.

A kedvezményre jogosultságot s a kedvezmények mérvét a föld
mívelésügyi miniszter állapítja meg.

147. §.

Az elrendelt munkálatokat saját határában a község is előmoz
dítani köteles a következő szolgáltatásokkal:

1. a 142. §. utolsó bekezdése értelmében áilamköltségen teljesí
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tendő munkálatokhoz a 144. §-ban felsorolt anyagokat a község 
erdejéről, legelőjéről, egyéb földjeiről vagy bányáiból — ha ott ren
delkezésre állának — díjtalanul szolgáltatja ki;

2. a községi faiskola csemetekészletének feleslegét az erdősítés
hez ingyen bocsátja rendelkezésire, vagy a szükséges csemete terme
lésére az államnak megfelelő területet ingyen ad használatra;

3. az állami előleggel teljesítendő munkálatokhoz a szükséges 
fuvar- és kézi munkaerőről' az erdőigazgatóság megkeresésére a köz
ségi közmunka megváltásánál alkalmazott fuvar- és kézi napszám
bérek megtérítésének feltétele mellett gondoskodik;

4. az erdőtelepítésre kijelölt területnek károsításoktól való meg- 
védelmezésére a felesketett községi mezőőröket és erdőőröket fe
gyelmi felelősség terhével kötelezi.

148. §,

Az erdőtelepítésre kijelölt területek, vagy azok egyes részei az 
állam részére kisajátíthatok abban az esetben, ha az elrendelt mun
kálatok eredményes kivitelét, vagy a rajtuk létesített állandó ren
deltetésű műszaki berendezések fenntartását másként kellően bizto
sítani nem lehet.

A kisajátítási1 eljárásnál az 1881 :XLI. t.-c.-nek s az ezt módo
sító törvényes rendelkezéseiknek a határozmányai irányadók azzal az 
eltéréssel, hogy a kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja 
meg, s hogy az előbbi bekezdésben említett területek talaj értékének 
kiszámításánál a 142. §. utolsó bekezdésében említett költségeket a 
remélhető bevételekből lleszámítandó kiadások közé nem szabad be
számítani.

A földadó alá nem eső területeket, ha beerdősítésre alkalmasak, 
a kisajátítási ár megállapításánál magasabbra nem szabad értékelni, 
mint az illető osztályozási vidék legalsó tiszta jövedelmi osztályába 
sorozott erdőket.

149. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területekre vonatkozó erdőtelepí
tési terv elkészítésénél, úgyszintén az előírt munkálatok végrehajtá
sánál és ellenőrzésénél a gazdasági felügyelőségek, a kultúrmérnöki, 
az államépítészeti és egyéb közigazgatási hivatalok a m. kir. erdő
igazgatóság megkeresésére közreműködni tartoznak.

150. §.
A törvény e címében foglalt rendelkezések értelmében megtele

pített erdő földadómentes a 140. a) és b) pontja alá eső terüle
teknél annak az időpontnak a beálltáig, amikor a főhasználat, — a c) 
pont alá eső területeknél pedig annak az időpontnak a beálltáig, ami
kor a legeltetés kezdetét veszi.
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Az adókötelezettség beálltát a földmívelésügyi miniszter vélemé
nyének meghallgatásával a pénzügyminiszter állapítja meg.

151. '§.

Azokat a területeket, amelyek a törvény életbelépése előtt mint 
kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek beerdősítésre hatósá
gilag köteleztettek, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeknek 
kell tekinteni.

II. Fejezet.

A területek kijelölése s a teljesítendő munkálatok megállapítása.

152. §.

Azokat a területeket, amelyeken a 140. §. értelmében közérdek
ből erdőt kell telepíteni, a m. kir. erdőigazgatóság javaslata alapján 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság hivatalból' állapítja meg.

153. i§.

Az erdőigazgatóság javaslatához a területnek és környékének 
helyszínrajzát, valamint az erdőtelepítés részletes tervét isi mellé
kelni kell.

Ha pedig az erdőigazgatóság a területnek az állam részére való 
megvásárlását vagy kisajátítását is kívánatosnak tartja, javaslatá
ban a terület értékének megállapításához szükséges adatok közlése 
mellett erre is ki kell terjeszkednie,.

Az erdőtelepítési tervben meg kell jelölni a kijelölendő terület 
telekkönyvi és kataszteri (talajosztályozás, tisztajövedelem) adatait, 
továbbá úgy a kijelölendő területnek, mint a vele szomszédos terüle
teknek helyét, kiterjedését és gazdasági állapotát; végül a szükséges 
erdőtelepítési és műszaki munkálatok részletes tervezetét és költség
vetését is.

154. §.

Az erdőtelepítésre javasolt terület tulajdonosa és szomszédai, a 
közigazgatási és telekkönyvi hatóságok a bíróságok és az állami hi
vatalok kötelesek az erdőtelepítési tervhez szükséges adatokat az 
erdőigazgatóságnak idejében rendelkezésre bocsátani.

155. §.

Magukban álló és az olyan területekre, amelyeken a munkálato
kat a közelükben fekvő többi területeken végzendő munkálatoktól 
függetlenül is célszerűen el lehet végezni, az erdőtelepítési tervet 
tulajdonosonként külön-külön kell elkészíteni.
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Azokat az egymáshoz közel fekvő vagy egymássali összefüggő te
rületeiket azonban, amelyeken az erdősítési, talajkötési, talaj javítási 
és vízlevezetési munkálatokat csak egymással összefüggésben, egy
séges terv szerint vagy egységes munkabeosztással és egységes veze
tés mellett lehet sikeresen elvégezni — közös munkakerületekbe kell 
bosztani s minden munkakerületre egy közös erdőtelepítési tervet kell 
készíteni, még akkor is, ha a közös munkakerületbe tartozó területek 
többek tulajdona.

A közös erdőtelepítési tervet úgy kell összeállítani, hogy abban 
minden egyes tulajdonos területe, kötelessége és joga külön-külön 
szabatosan megálllapíttassék.

156. §.
Minden érdekeltnek alkalmat kell adni arra, ho’gy az erdőigaz

gatóság javaslatára és az erdőtelepítési tervre vonatkozó észrevéte
leit még az elsőfokú határozat meghozatala előtt megtehesse.

Evégből az erdőigazgatóság az erdőtelepítési javaslatot és ter
vet a járási főszolgabíróhoz teszi át; aki azt a községházán legalább 
15 napra közszemlére téteti ki s tárgyalására a m. kir. erdőigazgató
sággal egyetértve alkalmas napot tűz ki.

A közszemlére kitételről, valamint a tárgyalás napjáról és he
lyéről az érdekelt területtulajdonosokat, az erdőigazgatóságot, a 
gazdasági felügyelőséget, szükség esetén a kultúrmérnöki hivatalt 
írásban, a község többi lakosait pedig a helyben szokásos kihirdetés
sel kell értesíteni, valamennyit azzal a figyelmeztetéssel, hogy eset
leges észrevételeiket a tárgyalás napjáig a községi elöljáróságnál 
írásban is előterjeszthetik.

Megjelenhet, vagy igazolt meghatalmazottal képviseltetheti ma
gát és észrevételeit előterjesztheti a tárgyaláson bárki, aki a javas
latban tárgyalt munkálatok által magát érintve érzi.

A tárgyalás befejezésével a tárgyalási jegyzőkönyvet az összes 
iratokkal (a közszemlére kitételt igazoló záradékkal ellátott kijelölési 
javaslattal, a kézbesítési ívekkel, az észrevételeket tárgyaló beadvá
nyokkal stb.) együtt a m. kir. erdőigazgatóság képviselője veszi át 
és véleménye nyilvánításával határozathozatalra az elsőfokú erdő
rendészeti hatósághoz terjeszti be.

157.

Az erdőrendészeti hatóság az erdőigazgatóság javaslatát és az 
erdőtelepítési tervet mindenekelőtt általánosságban a közérdek szem
pontjából, majd az eljárás szabályszerűsége tekintetében és részle
teiben érdemileg is bírálat alá veszi, megvizsgálja az érdekeltek által 
emelt kifogásokat is s azután szabály szerű határozatban dönt a ja
vasolt erdőtelepítés elrendeléséről, esetleg megtagadásáról, vagy a 
terv kiegészítéséről; a határozat jogerőre emelkedése után az első
fokú erdőrendészeti hatóság az erdőtelepítési tervet az esetleg mó
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dosító rendelkezések felsorolása mellett jóváhagyási záradékkal látja 
el, s azt a szükséges példányszámban való elkészítés végett az erdő
igazgatóságnak adja ki.

Az erdőtelepítést elrendelő határozatban a területnek állam
erdészeti kezelésbe vételiéről s az erdők törzskönyvébe való felvételé
ről is rendelkezni kell.

158. §.

Ha az erdőigazgaitóság javaslatában a területnek az állam ré
szére való megvételét vagy kisajátítását javasolja, az erdőtelepítés 
elrendelése kérdésében a 157. §. szerint hozott elsőfokú határozatot 
a megvásárlás vagy kisajátítás kérdésében való döntés és intézkedés 
végett az összes iratokkal együtt a földmívelésügyi miniszterhez fel 
kell terjeszteni.

159. §.

Az erdőtelepítési terv tartalmára és elkészítésére nézve a tör
vénynek az erdőgazdasági üzemtervekre vonatkozó rendelkezései 
irányadók.

III. Fejezet.

Az erdőtelepítés végrehajtása, ellenőrzése és a meg telepi tett erdő 
további kezelése.

160. §.

A közérdekű erdőtelepítésire kötelezett területeken a jóváhagyott 
erdőtelepítési tervben megállapított munkálatokat az államerdészeti 
igazgatás közegeinek közvetlen irányítása, útmutatása és ellenőrzése 
mellett a területtulajdonos köteles az előírt időre elvégeztetni.

A közös munkakerületbe sorozott területeken teljesítendő mun
kálatokat azonban az érdekelt területtulajdonosok terhére állami elő
leggel a m. kir. erdőigazgatóság végezteti el. Ugyancsak állami elő
leggel végezteti el a m. kir. erdőigazgatóság a területtulajdonos ter
hére az elrendelt munkálatokat azokon a területeken is, amelyeknek 
tulajdonosa az előírt munkálatokat idejében nem teljesíti. Az előle
gezett költségeket a területtulajdonosok a felhívás kézhezvételétől 
számított 30 nap alatt tartoznak megfizetni. A fizetés elmulasztása 
esetén az előlegezett költségösszegeket a közadók módjára kell 
behajtani.

A földmívelésügyi miniszter a költségek megfizetésére az érde
keltnek a fizetési határidőn belül előterjesztett kérelmére megokolt 
esetben halasztást adhat, sőt a költségek megfizetése alól őt részben 
vagy egészben fel is mentheti.
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161. ,§.

Az erdőtelepítési tervben elrendelt tennivalókról minden érdé- 
keltet, akire az erdőtelepítési terv kötelezettségeket ró, az erdőigaz
gatóság évről-évre kimerítően tájékoztatni köteles, még pedig olyan 
időben, hogy kötelességének idejében eleget tehessen.

162. §.

Az erdőrendészeti hatóság az erdőigazgatóság javaslatára időn
ként elrendelheti, hogy a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területe
ken, különösen a közös munkakerületekbe sorozott területeken, vala
mint a 141. §. alá eső területeken elrendelt munkálatok végrehajtá
sát a járási főszolgabíró, az erdő igazgatóság és a gazdasági felügye
lőség, valamint szükség esetén a kultúrmérnöki hivatal a helyszínen 
bizottságilag felülvizsgálják és a szükséges intézkedéseket a hely
színen megtegyék.

A helyszíni vizsgálat idejét az erdőigazgatósággal egyetértve a 
járási főszolgabíró tűzi ki s a vizsgálatokhoz a községi elöljáróságot 
és az érdekelt területtulajdonosokat is meghívja.

A bizottsági eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni s abba az 
összes javaslatokat, intézkedéseket és az érdekeltek észrevételeit be 
kell foglalni. A jegyzőkönyv eredeti példányát az elsőfokú erdőren
dészeti hatósághoz kell beterjeszteni, másolati példányát pedig az el
rendelt intézkedéseknek az érdekeltekkel való közlése és azok végre
hajtásáról való gondoskodás végett az erdőigazgatóságnak kell- kiadni.

A bizottság által elrendelt intézkedések eliten a közvetlen érde
keltek a végrehajtásra vonatkozó felhívás kézbesítését követő naptól 
számított 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz fel
szólalással élhetnek.

A felszólalást az erdő igazgató Ságnál kell benyújtani.
A felszólalásnak felfüggesztő, hatása van.
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak a felszólalást elintéző 

határozata végérvényes.

163. §.

Az erdőtelepítésre kötelezett területeken telepített erdőket állan
dóan fenn kell tartani s ennek a törvénynek a rendelkezései szerint 
kell kezelni, még pedig a 140. b) pontja alá eső területeken tele
pített erdőket, valamint az a) pont alá eső területeken telepített 
erdők közül azokat, amelyek a 6. §. szerint minősíthetők, — mint 
véderdőket.

A 140. §. c) pontja alá eső területeken megtelepített erdőket a 
14. §. rendelkezései szerint, leg elő gazdaságra is be lehet rendezni.
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164. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kötelezett területeknél az erdőgaz
dasági üzemtervet az erdőtelepítés befejezéséig az erdő telepítési terv 
pótolja; a telepítés befejezése után azonban az üzemtervet azon
nal el kell készíteni.

Az erdőgazdasági üzemterv jóváhagyásával az erdőtelepítési 
terv hatályát veszti.

ÖTÖDIK CÍM.

Az erdőbirtokosságok.

I. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok megalakítása.

165. §.

A közbirtokosságoknak, a volt úrbéres birtokosságoknak, vagy 
ezek csoportjainak, továbbá a telepeseknek az 1. §. meghatározása alá 
eső közös erdeiben tulajdoni vagy használati illetőséggel biró részes 
felek (tulajdonostársak) közös erdőgazdasági ügyeiknek és a közös
ségből folyó egyéb ügyeiknek célszerűbb ellátása, valamint közös érde
keiknek hatályosabb előmozdítása céljából e törvény értelmében jog
képes erdőbirtokosságokká kötelesek alakulni, még pedig a törvény 
életbeléptetésétől, illetve attól az időponttól számított egy év alatt, 
amikor a közös: erdő a tulajdonostársak tulajdonába jut, vagy ennek 
a törvénynek a hatálya alá kerül.

Nem tartoznak azonban erdőbirtokossággá alakulni a tulajdonos
társak azokra az erdőterületekre nézve, amelyek telekkönyvileg már 
az 1913. X. törvénycikk alapján alakított legeltető társulat tulajdo
nába, vagy kötelékébe tartoznak.

166. §.

Az erdőbirtokosság megalakítása végett a tulajdonostársak az 
erdő rendészeti hatóság által megállapított időben alakuló közgyűlést 
kötelesek tartani, amelynek feladata összeállítani a közös erdőben 
illetőséggel bíró tulajdonostársak névjegyzékét és megállapítani az 
erdőbirtokosság alapszabályait.

167. §.

Az alakuló közgyűlés előkészítésére, nevezetesen a birtokossági 
tagok névjegyzékének és az alapszabályok tervezetének elkészítésére, 
továbbá a birtokossági közös ügyeknek a megalakulásáig való ellá
tására a tulajdonostársak ideiglenes megbízással elnököt és egy öt
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tagú bizottságot tartoznak kiküldeni s a kiküldést az elsőfokú erdő
rendészeti hatóságnak bejelenteni.

Ha a tulajdonostársak ennek a kötelességüknek a megalakulásra 
kitűzött egyéves határidő elsői két hónapja alatt eleget nem tesznek, 
az erdőrendészeti hatóság arra alkalmas tulajdonostársakat vagy 
szükség esetén a tulajdonostársak körén kívül álló más egyéneket 
hivatalból rendel ki elnökül és bizottsági tagokul.

168. §.

A 167. §. szerint kiküldött vagy kirendelt elnök és bizottság 
köteles a birtokossági tagok névjegyzékét sürgősen összeállítani, az 
alapszabályok tervezetét előkészíteni és ezek megtörténtét az első
fokú erdőrendészeti hatóságnak bejelenteni.

A névjegyzék összeállításában és az alapszabályok tervezetének 
elkészítésében az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak, a községi elöl
járóságnak és a m. kir. erdőigazgatóságnak a kiküldöttje is közre
működhetik.

169. §.

A tulajdonostársakról, mint az erdöbirtokosság tagjairól, név
jegyzéket keli vezetni s abban a tulajdonostársak nevét, lakását, 
arányrészét (tulajdoni vagy használati illetőségét) és az átaluk gya
korolható szavazatok számát ki kell tüntetni.

A telekkönyv szerinti tulaj donostársakat a névjegyzékbe a telek- 
könyvben kitüntetett arányrészeikkel kell felvenni. Ha azonban a 
tényleges birtoklás, illetőleg az erdő használatában való' eddigi tény
leges részesedés a telekkönyvi állapottól eltér, vagy ha a közös ingat
lan tulajdonjoga nem a tulajdonostársaknak vagy közös elnevezéssel 
megjelölt összességüknek a javára van telekkönyvezve, — az arány
részeket a tényleges birtoklás alapján kell kitüntetni. Ugyanígy kel! 
eljárni akkor is, ha az egyes részesfelek vagy arányrészeik a telek
könyvben nincsenek feltüntetve.

Ha valakinek jogosultsága, arányrészének nagysága vitás, a jogo
sultság, az arányrész és a szavazati jog tekintetében a kérdés bírói 
eldöntéséig ideiglenesen a közgyűlés határoz, de a határozat meg
hozatalában az érdekelt fél részt nem vehet.

Ha az előbbi rendelkezések értelmében a névjegyzéket össze
állítani nem lehet és úrbéri elkülönítésnek vagy arányosításnak 
sincs helye, az igazságügyminiszter elrendelheti, hogy a közös erdőre 
vonatkozóan a jogosultság kérdése bírói úton hivatalból rendeztessék. 
A bírói rendezés szabályait az igazságügyminiszter a birtokrende
zésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelettel álla
pítja meg.

Addig, míg a bírói rendezés ilyen esetekben megtörténik, a név
jegyzékbe a jogosultaknak csak a nevét és a lakását kell felvenni.
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Mihelyt a jogosultság kérdése bíróilag rendeztetett, vagy egye
sek vitás jogosultsága bíróilag eldöntetett, úgyszintén mihelyt a 
névjegyzék ellen beadott fellebbezéseket az erdőrendészeti hatóság 
elbírálta, — a névjegyzéket a bírói döntésnek, illetve a hatósági 
elbírálásnak megfelelően azonnal ki kell egészíteni vagy kiigazítani.

Az így véglegesen megállapított névjegyzéket, melyben a ké
sőbb beálló változásokat mindenkor hivatalból kell kitüntetni, he
lyességére nézve minden közgyűlés elején meg kell vizsgálni és 
szükség szerint ki kell igazítani.

A névjegyzék nyilvános és azt bármely érdekelt megtekintheti.
A névjegyzék összeállításának és állandó vezetésének részletes 

szabályait a földmívelésügyi miniszter az igazságügyminiszterrel 
egyetértve, rendelettel állapítja meg.

171. §.

Az alapszabályokban különösen a következőket kell megálla
pítani :

1. az erdőbirtokosság elnevezését, székhelyét és annak kijelen
tését, hogy az erdőbirtokosság e törvény értelmében alakult;

2. az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó (ingatlanoknak telek- 
könyvszerű és földadókataszteri pontos megjelölését;

3. az erdőbirtokosság képviseletére és a határozatok végrehaj
tására hivatott szerveknek és közegeknek (elnök, választmány, 
erdőgazda, pénztáros, jegyző), valamint hatáskörüknek megjelölését 
és megválasztásának módját;

4. a közgyűlés hatáskörét, továbbá a közgyűlés összehívásának, 
a tárgysorozat megállapításának, a tanácskozás rendjének, a hatá
rozathozatalnak, a határozatok kihirdetésének módját, úgyszintén 
a közgyűlés határozatképességének feltételeit;

5. az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának módját 
és feltételeit;

6. azokat a rendszabályokat, amelyeket a 3. és az 5. pontban fel
sorolt személyek ellen kötelességmulasztás vagy szabálytalan eljá
rás esetében az ügyvitel akadálytalan menetének biztosítása végett 
alkalmazni kell;

7. a tagok jogait és kötelességeit annak a meghatározásával, 
hogy mekkora legkisebb arányrész jogosít egy szavazatra és hogy 
az ennél kisebb arány résszel bíróknak miként kell csoportosultok 
a szavazás gyakorlása végett;

8. az erdei termékek értékesítésének és az erdei használatok gya
korlásának szabályait;

9. a nem erdőgazdaságilag, művelt ingatlanok, valamint a közös 
vagyon kezelésének és használásának szabályait;
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10. a tagok által lerovandó díjak, járulékok ési közös munka ki
vetésének és lerovásának szabályait;

11. az anyag-, leltár- és. pénzkezelés szabályait;
12. az iévi tiszta jövedelem felosztásának szabályait, továbbá az 

esetleg létesítendő tartaléktőke vagy pénzalap létesítésének sza
bályait.

Az alapszabályok nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek törvénnyel vagy rendelettel ellenkeznek.

172.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a 168. §-ban említett be
jelentés alapján az alakuló közgyűlés megtartására határnapot 
szab, a közgyűlésre kiküldöttet rendel ki és az erdőbirtokosság 
elnökét a közgyűlés idejének közhírré tételére hívja fel.

Az alakuló közgyűlés az eseteges felszólalások eldöntése után 
összeállítja a névjegyzéket, azután pedig az alapszabályokat sí úgy 
a névjegyzéket, mint az alapszabályokat a közgyűlés jegyzőkönyvét 
hitelesítő személyekkel hitelesítteti.

A megállapított és hitelesített névjegyzéket és alapszabályokat 
a községházánál 15 napra közszemlére kell kitenni, amely idő alatt 
azok ellen minden érdekelt fél panaszt nyújthat be.

A 223—228. és a 230—231. §-ok rendelkezéseit az alakuló köz
gyűlésre nézve is megfelelően alkalmazni kell.

173. ,§.

Az alakuló közgyűlésen a névjegyzéktervezetbe felvett tulajdo
nostársak jszavazattöbbs éggel határoznak. A szavazattöbbséget a 
névjegyzék megállapításánál abban az esetben, ha a tulajdonostársak 
már korábban is meghatározott és nyilvántartott arányrészek sze
rint gyakorolták jogaikat, ezeknek az arányrészeknek a figyelembe
vételével kell megállapítani, különben pedig a névjegyzéktervezetbe 
felvett arányrészek szerint vagy ha az arányrészek a névjegyzék
tervezetben feltüntetve még nincsenek, — fejenként.

Az alapszabályok megállapításánál a határozatokat már az ala
kuló közgyűlésen megállapított névjegyzékben foglalt arányréjszek 
szerint kell hozni.

174. §.

Az alakuló közgyűlés határozatképességéhez annyi jogosultnak 
jelenléte szükséges, amennyinek az illetőségek .(arányrészek) sze
rint számított szavazata az összes jogosultak szavazatainak legalább 
felét! kiteszi.

Ha az alakuló közgyűlésen a jogosultak a határozatképességhez 
szükséges számban meg nem jelentek, 30 napon belül új alakuló 
közgyűlést kell tartani, amely határozatképes, ha azon a jogosultak 
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közül legalább annyian vannak jelen, hogy szavazataik az összes 
jogosultak szavazatainak egynegyed részét elérik.

Ha az új alakuló közgyűlés sem határozatképes, a 175. §-nak 
megfelelően kell eljárni.

175. §.

Ha a tulaj donostársak a tagok névjegyzékének összeállítására 
és az alapszabályok megállapítására vonatkozóan a törvényben meg
határozott kötelességeiket nem teljesítik, a névjegyzék összeállítása 
és az alapszabályok tervezetének elkészítése iránt az elsőfokú erdé
szeti hatóság intézkedik, az alapszabályokat pedig la m. kir. erdő
igazgatóság javaslata alapján a földmívelésügyi miniszter állapítja 
meg.

176. §.

Az alakuló közgyűlésen megállapított és hitelesített névjegy
zéknek és alapszabályoknak tervezeti pédányait, valamint az azok
ról kellő számban készített és hitelesített tisztázati példányokat laz 
alakuló közgyűlés jegyzőkönyvével együtt köteles a birtokosság el
nöke a kifüggesztési idő leteltével a netán beadott panaszokkal 
együtt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz késedelem nélkül be
terjeszteni.

177. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a tagok névjegyzékét csak 
a netalán beadott panaszok alapján veszi bírálat alá. Panasz eseté
ben a vitás kérdést az eddigi birtokállapotnak megfelelően dönti el 
és határozatához képest a névjegyzéknek a netalán szükséges kiiga
zítását elrendeli.

Az alapszabályokat az arra vonatkozóan netalán beadott 
panaszokkal együtt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság véleménye 
kíséretében a földmívelésügyi miniszterhez terjeszti fel.

178. §.

A földmívelésügyi miniszter a jóváhagyása alá felterjesztett 
alapszabályokat meg nem támadott részeikben is felülvizsgálja s 
azoknak törvénybe vagy rendeletbe ütköző intézkedéseit megváltoz
tatja; más hiányok esetén pedig határidő kitűzésével az alapszabá
lyok módosítását, kiegészítését vagy új alapszabályok készítését 
rendelheti el.

179. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a felülbírált vagy megálla
pított és jóváhagyott névjegyzéknek és alapszabályoknak egy-egy 
példányát visszatartja, egy-egy példányát pedig az erdőbirtokosiság 
elnökének és a m. 'kir. erdőigazgatóságnak adja ki és ezenkívül az
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alapszabályokból az illetékes telekkönyvi hatósághoz annyi példányt 
tesz át, ahány község területén a közös erdő fekszik.

180. §.

Az elnök köteles a felülbírált vagy megállapított és jóváhagyott 
névjegyzéket és alapszabályokat a jóváhagyó határozattal együtt a 
beérkezéstől számított 15 nap alatt kihirdetni és a kihirdetést követő 
naptól számított 30 nap alatt az erdőbirtokosság tagjait az alapsza
bályok életbeléptetése végett közgyűlésre összehívni.

181. §•

Az alapszabályokat 'életbeléptető közgyűlés megválasztja az el
nököt ési az alapszabályokban felsorolt végrehajtó közegeket ési meg
teszi a végleges szervezkedés tekintetében szükséges egyéb intézke
déseket is.

A megválasztással a 167. §. alapján kiküldött ideiglenes elnök 
és bizottság megbízatása megszűnik.

182. §.

Ugyanannak az erdőbirtokosságnak a kötelékébe csak azokat a 
közös erdőket szabad bevonni, amelyekben a tulajdonostársak és 
ezek arányrészei ugyanazok.

Ha több közös erdőben a tulajdonostársak között személy sze
rint vagy arányrészek tekintetében eltérések vannak, mindegyik 
közös erdőre nézve külön-külön erdőbirtokosságot kell alakítani.

183. §.

Annak a közös birtokosságnak, amelynek névjegyzéke és ügy
viteli szabályzata az 1898. évi XIX. t.-c. rendelkezéseinek megfele
lően életbe léptethetett, avagy hatóságilag már megbíráitatott és 
jóváhagyatott, ennek a törvénynek az alapján új névjegyzéket és 
alapszabályokat nem kell megállapítania.

Az ilyen közös birtokosságnak ebben a törvényben meghatáro
zott névjegyzékét és alapszabályait az előbbi bekezdésben említett 
névjegyzéke és szabályzata pótolja; a szabályzatnak azonban ezzel a 
törvénnyel ellenkező határozatai hatályukat vesztik és az érvényben 
maradó határozatait a jelen törvény rendelkezései szerint megfele
lően ki kell egészíteni.

A kiegészített s alapszabálynak tekintendő ügyviteli szabályzat 
életbeléptetésénél a 179. §. szerint kell eljárni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



184. §.

A tulajdonostársaknak erdőbirtokossággá való megalakulását a 
telekkönyvben fel kell jegyezni.

Ha ez a feljegyzés megtörtént, harmadik jogszerző nem h ivat
kozhat ik hatályosan arra, hogy a jogszerzéskor az erdőbirtokosság 
megalakulásáról tudomása nem volt.

A telekkönyvi feljegyzést a 193. és 194. §-okban említett közös 
erdőkre nézve mellőzni kell, ha pedig a feljegyzés az 1898. XIX. t.-c. 
alapján már megtörtént, törülni kell.

185. §.

A jóváhagyott, illetőleg megállapított alapszabályok módosítá
sára, kiegészítésére vagy egészen új alapszabályokkal való helyette
sítésére, valamint hatályuknak új ingatlanra való kiterjesztésére a 
175—180., a 184., a 193. és a 194. §-oknak az alapszabályokra és a 
telekkönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

II. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok jogviszonyai és hatásköre.

186. §.

Az erdőbirtokosság annak a határozatnak a közzétételétől 
kezdve, amellyel a földmívelésügyi miniszter az alapszabályokat jó
váhagyta vagy megállapította, — jogképes. Mint iyen, ennek a tör
vénynek a korlátái között saját neve alatt jogokat szerezhet, kötele
zettségeket vállalhat, a bíróságok előtt pert indíthat és perbe fogható.

A 183. (§-<ban említett erdőbirtokosságnak ez a jogképessége a 
törvény életbeléptetésével áll be.

187. §.

Az erdőbirtokosság nevében ingatlanok vagy egyéb vagyontár
gyak visszterhes szerzésével, vagy más [kötelezettségek alapításával 
terheket vállalni csak annyiban szabad, amennyiben ez a tagok érde
kében szükséges vagy nyilvánvalóan hasznos és vagyoni erejükkel 
arányban áll.

A felügyelőhatóságnak kötelessége arra ügyelni, hogy az erdő
birtokosság működése ezen a körön belül maradjon.

Olyan szerződéses kötelezettségek vállalásához, amelyekkel az 
erdőbirtokosság 2000 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztetnék. 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyása szükséges.
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188. §.

A társulat kötelékébe vont közös erdő az erdőbirtokosság megala
kulásával, — a 193. §-ban meghatározott eseteket kivéve, — nem megy 
át az erdőbirtokosság tulajdonába, hanem mint osztatlan közös tu
lajdon a tulajdonostársaké marad; de igazgatása, kezelése és közös 
használatának szabályozása az erdőbirtokosságot illeti. Egyebekben 
is a közös erdő felől a tulajdonostársak jogait közösen érintő ügyek
ben az erdőbirtokosság rendelkezik, ez a jogköre azonban a közös 
ingatlan elidegenítése és megterhelése tekintetében csak a 189. és 
a 191. §-okban megengedett rendelkezésekre, valamint az illetősé
geknek dologi teherként járulékokkal megterhelésére terjed ki. A 
tulajdonostársak összesége a közös erdő felől az erdőbirtokossági 
közgyűlésen kívül egyáltalában nem rendelkezhetik. Az egyes tulaj
donostársak az erdőbirtokosság fennállása alatt csak illetőségeikről 
ési ezekről is csak ennek a törvénynek a korlátái között rendelkez
hetnek.

189. §.

Az erdőbirtokosság közgyűlése az erdőbirtokosság tagjait meg
illető összes szavazatoknak arány részek szerint számított kétharmad 
részénél nagyobb szavazattöbbséggel és a földmívelésügyi miniszter 
jóváhagyásával a közös erdőt vagy egy részét, ha az erdőbirtokos
ság tagjainak nyilvánvaló érdeke követeli, értékének megfelelő áron 
eladhatja, vagy olyan ingatlannal (esetleg erdőbirtokossági arány
résszel), mely vele legalább is egyenlő értékű, elcserélheti.

Az erdőbirtokosság közgyűlésének az elidegenítésre vonatkozó 
rendelkezése az összes érdekeltek irányában hatályos.

Az elidegenítés alapján szükséges telekkönyvi bejegyzések te
kintetében egyebekben a telekkönyvi jognak az ilyen ingatlanokra 
vonatkozó rendelkezései irányadók.

190. §.

A közös erdő eladása esetén a vételárat a földmívelésügyi mi
niszter jóváhagyásával új közös ingatlan szerzésére, részleges el
adás esetén a megmaradt közös erdő kiegészítésére, jókarba helyezé
sére vagy az erdőgazdaság fejlesztéséhez szükséges beruházásokra 
kell felhasználni s addig is, míg ez megtörténik, a tagoknak fel nem 
osztható és végrehajtás alá nem vonható közös vagyonaként a föld
mívelésügyi miniszter által meghatározott módon gyümölcsözőleg 
kell kezelni.

Kivételesen a földmívelésügyi miniszter megengedheti, hogy 
az erdőbirtokosság a vételárat vagy annak egy részét a tagok kö
zött arányrészeik arányában felossza.

A vételár felhasználására vonatkozó közgyűlési határozathoz 
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az erdőbirtokosság összes tagjait arányrészek szerint megillető sza
vazatoknak több mint fele szükséges.

191. §•

Ha a közös erdő vagy annak egy része kisajátítás alá esik, az 
erdőbirtokosság közgyűlésének az összes arányrészek szerint számí
tott többsége a földmívelésügyi miniszter jóváhagyásával úgy a 
kisajátítási terv, mint a kisajátítási ár tekintetében egyezséget köt
het a kisajátítóval. Ez az egyezség a tulajdonostársak irányában 
hatályos.

192. •§.

A közös erdő eladásából befolyó .vételár és a vételárnak az 
erdőbirtokosság tagjaira eső hányadrészei az erdőbirtokosság fenn
állása és az erdőbirtokossági tagság szempontjából az eladott erdő
vel és a tagoknak abban volt arányrészeivel egy tekintet alá esnek.

193. §.

Ha az erdőbirtokosság tagjainak arányrészei a telekkönyvben 
egyénenként nincsenek kitüntetve, az erdőbirtokosság megalakulá
sával a közös1 erdőtulajdoni az erdőbirtokosságra száll át és az egyes 
tagokat csupán az erdőnek ebben a törvényben szabályozott közös 
használata és az ezzel járó jogok illetik meg.

Ilyen esetben a közös erdő tulajdonát a tagok arányrészeinek 
feltüntetése nélkül az erdőbirtokosság javára kell bekebelezni.

Ha az erdőbirtokosság tagjainak arányrészei a telekkönyvben 
egyénenként ki vannak ugyan tüntetve, de az arányrészek tekinte
tében a tulaj dón jogi bekebelezésen kívül más telekkönyvi bejegy
zések nem állanak fenn, vagy csupán olyan bejegyzések állanak 
fenn, amelyek az összes egyéni arányrészekre nézve azonosak és 
azonos rangsorban vannak, vagy ha a tulaj dón jogi bekebelezésen 
kívül eső telekkönyvi bejegyzések1 által érdekeltek a bejegyzések tör
léséhez hozzájárulnak, a tulajdonostársaknak, vagy az erdőbirtokos
ság megalakulása után az erdőbirtokosság közgyűlésének az összes 
arányrészek szerint számított többsége a földmívelésügyi miniszter 
jóváhagyásával kimondhatja, hogy a közös erdő tulajdonát az erdő- 
birtokosságra ruházza át és hogy az egyes tagokat csupán az ingat
lannak ebben a törvényben szabályozott közös használata és az ezzel 
járó jogok illetik meg. Ily rendelkezés esetén a közös erdő tulajdo
nát az erdőbirtokosság javára kell- bekebelezni és a tulajdon a beke
belezéssel az erdőbirtokosságra száll át, a tulajdonostársi illetősége
ket a telekkönyvben hivatalból le kell jegyezni, az azokra vonatkozó 
bejegyzéseket pedig törülni kell.

Ha az előbbi bekezdésben említett rendelkezés oly esetben tör
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tént, amelyben a közös erdőbeli összes egyéni illetőségekre nézve a 
tulaj dón jogi bekebelezésen kívül csupán oly bejegyzések állanak 
fenn, amelyek azonosak vagy azonos rangsorban vannak, ezeket a 
bejegyzéseket, ha csak az érdekeitek törlésükhöz hozzá nem járul
tak. az erdőbirtokosság tulajdonába átment erdőre vonatkozó be
jegyzésekként egyidejűleg hivatalból át kell vinni az erdő telek
jegyzőkönyvébe vagy telekkönyvi betétébe.

194. §.

Az erdőbirtokosságot a 193. §. értelmében tulajdonába átment 
erdő tekintetében is csak a 188. §-ban meghatározott jogkör illeti 
meg azzal a kiegészítéssel, hotgy az erdőbirtokosság a földmívelés
ügyi miniszter jóváhagyásával az e törvény értelmében érvényesen 
vállalt erdőbirtokossági tartozás (197. §. 3. bekezdése) biztosítása 
végett az erdőnek jelzálogjoggal való terhelésére is jogosítva van.

A jelzálogjoggal való megterhelésre vonatkozó közgyűlési hatá
rozathoz az erdőbirtokosság összes tagjait arányrészek szerint meg
illető szavazatoknak több mint fele szükséges.

A közös erdő számára nyitott telekjegyzökönyvben vagy telek
könyvi betétben az erdőbirtokosság tulajdonának bekebelezésével 
egyidejűleg fel kell jegyezni, hogy az erdőt e törvény értelmében az 
erdőbirtokosság tagjainak használati joga terheli és hogy az erdő
birtokosság rendelkezési joga az erdő tekintetében e törvény szerint 
korlátozva van. A használati jognak egyénenként való telekkönyvi 
bejegyzését mellőzni kell, mert ez a jog a taigok javára bejegyzés 
nélkül is törvénynél fogva mindaddig terheli az erdőt, amíg az az 
erdőbirtokosság tulajdona.

Az ilyen erdőre végrehajtást vezetni csak abban az esetben le
het, ha a tartozás az erdőt törvénynél vagy telekkönyvi bejegyzés
nél (193. '§. 3. és 194. §. 1. bekezdése) fogva terheli vagy ha az 
erdőnek elidegenítése iránt az e törvény értelmében vállalt kötele
zettségből ered.

Ha az erdőt végrehajtási árverésen eladják, a vételárnak az a 
része, amely az erdőt törvénynél, vagy telekkönyvi bejegyzésnél 
fogva terhelő tartozások kielégítése után fennmarad, a tagoknak a 
190. §. rendelkezései alá eső osztatlan közös vagyonává lesz.

Egyebekben az ily erdőre, valamint a tagok használati illető
ségeire az erdőbirtokosság fennállása alatt megfelelően ugyanaz áll, 
ami a 297. §. alá eső közös erdőre és az abban való tulajdonostársi 
illetőségekre.

195. §.

Az erdőbirtokosság által szerzett minden ingatlan az erdőbirto- 
kcsságnak a 194. §-ban meghatározott korlátozások alá eső tulajdo
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nává lesz. Ez a szabály áll akkor is, ha az erdőbirtokosság erdeje a 
188. §. alá esik.

196. §.

Az erdőbirtokosság megalakulásának alapjául szolgáló közös er
dővel együtt az erdőbirtokosság kötelékébe kell vonni a tulajdonos
társaknak minden egyéb közös, habár külön telekjegyzőkönyvben, 
vagy telekkönyvi betétben felvett ingatlanát, úgyszintén minden jö
vőben szerzendő ingatlanait is. Az ilyen ingatlanokra megfelelően 
ugyanaz áll, ami a közös erdőre.

Ha a tulajdonostársaknak oly közös ingó vagyona van, amely a 
közös erdőnek vagy az előbbi bekezdésiben említett ingatlanoknak 
tartozéka vagy azok közös használatával kapcsolatos célokra szolgál, 
ez az ingóvagyon, mint a közös ingatlanok tartozéka, az erdőbirto
kosság rendelkezése alá esik.

197. §.

Az erdőbirtokosság kölcsönt csak a földmívelésügyi miniszter 
jóváhagyásával és csak az erdő jókarbahelyezésével, beerdősítésével, 
ápolásával, vagy elemi csapásoktól és azok következményeitől való 
megvédésével járó nagyobb rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá 
az erdő okszerű kihasználása érdekében elkerülhetetlenül szükséges 
beruházásokra, az erdő határainak kikerekítésére szolgáló ingatlanok 
megszerzésére és ha a meglévő erdő nem elégséges, megfelelő kiegé
szítő erdő szerzésére vehet fel.

A kölcsönfelvételt kimondó közgyűlési határozathoz az erdőbir
tokosság összes tagjait arányrészeik szerint megillető szavazatoknak 
több, mint fele szükséges.

A földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokossági kölcsön felvé
telére vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyásával egyidejűleg 
meghatározza a kölcsön kiszolgáltatásának módozatait és azokat a 
biztosítékokat, amelyek arra szolgálnak, hogy a felvett kölcsön a ki
tűzött célon kívül más célra fordítható ne legyen.

Az erdőbirtokosság jelzálogjogot bekebelezhetni csak az első 
bekezdésben meghatározott célokra felvett törlesztéses kölcsönnek, 
vagy a megszerzett ingatlan vételárának biztosítására engedhet.

Ha a földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokosság határozatát 
jóváhagyta, harmadik jóhiszemű személy ellenében nem lehet érvé
nyesíteni azt, hogy az erdőbirtokosság rendelkezése az ebben a sza
kaszban megszabott feltételeknek nem felel meg.

198. §.
Az erdőbirtokosság tagja mindenki, akinek a társulat kötelé

kébe tartozó erdőben tulajdoni vagy használati illetősége van. Más 
a társulatnak tagja nem lehet.
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Az erdőbirtokosság tagja a közös erdőbeli arányrészét (tulaj
doni vagy használati illetőségéit) átruházhatja. Az arányrész átru
házásával vagy átszállásával az erdőbirtokossági tagság is áthárul, 
vagy átszáll a szerző félre.

Az arányrésznek élők közötti jogügylettel való átruházása ese
teiben az állam vagy az a község, ahol az erdőbirtokosság székhelye 
van, vagy maga az erdőbirtokosság ebben a sorrendben elővásárlási 
joggal élhet.

Az elővásárlási jognak törvénynél fogva az a hatálya, mint a 
telekkönyvben bejegyzett szerződéses elővásárlási jognak.

199. §.

Az átruházást az elővásárlási jog gyakorlása végett az erdő- 
birtokosságnál1 be kell jelenteni. Ez a bejelentés az erdővásárlásra 
jogosultak mindegyikével szemben hatályos.

A bejelentést az erdőbirtokosság köteles az állam és a község 
nyilatkozatának kieszközlése végett a m. kir. erdőigazgatósággal és 
a községi elöljárósággal késedelem nélkül közölni.

Az elővásárlási jogot az állam és a község csak az előbbi bekez
désben említett közléstől számított 45 napon belül, az erdőbirtokos
ság pedig 60 napon belül jogosult gyakorolni.

Ha a megállapított határidő alatt az elővásárlási jog
gal sem az állam, sem a község, sem az erdőbirtokosság nem él, a 
tag az átruházás tekintetében szabadon rendelkezhet.

200.

A tag használati illletőségére vezetett végrehajtás tekintetében 
a végrehajtási eljárásnak a nem tel ékkőnyvezett ingatlanokra vonat
kozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Ha valamely tagnak arány részére (tulajdoni vagy használati 
illetőségére) végrehajtást vezetnek, a telekkönyvi hatóság az árve
rési hirdetményt az erdőbirtokossággal, az erdőigazgatósággal és 
annak a községnek az elöljáróságával közölni köteles, ahol az erdő
birtokosság székhelye van.

Ha az arányrész a végrehajtást szenvedőnek más ingatlanával 
együttesen bocsáttatnék árverés alá, az erdőbirtokosság, az állam, a 
község, az árverési hirdetmény kézhezvételétől számított 8 nap alatt 
a telekkönyvi hatóságnál kérheti, hogy az arányrészt (illetőséget) 
külön bocsássák árverés alá. E kérelem felől a telekkönyvi hatóság 
az árverési feltételek módosítása végett az érdekeltek által netalán 
beadott előterjesztésekkel együtt az e részben irányadó eljárási sza
bályok értelmében határoz. (1881 :LX. t.-c. 165. §-a.)

Az állam, az erdőbirtokosság és a község az arányrész megvéte
lére az árverésen bánatpénz letétele nélkül tehet ajánlatot. Ha utó
ajánlatot tesz, sem bánatpénzt letenni, sem az újabb árverés költsé-
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geit előlegezni nem tartozik. Egyebekben az erdőbirtokosságra és a 
községre a végrehajtási eljárásnak a bánatpénz letétele alól fel
mentett árverelőre vonatkozó rendelkezései irányadók.

201. §.

A közgyűlés az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok 
egyes részeit az erdőbirtokosság kötelékéből csak akkor bocsáthatja 
ki, vagy az erdőbirtokosság teljes feloszlása iránt csak akkor intéz
kedhetik, ha a 197. §. értelmében felvett kölcsönből eredő tartozás 
nem áll fenn, vagy ha az érdekelt hitelezők a kibocsátáshoz vagy 
a feloszláshoz hozzájárulnak és ha a földmívelésügyi miniszter a 
közgyűlésnek a kibocsátást vagy a feloszlást kimondó határozatát 
jóváhagyta.

Az ingatlan kibocsátást vagy az erdőbirtokosság feloszlását ki
mondó közgyűlési határozathoz a névjegyzékben nyilvántartott ösz- 
szes tagok szavazatainak kétharmadánál több szavazat szükséges.

A földmívelésügyi miniszter a közgyűlésnek az ingatlankibo- 
csátást kimondó határozatát csak akkor hagyhatja jóvá, ha az erdő
birtokosság a kibocsátandó ingatlant a törvények értelmében szük
séges miniszteri engedéllyel vagy bírósági eljárás következtében el
idegeníti, vagy nem kevesebb értékű más területtel elcseréli, vagy 
tagjai között felosztja.

Ezek a feltételek az erdőbirtokosság feloszlását kimondó köz
gyűlési határozat jóváhagyására is irányadók, de ezeknek a feltéte
leknek a fennforgása esetén is csak akkor szabad a feloszlást hatá
rozatot jóváhagyni, ha egyrészt az erdőbirtokosság a kötelékébe tar
tozó összes ingatlanokat elidegeníti vagy felosztja, s ha másrészt a 
földmívelésügyi miniszter az elidegenítés vagy felosztás megengedé
sével kapcsolatosan az erdőbirtokosságot új erdő vagy más ingat
lan szerzésére nem kötelezte.

Az erdőbirtokosság feloszlását az előbbi bekezdés esetein kívül 
is meg kell engedni abban az esetben, ha a tagokat megillető összes 
arányrészek egyetlen személy tulajdonába mennek át.

Az erdőbirto'kossággá alakulás telekkönyvi feljegyzését az in
gatlan egy részének kibocsátása esetében a kibocsátott részre nézve, 
az erdőbirtokosság teljes feloszlása esetében az egész ingatlanra 
nézve törölni kell; a 193. és 194. §. korlátozásai alá eső ingatlanra 
nézve pedig a tulajdonjogot a használati illetőségek arányában a ta
gok javára kell bekebelezni.

202. !§.

Az erdőbirtokosság feloszlása esetében felszámolást kell tartani.
Az erdőbirtokosságot a felszámolás befejezéséig, ha a felszámo

lás célja kívánja, fennállónak kell tekinteni.
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A felszámolást az erdőbirtokosság képviseletére hivatott szer
vek végzik, a földmívelésügyi miniszter azonban külön felszámoló
kat rendelhet ki.

Az erdőbirtokossági ingóvagyont elsősorban az erdőbirtokossági 
adósságok kiegyenlítésére kell fordítani és a felesleget az arány
részek arányában azok közt kell felosztani, akik a felosztáskor az 
erdőbirtokosság tagjai voltak.

Az erdőbiirtokosság feloszlásával a 188. §. alá eső ingatlan te
kintetében a törvény e címéből folyó korlátozások megszűnnek, a 
193. és a 194. §. korlátozásai alá eső ingatlan pedig a használati 
illetőségek arányában a tagok osztatlan közös tulajdonává lesz.

Egyebekben a felszámolásnál követendő eljárást a földmívelés
ügyi miniszter az igazságügyi miniszterrel egyetértve rendelettel 
szabályozza.

203. §.

Az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok természetben 
való használásának a joga és a felosztásra kerülő tiszta jövedelem 
a tagok névjegyzékében megállapított arányrészek arányában a ta
gokat illetik.

A tag a természetben gyakorolható használatokhoz való jogát 
másnak átengedheti, de az átengedést az alapszabályok korlátoz
hatják; nevezetesen elrendelhetik, hogy az erdőbirtokosság tagjai
nak vagy a helybeli lakosoknak a; használat megszerzésére egyenlő 
feltételek mellett mások felett elsőbbségük legyen s ennek a rendel
kezésnek biztosítására kimondhatják azt is, hogy a használat át
engedése csak az erdőbirtokosság közvetítésével történhetik.

204. §.

Azt, hogy a tagok a közös erdőben milyen használatokat, milyen 
mértékben gyakorolhatnak természetben, továbbá, hogy milyen hasz
nálatokat és erdei termékeket kell pénzért értékesíteni, a törvények, 
rendeletek, az alapszabályok és az üzemterv korlátái között a köz
gyűlés állapítja meg.

205. §.

A közgyűlés határozata szerint eladás útján értékesítendő fa- 
és más erdei termékek mennyiségét és becsértékét, továbbá a bérbe
adás útján értékesítendő használatok bérösszegének becsértékét, 
— ha a közös erdő államerdészeti kezelésben van, — am. kir. 
erdőhivatal becslése alapján, — más esetekben pedig az erdő keze
lésével megbízott erdőmérnök becslése alapján az eladás vagy a 
bérbeadás előtt pontosan meg kell állapítani s ugyanakkor meg kell 
határozni az értékesítés egyéb feltételeit is.
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206. §.

Az alapszabályok elrendelhetik, hogy a helybeli lakosság fo
gyasztására szánt termékeket kis részletekben árszabály szorint 
kell értékesíteni.

Az árszabályt a m. kir. erdőhivatalnak, — ha a közös erdő nincs 
államerdészeti kezelésben, — a kezeléssel megbízott erdőmérnök
nek javaslata alapján évről-évre az erdőbirtokosság közgyűlése ál
lapítja meg.

207. §.

A bérbeadás útján értékesítendő használatokat, továbbá az el
adásra szánt fa- vagy más erdei termékeknek azt a részéit, amelye
ket árszabály szerint nem lehet értékesíteni, — nyilvános árveré
sen kell bérbeadni, illetve eladni.

Kivételnek csak akkor van helye, ha a közgyűlésen valamely 
más értékesítési mód alkalmazását a névjegyzékben nyilvántartott 
összes tagoknak fejenként számított háromnegyed részénél többen 
határozták el.

Ha az árverési becsérték 1000 pengőnél magasabb, — a nyil
vános árverést csak az erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával sza
bad mellőzni. Az erdőrendészeti hatóság a jóváhagyást feltételek
hez kötheti.

208. §.

Az árverési és a szerződési feltételeknek és ezek kihirdetése 
módjának megállapításában a kihirdetés végrehajtásának ellenőr
zésében és az árverésen az elsőfokú erdőrendészeti hatóság kikül
döttje is közreműködhetik, ha pedig a névjegyzékben nyilvántartott 
összes tagoknak, fejenként számítva, — legalább egynegyed része 
kívánja, — az elsőfokú erdőrendészeti hatóság evégből köteles ki
küldöttet kirendelni.

Az árverési hirdetményben és a feltételekben az utóajánlatok 
elfogadását ki kell zárni és az ajánlatok elfogadása vagy visszauta
sítása tekintetében az erdőbirtokosság részére szabad kezet kell 
fenntartani.

Az árverés napját és feltételeit legalább 15 nappal előre ki kell 
hirdetni.

Az elnök köteles az árverési hirdetmény és a feltételek egy- 
egy példányát a kihirdetéskor a m. kir. erdőhivatalnak is meg
küldeni.

209. §.

Ha a becsértéket az első árverésen senki sem ajánlja meg, — 
második árverést kell tartani, s a becsértéknél kisebb ajánlatot 
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csak akkor szabad elfogadni, há a becsértékeit a második árverésen 
sem lehetett elérni; az így elfogadott ajánlat azonban a megtartott 
árveréseken tett legmagasabb ajánlatnál kedvezőtlenebb nem lehet. 
Ha a becsérték az 1000 pengőt meghaladta, — a becsértéknél kisebb 
ajánlatot a közgyűlés a második árverés után is csak az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával fogadhat el.

210. §.

Ha a becsérték a 2000 (pengőt nem haladja meg, az elsőfokú er
dőrendészeti hatóság az árverést megelőzően, vagy az árverés után 
8 napon belül elrendelheti, hogy az erdőbirtokosság elnöke az ár
verés befejezése után az árverési iratokat az árverés eredményé
nek hivatalból való felülvizsgálása végett hozzá panasz esetén kí
vül is beterjessze.

Ha a becsérték a 2000 pengőt meghaladja, az árverési iratokat 
az árverés eredményének felülvizsgálása végett felhívás nélkül 
is minden esetben be kell terjeszteni az elsőfokú erdőrendészeti ha
tósághoz.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az árverési eljárás sza
bálytalansága esetén az árverés eredményét megsemmisíti, szük
ség esetén az árverési feltételeket megfelelően módosítja és új 
árverés tartását vagy pedig az értékesítés elhalasztását rendeli el.

Ha az árverés szabályszerűen folytattatott ugyan le, de az el
fogadott ajánlat előnyösségéhez az erdőbirtokosság anyagi érdekei 
szempontjából alapos kétség fér, — az elsőfokú erdőrendészeti ha
tóság az erdőbirtokosságot új határozat hozatalára utasíthatja, 
vagy pedig az előzői bekezdés értelmében járhat el.

211. §.

A földmívelésügyi miniszter üzemtervtől eltérő rendkívüli 
használatok engedélyezése esetében a nyilvános árverés útján való 
értékesítést még a 207. §. 2. és 3. bekezdésében meghatározott ese
tekben is kikötheti és a becsértéknél kisebb ajánlat elfogadását a 
209. §. eseteire is megtilthatja.

212. §.

Az erdőbirtokosság azoktól a tagoktól, akik a kötelékébe tar
tozó ingatlanokat és az erdőbirtokosiság egyéb vagyonát használják, 
az erdőbirtokossági kiadások fedezésére szükség esetén használati 
díjakat szedhet.

Az alapszabályok megállapíthatják, hogy a tag az igénybe 
venni kívánj használatokat mindaddig nem gyakorolhatja, míg a 
reá kivetett használati díjat meg nem fizette.
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213. §.

A kiadásokat — ideértve az erdőbirtokosság által felvett köl
csön, valamint egyéb erdőbirtokossági tartozás után fizetendő já
radékokat, tőketörlesztési összegeket, kamatokat és járulékaikat is,
— elsősorban a használati díjakból, valamint az erdőbirtokosság 
kötelékébe tartozó ingatlanoknak és az erdőbirtokossági vagyonnak 
egyéb rendes éVi jövedelmeiből kell fedezni.

Ha a kiadások ezekből a jövedelmekből nem fedezhetők, a 
hiányzó összeg fedezése végett a tagokra arányrészeik arányában 
tagsági járulékot kell kivetni.

A megái lapított időre be nem fizetett járulékok után az esedé
kesség napjától a fizetés napjáig 5 százalék késedelmi kamat jár.

A tag arányrésze után kivetett és tagsága idején esedékessé vált 
járulékokért és ezek késedelmi kamataiért az erdőbirtokossággal 
szemben személyesen felelős, sőt azokért tagságának megszűnése 
után is felelős marad.

214. §.

Az erdőbirtokosság az évenként kivetett járulékokról és azok 
esedékességéről a tagokat alkalmas módon értesíteni köteles.

Ha valamelyik tag a kivetést jogossága vagy összege tekinteté
ben vagy a kivetési jog elévülésének bekövetkezése miatt sérelmes
nek tartja, — az ellen, a határozat közlését követő naptól számított 
15 nap alatt a válaszmánynál, a választmány határozata 
ellen az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnál panasszal, az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóság határozata ellen pedig a földmíve
lésügyi miniszterhez felebbezéssel élhet.

215. §.

Az erdőbirtokosság által kivetett járulékok — ideértve a hasz
nálati díjakat és a járulékok után fizetendő késedelmi kamatokat 
is, — a tagok arányrészeinek (tulajdoni vagy használati illetőségei
nek) olyan dologi terhei, melyek az egyenes adók természetével 
bírnak és az arányrészre vezetendő Végrehajtási árverés esetében,
— ha a jogerős árverés napjától visszafelé számított 3 éven belül 
váltak esedékessé, — korábbi és az 'e törvény rendelkezése folytán 
elsőbbséggel nem bíró minden más követelésnek, még a telek
könyvben bekebelezetteknek is, megelőzésével elégítendők ki az 
árverési vételárból.

Az erdőbirtokossági járulékoknak és késedelmi kamatainak 
hátralékát a közadók módjára kell behajtani.

Ha az egyes tulajdoni illetőség valamely telekkönyvi jószág
testnek alkotórésze és a telekkönyvi jószágtesttel együttesen ke
rül árverés alá: az együttes árverési vételárat a közös ingatlanban 
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való tulajdonjogi illetőség és a telekkönyvi jó-szágtest többi alkotó 
része között értékük arányában kell megosztani és a tulajdoni ille
tőségre eső járulékot a vételárnak csupán a tulajdoni illetőségre 
eső részéből kell kielégíteni. Az illetőség és az egész jószágtest ér
tékét ebből a -szempontból úgy kell meghatározni, mint az ingatla
nok kikiáltási árát végrehajtási árverés esetében.

Az erdőbirtokosság által kiállított hátraléki kimutatás, vagy e 
kimutatásnak a község elöljárósága által hitelesített másolata vagy 
kivonata a bírósági eljárásban végrehajtható közokirat.

216. |§.

Az erdőbirtokosiság a közös munkával teljesíthető gazdasági 
tennivalóknak természetben lerovását is elrendelheti.

A természetben lerovandó közös munkát a tagok arányrészeik 
arányában teljesítik. A közös munkát azonban a közgyűlés áltai 
megállapított pénzértékben meg lehet váltani. Attól, aki a közös 
munkát nem teljesíti, a pénzértéket kell a járulékok módjára behaj
tani és az egyebekben is a tagsági járulékokkal egy tekintet alá esik.

217. <
Az alapszabályok elrendelhetik, hogy az évi rendes bevételek

ből a kiadások fedezése után fennmaradó felesleget vagy annak 
egy bizonyos hányadát előre nem látott közös kiadások, vagy az 
erdőbirtokosság más rendkívüli szükségleteinek fedezhetése végett 
tartaléktőke, vagy pedig olyan erdőgazdasági alap képzésére kell 
fordítani, amelynek évi kamataiból a közös erdő kezelésével és az 
ügyvitellel kapcsolatos évi kiadásokat és közterheket állandóan fe
dezni lehessen.

Ha az erdőbirtokosság törlesztése« kölcsönt vett fel, vagy rész
letekben törleszthető más tartozást vállalt — ha ez a törvény mást 
nem rendel, — legalább az egy évi törlesztési összegnek megfelelő 
tartaléktőkét kell képezni és fenntartani mindaddig, amíg a tar
tozás teljesen törlesztve nincsen. Szükség esetén evégből tagsági 
járulékot kell kivetni.

Egyébként az erdőbirtokoisság évi rendes bevételeinek felesle
gét a közgyűlés szabályszerűen hozott és jogerős határozata alap
ján a tagok között arányrészeik arányában fel kell osztani.

Üzemtervtől eltérő rendívüli használatok esetében a földmíve
lésügyi miniszter elrendelheti, hogy az erdőbirtokosság a rendkí
vüli jövedelmet, ‘vagy annak egy részét az 1. bekezdésben megjelölt 
célra fordítsa; vagy pedig annyi évre felosztva használja fel a 3. 
bekezdésben meghatározott célra, ahány évi rendes használatnak 
az üzemtervtől eltérő használat megfelel, — vagy pedig, hogy a 
rendkívüli jövedelmet vagy annak megfelelő részét gazdasági be
ruházásokra, ingatlan szerzésére, vagy tartozások törlesztésére 
fordítsa.
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Hl. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok szervezete.

218. §.
Az erdőbirtokosságot peres és nem peres ügyekben hatóságok

kal és harmadik személyekkel szemben az e törvényben és az alap
szabályokban meghatározott korlátok között az elnök képviseli. 
Ö képviseli az említett korlátok között a tagokat iis azokban a peres 
és nem peres ügyekben, amelyek az összes tagokat, mint ilyeneket 
közösen érdeklik.

219. §.
A közgyűlés határozatait az elnök és az alapszabályokban fel

sorolt végrehajtó közegek (erdőgazda, pénztáros, jegyző stb.) hajt
ják végre.

A hatósági határozatok végrehajtása érdekében azokat az in
tézkedéseket, amelyek az alapszabályok szerint nem a közgyűlés ha
táskörébe tartoznak, — a birtokosság elnöke teszi meg.

Az elnök hatáskörébe tartozik ezeken felül minden tennivaló, 
melyet törvény, rendelet, vagy az alapszabályok reá bíznak.

220. •§.

Az elnök mellett választmány működik. A választmány a bir
tokosság elnökéből, — az alapszabályokban felsorolt végrehajtó kö
zegekből (erdőgazda, pénztáros, jegyző stb.) és a közgyűlés által 
választott legalább két erdőbirtokossági tagból áll.

A választmány hatáskörébe tartozik az erdőbirtokosságnak 
minden ügye, melyet törvény, rendelet vagy az alapszabályok kife
jezetten hozzá utalnak és minden más ügy is, melyet törvény, ren
delet és az alapszabályok az erdőbirtokosság valamelyik más szer
vének hatáskörébe nem utalnak

221. §.

Az elnök, a végrehajtó közegek és a választmányi tagok az 
erdőbirtokossággal szemben azokhoz a korlátozásokhoz is alkal
mazkodni kötelesek, amelyekhez képviseleti vagy rendelkezési jo
gukat közgyűlési határozatok kötik.

222. §.

Az elnököt, a választmány tagjait és az alapszabályokban fel
sorolt végrehajtó közegeket a közgyűlés, amennyiben az alapszabá
lyok mást nem rendelnek, — a tagok sorából választja. A választás 
eredményét 8 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be kell 
jelenteni s egyszersmind a m. kir. erdőhivatallal is közölni kell.
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Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jogosítva van megsemmi
síteni azt a választást, amely nyereségvágyból elkövetett bűntett 
vagy vétség miatt jogerősen elítélt vagy egyéb okból alkalmatlan 
egyénre esett.

Ha az erdőbirtokosság tagjai az elnököt, a választmány tagjait 
és az alapszabályokban felsorolt végrehajtó közegeket megválasz
tani elmulasztják, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság őket a vá
lasztás foganatosítása végett közgyűlésre hívja össze; ha pedig a 
választás ekkor sem sikerül, sőt sürgős esetekben a választás meg
kísérlése előtt is, ideiglenes elnökül és más közegekül a törvényben 
és az alapszabályokban megállapított hatáskörrel arra alkalmas 
erdőbirtokossági tagokat, vagy iszükség esetében az erdőbirtokos
ság körén kívül álló alkalmas egyéneket rendel ki.

Az előbbi bekezdés értelmében kirendeltek ideiglenes megbí 
zatása akkor szűnik meg, amikor az elsőfokú erdőrendészeti ható
ság által az erdőbirtokosság kérelmére elrendelt választógyűlésen 
az erdőbirtokosság tagjai az elnököt, a választmány tagjait és a 
végrehajtóközegeket megválasztják és a választást az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság tudomásul veszi.

223. §.

A tagokat a törvényben és az alapszabályokban meghatározott 
jogok illetik.

A tagok az erdőbirtokosság ügyeiben közgyűlésen határoznak. 
A közgyűléseken az erdőigazgatóság tagjai is résztvehetnek, a szó
lás jogával élhetnek, de szavazati joguk nincs.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden ügy, amelyet a tör
vény, rendelet Vagy az alapszabályok oda utalnak.

A közgyűlés hatáskörének egy részét az alapszabályok az el
nökre, a választmányra és a végrehajtó közegekre is átruházhat
ják a következő ügyeket kivéve:

1. a tagok névjegyzékének kiigazítása és a névjegyzék vezeté
sének ellenőrzése;

2. az alapszabályok módosítása s új alapszabályok megálla
pítása;

3. az elnöknek, a választmányi tagoknak és a végrehajtó köze
geknek megválasztása, felmentése és elmozdítása;

4. a 3. pont alá nem eső erdőbirtokossági alkalmazottak meg
választása, felmentése és elmozdítása, hacsak az alapszabályok 
mást nem rendelnek;

5. az erdőbirtokosság szerveinek és alkalmazottainak intézke
dései ellen emelt panaszok elintézése, ha a törvény és az alapszabá
lyok másként nem rendelkeznek;

6. ingatlanszerzés;
7. ingatlánelidegenítés (187. i§.);
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8. az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok tekinteté
ben a 190., a 191., a 193. éis1 a 194. .§. 1. bekezdése szerint megen
gedett ügyletek;

9. az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztása, elidege
nítése, megterhelése és rendeltetésétől eltérő célra fordítása;

10. az erdőbirtokoisság kötelékébe tartozó ingatlanok egy részé
nek az erdőbirtokosság kötelékéből való kibocsátása, vagy az erdő- 
birtokosságnak mint társulatnak teljes feloszlása és az ezek követ
keztében szükséges intézkedések;

11. a 197. §. szerint megengedett kölcsönfelvétel;
12. olyan szerződéses kötelezettségek vállalása, melyekkel az 

erdőbirtokosság 500 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztetnék;
13. per indítása és perbeli egyesség kötése (186. §.);
14. az erdőbirtokossági ingatlanokon szükséges beruházások, 

ha a költségek 500 pengőt meghaladnak;
15. a költségvetés megállapítása, a számadások megvizsgálása, 

a felmentvény megadása; hiányok esetén a szükséges intézkedések 
megtétele;

16. az erdőbirtokosság évi rendes bevételeiből eredő tiszta jö
vedelem megállapítása és határozat a tiszta jövedelem felhaszná
lása felől;

17. az üzemtervtől eltérő rendkívüli használatokból eredő rend
kívüli jövedelem megállapítása és intézkedés annak az engedélyező 
rendelet értelmében való felhasználásáról;

18. intézkedés a közös erdő termékeinek és haszonvételeinek 
természetben való gyakorlása vagy értékesítése tekintetében, to
vábbá a vételi és a bérleti (szerződések megkötése, ha a becsérték 500 
pengőt, vagy a bérleti idő 3 évet meghalad;

19. az erdei termékek árszabályzatának megállapítása (206. §.);
20. erdei termékek Vagy használatok értékesítésénél a nyilvá

nos árverés mellőzésének kérdésében határozás1 (207. §.);
21. a használati díjak szedésének elrendelése és a díjak meg

állapítása; a tagsági járulékok kivetése és a természetben lero
vandó közös munka elrendelése (2Í2, 213. §.);

22. intézkedés az erdőgazdasági üzemterv megállapításával és 
módosításával kapcsolatos ügyekben, továbbá az üzemtervtől eltérő 
gazdasági intézkedések és használatok megengedésének kiesz
közlése.

224. §.
Közgyűlést minden évben legalább egyszer kell tartani. 
Az alapszabályok több közgyűlés tartását is elrendelhetik.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

másolatát, ha a közös erdő államerdészeti kezelésben van, — am. 
kir. erdőhivatalnak, különben pedig az elsőfokú erdőrendészeti ha
tóságnak be kell küldeni.
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225. §.

A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetében pedig az híVja 
össze, aki az elnök helyettesítésére az alapszabályok szerint hi
vatva van. i

A közgyűlést az alapszabályokban meghatározott eseteken kí
vül mindenkor össze kell hívni, ha az erdőbirtokosság érdekében 
szükséges, vagy ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, vagy a föld
mívelésügyi miniszter elrendeli.

A tagoknak fejenként számított egytized része az ok és a cél 
megjelölésével bármikor kívánhatja a közgyűlés összehívását.

Ha az összehívás az elsőfokú erdőrendészeti hatóság vagy a 
földmívelésügyi miniszter által meghatározott időben, — az előbbi 
bekezdés esetében pedig legkésőbb 8 nap alatt meg nem történik, a 
közgyűlést kérelemre, vagy hivatalból az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság hívja ösisze.

226. §.
A közgyűlés idejét és helyét a tárgyalás alá kerülő ügyek meg

jelölésével legalább 15 nappal előre, a tárgysorozatot tartalmazó 
közgyűlési meghívó kifüggesztésével és ezenfelül a helyben (szoká
sos más módon is közhírré kell tenni. Ez a határidő az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak, s ha a közös erdő államerdészeti keze
tekben megrövidíthető, de 3 napnál rövidebb nem lehet. Az alap
szabályok megállapíthatják, hogy a közhírrététel más módon is 
történjék.

A közgyűlési meghívót a kihirdetéssel egyidőben az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak, s ha a közös erdő államerdészeit keze
lésben van, — am. kir. erdőhivatalnak is meg kell küldeni.

Érvényes határozatot a közgyűlés csak a «tárgysorozatban meg
jelölt ügyekben, az elnöknek a közgyűlés összehívása után érkezett 
hatósági intézkedések végrehajtására vonatkozó előterjesztései 
felől, továbbá az újabb közgyűlés összehívása végett előterjesztett 
indítványok felől hozhat.

227. §.
A közgyűlést az elnök vezeti.
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság és a földmívelésügyi mi

niszter a közgyűlésre kiküldöttet küldhet ki; ilyenkor az elnöklés 
joga ezeket, még pedig elsősorban a földmívelésügyi miniszter ki
küldöttjét illeti.

A közgyűlés határozatait a közgyűlésen elnöklő mondja ki. A 
határozatok kihirdetéséről az erdőbirtokosság elnöke gondo«skodik.
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228. §.
A közgyűlésen a tagok szavazati jogaikat személyesen vagy 

igazolt meghatalmazottjuk által gyakorolják.
A szavazatokat rendszerint arányrészek szerint kell számítani, 

kivéve azokat az eseteket, amikor olyan ügyekben kell határozni, 
amelyekre nézve ez a törvény vagy az alapszabályok a fejenkénti 
szavazást írják elő.

A közgyűlésen a határozatképes számban megjelenteknek álta
lános többsége határoz, — kivéve a következő bekezdésben felsorolt 
ügyeket és azokat az ügyeket, amelyekben a határozathoz a törvény 
vagy az alapszabályok nagyobb többséget kívánnak meg.

Az olyan közgyűlési határozatokhoz, amelyek ingatlan-szer
zésre, az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztására, elide
genítésére, megterhelésére, vagy rendeltetésétől eltérő célra való 
fordítására vonatkoznak, — a névjegyzékben nyilvántartott ösz- 
szes tagok szavazatainak felénél több szavazat szükséges.

A közgyűlési határozatok érvényességéhez:
1. az elsőfokú erdőrendszeti hatóság jóváhagyása szükséges a 

223. §. 13. és 15. pontjaiban említett ügyeknél, továbbá abban az 
esetben, ha a beruházási szükséglet, vagy az eladási és bérbeadási 
becsérték vagy a szerződési kötelezettség a 2000 pengőt megha
ladja, — a 223. !§.| 12., 14. és 18. pontjaiban említett ügyeknél is;

2. a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges a 223. §. 
2. és 6—11. pontjaiban említett ügyeknél.

A jóváhagyást igénylő határozatokat a jóváhagyás bekövetke
zéséig végrehajtani nem szabad.

Ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az évi költségvetést 
megállapító közgyűlési határozat jóváhagyása felől a határozat fel
terjesztésétől számított 60 nap alatt nem határoz, — a jóváhagyást 
megadottnak kell tekinteni.

Azok, akik a jóváhagyást igénylő határozatokat a szükséges 
jóváhagyás nélkül végrehajtják, — azért magánjogi felelősséggel 
tartoznak még abban az esetben is, ha a határozat végrehajtása 
miatt az erdőrendészeti hatóság őket erdőrendészeti áthágás címén 
felelősségre vonta.

229. §.
Ha az erdőbirtokosság tagjai a közgyűlésen határozatképes 

számban meg nem jelennek, ha a tárgyalásra kitűzött ügyekben 
határozatot nem hoznak, vagy ha a jogerős határozatok végrehaj
tása érdekében a közgyűlés hatáskörébe tartozó intézkedéseket nem 
teszik meg, — az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az erdőbirtokos- 
ságot erdőrendészeti áthágás miatt felelősségre vonhatja és szük
ség esetében a közgyűlés és a Végrehajtó szervek hatáskörét arra 
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alkalmas erdőbirtokossági tagokra, vagy az erdőbirtokosság körén 
kívül álló alkalmas egyénekre ruházhatja át, kivéve a 223. §. 2., 3., 
6—11. és 20. pontjaiban megjelölt ügyeket, amelyekben ugyanis 
mindenkor csak az erdőbirtokossági közgyűlés jogosult határozni.

Az így megbízott egyének részére az erdőbirtokossági ügyek 
ellátásáért az erdőrendészeti hatóság az erdőbirtokoisság terhére 
díjazást is megállapíthat.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az átruházott hatáskört a 
közgyűlésre, illetve az erdőbirtokosisági végrehajtó szervekre újból 
visszaállíthatja, ha azt legalább annyi tag kéri írásban, ahánynak 
összes szavazata az összes tagok szavazatainak a felét meghaladja.

230. §.

A közgyűlés határozatai ellen a határozat kihirdetését követő 
naptól számított 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
hoz panasznak Van helye.

Panasszal élhet minden érdekelt fél, az erdőbirtokosság elnöke, 
továbbá az, aki a közgyűlést mint elnök vezette, úgyszintén a tör
vényhatóság tiszti ügyésze és az erdőigazgatóság.

A panaszt már a közgyűlésen be lehet jelenteni; az ekként be
jelentett panaszt a közgyűlés jegyzőkönyvében fel kell jegyezni; 
különben a panaszt az erdőbirtokosság elnökénél kell írásban, vagy 
szóval bejelenteni. A szóbeli panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A panasz a határozat végrehajtását felfüggeszti, de az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság a panasszal megtámadott határozat végre
hajtását, ha az felsőbb hatóság jóváhagyására nem szorul, előzetes 
intézkedéssel megengedheti. A 228. §. utolsó bekezdését a panasz- 
szal megtámadott határozat végrehajtására megfelelően alkal
mazni kell.

231. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak a 230. §-ban említett 
panasz felett hozott határozata ellen, ha a törvény ki nem zárja, — 
a közlést követő naptól számított 15 nap alatt a földmívelésügy mi
niszterhez felebbezéssel lehet élni.

Az előbbi szakasz 2—4. bekezdéseit az ilyen felebbezésre is 
megfelelően alkalmazni kell.

232. §.

Az erdőbirtokosságnak minden törvényellenes rendelkezése, 
határozata vagy intézkedése miatt, mely az erdőbirtokosság kötelé
kébe tartozó ingatlan tekintetében a tagok arányrészét (tulajdoni 
vagy használati illetőségét) vagy azon alapuló tagsági jogát sérti, 
— ha a sérelem az e törvényben megengedett jogorvoslat útján el
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hárítható nem volt, az érdekelt igényét a rendes magánjogi elévü
lési idő alatt bírói úton érvényesítheti az erdőbirtokosság ellen.

Bírói úton érvényesítheti különösen, hogy á tagok névjegyzé
kébe a jogosultat fel nem vették, vagy abba nem jogosultat vettek 
fel, hogy valamelyik tagnak arányrészét vagy azon alapuló szava
zati jogát nem helyesen állapították meg, vagy högy az erdőbirto
kosság kötelékébe jogosulatlanul vontak vagy nem vontak be vala
mely ingatlant.

IV. Fejezet.

Az erdőbirtokosság működésének ellenőrzése.

233. §.

Az erdőbirtokosság az elsőfokú erdőrendészeti hatóság és a 
földmívelésügyi miniszter felügyelete alatt működik.

Működését ezenfelül a m. kir. erdőigazgatóság és a közigazga
tási hatóságok is ellenőrizni és a tapasztalt hiányokról az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak késedelem nélkül jelentést tenni köte
lesek.

234. §.

A felügyelőhatóság az erdőbirtokosság ügyvitelét és vagyon
kezelését, a vagyon célszerű gazdasági hasznosítása és jövedelmez- 
tetése szempontjából is bármikor megvizsgáltathatja, :— az erdőbir
tokosságot a vizsgálat eredményének közlésével a tapasztalt hiányok 
vagy szabálytalanságok megszüntetésére utasíthatja és a szükséges 
intézkedések tárgyalása és határozathozatal végett megfelelő ha
táridő kitűzésével a közgyűlés összehívását is elrendelheti.

235. §.

Az erdőbirtokosság működésének megakadályozása, az erdő
birtokosság rossz gazdálkodása s az erdőbirtokosság ügyeinek az 
erdőbirtokosság célját veszélyeztető módon való vitele vagy pénz
ügyi zavarok esetében a földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokos
sági ügyek vitelére miniszteri biztost, küldhet ki.

A miniszteri biztos működésének tartamára az elsőfokú erdő
rendészeti hatóságnak a 233. §-ban meghatározott felügyeleti joga, 
valamint a m. kir. erdőigazgatóságnak és a közigazgatási hatósá
goknak az idézett szakaszban meghatározott ellenőrző kötelessége 
függőben van.

A miniszteri biztos — a 223. §. 2., 3., 6—11. és 20. pontjaiban 
megjelölt ügyek kivételével, amelyekben csak a közgyűlés jogosult 
határozni, — a közgyűlés, a választmány és az elnök jogait gyako
rolja és tennivalóit végzi.
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A biztos mellé a földmívelésügyi miniszter az érdekeltek koré
ból véleményezőbizottságot állíthat.

A biztos működése legfeljebb 5 évig tarthat.
Ennek, 'vagy ha a megbízás rövidebb időre szól, a kitűzött idő

nek elteltével a miniszteri biztos az erdőbirtokosság közgyűlését az 
elnök és a választmány megválasztása végett összehívja és nekik az 
ügyek további vitelét átadja.

Ha azonban a földmívelésügyi miniszter a körülmények foly
tán indokoltnak találja, vagy ha az érdekeltek maguk kérik, a mi
niszteri biztos működését esetről-esetre meghosszabbíthatja, de 
az erre vonatkozó rendeletben az újabb határidőt minden esetben 
határozottan megjelöli.

236. §.
A felügyelőhatóság különösen ellenőrizni köteles az ingatlanok 

rendeltetésszerű használatát, az erdősítésekre, beruházásokra stb. 
szánt összegeknek rendeltetésszerű felhasználását, az évi tiszta jö
vedelem helyes felosztását és ingatlanszerzés vagy ingatlan-elidege
nítés eseteiben azt, hogy az erdőbirtokosság által szerzett ingatlan 
értéke, vagy az erdőbirtokosság által elidegenített ingatlanért ka
pott érték az adott ellenértéket valósággal fedezze.

237. §

Ha az elnök, vagy az erdőbirtokosság valamelyik végrehajtókö
zege a törvényben, rendeletben, vagy az alapszabályokban reáruhá
zott tennivalókat nem teljesíti, vagy kötelességeit egyébképen sú
lyosan megszegi, vagy eljárásával a tagok érdekeit veszélyezteti, az 
erdőrendészeti hatóság őket erdőrendészeti áthágás miatt felelős
ségre vonhatja (268. §.), tisztüktől elmozdíthatja és a 222. §. 3. be
kezdése értelmében járhat el.

238. §.

Ha az erdőbirtokosság képviseletére hivatott közegek az erdő
birtokosság valamely jogát érvényesíteni elmulasztják, az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság, mint ^elügyelőhatóság a törvényhatóság 
tiszti ügyészének, esetleg más ügyvédnek, még az erdőbirtokosság 
ellenzése ellenére is, megbízást adhat a jog érvényesítésére.

A megbízásnak ugyanaz a joghatálya, mintha az erdőbirtokos
ság adta volna.

239. §.

Ha a közös erdő, amelynek tulajdonosai a 165. §. értelmében 
kötelesek erdőbirtokossággá alakulni, nincs a tulajdonostársak kö
zös birtokában és használatában, vagy ha a tulajdonjog nem a tu- 
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lajdonostársaknak vagy közös elnevezéssel megjelölt összességük
nek, hanem a községnek, vagy másnak javára van telekkönyvezve, a 
felügyelőhatóság a birtokkereset vagy a tulajdoni kereset megindí
tása, vagy a telekkönyv kiigazítása végett az* előbbi szakasz meg
felelő alkalmazásával intézkedhetik. Ilyen esetben az általában min
den olyan esetben, amikor a tulajdonostársak arányrészei a telek
könyvben még kitüntetve nincsenek, a jelen törvény hatálybalépte 
után a közös erdő tulajdonát a tulajdonostársak javára csupán kö
zös elnevezésük alatt arányrészük kitüntetése nélkül kell a telek
könyvbe bejegyezni.

240. §.

A hatósági kiküldetések költségei abban az esetben, ha a kikül
detés az erdőbirtokosság kérelmére történt, vagy ha a 235. §-ban 
jelzett esetről van szó, az erdőbirtokos ságot terhelik. Ellenkező 
esetben a kiküldetést közérdekűnek kell tekinteni.

A hatósági kiküldetések iránt tett intézkedések panasszal meg 
nem támadhatók. A kiküldött eljárása ellen azonban panasznak 
van helye a kiküldő hatósághoz.

HATODIK CÍM.

A természeti emlékek fenntartása.

241. §.

Természeti emlékként törvényes oltalom alá vétetnek bármilyen 
művelési ágazat alá tartozó földterületen, kivéve belsőségeken, utcá
kon, utakon, köztereken, kegyeleti helyeken, bekerített kertekben és 
parkokban:

1. az olyan fák, facsoportok vagy erdőrészletek, amelyekhez 
mondák, vagy regék fűződnek; amelyek történelmi események emlé
kére ültettettek; vagy amelyek különleges méretük, ritkaságuk vagy 
szépségük folytán természetrajzi, vagy gazdaságtudományi jelentő
ségük miatt becsesek;

2. a tudományosan értékes, különleges szépségű, történelmi ne
vezetességű, vagy természeti ritkaságnak tekinthető kőzetalakulá
sok, sziklák, vízesések, kereskedelmileg nem értékesített források, 
tavak, barlangok;

3. az olyan földfeletti vagy földalatti területek, továbbá az olyan 
fák, facsoportok vagy erdőrészletek, mocsarak, amelyek ritka s így 
tudományosan' becses és kímélésre érdemes növény- és állatfajok 
tenyészeti és lelőhelyei.

Ez a törvény felhatalmazza a földmívelésügyi minisztert, hogy 
a természeti emlékeket a törvény alapján felállítandó „Országos Ter
mészetvédelmi Tanács" közreműködésével összeírássá, területüket a 
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természetben kijelöltesse s állandó fenntartásukra és épségbentartá- 
§ukra a szükséges rendelkezéseket megtehesse.

A Baláton felől látható bazalt- és gájzirkúpokat, a Kisbalaton 
területét, valamint a. bátorligeti és mezőfényi ősnövényyilág. és ős
állatvilág területét már e törvény természeti emlékeknek nyilvánítja.

242. §.

A természeti emlékként törvényes oltalom alá vett természeti 
tárgyak által elfoglalt területet, valamint az előző szakasz 3. pontja 
alatt említett tenyészeti és lelőhelyeket, mint természetvédelmi terü
leteket oly kiterjedésben kell kijelölni, hogy az emlékek megtekintése 
és tanulmányozása lehető legyen, hogy épségüket a környező föld
területen végzett gazdasági munkálatok ne veszélyeztessék; s hogy 
a megóvandó növény- és állatfaj zavartalan tenyészete biztosíttassék.

Természeti emlékként kijelölt barlangoknál természetvédelmi 
területül a barlang által elfoglalt földalatti területet és a barlang be- 
és kijárását biztosító kellő nagyságú földfeletti területet kell ki
jelölni.

243. §.

A természetvédelmi területek gazdasági művelése csak olyan 
mértékben van megengedve, amelynél a természeti emlék fennmara
dása és épsége veszélyeztetve nincs; a gazdasági művelés tehát a 
szükséghez képest minden kárpótlás, vagy kártalanítás nélküli korlá
tozható, sőt teljesen el is tiltható.

A természeti emlékként fenntartandó barlangok földfeletti terü
letén sem bányászni, sem pedig olyan műveletet gyakorolni nem 
szabad, amely a talaj mélyebb megbolygatásával jár.

Ezen szakasz alkalmazása tekintetében a földmívelésügyi mi
niszter végérvényesen dönt.

244. §.

A természetvédelmi területet megfelelő határjelekkel és a terü
let rendeltetését megjelölő táblával kell ellátni. Abban az esetben, ha 
az emlék fokozottabb megóvása szükségessé teszi, a területet be is 
kell keríteni.

A határjeleket, a jelzőtáblát és a kerítést, — ha a földtulajdonos 
arra nem vállalkozik, — államköltségen kell felállítani és fenntartani.

245. §.

A természetvédelmi területeken építményeket csak a földmíve
lésügyi miniszter engedélyével szabad létesíteni, valamint az emlé
kek feltárása is csak a földmívelésügyi miniszter által előzetesen 
jóváhagyott tervek alapján foganatosítható.
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246. §.

A természeti emlék megtekintését a földtulajdonos az ellenőrző- 
és hatósági közegeknek, valamint az Országos Természetvédelmi 
Tanács tagjainak megengedni köteles.'

247. §.

A 241. §-ban felsorolt természeti tárgyaknak és területeknek 
törvényes oltalom alá helyezéséről, illetőleg a területeknek termé
szetvédelmi területekké nyilvánításáról a födmívelésügyi miniszter 
a földtulajdonost határozatban értesíteni köteles. A határozatban 
részletesen meg kell jelölni egyrészt azokat a korlátozásokat, ame
lyek a természetvédelmi terület gazdasági mívelésére és használá
sára nézve megáLllapíttatnak, másrészt a tulajdonosra háruló összes 
egyéb kötelezettségeket is.

Ha a természetvédelmi területnek az állam, vagy a területileg 
érdekelt törvényhatóság vagy község (város) részére való kisajátí
tása végett az eljárás a természetvédelmi területté nyilvánítási ha
tározattal egyidőben megindíttatnék, a tulajdonost a kijelölési ha
tározatban erről is értesíteni kell.

A földmívelésügyi miniszternek az a határozata, amellyel vala
mely területet, vagy tárgyat természeti emléknek nyilvánít, vég
érvényes.

A természetvédelmi területekről nyilvántartást kell vezetni.

248. §.
Valamely területnek természetvédelmi területté nyilvánítá

sát a telékkönyvben is fel kell jegyezni, annak a megemlítésével, 
hogy a terület gazdasági: használata korlátozva van.

A természetvédelmi területté nyilvánító határozatot ezért a te
lekkönyvi hatóságnak is meg kell küldeni.

A telekkönyvi feljegyzésnél követendő eljárást a m. kir. igazság- 
ügyminisziter rendeletileg szabályozza.

249. §.
Ha megszűnik az ok, amely valamely területnek természet

védelmi területté nyilvánítását szükségessé tette, a gazdasági műve
lés és használás korlátozásai alól azt azonnal fel kell oldani s a 
telekkönyvi feljegyzést is töröltetni kell.

250.
Ha a természeti emlék sértetlen fenntartása a földtulajdonos 

kezén megfelelőien biztosítva nincs, a fenntartás hathatósabb bizto
sítása végett a természetvédelmi terület az állam, vagy a területileg 
érdekelt törvényhatóság vagy község (város) részére kisajátítható.

Más okból és más célra a természetvédelmi területet kisajátítani 
nem szabad.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



80

A kisajátítási .eljárásnál az 1881 :XLI. t.-c. s az ezt módosító 
törvényes rendelkezések határozmányai irányadók, azzal az eltéréssel 
azonban, hogy a kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja 
meg, s hogy a kisajátított területért járó kártalanítási összeg bírói 
megállapításánál a területen levő természeti emlék különleges tudo
mányos, vagy történelmi (becsét tekintetbe venni nem lehet; (úgy
szintén nem lehet a tulajdonos terhére számításba venni azt az ér- 
té'kvesztességet sem, amely azáltal áll elő, hogy a terület gazdasági 
művelése és használása a területnek természetvédelmi területté 
nyilvánítása folytán korlátozva, van.

251. §.

Természetvédelmi területeket tagosítás útján kicserélés alá 
vonni nem szabad.

252. §.

A törvénynek a természetvédelmi területekre vonatkozó rendel
kezéseit a földmívelésügyi miniszter az Országos Természetvédelmi 
Tanács véleményének meghallgatásával és közreműködésével hajtja 
végre.

Az Országos Természetvédelmi Tanácsot egy elnökből, egy ok
leveles erdőmérnökből, mint titkárból s kellő számú tanácstagból a 
földmívelésügyi miniszter alakítja meg és ő állapítja meg a tanács 
szervezeti és működési szabályzatát is. A tanácsot úgy kell megala
kítani, hogy abban a természetvédelmi kérdéseknél érdekelt fonto
sabb tudományágak és társadalmi egyesületek egy-egy kiváló szak
tekintélyű taggal képviselve legyenek.

A tanácstagoknak csak legfeljebb egy harmada állhat tényleges 
állami szolgálatban.

A tanács tagjai díjazásban nem részesülnek, kiküldetés esetén 
azonban díjazhatok; a díjazás mértékét a földmívelésügyi miniszter 
a pénzügyminiszterrel egyetértőén állapítja meg.

A tanács irodai ügyviteléhez szükséges személyzet létszámát és 
javadalmazását a földmívelésügyi miniszter az állami költségvetés
ben irányozza elő.

HETEDIK CÍM.

Erdőrendészeti hatóságok; a jogorvoslatok; az erdészeti 
igazgatás szervezete.

253. §.

Erdőrendészeti ügyekben, ha ez a törvény másként nem rendel
kezik, — az erdőrendészeti hatóságot:
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elsöfokon a törvényhatóság közigazgatási bizottságának gazda
sági albizottsága,

másod- és végső fokon pedig a földmívelésügyi miniszter gya
korolja.

Az erdei kihágásokra a VIII. cím rendelkezései irányadók.

254. §.

Ha valamely tulajdonosnak területileg összefüggő egészet al
kotó erdeje, vagy különálló darabból álló, de egységesen kezelt er
deje két, Vagy több törvényhatóság területén fekszik, — a belügy
miniszterrel egyetértve a földmívelésügyi miniszter állapítja meg, 
hogy az egész erdő felett melyik törvényhatóság közigazgatási bi
zottságának gazdasági albizottsága gyakorolja az elsőfokú erdőren
dészeti hatóságot.

255. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, valamint a m. kir. erdő
igazgatóság határozatai ellen a földmívelésügyi miniszterhez fe- 
lebbezésnek van helye.

A földmívelésügyi miniszter határozata a 256. és 257. §-okban 
felsorolt esetek kivételével végérvényes.

Felebbezéssel élhet a határozat közlésétől számított 15 nap 
alatt minden érdekelt fél és szakigazgatási hivatal, a m. kir. erdő
igazgatóság, vagy neVében sürgős esetekben az állami erdőfelügyelö, 
továbbá erdőbirtokossági ügyekben a birtokossági elnök, a közgyű
lést vezető hatósági kiküldött és végül a tiszti ügyész.

A felebbezésekre és' egyéb jogorvoslatra nézve egyebekben a 
közigazgatási törvények általános határozatai irányadók.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság köteles minden erdészeti 
vonatkozású határozatát a m. kir. erdőigazgató&ágnak és az állami 
erdőfelügyelőnek is kiadni.

256. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság mindama határozatai ellen, 
amelyek a 105., 138. és a 145. §-ok alapján a kártalanítások, a hasz
nálati díjak és az évi költségjárulékok jogosságának, összegének és 
fizetési módozatainak a megállapítására vonatkoznak, — szintén 
lehet felebbezéssel élni. A földmívelésügyi miniszter ilyen ügyek
ben hozott másodfokú határozatával meg nem elégedő félnek jogá
ban áll a vitás kérdések elintézését a bíróságtól kérni, de ha ezzel 
a jogáVal a határozat közlésétől számított 30 nap alatt nem él, — 
a másodfokú határozat jogerőre emelkedik.
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257. §.

A közigazgatási bírósághoz panasznak van helye a földmívelés
ügyi miniszter azon határozata ellen, mellyel:

1. a káros rovarok és növények fellépésének megakadályozását 
célzó nagyobbszabású védekezési és irtási munkálatok költségeinek 
aránylagos viselése, illetve kivetése felől intézkedik (26. §.);

2. erdei termék átszállítási, valamint tutajozási és faúsztatási 
engedélyekből folyóan a pénzbiztosíték összegét, letételének, ke
zelésének és visszaszolgáltatásának feltételeit megállapítja (106., 
118.

3. az eljárási költségek kivetéséről intézkedik (113. és 139. §.);
4. a tutajozással vagy a faúsztatással okozható károk megaka

dályozására szükséges vízimüvek és egyéb építmények létesítésé
nél, vagy átalakításánál az engedélyes és a parttulajdonosok vagy a 
víz másféle használatára jogosítottak között felmerülő vitás kér
désekben eljár (120. §.) ;

5. a tutajozás és a faúsztatás jogának’ megszűnése körül kelet
kező vitás ügyeket ellátja (129. §.);

6. valamely erdőgazdasági alkalmazottnak az 54. §. alapján
szolgálatból való elbocsátását elrendeli:

A panaszjog az 1. pont alatt említett ügynél a munkálat szüksé
gességére, — a 4. és 5. pont alatt említett ügyeknél pedig a kárta
lanítási összeg megállapítására ki nem terjed.

A panaszt a határozat közlésétől számított 15 nap alatt az első
fokú erdőrendészeti hatóságnál kell benyújtani.

Panasszal élhet minden érdekelt fél.
A panaszokra egyebekben a közigazgatási bíróság előtti eljá

rást szabályozó törvények rendelkezései irányadók.

258. §.

Sem a felebbezés, sem a panasz nem akadályozza a megtáma
dott erdőrendészeti hatósági vagy erdőigazgatósági határozatok 
tilalmát kimondó, vagy tilalmat fenntartó rendelkezéseinek és 
azoknak az intézkedéseinek a végrehajtását, amelyekre nézve a 
hatóság vagy a m. kir. erdőigazgatóság ennek a törvénynek, vagy 
pedig az általános közigazgatási eljárást, illetve a közigazgatási bí
róság előtti eljárást általánosságban szabályozó törvényeknek ren
delkezései alapján a végrehajtás sürgősségét határidő kitűzésével, 
akár magában a megtámadott határozatban, akár külön intézkedés
sel kimondta.

Más esetekben a felebbezésnek és a panasznak halasztó ha
tálya van.
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259. §.

Az erdők és a természetvédelmi területek felett a közvetlen 
hatóságii felügyeletet, valamint az erdészeti közigazgatás szolgá
latát a m. kir. erdőigazgatóságok látják el.

A m. kir. erdőigazgatóságok tehát:
1. figyelemmel kísérik az erdőgazdaságokat és a természetvé

delmi területeket a törvényeknek, rendeleteknek, az erdőgazdasági 
üzemtervnek és az erdőrendészeti hatóság külön rendelkezéseinek 
a betartása tekintetében s tapasztalataik alapján a szükséges intéz
kedésekre az erdőrendészeti hatóságnak javaslatot tesznek; sürgős 
esetekben saját hatáskörükben is intézkedhetnek, de intézkedésü
ket az erdőrendészeti hatóságnak bejelenteni kötelesek;

2. ellátják az államerdészeti kezelésbe átvett erdők erdőgaz
dasági kezelését;

3. teljesítik mindazt, amit a törvény vagy a földmívelésügyi 
miniszter hatáskörükbe utal, vagy kötelességükké tesz;

4. közhatóságoknak szakvéleményt adnak az általános közigaz
gatás körében felmerülő erdészeti vonatkozású kérdésekben;

5. képviselik működésük területén a földmívelésügyi kor
mányzatot mindazokban a hivatali eljárásokban, amelyekben az 
erdőgazdasági közérdek érintve van.

A m. kir. erdőigazgatóságnak a törvény alapján tett intézke
déseit hatósági rendelkezésnek kell tekinteni.

260. §.

A m. kir erdőigazgatóság az előző szakaszban körülírt felada
tait központi személyzetével és a neki alárendelt állami erdőfel
ügyelők és m. kir. erdőhivatalok közreműködésével látja el.

261. §.

Az erdő igazgatós ág a kerületében lévő erdők és természetvé
delmi területek felett a közvetlen hatósági felügyeletet az állami 
erdőfelügyelők útján gyakorolja.

Az állami erdőfelügyelőket a földmívelésügyi miniszter jelöli ki.
Az állami erdőfelügyelők:
1. a helyszínen ellenőrzik az erdőkre és természetvédelmi terü

letekre nézve a törvények, rendeletek, hatósági intézkedések, vala
mint az erdőgazdasági üzemterv rendelkezéseinek végrehajtását;

2. ha eljárásuk rendjén törvénybe, az üzemtery előírásaiba, 
vagy hatósági intézkedésekbe ütköző cselekményt tapasztalnak, azo
kat addig is, míg az erdőrendészeti hatóság intézkedik, betilthat
ják, a veszéllyel járó mulasztások pótlására a tulajdonost felszólít
hatják és tapasztalatukról, valamint intézkedésükről az erdőigaz
gatóságnak jelentést tesznek;
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3. a kerületükben működő elsőfokú erdőrendészeti hatóságok
nál az erdészeti vonatkozású ügyek intézésénél ellátják az előadói 
tennivalókat, elkészítik az intézkedési tervezetet és szükség esetén 
a helyszínen letárgyalják azokat az ügyeket, amelyek erdészeti szak
ismeretet igényelnek;

4. véleményt adnak az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak 
minden erdészeti vonatkozású kérdésben; végül.

5. ellátják mindazokat a feladatokat, amiket az erdőigazgató
ság rájuk bíz.

Az állami erdőfelügyelők feladataik ellátásánál mindenkor az 
erdőigazgatóság nevében és utasításai szerint járnak el;

a 2. pont alapján tett intézkedéseiket hatósági rendelkezések
nek kel] tekinteni, melyeknek végrehajtásánál szükség esetén a köz
igazgatási hatóságok, a rendőri közegek és a csendőrség is közre
működni kötelesek;

a 3. pontban körülírt tennivalók elvégzéséhez a törvényható
ság az állami erdőfelügyelő részére megfelelő hivatali helyiséget kö
teles rendelkezésre bocsátani és gondoskodni tartozik azokról az 
irodai és dologi szükségletekről is, amelyek ezeknek a tennivalóknak 
az ellátásánál felmerülnek.

Az állami erdőfelügyelő hivatalos utazásainak költségeit az ál
lam viseli, kivéve azokat az eseteket, amikor az eljárási költségek 
ennek a törvénynek, vagy más jogszabálynak értelmében az érdekel
teket terhelik.

Az állami erdőfelügyelő a közigazgátási bizottságnak és a köz
igazgatási bizottság gazdasági albizottságának ülésein részt vehet, 
de szavazási joga nincs.

262. §.

A erdőigazgatóság kerülete erdőhivatali kerületekre oszlik.
A m. kir. erdőhivatal végzi az államerdészeti kezelésbe átvett 

erdők szakszerű kezelését s teljesíti mindazokat a feladatokat is, 
amiket az erdőigazgatóság kötelességévé tesz.

263. §.

Az erdőigazgatóságnál a számviteli feladatokat az erdőigazga
tóság mellé rendelt erdészeti számvevőség látja el.

A számvevőségi szolgálatnál elsősorban okleveles erdőmérnö
köket kell alkalmazni. Szükség esetén más olyan egyének is alkal
mazhatók, akiknek az állami számvevőségi szolgálatra előírt képe
sítésük meg van.

264. §.

Az erdőigazgatóságok, állami erdőfelügyelők, erdőhivatalok, 
számvevőségek székhelyét és kerületi beosztását, valamint szolgá
lati ügykörüket a földmívelésügyi miniszter állapítja meg s az erre 
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vonatkozó rendeletet szükség szerint bármikor módosíthatja, vagy 
kiegészítheti.

265. §.
Az erdészeti közigazgatásnak a törvény által megszabott ée 

erdészeti szakismereteket kívánó feladatai ellátásához csak olyan 
okleveles erdőmérnökök és alerdészek alkalmazhatók, akik az 50. és 
51. §-okban megjelölt szakképzettséggel rendelkeznek és ezenkívül a 
köztisztviselőkre nézve megszabott általános kellékeknek is meg
felelnek.

Az állami erdőfelügyelői tennivalók ellátásával csak olyan ok
leveles erdőraérnök bízható meg, akinek legalább 8 évi erdőmérnöki 
gyakorlati szolgálata van s az előbbi bekezdésben említett feltételek
nek is megfelel.

266. §.
Az erdészeti közigazgatás ellátásához szükséges személyzet 

létszámát, fizetési osztályba sorozását és javadalmazását az állami 
költségvetés állapítja meg.

A személyzet szolgálati és fegyelmi tekintetben a földmívelés
ügyi miniszter fennhatósága alá tartozik.

267. §.
Minden erdőtulajdonos és földtulajdonos megengedni köteles, 

hogy az erdőrendészeti hatóságok kiküldöttjei, továbbá a m. kir. 
erdőigazgatóságnak és alárendelt hivatali szerveinek személyzete, 
valamint az állami erdőfelügyelő a tulajdonukban levő erdőket, ter
mészetvédelmi területeket és közérdekű erdőtelepítésre javasolt vagy 
kijelölt területeket a tulajdonos, vagy alkalmazottainak értesítése 
mellett — rendkívüli esetekben anélkül is 1— ellenőrzés és a törvény
ben előírt egyéb kötelességük teljesítése végett bármikor bejárják; 
kötelesek ezenkívül az állami erdőfelügyelet és ellenőrzés céljára 
szükséges adatokat az eljáró hivatali közegek rendelkezésére bocsá
tani és nekik a szükséges szóbeli felvilágosításokat is megadni.

NYOLCADIK CÍM.

Büntető rendelkezések.

I. Fejezet.

Az erdörendészeti áthágások.

268. §.
Erdőrendészeti áthágást követ el:
1. az az erdőtulajdonos és annak a közérdekű erdőtelepítésre 

kijelölt vagy természetvédelmi területté nyilvánított ingatlannak a 
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tulajdonosa, aki az e törvényben, vagy az erdőgazdasági üzemterv- 
ben meghatározott kötelességeit kellő időben nem teljesíti; vagy a 
törvény és az erdőgazdasági üzemterv tiltó rendelkezéseit meg
szegi, vagy az erdőrendészeti hatóságnak, vagy a m. kir. erdőigaz
gatóságnak a rendelkezéseit nem teljesíti;

2. az a földtulajdonos, aki a földjén, vagy a földjének szom
szédságában, vagy közelében szükséges közérdekű erdőtelepítési és 
talajkötési munkálatok kijelölését és sikeres végrehajtását a 143., 
144., 154. és 312. §-okban meghatározott kötelességeinek megfelelő 
időben való teljesítéséivel előmozdítani, —■ habár az tehetségében 
állott volna, — indokolatlanul elmulasztotta;

3. az a község, amely a határában elrendelt közérdekű erdőtele
pítési és talajkötési munkálatok sikeres végrehajtását a 147. §-ban 
meghatározott kötelességeinek megfelelő időben való teljesítésével 
előmozdítani, — habár az tehetségében állott volna — indokolatla
nul elmulasztotta;

4. az erdei termékeknek nyilvános közlekedésre nem szolgáló 
területeken át hatósági engedéllyel való átszállítása esetén az en
gedélyes és az átszállításra igénybe vett ingatlan tulajdonosa is, ha 
az átszállítási engedély feltételeit, vagy az erdőrendészeti hatóság
nak az átszállítás érdekében kiadott rendeletéit meg nem tartja;

5. erdei termékeknek vizen való szállítása esetén az a szállí
tásra jogosult, aki a szállítási engedély feltételeit, vagy az erdőren
dészeti hatóságnak a szállítás érdekében kiadott rendeletéit meg 
nem tartja;

6. az, aki olyan vízen, amelyen a tutajozáshoz és faúsztatáshoz 
hatósági engedély szükséges, engedély nélkül tutajoz, vagy fát 
úsztat, vagy a tutajozás, vagy a faúsztatás érdekében engedély nél
kül vízimüveket, vagy egyéb építményeket állít fel;

7. a 165. §. alá eső erdőbirtokosságnak elnöke, avagy végrehajtó 
közege, ha a törvényben a felügyelő hatóság határozataiban vagy 
a birtokossági alapszabályokban reáruházott tennivalókat nem 
teljesíti, vagy az ott meghatározott kötelességeit egyébképen sú
lyosan megszegi, vagy eljárásával az erdőbirtokosság tagjainak az 
érdekeit veszélyezteti.

Az erdőtulajdonosnak a 287. §. 14—17. és 19. pontjai alatt fel
sorolt cselekményei nem esnek ennek a szakasznak a rendelkezé
sei alá.

269. §.

Erdőrendészeti áthágás miatt az elmarasztaltat pénzbírsággal 
kell büntetni.

A pénzbírság ennek a szakasznak a 3. és 4. bekezdésében tár
gyalt eseteket kivéve — 10 pengőtől 1000 pengőig, ismétlés esetén 
2000 pengőig terjedhet.
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Engedély nélkül, vagy a hatósági engedélytől eltérően végre
hajtott erdőirtással elkövetett erdőrendészeti áthágás esetén a pénz
bírságot a kiirtott terület arányában kell kiszabni, még pedig véd
erdőben. közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen, vagy termé
szetvédelmi területen történt irtás esetén holdanként 100 pengőtől 
400 pengőig, l— másféle terület kiirtása esetén pedig holdanként 50 
pengőtől 300 pengőig terjedhető összegben, a kiszabott bírság azon
ban 10 pengőnél kevesebb nem lehet.

Az erdőgazdasági terv előírásától, vagy a használatokat sza
bályozó hatósági rendelettől eltérő fahasználattal elkövetett erdő
rendészeti áthágás esetében a pénzbírságot ezen szakasz 2. bekez
dése alapján kell kiszabni, ha a kihasznált fatömeg az 1000 pengő 
értéket meg nem haladja; 1000 pengőnél magasabb értékű fatömeg 
kihasználása esetén a kiszabható pénzbírság a fa értékének egy- 
tizedétől egyszereséig terjedhet.

Ha az erdőrendészeti áthágást véderdőben, közérdekű erdő
telepítésre kijelölt területen, az 1923 :XIX. .t.-c. alapján létesített 
és fenntartott erdőtelepítésekben és gazdasági fásításokban 
vagy természetvédelmi területen követték el, — ezt a pénzbírság 
kiszabásánál súlyosbító körülménynek kell betudni.

270. §.

A 268. §. 1. pontjában meghatározott erdőrendészeti áthágás 
esetén az elmarasztaltat a marasztaló határozatban elmulasztott 
kötelességeinek teljesítésére és a törvényellenes cselekmény, vagy 
mulasztás hátrányos következményeinek megszüntetésére, vagy 
megelőzésére is záros határidővel kötelezni kell.

Az üzemterv vagy a használatokat szabályozó hatósági rendelet 
előírásainak megsértésével gyakorolt fahasználat vagy erdőírtás 
esetén az elmarasztaltat a terüíet újraerdősítésének biztosítása cél
jából megfelelő pénzösszeg letétbe helyezésére is lehet kötelezni.

271. §.

Ha nem a tulajdonos, hanem a használatok gyakorlására jogosí
tott személy (haszonbérlő, haszonélvező, favásárló stb.) jogainak 
gyakorlása közben követ el olyan cselekményt, amit a 268. §. 1. pont
jának meghatározása szerint erdőrendészeti áthágásnak kell minő
síteni, — emiatt a használatok gyakorlására jogosított személyt 
kell felelősségre vonni még abban az esetben is, ha közte és a tulaj
donos között ezzel ellenkező megállapodás állana is fenn.

Az eljárási költségek és a hajtópénz megtérítésére, valamint 
az elkövetett cselekmény hátrányos következményeinek megszün
tetésére, valamint az elkövetett cselekmény hátrányos következmé
nyeinek megszüntetésére vagy megelőzésére elsősorban a hászná-
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latokra jogosított személyt, másodsorban azonban a tulajdonost 
is kötelezni kell.

Mulasztással elkövetett erdő.rendészeti áthágásért a használa
tok gyakorlására jogosított személy csak akkor felelős, ha az elmu
lasztott tennivalók teljesítését ő vállalta el, vagy arra az erdőren
dészeti hatóság őt kötelezte. Ilyen esetekben az eljárási költségek 
megtérítése, valamint a mulasztás pótlása tekintetében a haszná
latok gyakorlására jogosított személlyel együtt másodsorban az 
erdőtulajdonos is felelős, de csakis akkor, ha az elmulasztott tenni
valók teljesítésére az erdőrendészeti hatóság nem kifejezetten a 
használatok gyakorlására jogosított személyt kötelezte.

272. §.

Ha valamely közös birtokosság (közbirtokosság, úrbéres bir
tokosság, erdőbirtokosság, legeltetési társulat stb.) tagja az erdei 
használatokat (ide nem értve a legeltetést) nem az üzemtervben, 
vagy a hatósági rendeletben előírt helyen, vagy módon gyakorolja, 
a tagot saját személyében kell felelősségre vonni akkor, ha a közös 
birtokosság kimutatja, hogy a tag az áthágást tudta és beleegye
zése nélkül követte el s azt a birtokosság felügyeleti kötelességének 
szigorú gyakorlásával sem volt képes megakadályozni. Ha a bir
tokosság ezt igazolni nem tudja, a cselekményért a birtokosság 
felelős.

Ha a tag cselekményével egyszersmind a 287. §. 1. pontjába 
ütköző kihágást is elköveti, ellene a kihágási eljárást is meg kell 
indítani.

A közös birtokossági tagnak mulasztással elkövetett erdőren
dészeti áthágásaira a 271. §. utolsó bekezdésének a rendelkezései 
irányadók.

273. §.

A 268., 271., 272. §-ok, vagy más törvény szerint felelős szemé
lyek a hozzátartozóik, megbízottaik és alkalmazottaik (gazdaságuk 
intézői, kezelő- és őrzőszemélyzetük, cselédjeik, munkásaik, fuva
rosaik stb.) által elkövetett erdőrendészeti áthágásokért felelősek; 
kiskorú, vagy gondnokság alá helyezett személy által elkövetett 
erdőrendészeti áthágásért pedig az atya, a gyám, vagy a gondnok 
felelős.

Ha azonban a felelős személyek kimutatják, hogy az áthágást 
tudtuk és beleegyezésük nélkül követték el és hogy azt a felügyeleti 
kötelességük szigorú gyakorlásával sem voltak képesek megakadá
lyozni; — pénzbírsággal nem lehet őket sújtani, — de az eljárási 
költségek viselésére és az elkövetett mulasztások pótlására és a 
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cselekmények hátrányos következményeinek megszüntetésére vagy 
megelőzésére őket ebben az esetben is kötelezni kell.

274. §.

Ha a 273. §. szerint felelős személyek másoknak olyan cselek
ményt engednek meg, vagy mások részéről olyan cselekményt tűr
nek el anélkül, hogy azt a rendelkezésükre álló eszközökkel meg
akadályozni, vagy megtorolni igyekeznének, — amelyet a törvény 
alapján erdő,rendészeti áthágásnak kell minősíteni azért, ha a 
cselekmény megtörtént, —- úgy büntetendők, mintha azt maguk kö
vették volna el.

275. §.

Az erdőrendészeti áthágás miatt az elmarasztaltat az eljárási 
költségekben legeltetéssel elkövetett erdőrendészeti áthágás ese
tén pedig ezenfelül a 305. §. megfelelő alkalmazásával a hajtópénz
ben is el kell marasztalni.

Az eljárás beszüntetése felmentő határozat, vagy behajthatat
lanság esetén az eljárási költségeket és a hajtópénzt az Országos 
Erdei Alap viseli.

276. §.

Az erdőrendészeti áthágások eseteiben befolyó pénzbírságok 
négyötöd része az Országos Erdei Alapot illeti, egyötöd .részét pe
dig annak a községnek kell kiadni, amelynek területén az erdő
rendészeti áthágást elkövették.

Az erdőrendészeti hatóság az elmarasztalt kérelmére különös 
méltánylást érdemlő esetekben a pénzbírság részletekben való le
fizetését is megengedheti.

277. §.

A pénzbírság az elmarasztalt hagyatékát csak akkor terheli, ha 
a marasztaló határozat még az elmarasztalt életében jogerőssé vált 
A 270. §. alapján elrendelt erdőrendészeti intézkedések Végrehajtá
sát azonban az elmarasztalt halála nem akadályozza.

278. §.

A jogerős határozattal kiszabott pénzbírság csak államfői ke
gyelemmel engedhető el; a kegyelmi jog az eljárási költségek és 
a hajtópénz elengedésére, valamint az áthágás hátrányos következ
ményeinek elhárítására, vagy a mulasztás pótlására vonatkozó kö
telezettség megszüntetésére nem terjed ki.
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.279. §.

Az erdőrendészeti áthágás miatt kiszabott pénzbírság rendbír
ság jellegű és szabadságvesztésre át nem változtatható.

280. §.

Erdörendészeti áthágással másnak okozott kár miatt a kártérí
tési követelés polgári per útján érvényesíthető.

281. §.

Az erdőrendészeti áthágások büntethetősége az áthágás elkö
vetésének napjától számított 2 év alatt — a pénzbírság behajtható
sága a marasztaló határozat jogerőre emelkedését követő naptól 
számított 3 év alatt az eljárási költségek és a hajtópénz behajtható
sága pedig a marasztaló határozat jogerőre emelkedését követő 
naptól, számított 5 év alatt évül el.

Az elévülést félbeszakítja az erdőrendészeti áthágás büntethe
tősége tekintetében az áthágásnak a községi elöljáróságnál, a já
rási főszolgabírónál, a m. kir. erdőigazgatóságnál, az állami erdő
felügyelőnél, vagy a m. kir. erdőhivatalnál történt feljelentése vagy 
az erdőrendészeti hatóságnak a tényállás megállapítására irányuló 
bármilyen intézkedése. A félbeszakítás hatálya az erdőrendészeti 
áthágás miatt megindított megtorló eljárás jogerős befejezéséig 
tart.

Az elévülést félbeszakítja a pénzbírság, az eljárási költség és 
a hajtópénz behajthatósága tekintetében az erdőrendészeti és a köz
igazgatási hatóságnak a marasztaló határozat végrehajtására irá
nyuló intézkedése, az intézkedés napján azonban az elévülés újból 
kezdetét veszi.

Mulasztással elkövetett erdőrendészeti áthágásnál elévülés 
csak akkor áll be. ha a mulasztás még az eljárás megindítása előtt 
pótoltatott.

Az erdőrendészeti áthágás miatt megindított megtorló eljárást 
jogerősen befejezettnek, illetve a határozatot jogerősnek kell te
kinteni a felebbezéssel és a megtámadott elsőfokú határozat kézbe
sítésétől számított 16-ik napon, felebbezés esetén pedig a másod
fokú határozat meghozatala napján.

282. §.

Az erdőrendészeti áthágások elbírálása az erdőrendészeti ható
ságok hatáskörébe tartozik.

Erdőrendészeti áthágás miatt az eljárást hivatalból kell meg
indítani.

A községi elöljárók, a felesketett erdőgazdasági alkalmazottak, 
mezőőrök és vadőrök, továbbá a rendőri közegek és a csendőrség 
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tagjai a tudomásukra jutott erdőrendészeti áthágásokat fegyelmi 
felelősség terhével kötelesek a községi elöljáróságnál, a járási fő
szolgabírónál, a m. ki.r. erdőhivatalnál, az állami erdőfelügyelőnél, 
vagy a m. kir. erdőigazgatóságnál feljelenteni. A szóbeli feljelentést 
jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A községi elöljáróság és a főszolgabíró a feljelentésről a m. 
kir. erdőigazgatóságot, vagy az állami erdőfelügyelőt azonnal érte
síteni köteles.

A m. kir. erdőigazgatóság az állami erdőfelügyelő útján köteles 
a feljelentés alaposságáról meggyőződést szerezni, s ha azt alapos
nak találja, — az eljárást megindítani, nevezetesen a főszolgabírót 
megkeresni, hogy a tényállásnak szükség esetén a helyszínen való 
felvételére és megállapítására 30 nap alatt tárgyalást tűzzön ki.

A főszolgabíró köteles a tárgyalást a határidőn belül kitűzni.

283. §.

A tárgyalásra, — a vád tüzetes közlésével, — legalább 15 nap
pal előbb meg kell hívni a terheltet és az esetleg vele együtt felelős 
személyt, továbbá az állami erdőfelügyelőt és bejelentett tanúit.

A feleket a tárgyaláson igazolt meghatalmazottak képviselhe
tik, s a terhelt a tárgyalásra tanúit és saját költségére esetleg oki. 
erdőmérnök szakértőjét is magával viheti.

A tárgyalást akkor is meg kell tartani, ha a szabályszerűen 
meghívott felek nem is. jelennek meg.

Ha a terhelt a tárgyalás megtartása előtt legalább 8 nappal a 
főszolgabírónak írásban bejelenti, hogy a vád alaposságát elismeri 
és a tárgyalás megtartását nem kívánja, a főszolgabíró a tárgyalás 
megtartását mellőzi s erről a meghívottakat idejében értesíti.

284. §.

A tárgyaláson a vádat és a vád bizonyítékait az állami erdőfel
ügyelő terjeszti elő, akinek jogában áll a tényállás tisztázása végeit 
a tárgyaláson a felekhez, a tanukhoz és a terhelt szakértőjéhez 
kérdést intézni. Ha az erdőfelügyelő, vagy a terhelt a tényállás 
tisztázásához újabb tanuk meghívásával póttárgyalást, vagy hely
színi vizsgálatot tart szükségesnek, — a tárgyalást vezető főszolga
bíró a póttárgyalás, illetve a helyszíni vizsgálat megtartása tekin
tetében azonnal intézkedni köteles.

A helyszíni vizsgálatot az eljáró főszolgabíró csak akkor ren
delheti el, ha azt a terhelt kéri, avagy ha arra a tényállás felderí
tése céljából elkerülhetetlenül szükség van.

Ügy a tárgyalásról, mint a helyszíni vizsgálatról jegyzőkönyvet 
kell felvenni.
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285. §.

Az erdőfelügyelő a vádat a tárgyalás folyamán olyan személyre 
is kiterjesztheti, akinek az erdőrendészeti áthágás elkövetésében 
való részessége csak a tárgyalás rendjén tűnik ki. Ha azonban az 
ilyen terhelt nincs jelen, vagy azonnal meg nem idézhető, — a tár
gyalás folytatását el kell halasztani s őt az új tárgyalásra meg kell 
idézni, vagy ha a tényállás tisztázására az ő egyszerű kihallgatása 
is elegendő, — utólagos kihallgatását el kell rendelni.

286. §.

A tárgyalás, vagy a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét és mel
lékleteit, á 283. §. utolsó bekezdése esetén pedig a terhelt nyilatko
zatát a tárgyalást vezető főszolgabíró az állami erdőfelügyelőnek 
adja ki, aki azokat tüzetesen megokolt indítvánnyal határozathoza
tal végett az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz terjeszti be.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, ha a tényállást teljesen ki- 
derítettnek találja, — elsőfokban határoz, ellenkező esetben a tár
gyalás kiegészítését .rendeli el.

Az elsőfokú határozat ellen a 255. §-ban tárgyalt jogorvoslat
nak van helye.

Az elsőfokon kiszabott pénzbírságot másodfokon csak abban 
az esetben szabad súlyosbítani, ha a vádlott terhére a vádló is fe- 
lebezett.

II. Fejezet.

Az erdei kihágások.

A.) Az erdei kihágások meghatározása.

287. §.

Ha a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik 
‘.kihágást követ el az, aki:

1. az erdő növényzetét, vagy annak részeit, termékeit, vagy az 
erdőhöz tartozó egyéb területeken termett mezőgazdasági és ker
tészeti terményeket, vagy a talaj alkotórészeit ellopja, vagy ellopá
sukat megkísérli; a hangyákat, vagy azok álcáit és petéit össze
gyűjti és ellopja, vagy ellopásukat megkísérli;

2. másnak az erdejében jogtalanul fát levág, kidönt vagy bármi 
módon megrongál, élő facsemetét bármi módon megrongál, letapos, 
kitép vagy megsemmisít; a levágott fának a földben visszahagyott 
tuskóját bármi módon megrongálja vagy kiássa;

3. a levágott fát, vagy annak részeit, feldolgozott fát, vagy 
bármilyen leszedett, összegyűjtött erdei terméket bármi módon meg
rongál, vagy hasznavehetetlenné tesz;
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4. másnak az erdejében az erdei termékek rakásait jogtalanul 
ledönti, vagy széthányja;

5. másnak az erdejében az épületeket,, a szállító- vagy egyéb 
erdőgazdasági berendezéseket, kerítéseket jogtalanul megrongálja 
vagy hasznavehetetlenné teszi;

6. másnak az erdejében a gazdasági beosztás megjelölésére 
szolgáló jeleket, a mérnöki, vagy a tilalmi jeleket, vagy a tudomá
nyos megfigyelésekre felállított tárgyakat jogtalanul, — avagy a ha
tárok megjelölésére szolgáló tárgyakat vagy egyéb jelzőtárgyakat 
gondatlanságból és jogtalanul megváltoztatja, eltávolítja, más 
helyre helyezi, megrongálja, hasznavehetetlenné teszi vagy meg
semmisíti ;

7. másnak az erdejében jogtalanul a talajt bármiféle célból és 
módon meglazítja, feltúrja, felássa; alom- moha vagy gyeptakaró
ját megrongálja, vagy eltávolítja; követ, homokot mozgásba hoz; 
vagy pedig a területre követ, törmeléket, szemetet, hulladékot vagy 
másféle anyagokat, tárgyakat hord vagy szétszór;

8. másnak az erdejében jogtalanul, vagy engedély nélkül, vagy 
nem az engedélyezett helyen csatornát, utat, rakodót, vagy munka
helyet készít; meszet, szenet éget, kátrányt vagy hamuzsírt főz;

9. másnak az erdejében az erdő növényzetét, vagy annak ré
szeit, termékeit, vagy a talaj alkatrészeit nem abban az időben és 
nem olyan módon termeli, szedi, gyűjti vagy viszi el az erdőből, 
ahogyan arra jogosítva van; vagy az erdei termékek gyűjtésénél és 
termelésénél határozottan eltiltott munkaeszközt használ;

10. másnak az erdejében jogtalanul legeltet, vagy másnak az 
erdejébe állatokat jogtalanul behajt vagy beenged; a legelő állato
kat tilos úton hajtja, vagy jogos legeltetés esetén a legeltetett álla
tok állandó őriztetéséről megfelelően nem gondoskodik;

11. másnak az erdejében jogtalanul vagy engedély nélkül ko
csival tilos úton jár, vagy új utat tör ;

12. másnak az erdejében jogtalanul Vagy engedély nélkül 10 
évesnél fiatalabb, vagy erdősítés alatt álló állományokban jár;

13. másnak az erdejében jogosulatlanul a nyilvános utakon 
kívül tartózkodik s az erdészeti személyzet esetleges kiutasító meg
hagyásának azonnal eleget nem tesz; vagy ha a nála lévő fegyvert, 
fejszét, baltát, fűrészt, vagy erdei termék szedésére alkalmas más 
vágószerszámot az erdészeti személyzetnek átadni vonakodik;

14. saját erdejében vagy másnak az erdejében vagy annak kö
zelében a 30. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével tüzet ger
jeszt, tűzrakásra engedélyt ad, vagy a tűzrakást veszélyes helyeken 
eltiltani elmulasztja; vagy ha jogosan is rak tüzet, de a szükséges 
óvórendszabályokat be nem tartja; vagy pedig tűzveszélyes tárgya- 
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kát eldob, elszór, va>gy másnak az erdejében jogtalanul tűzveszélyes 
anyagokat halmoz fel;

15. saját erdejében vagy másnak az erdejében az erdei üzem
hez szükséges tüzelésnél a tűzvész okozásának elkerülésére meg
kívánt (31. §.) intézkedéseket megtenni elmulasztja;

16. a 33—35. §-okban meghatározott kötelességének teljesítését 
alapos ok nélkül elmulasztja, vagy megtagadja;

17. saját erdejében, vagy másnak az erdejében a 23. §. alapján 
kímélet alá helyezett állatokat pusztítja, tenyészetükben gátolja és 
zavarja vagy azok tojásait, petéit hatósági engedély nélkül elszedi, 
forgalomba hozza, eredeti helyükről eltávolítja vagy megsemmisíti;

18. másnak az erdejében a források, patakok, vagy tavak vizét 
jogtalanul kenderáztatással, bőrmosással, állatok fürdetésével, vagy 
bármi más módon beszennyezi, vagy hasznavehetetlenné teszi;

19. a 36. §. alapján elrendelt kivételes hatósági intézkedés meg
szegésével igazolvány nélkül erdei terméket szállít, elad, vagy vesz.

A felsorolt pontokban „erdő” elnevezés alatt a törvénynek eb
ben a fejezetében foglalt rendelkezések alkalmazásánál az 1. §-ban 
meghatározott földrészleteken kívül az azokhoz tartozó egyéb ter
mékeny és terméketlen területeket, továbbá a természetvédelmi te
rületeket, az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott gazda
sági fásításokat, valamint a közutak, magánutak és birtokhatárok 
mentén álló fasorokat is kell érteni.

288. §.

Ha az előző 287. §-ban felsorolt cselekmények esetén az ellopott 
dolog értéke, vagy az okozott kár összege 100 pengőt meghalad, — 
a cselekményt a büntetőtörvények szerint kell büntetni, kivéve, ha 
a sértett bejelenti, hogy az ellopott dolog értékét, vagy az okozott 
kárösszeg iránti követelését 100 pengőre, vagy azon alul leszállítja.

A 287. §. 1. pontjában említett erdei lopást, ha a lopott dolog 
értéke 100 pengőt nem is halad meg, — büntetőtörvények szerint 
kell büntetni akkor, ha olyan körülmény forog fenn, amelynél 
fogva a lopás a büntetőtörvények szerint, tekintet nélkül a lopott 
dolog értékére, —- bűntett; mindazonáltal a dolognak bekerített 
helyről, bemászással ellopása a cselekményt bűntetté még nem mi
nősíti; továbbá a büntetőtörvénykönyvnek (337.. §.) az a rendelke
zése, mely szerint a tolvajt, tekintet nélkül az ellopott dolog érté
kére, bűntett miatt kell büntetni, ha a lopás elkövetésekor fegyvert 
viselt, — erdei lopás eseténél csak lőfegyverre vonatkoztatható.

Ha 287. §. 14., 15. és 16. pontjaiban felsorolt cselekmények, 
illetve mulasztások következtében tűz keletkezett, a cselekményt, 
illetve mulasztást a büntetőtörvények szerint kell büntetni.
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289. §.

Annak a meghatározásánál, hogy a 287. §-ban felsorolt cselek
mények esetében az ellopott dolog értéke, vagy az okozott kár Ösz- 
szege a 100 pengőt meghaladja-e vagy sem,

az ellopott dolog értékéül annak az erdei árszabályzatban ki
tüntetett, vagy a 300. §. második bekezdése szerint megállapított 
egyszeres értékét kell venni,

az okozott kár összegéül jogtalan legeltetés esetén a 303. §. 
első bekezdése alapján megállapítható kártérítési összegnek egy
szeresét, — a csemete megrongálása vagy megsemmisítése esetén 
a csemetének az erdei árszabályzatban kitüntetett egyszeres értékét, 
— minden más károkozás esetén pedig azt az összeget kell venni, 
amelyet a 302. §. értelmében a sértettnek kártérítésül meg kell álla
pítani.

290. §.
A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken az 1923 :XIX. 

t.-c. alapján létesített s fenntartott erdőtelepítésekben és gazdasági 
fásításokban, a közutak, magánutak és birtokhatárok mentén álló 
fasorokban, továbbá a természetvédelmi területeken elkövetett erdei 
•kihágások miatt, valamint a 287. §. 14., 15., 16., 17., 18. és 19. pont
jaiban meghatározott erdei kihágások miatt a büntető eljárást hi
vatalból kell megindítani, minden más esetben erdei kihágás miatt 
csak magánindítványra. van büntető eljárásnak helye.

291. §.
Erdei kihágás esetén az ellopott dolog értékét és az okozott kár 

összegét, a 300. §. második bekezdésében említett esetet kivéve, az 
erdei árszabályzat adatai alapján kell megállapítani.

Az erdei árszabályzatot a m. kir. erdőigazgatóság, valamint az 
erdőtulajdonosok meghallgatásával az elsőfokú erdőrendészeti ha
tóság 3 évről—3 évre állapítja meg. Lényegesebb árváltozások 
esetén az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a rendes hároméves idő
szakon belül is bármikor új erdei árszabályzatot állapíthat meg.

Minden törvényhatóság területére egy erdei árszabályzatot kell 
megállapítani; ha azonban az erdei termékek ára, valamint a 
munka- és fuvarbérek tekintetében a törvényhatóság területén je
lentékeny különbségek állanak fenn, — egy vagy több járás terüle
tére kiterjedő hatállyal több erdei árszabályzatot kell megállapítani.

Az erdei árszabályzat összeállításának részletes szabályait a 
földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

B) Az erdei kihágások büntetése.
292. §.

Erdei kihágás miatt az elitéltet pénzbüntetéssel kell büntetni. 
A pénzbüntetésen felül az elitéltet az eljárási költség megtérítésére
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jogtalan legeltetés, vagy valamely legelőállatnak idegen erdőbe jog
talanul behajtása vagy beengedése esetén a hajtópénz megfizetésére, 
továbbá az okozott kár megtérítésére is kötelezni kell. A pénzbünte
tés alkalmazása tekintetében a 'büntető igazságszolgáltatás egyes 
kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928:X. t.-c. rendelkezései
irányadók.

293. §.
A pénzbüntetést behajthatatlansága esetében közmunkára, 

vagy elzárásra kell átváltoztatni. Az elzárásra átváltoztatásnál az 
1928 :X. t.-c. rendelkezései irányadók; közmunkára való átváltoz
tatásnál mindennapi elzárás helyett egy közmunka-napszámot kell 
alkalmazni.

Erdei kihágások halmazata esetén a pénzbüntetést helyettesítő 
közmunkaszolgáltatás 60 napszámig terjedhet.

294. §.
Erdei kihágás esetén súlyosabb beszámítás alá kell venni a 

cselekményt, ha az véderdőben közérdekű erdőtelepítésre kötele
zett területen az 1923 : XIX. t.-c. alapján létesített s fenntartott 
erdőtelepítésekben és gazdasági fásításokban, a közutak, magánutak 
és birtokhatárok mentén álló fasorokban, természetvédelmi terüle
ten, avagy vasárnapon vagy ünnepnapon, vagy éjjel, vagy határo
zott figyelmeztetés vagy jelzés ellenére követték el, úgyszintén 
akkor is, ha a tettes erdei kihágásért már büntetve volt.

295. §.
Ha családtagok, gyámság vagy gondnokság alatt állók, alkal

mazottak, cselédek, pásztorok, iparossegédek és tanoncok, vagy gyári 
munkások az »erdei kihágást a családfők, gyámok, gondnokok, gaz
dák, vagy mukaadók utasítása folytán vagy tudtával és elnézésével 
követik el, a kihágásért csak az utóbbiakat mint felelős személyeket 
kell büntetni s a megítélt kártérítés, hajtópénz és eljárási költségek 
megfizetésére is őket kell kötelezni.

Ha azonban az előbbi bekezdésben említett eseteknél a tettesek 
az erdei kihágást hatósági közegek vagy az erdészeti személyzet 
figyelmetetése ellenére követték el, az előbbi bekezdésben említett 
felelős személyekkel együtt a tetteseket is büntetni kell, a kártérí
tésnek, hajtópénznek és az eljárási költségeknek megfizetésére pedig 
elsősorban a tetteseket, másodsorban a felelős személyeket kell kö
telezni.

A családtagok, a gyámság és gondnokság alatt állók, alkalma
zottak, a cselédek, a pásztorok, az iparossegédek és tanulók és a 
gyári munkások által elkövetett erdei kihágások eseteiben a család
fők, a gyámok és gondnokok, a gazdák, vagy a munkaadók, ha nem 
tudják igazolni, hogy felügyeleti kötelességüket gyakorolták, ennek 
a §nak első és második bekezdésében említett eseteken kívül is fele-
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lősek a kártérítés, a hajtópénz és az eljárási költségek megfizeté
séért, — de csak másodsorban.

296. §.

Ha valamely közös birtokosság (közbirtokosság, úrbéres birto
kosság, erdőbirtokosság, legeltetési társulat, telepesek stb.) tagja 
követ el a 287. |§-ba ütköző cselekményt -annak a birtokosságnak az 
erdejében, amelynek ő ib tagja, őt ennek a fejezetnek a rendelkezé
sei szerint éppen úgy felelősségre kell vonni, mintha a cselekményt 
másnak az erdejében követte volna el.

Az e fejezetben foglalt büntetőrendelkezéseket kell alkalmazni 
arra a közös birtokossági tagra is, aki !az őt arányrésze szerint 
megillető mértéken, minőségben és mennyiségben túlhaladó fát, 
vagy más erdei terméket használ fel jogtalanul, avagy a jogosnál 
több állatot legeltet, vagy jogoisan legeltethető állatait tilalmazott 
területen legelteti.

297. §.

Az, aki az erdei kihágást beigazoltan kényszerhelyzetben kö
vette el, nem büntethető, de csak abban az esetben, ha a kihágást 
vagy az erdészeti személyzetnek a helyszínén azonnal, vagy a köz
ségi elöljáróságnak 24 órán belül bejelentette.

Nem büntethető továbbá aiz sem, aki legeltetési kihágás esetén 
igazolja, hogy a legelő állat közvetlenül fenyegető veszély elől me
nekült vagy hajtatott az erdőbe.

Az eljárási költségeknek, a hajtópénznek és okozott kárnak a 
megtérítésére azonban a tettest ilyen esetekben is kötelezni kell.

298. §.

Erdei kihágás esetén a büntetőeljárás megindíthatása az elkö
vetés napjától számított ikét év alatt, a kiszabott pénzbüntetés pe
dig az ítélet jogerőre emelkedésétől számított három év alatt elévül.

299. §.

Ha ez a törvény mást nem rendel, az erdei kihágásokra a ki
hágás i büntetőtörvénykönyv általános rendelkezéseit kell alkal
mazni.

C) Az erdei kihágással okozott károk megtérítése.

300. §.

Az erdei kihágások esetében a sértettet megillető kártérítés 
összegét és a hajtópénzt a 291. §-ban említett erdei árszabályzat 
adatai alapján kell megállapítani.
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Ha azonban az erdei árszabályzat adatai a kárösszeg megálla
pítására nem elégségesek, a hiányzó adatokat a bíróság hivatalból 
szerzi be, vagy szakértőt hallgat meg és a kártérítés összegét a 
fennforgó körülmények figyelembevételével belátása szerint álla
pítja meg.

301. §.

A rendőri büntetőbíróság az erdei kihágásból eredő kártérí
tési és egyéb magánjogi követéléseket, azok összegére való tekintet 
nélkül, a kihágási üggyel együtt tartozik tárgyalni is az ítéletben 
az erdei kihágásból eredő kártérítési és egyéb magánjogi követelé
sek tekintetében is döntenie kell.

302. §.

Az erdei kihágások esetében a sértettet megillető kártérítés 
összegét az erdei árszabályzat adatai alapján a következőképen 
kell megállapítani.

a) Érded lopás esetén általában az ellopott dolognak az erdei 
árszabályzatban fetüntetett értékét kell kártérítésül megállapítani.

b) Még le nem vágott élőfa ledöntése és ellopása esetén, ha a 
fa véderdőben, közérdekű telepítésre kijelölt területen, vagy az 
1923. XIX. t.-c. alapján létesített s fenntartott erdőtelepítésekben, 
gazdasági fásításokban, vagy közutak, magánutak és birtokhatá
rok mentén állott, avagy ha más területen is állott, de ledöntése 
által az állomány záródása megbontatott, avagy ha a fa hagyásfa 
vagy magfa volt, — a fa értékének kétszeresét, — más esetekben 
a fa értékének 'másfélszeresét kell kártérítésként megállapítani.

Ha a fát gyökerestől döntötték le, az előbb említett kártérítési 
összeghez a fa döntése által keletkezett üreg betöltésével járó költ
ségösszeget is hozzá kel)l számítani.

c) Ha a lábon álló fát a erdei kihágásnál ledöntették ugyan — 
de tényleg el nem vitték, — a kártérítést az előbbi b) pont értelmé
ben kell megállapítani, de az összegből a fa árszabály szerinti ér
tékét le kell vonni.

d) Élőfa megrongálása esetén a megrongált fa árszabályzat 
szerinti értékének egynegyedszer esétöl egyszereséig terjedő összeg
ben kell a kárt megállapítani a megrongálás mértékéhez -képest; ha 
azonban a megrongálás olyan fokú, hogy a fa annak következtében 
előreláthatóan kipusztul, úgy a kárösszeget az előbbi c) <pont sze
rint kell megállapítani.

e) Valamely fa földben visszahagyott tuskójának kiásása, el
lopása vagy megrongálása esetén a tuskó értékének kétszeresét kell 
kártérítésül megállapítani; ha pedig a kihágás véderdőben, vagy 
közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen követtetett el, vagy ha 
a tuskó talaj kötésre vagy sarjadzásra volt szánva, a tuskó értéké
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nek háromszorosát kell kártérítésül megállapítani; úgy a kétszeres, 
mint a háromszoros kártérítési összeghez hozzá kell számítani a 
tuskó kiásása által keletkezett üreg betöltésével járó költségösisze- 
get is.

f) Alom, zöldgally, gyep, moha, televényföld, fenyőtoboz vagy 
erdei famagvak ellopása esetén a kárösszeget, ha a kihágás véd
erdőben vagy közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen történt, 
a lopott dolog árszabály szerinti értékének kétszeresében, ha ipedig 
a kihágás más területen követtetett el, iá lopott dolog értékének 
másfélszeresében kell megállapítani.

Ha azonban zöldgallyvágás esetében a faegyedek, melyekről a 
zöldgallyak levágattak, jelentékenyen megrongáltattak, a kártérí
tést a fenti d) pont szerint kell megállapítani.

g) A 287. §. 4., 5., j6., 7., 8. és 18. pontjaiban említett erdei ki
hágásoknál a megtérítendő kárt az eredeti állapot helyreállításával 
és a bekövetkezhető károk elhárításával járó költségekben, vala
mint a helyrehozhatatlan károknak megfelelő pénzösszegben kell 
megállapítani;

h) Facsemetének (1—10 éves f ácskának) ellopása vagy meg
rongálása esetén a facsemete árszabályzat szerinti értékének két
szeresét kell kártérítésül megállapítani, ha pedig a facsemete erdő
sített vagy természetes úton erdősült terülleten állott, a csemete 
kétszeres értékét és minden darab csemete után egy férfi kézinap- 
számbérnek egytizedrészét kell kártérítésül megállapítani.

Ha az előbbi bekezdésben említett erdei kihágást véderdőben 
az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott erdőtelepítések
ben, gazdasági fásításokban, vagy a közutak, magánutak és bir
tokhatárok mentén álló fasorokban, vagy közérdekű erdőtelepítésre 
kijelölt területen követték el, kártérítésül a facsemete árszabály 
szerinti értékének háromszorosát és minden darab csemete után 
egy férfi kézinapszámbérnek egy tizedrészét kell megállapítani.

303. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében a sér
tettet a legeltetés minden megkezdett napjáért a következő kárté
rítés illeti meg:

lt egy drb kecske károsításáért 3.— P
2. egy drb ló, szamár, öszvér vagy szarvasmarha ká

rosításáért * . .............................. 2.50 P
3. egy drb sertés károsításáért makkoltatás idején . 1.— P
4. egy db sertés- károsításáért makkoltatás idején kívül —.50 P
5. egy drb juh károsításáért ................................................ 1.— P
6. egy drb borjú vagy csikó károsításáért............................. 1.50 P
7. egy drb baromfi károsításáért...........................................—.10 P
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Ezeknek a kártérítési összegeknek másfélszeresét kell megál
lapítani akkor, ha a jogtalan legeltetés nedves időjáráskor vagy 
véderdőben, vagy legeltetési tilalom alatt álló erdőben történt;

kétszeresét kell megállapítani akkor, ha a jogtalan legeltetés 
száraz időjáráskor véderdőben húsz éven aluli faállományban, vagy 
közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen történt, végül

háromszorosát kell megállapítani akkor, ha a jogtalan legelte
tés véderdőben húsz éven aluli faállományban, vagy közérdekű 
erdőtelepítésre kijelölt területen nedves időjáráskor történt.

304. §.

Ha valamely erdei kihágásnak minősülő lopást a tettes úgy 
követ el, hogy azáltal egyszersmind a 287. §. 2—8. pontjai alatt 
felsorolt károsítások valamelyikét is elköveti, a megtérítendő kárt 
a 302. §-ban meghatározott módon nemcsak a lopás, hanem a káro
sítás után is meg kell állapítani.

Ha a tettes a 287. §. 11—16. pontjaiban meghatározott és erdei 
kihágásnak minősülő cselekmény elkövetésével kárt is okoz, őt az 
okozott és; a 302. §. szerint megállapítandó kár megtérítésére is kö
telezni kell.

305. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében az 
erdei árszabályzatban meghatározott összegű hajtópénzt kell meg
állapítani annak a javára, aki a kárban talált állatot a tilos terü
letről kiterelte, vagy az állatot lefoglalás céljából a községi elöljá
rósághoz behajtotta és ott őrizetbe adta.

306. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében a kár
térítést és hajtópénzt abban az esetben, ha annak megfizetésére a 
tettest kötelezni nem lehet, vagy ha az a tettesen be nem hajtható, 
az állat tulajdonosa köteles megfizetni.

307. §.

Erdei kihágás esetében a megítélt kártérítést, a hajtópénzt és 
az eljárási költségeket az elmarasztalt tettestársak egyetemlegesen 
kötelesek mgfizetni.

308. §.

Az erdei kihágási ügyben hozott jogerős ítélettel megállapí
tott kártérítésre és hajtópénzre vonatkozó követelés elévülésére 
nézve a magánjogi szabályok irányadók.
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D) Az eljárás erdei kihágások eseteiben.

309. §.

Az erdei ’kihágáöi ügyek a rendőri büntetőbíráskodás körébe 
tartoznak s a büntetőbírói hatalmat a közigazgatás rendezéséről 
szóló 1929:XXX. t.-c. 59. §-ában megnevezett hatóságok gyakorolják

Az eljárásra az alábbi 310—314. §-okban foglalt kiegészítésekkel 
a rendőri büntetőeljárás szabályai irányadók.

310. ■§.

Magánindítványra üldözendő erdei kihágás miatt a magánin
dítványt az általános jogszabályok szerint erre jogosultakon kívül 
az az okleveles erdőmérnök is előterjesztheti, aki annak az erdő
nek, amelyben a kihágás elkövettetett, a kezelésével vagy felügyele
tével van megbízva.

Ha az erdő államerdészeti kezelésben van^ a magánindítvány 
előterjesztésére feljogosított erdőkezelőnek a m. kir. erdőhivatal 
képviselőjét kell tekinteni.

311. §.

Az erdőgazdaság vezetésével megbízott felesketett okleveles 
erdőmérnök, továbbá álilamerdészeti kezelésben levő erdőknél a 
kezelést ellátó m. kir. erdőhivatal képviselője erdei kihágások tár
gyalásánál az erdőtulajdonost külön meghatalmazás nélkül is 
képviselheti.

312. §.

A hatóságok, a közigazgatási hivatalok, a községi elöljáróság 
tagjai, a felesketett erdőgazdasági alkalmazottak, a mezőőrök, a 
vadőrök, a rendőri közegek és a csendőrség tagjai a tudomásukra 
jutott, nemkülönben az 1. §-ban felsorolt területeknek az 1923. évi 
XIX. t.-c. alapján létesített s fenntartott erdőtelepítésekben és 
gazdasági fásításokban, valamint a természetvédelmi területeknek 
a tulajdonosai a területükön elkövetett és tudomásukra jutott hi
vatalból üldözendő erdei kihágásokat az adatok és bizonyítékok 
közlésével az illetékes rendőri büntetőbíróságnál azonnal feljelen
teni kötelesek.

A hatósági közegek a magánindítványra üldözendő erdei kihá
gásokat is kötelesek, — ha eljárásuk közben ilyeneket észlelnek, — 
a községi elöljáróságnak, vagy az érdekelt erdőtulajdonosnak azon
nal bejelenteni; viszont a községi elöljáróság a neki bejelentett >s 
magánindítványra üldözendő erdei kihágásról az erdőtulajdonost 
köteles haladéktalanul értesíteni.
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313. §.

A hivatalból -üldözendő erdei kihágások miatt megindított 
rendőri büntetőeljárásiban a szakképviselö jogait és kötelességeit 
a m. kir. erdőigazgatóág vagy .a lm. kir. erdőhivatal kiküldöttje 
gyakorolja, akit az a jog is megillet, hogy a tárgyalásokon a sér
tett magánjogi érdekeit is képviselheti, ha az nincs jelen, vagy 
képviseltetéséről meghatalmazott által nem gondoskodott.

314. §.

A hatóságilag felesketett erdőmérnököknek, alerdészeknek és 
erdőőröknek erdei kihágási ügyekben esküjükre való hivatkozással, 
saját közvetlen észrevételeik alapján tett vallomásaik, nemkülönben 
a hatóságilag felesketett alerdészeknek és erdőőröknek az erdőkár
naplóba saját közvetlen észrevételeik alapján szabályszerűen be
jegyzett adatai ellenbizonyíték hiányában teljes bizonyító erővel 
bírnak.

KILENCEDIK CÍM.

Vegyes és átmeneti rendelkezések.

315. §.

Ennek a törvénynek az alkalmazásában tulajdonosnak kell te
tekinteni azt is, aki, habár tulajdonjoga telekkönyv ezve nincs, az 
ingatlant birtokában tartja.

Hogy haszonélvezet esetében mennyiben terhelik a haszonélve
zőt azok a kötelességek, amelyeket ez a törvény a tulajdonosra ró, 
erre nézve a haszonélvezetre vonatkozó jogszabályok irányadók.

316. §.

Ahol ez a törvény községet, vagy a községi hatóságnak vala
mely szervét, vagy közegét említi, ez alatt megyei és törvényható
sági jogú várost, vagy a városi hatóságnak megfelelő szervét és 
közegét is kell érteni. Ehhez képest városokban községi bíró alatt 
a polgármestert, községi elöljáróság alatt a városi tanácsot, köz
ségi jegyző és a községi képviselőtestület által megbízott elöljáróság! 
tag alatt a városi tanácsnak a tanács által erre a célra kijelölt tag
ját, közégi képviselőtestület alatt a megyei város képviselőtestüle
tét, a törvényhatósági jogú városban pedig a városi törvényható
sági bizottságot, végül főszolgabíró alatt Budapest székesfőváros
ban a kerületi elöljáróságot és a többi városokban a rendőrkapi
tányt, vagy a tanács által erre a célra kijelölt tisztviselőt kell 
érteni.
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317. §.

Az erdőbirtokosiságnak a 197. §. értelmében nyújtott kölcsön 
állapján az 1897:XXXII. t.-c. hatálya alá tartozó kötvények csak a 
pénzügyminiszter engedélyével bocsáthatók ki.

Ilyen kölcsön az említett kötvények kibocsátásának alapjául 
csak akkor szolgálhat:

1. ha az erdőbirtokosság kötelezi magát, hogy a kölcsönből 
folyó bárminemű tartozásainak fedezése végett szükség esettében 
az erdőbirtokosság tagjaira járulékot vet ki (1897:XXXII. t.-c.
2. §. 1. a. pontja);

2. ha a kölcsön jelzálogjognak telekkönyvi bekebelezésével bizto
síttatott és a kölcsön tőkeösszege — a netalán előzőleg bekebelezett 
tehertételekkel együtt — nem haladja meg a jelzálogul lekötött in
gatlan ama becsértékét, amely a lekötés idejekor állapíttatott meg és

3. ha a követelés biztosítására a hitelező intézet a kölcsön 
alapján kibocsátandó kötvényekből legalább egyévi kamat- és tőke
törlesztési járuléknak megfelelő mennyiséget, az erdőbirtokosság 
külön kezelendő letétjeként, a kölcsön teljes törlesztéséig visszatart.

Az ilyen biztosíték és kamatai csak a hitelező intézet olyan kö
vetelésének fedezésére fordíthatók, amely a kölcsönből folyólag 
keletkezett és azok más célra fel nem használhatók, sem pedig bírói 
vagy közigazgatási úton a kölcsön teljes törlesztéséig le nem fog
lalhatók. Az erdőbirtokosság köteles gondoskodi i irról, hogy a biz
tosíték eredeti tőkeösszegében a kölcsön teljes törlesztésig fenn- 
tartassék.

A kölcsönből folyó kötelezettségek pontos teljesítése esetében 
a hitelező intézet az erdőbirtokosság kérelmére, ha pénzügyminisz
ter előzetesen hozzájárul, a biztosíték kamatait köteles az erdőbir
tokosság rendelkezésére bocsátani.

Ha a kölcsönnek és járadékainak meghatározott részét a föld
mívelésügyi miniszter az 1908:XLIII. t.-c. 1. §. 8. pontja alapján 
államsegélyként a kölcsön egész tartamára az államkincstár ter
hére vállalja el, a biztosíték megfelelően csökkenthető.

318. §.

Az erdő- és a természetvédelmi terület tulajdonosa, az erdé
szeti személyzet, valamint a közbitonsági közegek az erdőben, vagy 
a természetvédelmi területen, a nyilvános utakon és a nyilvános 
területeken kívül jogosulatlanul tartókodókat, abban az esetben, ha 
ott tartózkodásukat akár a közbiztonság, akár a tulajdon bizton
sága, akár a vadállomány nyugalmának szempontjából aggályosnak 
látják, a területről kiutasíthatják s a náluk talált lőfegyvert, fej
szét, baltát, fűrészt, vagy erdei termék szedésére alkalmas bármi 
más vágószerszámot élvehetik, de kötelesek az elvett tárgyakat 14 
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nap alatt a közigazgatási hatóságoknak jelentés mellett beszolgál
tatni.

Ha a kiutasított személy a kiutasítási felhívásnak azonnal ele
get nem tesz, vagy ha az említett tárgyakat átadni vonakodik, vele 
szemben a VIII. Címben foglalt megtorló eljárásnak van helye; ha 
pedig ellenszegül, cselekménye, mint közhatósági közeg ellen elkö
vetett erőszak büntette, a büntető törvények rendelkezései szerint 
büntettetik.

Ha a kiutasított személy az erdőben vagy a természetvédelmi 
területen való tartózkodásra, illetőleg a fegyverviselésre vonatkozó 
jogosultságát a közigazgatási hatóság előtt sem tudná -igazolni, a 
tőle elvett tárgyakat a hatóság elkobozni köteles.

319. §.

A véderdőket, természetvédelmi területeket és a közérdekű erdő
telepítésre kijelölt területeket addig, amíg jövedelmet nem hajta
nak, teljes adómentesség, addig pedig, amíg jövedelmük az oksze
rűen várható tiszta jövedelemnél kisebb, megfelelő adómérséklés 
illeti meg.

Az adómentességet, vagy az adómérséklést a földmívelésügyi 
miniszter álltai1 megállapított feltételek szerint ideiglenes adóked
vezmény alakjában 10 évről 10 évre a. pénzügyminiszter adja meg.

320. §.

Ha erdőre legeltetési, makkoltatási, vagy fűhasználati szolga
lom nehezedik, vagy ha természetvédelmi területté kijelölt ingatlant 
oly szolgalom terhel, amely a törvény rendelkezéseinek alkamazá- 
sát megnehezíti, a földmívelésügyi miniszter a tulajdonos kérelmére 
vagy hivatalból a tulajdonosra és a szolgalom élvezőjére egyaránt 
kötelezően a szolgalom megváltását elrendelheti.

A megváltásnál úgy az eljárás, mint a megváltási ár megálla
pítása tekintetében is a kisajátításra vonatkozó jogszabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.

321. §.

Erdőket és természetvédelmi területeket nem szabad olyan szol
galmi jogokkal megterhelni, amelyek ennek a törvénynek az erdők 
fenntartására, illetve a természetvédelmi területek rendeltetésének 
biztosítására vonatkozó rendelkezéseivel ellentétben vannak. Ehhez 
képest erdőkre és természetvédelmi területekre szolgalmi jogot a te
lekkönyvi hatóság a telekkönyvben! «csak akkor jegyezhet be, ha az 
erdőrendészeti hatóság a feljegyzés ellen az élőbbi bekezdésben fog
lalt tiltó rendelkezés alapján kifogást nem tesz.
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322. §.

Az erdő belsejében fekvő, vagy az erdőbe beékelődő minden 
olyan idegen földterület, amely 10 kát. holdat meg nem halad, az 
erdő tulajdonosa által kisajátítható.

A kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja meg; az 
eljárásra nézve az 1881 :XLI. t.-c.-nek és az ezt módosító törvé
nyeknek a rendelkezései irányadók.

A kisajátított területet az erdőhöz kell csa tolni.

323. §.

Azokban az esetekben, amelyekben ez a törvény a kisajátítási 
jog megadását a földmívelésügyi miniszter hatáskörébe utalja, az 
a jogkör is a földmívelésügyi minisztert illeti meg, amelyet az 1881. 
XLI. t.-c. a kisajátítások tekintetében a kereskedelemügyi minisz
ternek biztosít.

324. §.

A törvény rendelkezése alá eső területek kisajátításánál az en
gedély megadására jogosított hatóság a kisajátítási jog engedélye
zésére nézve előzetesen a földmívelésügyi minisztert is meghallgatni 
köteles.

325. §.

Ha a bányahatóság ennek a törvénynek a rendelkezése alá eső 
területre kutatási engedélyt ad, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
előzetes meghallgatása után köteles az engedélyest az engedélyokirat
ban mindazoknak a rendszabályoknak a betartására is kötelezni, 
amiket az erdőgazdaság érdekében az erdőrendészeti hatóság meg
állapít.

326. §.

Azalatt az átmeneti idő alatt, amíg valamely erdőre a 37. §. 
értelmében köteles üzemterv, illetve az üzemtervet pótló jegyző
könyv elkészül és jóváhagyást nyer, az erdőben fahasználatokat 
csak a m. kir. erdőigazgatóság által megállapított helyen, mérték
ben és módon szabad gyakorolni; az erdő egyéb használata pedig 
csak ennek a törvénynek a korlátozásai között van megengedve.

327. §.

A 74. §-ban említett kezelési költségjárulékokat azalatt az át
meneti idő alatt, míg a törvényhozás a költségjárulék egységtéte
leit első ízben meg nem állapítja, azok szerint a kulcsok szerint 
kell kivetni, amelyek a törvény életbeléptetését megelőző évben egy
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részt a kezelési költségátalányok, másrészt az erdőőrzési járulékok 
kivetésénél alkalmaztattak;

328. §.

A vármegyei közös erdőőri szervezetek a törvény életbelépésé
vel megszűnnek s a szervezetekben alkalmazott járási (hatósági) 
erdőőrök megfelelő alkalmazásáról vagy végellátásáról az állam 
gondoskodik.

A járási (hatósági) erdőőrök nyugellátásánál a vármegyei kö
zös erdőőri szervezetekben eltöltött szolgálati időt törvényhatósági 
szolgálatnak kell tekinteni, melynek beszámítása tekintetében az 
1912 :LXV. t.-c. 16. §-ának határozmányai irányadók.

A közös erdőőri szervezetek által létesített erdőőri nyugdíj-, 
segély- és egyéb alapok összes vagyona és pénzkészlete, úgyszintén 
a törvény életbeléptetése után befolyó erdőőrzési járulékok az állam 
tulajdonába mennek át.

329. §.

Az erdőtulajdonosok és a természetvédelmi területtulajdonosok 
felsőbb hatóságainak vagyonfelügyeleti hatáskörét ez a törvény 
csak annyiban érinti, hogy a vagyonfelügyeleti hatáskörben tett in
tézkedéseik nem állhatnak ellentétben ennek a törvénynek a rendel
kezéseivel.

Az ilyen tulajdonosoknak az erdejüket, illetve a természetvé
delmi területeiket érintő kérelmeit az erdőrendészeti hatóság ér
demben csak akkor tárgyalhatja, ha azokhoz a vagyonfelügyeleti 
hatóság hozzájárult és ezt a kérelmező a hozzájárulást tartalmazó 
határozat bemutatásával igazolja.

330. §.

Az e törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos beadványok 
és iratok bélyegmentesek. Bélyeg és illetékmentes az ingatlanoknak 
az e törvény értelmében az állam részére való megszerzése, továbbá 
a 201. §. szerint való tulajdonátruházás.

Az előbbi bekezdésben említett bélyegmentesség a peres eljá
rásra nem terjed ki, úgyszintén nem terjed ki a bélyeg- és illeték
mentesség a tulajdonos és alkalmazottai vagy más harmadik sze
mélyek között létrejövő jogügyletekre és erdei termékek nyilvános 
árverése esetén az árverési jegyzőkönyvekre sem.

331. §.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 192Í,:XIX. 
t.-c. 19. §-át ez a törvény akként módosítja, hogy az abban említett 
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erdőrendészeti áthágásokra, — úgy a kiszabható pénzbírság meny- 
nyisége, mint az eljárás tekintetében is — ennek a törvénynek a 
268—286. §-ai irányadók.

332. §.

A közutakról és vámokról szóló 1890:1. t.-c. 133. §-át ez a tör
vény azzal egészíti ki, hogy az, abban foglalt rendelkezések a véd
erdők, az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott erdőtele
pítések és gazdasági fásítások, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt 
területek és természetvédelmi területek faállományaira nem vonat
koznak, egyéb erdőterületeken pedig a faállomány letárolása csak 
elkerülhetetlen szükség esetében rendelhető el s a faállomány meg- 
ritkítása sem terjedhet az elkerülhetetlen szükség körén túl; a le
tárolás vagy megritkítás szükségességét és mértékét a kereskede
lemügyi- és földmívelésügyi miniszterek egyetértőén állapítják meg.

333. §.

Ennek a törvénynek az életbeléptetésével:
az 1879:XXXI. t.-c.;
az 1885:XXIII. t.-c. 55., 56, 175. és 176. §-a, valamint a 184. §. 

b) pontja;
az 1894 :XII. t.-c. 13. és 14. §-a;
az 1896:XXVI. t.-c. 73. és 74. §-a, valamint az 57. §. 8. pontja; 
az 1898:XIX. t.-c.;
az 1913 :XXX. t.-c. 9. és 10. §-a; végül
az 1923:XVIII. t.c. és általában mindazok a törvények, rende

letek és szabályok, amelyek ennek a törvénynek a tárgyára vonat
koznak és annak rendelkezéseitől eltérnek, — hatályukat vesztik.

Ahol korábbi jogszabály az előbbiek szerint hatályon kívül he
lyezett törvényre vagy törvényszakaszra hivatkozik, — ahelyett 
ennek a törvénynek a megfelelő rendelkezését kell érteni.

334. §.

Az igazságügyminisztert ez a törvény felhatalmazza, hogy az 
e törvényen alapuló telekkönyvi bejegyzésekre és e bejegyzések tör
lésére vonatkozó eljárást, továbbá a művelési ágak ezen törvény ér
telmében bekövetkező megváltozásának a telekkönyvben való kitün
tetésére vonatkozó eljárást, végül az erdőbirtokossági kötelékből ki
bocsátott s a kibocsátás után közös tulajdonba jutott ingatlan (201. 
§.) ervéni felosztására nézve a felosztási eljárást rendelettel sza
bályozhassa és hogy az e tárgyban, valamint a 169. §. utolsó előtti 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadandó rendeletéit a 
szükséghez képest ugyanilyen módon kiegészíthesse és módosíthassa.
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A közös ingatlan felosztására vonatkozó eljárás a birtokrendező 
bíróság hatáskörébe tartozik. A jogerős felosztási eljárás eredmé
nyét a telekkönyvben és a földadókataszterben rendelettel megálla
pítandó módozatok szerint hivatalból kell keresztülvezetni.

335. §.

Ez a törvény felhatalmazza a földmívelésügyi minisztert, hogy 
az átmeneti szabályokat és az e törvény végrehajtása céljából szük
séges szabályokat — még pedig abban az esetben, ha a végrehajtás
sal megbízott többi miniszterek ügykörét is érintik, velük egyetértve 
— rendelettel megállapíthassa és hogy úgy ezt a rendeletét, — mint 
az e törvény alapján kiadandó egyéb rendeletéit is a szükséghez ké
pest ugyanilyen módon kiegészíthesse és módosíthassa.

336. §.

A törvény életbelépésének idejét a földmívelésügyi miniszter 
rendelettel állapítja meg, végrehajtásával pedig a földmívelésügyi, 
az igazságügyi-, a belügyi-, a pénzügyi- és kereskedelemügyi mi
niszterek bízatnak meg.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



KÉZIRAT

AZ
ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
TÖRVÉNYELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGAÁLTAL
AZ ÚJ ERDŐTÖRVÉNY

TERVEZETEN
.JAVASOLT

MÓDOSÍTÁSOK
ÉS A FÖLDM. MIN. ÚRHOZ INTÉZENDŐ

FELTERJESZTÉS TERVEZETE

BUDAPEST, 1930
 - - -

S T.Á D IUM 's A J TÓVÁ L L ALÁ T RÉSZ V É N Y T Á R S A S Á G ‘

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Stádium Rt., Bpest, VI., Rózsa-u. 111. 'Felelős üzemvezető: Győry Aladár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



TARTALOMMUTATÓ
Oldal

A felterjesztés tervezete........................................................................ 5

ELSŐ CÍM.
Az erdők fenntartása........................................................................

I. fejezet: Az erdők meghatározása és nyilvántartása. 1—12. §.
II. „ Az erdőgazdálkodás általános szabályai. 13—20. §. .

III. „ Az erdők védelmezése. 21—36. §..................................
IV. „ Az erdőgazdasági üzemtervek. 37—44. §...................
V. „ Az erdőgazdasági személyzet. 45—63. §........................

VI. „ Az erdők államerdészeti kezelése. 64—79. §. . .

MÁSODIK CÍM.
Az erdők megosztásának szabályozása. 80—91. §

19
19
25
29
33
37
45

49

HARMADIK CÍM.
Az erdei termékek szállításáról.......................................................... 55

I. fejezet: Szállítás szárazon. 92—113. §.......................................... 55
II. „ Szállítás vizen. 114—139. §............................................... 59

NEGYEDIK CÍM.
A közérdekű erdőtelepítések.................................................................... 64

I. fejezet: Általános határozatok. 140—151. §................................... 64
II. „ A területek kijelölése s a teljesítendő munkálatok meg

állapítása. 152—159. §........................................... 69
III. „ Az erdőtelepítés végrehajtása, ellenőrzése és a meg

telepített erdő további kezelése. 160—164. §. . . 71
IV. „ Önkéntes erdőtelepítés. 164/a—164/b §............................ 72

ÖTÖDIK CÍM.
Az erdőbirtokosságok............................................................................. 74

I. fejezet: Az erdőbirtokosságok megalakulása. 165—185. §. . . 74
II. „ Az erdőbirtokosságok jogviszonyai és hatásköre.

186—217. §.............................................................. 81
III. „ Az erdőbirtokosságok szervezete. 218—232. §................ 87
IV. „ Az erdőbirtokosságok működésének ellenőrzése.

233—240. §.............................................................. 90

HATODIK CÍM.
A természeti emlékek fenntartása. 241—252. § 92

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



4

HETEDIK CÍM. 01dal
Az erdőrendészeti hatóságok; a jogorvoslatok; az erdészeti igaz

gatás szervezete. 253—267. §........................................................ 95

NYOLCADIK CÍM.
Büntető rendelkezések............................................................................. 106

I. fejezet: Az erdörendészeti áthágások. 268—286. §....................... 106
II. „ Az erdei kihágások. 287—314. §............................... 110

KILENCEDIK CÍM.
Vegyes és átmeneti rendelkezések, záróhatározatok. 315—336. §. . . 114

9

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A felterjesztés tervezete
Nagy méltóságú Miniszter Úr!

Múlt évi 27.551/1. 1 számú nagybecsű leiratára elsősorban 
őszinte köszönet linkét tolmácsoljuk Nagyméltóságodnak azért, 
hogy a megküldött erdőtörvény-tervezethez való hozzászólás ha
táridejét ez évi február hó végéig meghosszabbítani méltóztatott. 
Módot méltóztatott nyújtani ezáltal arra, hogy az egész erdő
gazdaság jövőjét hosszú időre szabályozni hivatott javaslattal 
egyesületünk, mint az erdőgazdasági érdekek egyetlen országos 
jellegű hivatásos képviselete, azzal a részletességgel s azzal a kö
rültekintéssel foglalkozzék, amely ezt a rendkívüli fontos tör
vényalkotást megilleti.

Az O. E. E. a legnagyobb örömmel üdvözli Nagyméltóságod
nak azt az elhatározását, hogy az erdőgazdaság minden ágát fel
ölelő törvénytervezettel nemcsak az eddig rendezetlen függő kér
dések szabályozását s azoknak a hiányoknak a megszüntetését 
kívánja elérni, amelyek régi erdőtörvényünk végrehajtásában a 
gazdasági viszonyok változása következtében előállottak, de egy
úttal végét kívánja vetni annak a bizonytalanságnak, amely az 
erdőgazdaság terén a háború utolsó esztendeje óta a rendeletek
kel való kormányzás révén lábra kapott.

Tekintettel a kérdés rendkívüli fontosságára, az O. E. E. 
módját ejtette annak, hogy tárgyalásaiba a vidéki erdészeti egye
sületeket is bevonja s ily módon az egységes állásfoglalással ne- 
csak azt tegye lehetővé, hogy a törvény keretén belül az egyes 
vidékek különleges viszonyai által indokolttá tett kívánságok is 
érvényesüljenk, de másrészről módját kívánta ejteni annak is, 
hogy az összes erdőgazdasági szakegyesületek egyértelmű meg
nyilatkozása Nagyméltóságod jövendő állásfoglalását is meg
könnyítse.

Tekintettel a törvény rendkívül nagy anyagára, egyesüle
tünk az előterjesztést kettéválasztotta. Tiszteletteljes előterjeszté
sünkben csupán a legfontosabb elvi kérdésekre kívánunk rámu
tatni, míg a részletkérdésekre vonatkozó észrevételeinket magá
hoz a törvénytervezet szövegéhez alkalmaztuk s minden egyes 
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szakasznál nemcsak az általunk javasolt módosítást szövegeztük 
meg, hanem egyúttal a módosításoknak rövid indokolását is 
adtuk.

Az O. E. E. az egész erdőgazdaság fenntartása és fejlesztése 
érdekében korszakalkotónak tartja azokat a jórészben már a> 
előző törvénytervezetbe is felveti újításokat, amelyek a ne 
künk megküldött törvénytervezetben foglaltatnak.

Amennyire egyetért azonban egyesületünk magukkal a fel 
vetett eszmékkel, annyira nem érthet egyet a keresztülvitelnek a 
törvényben tervezett módozatával.

A törvénytervezet ugyanis — a háborús intézkedések során 
egész közigazgatásunkban úrrá lett felfogásnak megfelelően — 
az állami mindenhatóság elvén épült fel. Maga a törvény megle
hetősen tág keretet ad s ennek a keretnek a kitöltését, a nagy 
általánosságban tartott rendelkezéseknek az egyénre való alkal 
utazását teljesen az állami igazgatásra kívánja bízni.

Véleményünk szerint a törvény tervezetnek a legkardináli 
sabb hibája ez az irányzat s ez volt az, ami közvetlenül a tér 
vezet megjelenése után a legnagyobbfokú ellenszenvet vál
totta ki.

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy az erdőtörvény 
mint gazdasági törvény, nem tartalmazhat minden egyes esetre 
vonatkozó részletes rendelkezéseket. Hiszen nemcsak a gazda 
sági viszonyok változása, de azonos gazdasági viszonyok között 
is az esetek számtalan változata annyi lehetőségei teremt, hogy 
azok mindegyikének magában a törvényben való részletes sza 
bályozása megoldhatatlan feladat elé állítaná a törvényhozót.

Meg kell tehát nyugodnunk abban, hogy a törvény nagy 
vonalú, általános rendelkezésekkel szabályozza az erdőgazdaság 
irányítását s az ebben inaugurált politikát a végrehajtás alkal 
mázzá az előadódó esetek ezerféleségére. Végeredményében te 
hát a végrehajtás tölti ki a politikai keretet a gazdasági élet 
tartalmával.

Teljes tudatában vagyunk annak is — hiszen egyesületünk 
ennek az elvnek a legrégibb hangoztató ja —, hogy az erdőgaz 
daság az állam részéről fokozottabb irányítási, fokozottabb fel 
ügyeletet igényel, mint más gazdasági ág. Azonban emellett a 
beavatkozás mellett is éppen a messze jövőre berendezkedő kon 
zervatív erdőgazdaság érdekeinek megvédése szempontjából a 
legmesszebbmenőleg kell körülbástyáznunk a tulajdonjog védel 
mét a túlzott állami beavatkozással szemben.

Kétségtelen, hogy a végrehajtásnak igen sok olyan teendője 
van. amelyek kifejezetten politikai jellegűek s amelyeknek vég 
rehajtását a politikailag felelős miniszter közvetlen rendelkezés«* 
alá tartozó állami szervek kezéből kivenni sem indokolt, sem 
célszerű nem volna. Másrészről azonban, mivel az ú j törvényter 
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vezet magába a gazdálkodás módjába is mélyen bele kíván 
nyúlni, éppen azért, mivel maga a törvény csak általános .kerete
ket szabhat meg, igen sokszor fog felmerülni az az esel, hogy a 
köz érdekében is célravezető több megoldás között lehet válasz 
tani, vagy az az eset, hogy a birtokos anyagi érdekeinek sérelme' 
nélkül nem szabad egyszerre a teljesen eszményi állapotra való 
1átérést az intézkedés alapjául venni. Hogy például a mezőgazda 
ság körébe vágó intézkedések közül vegyünk hasonlatot, bármily 
kívánatos is a szikes területek feljavítása, a vetésforgónak mint 
rendszernek bevezetése vagy a műtrágyázás meghonosítása, sen
kinek sem jut eszébe az, hogy ezeket az országos fontosságú 
kérdéseket törvényalkotással, kényszer útján kívánja megoldani.

Ezzel szemben az új erdőtörvénytervezet igen sok olyan in
tézkedést tesz lehetővé, amely intézkedések semmivel sem álla 
nak inkább a köz érdekében, mint az előbb említett mezőgaz
dasági intézkedések; mert hiszen végeredményükben éppen úgy 
csak a többtermelés és a talaj termőerejének fokozása révén 
szolgálják a közérdeket, mint az előbb említett mezőgazdasági 
ténykedések.

Ennek dacára egyesületünk, mint a magyar erdőgazdaság 
és az erdőbirtokososztály érdek képviselete, nem emel kifogást 
az ellen, hogy a törvénytervezet ezekbe a tisztán gazdasági vo
natkozású kérdésekbe is beleavatkozási jogot ad az államhata 
lomnak. Teszi ezt tisztán azért, mert az erdőgazdaság különleges 
természete mellett az e téren elkövetett hibák csak évtizedek 
gondos munkájával, sőt néha már egyáltalán nem hozhatók 
helyre s a káros ténykedéseknek kézzelfogható eredménye is 
igen gyakran csak hosszú évek múlva válik láthatóvá.

Ez a két körülmény, hogy maga a törvény csak bizonyos 
mértékig keret törvény lehet, másrészről pedig ilyen különleges 
gazdasági ténykedésekbe is be lehet és be kell e címen avat
kozni. idézi azután elő azt: hogy az erdőtörvény végrehajtásánál 
a birtokos és a közérdek gyakran jelentkeznek ellenérdekű 
felek gyanánt, mert a köz érdekéből célszerű intézkedéseknek 
gyors tempóiban való keresztüleröszakolása, különösen a mai 
gazdasági viszonyok mellett, igen könnyen vezethetne a birtokos 
anyagi romlására.

Bár egyesületünk a legteljesebb bizalommal viseltetik az 
iránt, hogy a törvénytervezetben az államhatalom részére bizto
sítani tervezeti jogokkal a mai kormányzat a tulajdonjog rová 
sára nem élne vissza, semmiesetre sem nyugodhatnék bele abba, 
hogy ilynemű hatáskör a mindenkori kormányzat részére tételes 
törvényben biztosíttassák s még a mai kormányzat mellett sem 
fogadhatja el az egész törvénytervezetet átható állami minden 
hatóság gondolatát olyan alapelvnek, amely egy ilyen fontos 
gazdasági ág ügyeinek intézésénél megnyugvást teremthetne.
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És itt sajnálattal kell rámutatnunk arra, hogy éppen az 
utolsó évtizedben, amikor az egész ország Trianon átkos követ
kezményeit nyögve, milliárdokat fizetett ki ellenségeinknek a 
behozott faanyagok értékéért, amikor mindenkit áthatott az a 
tudat, hogy óriási fabehozatalunk egyik legkárosabb tétele ne
gatív kereskedelmi mérlegünknek, amikor a népnél is köztu
datba kellett volna átvinni azt, hogy hazafias, az ország egész 
jövőjére kiható, a közérdek és magánérdek szempontjából egy
aránt hasznos dolgot cselekszik az, aki fát ültet és erdőt telepít: 
akkor a kormányrendeletek irányzata, de különösen azoknak 
végrehajtása olyan volt, ami a birtokosok túlnyomó többségé
nél nem rokonszenvet, de ellenszenvet váltott ki s egyesületünk
nek vagy az egyes érdekelteknek erre a körülményre rámutató 
panaszai meghallgatásra alig találtak.

Ilyen körülmények között még inkább érthető egyesüle
tünknek az az óhajtása, amit az erdőbirtokososztály külön ér
tekezletén is kifejezetten hangsúlyozott, hogy a törvényben biz
tosított messzemenő állami jogok helytelen gyakorlásával szem
ben módjában legyen a birtokosnak az állami beavatkozástól 
mentes, független fórum előtt keresni jogos vagy jogosnak vélt 
sérelmeinek orvoslását.

Nyíltan kifejezésre kell juttatnunk egyesületünknek azt az 
állásfoglalását, hogy az 0. E. E. csak annak a feltevésével járul
hat hozzí az új törvénytervezetben foglalt s a magánjogba mé
lyen belenyúló intézkedések törvénybeiktatásához, ha egy min
den politikai befolyástól mentes független szakbíróság felállí
tásával módot méltóztatik nyújtani arra, hogy mindazokban az 
esetekben, amikor az államhatalmat képviselő erdészeti admi
nisztráció és a magánbirtokos között ilyen gazdasági, a birtokos 
anyagi érdekeibe mélyen belenyúló kérdéseket tárgyaló vitát 
kell elintézni, a végső szót nem az egyik érdekelt, a kormány
hatalom rendelkezése alá tartozó miniszteriális tisztviselő, ha
nem olyan hozzáértő és független állampolgárok mondják ki, 
akiknek döntésében a magánfél is feltétlenül megnyugszik.

Ennek a szervnek a felállítása „sine qua non“-ja annak, 
hogy a törvényt megnyugvással fogadhassa el az is, aki a tulaj
donjogot, mint egész társadalmi és állami rendszerünk alapját, 
továbbra is tiszteletben és sértetlenül kívánja fenntartani, aki 
garanciát kíván arra, hogy ezek az erősen anyagi vonatkozású 
kérdések a napi politika behatásaitól mentesen, igazságosan és 
egyenlően intéztessenek el úgy az állampolgárok, mint a köz 
érdekében is.

Nem jelenti ez a kormányzat gazdaságpolitikai befolyásá
nak vagy hatalmának csökkentését. Hiszen az erdőgazdaság 
általános helyzete, sőt közgazdaságunkban elfoglalt szerepe is 
nem azon fognak megfordulni, hogy ezeket a detail-kérdéseket 
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miképen fogja az arra hivatott fórum elintézni, illetőleg milyen 
mértékig fogja a csak általánosságban körvonalazott államjo
gokat egyik vagy másik állampolgár előnyére vagy hátrányára 
alkalmazni.

Az imperativ jellegű állami intézkedések sohasem voltak 
alkalmasak arra, hogy megindítsák egyes gazdasági ágak erős 
fejlődését és fokozott fellendülését. Az egész gazdaságtörténe
lem tanúsága szerint minden olyan ágazat, amelynél az egyéni 
tevékenységnek a kormányzati intézkedések túlzottan szűk ke
reteket szabtak, elsorvadt tisztán azért, mert az államhatalom 
sohasem volt képes a polgárok egyéni tevékenységét pótolni s 
viszont a polgároknál hiányzott a munka legerősebb rugója, a 
cselekvési szabadság.

Amidőn tehát egyrészről örömmel üdvözöljük Nagyméltó
ságodnak azt a szándékát, hogy ezekben a kérdésekben is az 
állam kezébe kívánja az általános irányítást a törvény utján 
letenni, ismételten hangoztatnunk kell, hogy a törvénynek még 
az általunk javasolt módosításokkal való beiktatását is csak 
abban az egy esetben tartjuk elfogadhatónak, célravezetőnek és 
megnyugtatónak, ha az általunk javasolt és a jelen felterjesz
tésünk mellékletét képező módosított törvénytervezetben 259. 
a. §. alatt beiktatott független szakbíróságot is törvénybe 
iktatjuk.

Egy másik általános kifogásunk a törvénytervezettel szem 
ben az, hogy igen sok olyan teendő végzését kívánja a? állam
erdészeti adminisztrációra rábízni s igen sok olyan területre 
kívánja a törvény hatályát kiterjeszteni, amelyek véleményünk 
szerint nem vonhatók be az erdőgazdaság szigorúan értelme
zett kereteibe.

És itt ismét rá kell mutatnunk arra, amire e felterjeszté
sünkben már egyízben rámutattunk.

Minden felesleges, vagy csak kissé is túlzott állami beavat 
kozás az egyéni jogaira féltékenyen őrködő embernél vissza
tetszést, elkedvetlenedést kelt s csak ellenszenvet szül nemcsak 
az intézkedéssel, de annak végrehajtóival szemben is. Kerül 
nünk kell tehát azt, hogy az államerdészeti adminisztráció sze
rephez jusson olyan kérdésekben, amelyek elsősorban mezőgaz
dasági vonatkozásnak. Ilyen mezőgazdasági vonatkozású kér 
dés elsősorban a legeltetés, másodsorban az úgynevezett gaz 
dasági fásítások kérdése.

A legeltetés kérdésében egyesületünk álláspontja az, hogy 
tulajdonképen az erdő legeltetés céljaira egyáltalán nem hasz
nálható. Ott, ahol az erdő állománya megfelelő karban van. az 
idősebb ákácerdőket kivéve, a fünövés annyira minimális, hogy 
az erdei legelő által nyújtott haszon egyáltalán nem áll arány
ban azzal a mérhetetlen kárral, amit a dombvidéki erdőkben. 
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de a síkságiakban is a legeltetés a faállományban okoz. A má
sik részről azonban teljes tudatában van az egyesület annak a 
fontosságnak, amivel a legelő az állattenyésztés szempontjából 
bír. Ezért, eltérőleg a tervezet eredeti intézkedéseitől, az erdé
szeti adminisztráció hatásköréből kikapcsolni kívánja az egye 
sülét még az eddig legelőerdőnek nevezeti fás legelőket is, és 
pedig elsősorban attól a gondolattól vezetve, hogy ha a magyar 
erdőgazdaság a legeltetés kérdésének ilyen nagy területáldoza 
tot hoz, meg lesz kímélve a további legeltetési igényektől.

Mert feleslegesnek tartjuk Nagyméltóságod előtt bizonyi 
tani azt, mit jelent a legeltetés a meleg, napos domboldalakon, 
hisz Nagyméltóságod, mint a Mátra vidék szülöttje, igen jól mél- 
lóztatik ismerni azokat a mérhetetlen károkat, amiket a Mátra 
meredek domboldalain a legeltetés az erdőben okozott.

Kötelességünknek tartjuk azonban rámutatni arra, hogy 
amikor a magyar erdőgazdaság a fás legelők ügyeinek intézé 
sére vonatkozó minden ingerenciáról lemondott, elment addig 
a legvégső határig, amit a köz legjobban felfogott érdekében 
az erdőgazdaság meghozhat. Egyesületünk ennek az áldozat 
nak a meghozatalát csak abban a reményben javasolhatja Nagy 
méltóságodnak, hogy a magyar kormány, mely a gazdasági fel 
ügyelőségek, a gazdasági egyesületek, mezőgazdasági kamarák 
és egyéb állami s önkormányzati intézményekben erre a célra 
nagyon megfelelő szervekkel rendelkezik: megfelelő legelőgaz 
dasági törvény megalkotásával fogja lehetővé tenni azt, hogy 
meglévő legelőink, amelyek az ország enemü szükségletének 
ellátására bőségesen elegendők, jókarba helyeztessenek s jókar - 
bán is tartassanak.

Teljes mértékben áll ez a fasorokra és gazdasági fásítá 
sokra is, amelyek pedig az ország szükségleteinek ellátása szem 
pontjából rendkívül fontosak.

Az erdészeti adminisztráció szerepe, az egyesület véle 
ménye szerint — ezeknek a kérdéseknek az elintézésénél nem 
terjedhet a szakértő tanácsadó szerepén túl. Maga a végrehaj
tás, a szükséges intézkedések tervezése, foganatosítása s első 
sorban a meggyőzés és példaadás az állami mezőgazdasági in
tézményeknek s az összes mezőgazdasági szerveknek egyik leg 
fontosabb és legnemesebb hivatása.

Nem oszthatta egyesületünk a törvény-tervezetnek azt az 
álláspontját sem, amellyel a közérdekből foganatosítandó intéz
kedések minden terhét, így a kopárfásítások összes költségeit 
is egyedül az erdőbirtokosra kívánja hárítani.

Teljes mértékben fenn kell tartanunk a tulajdonjogra vo 
natkozó azt az értelmezésünket, hogy ahol valamely létesít 
mény a más érdekeit szolgálja, ennek a költségeit csak az visel 
heti, akinek érdekében a létesítmények elsősorban szükségesek 
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A birtokos haszna ezeknél a létesítményeknél csak évtizedek 
múlva jelentkezik, nem lehet tehát öt az összes költségek vise
lésére kötelezni.

Ezért, bár az általunk javasolt módosítás az ilyen fásítások 
ültetési költségeit elsősorban a birtokosra kívánja hárítani, 
másrészről kötelezettség gyanánt kellett leszögeznünk azokat a 
támogatásokat, amelyeket az állam az ilyen fásításoknak eddig 
önkéntes támogatás gyanánt vagy kedvezményképen nyújtott.

Mert igaz ugyan, hogy a birtokos jogelődeinek gazdálko
dása idézte igen sok esetben elő a területek elkopárosodását, 
viszont azonban a létesítendő fásításokból a köz már a legköze
lebbi jövendőben is hasznot húz, mert hiszen a terület megkö
tése, a vízmosások és hordalék keletkezésének megakadályo
zása, a klimatikus előnyök már akkor jelentkeznek, amikor a 
birtokos a területnek még semmi hasznát nem látja, hanem a 
fenntartás és őrzés ránézve csak súlyos kötelezettségeket jelen
tenek.

Feltétlenül méltányos tehát, hogy ezeket az erdőtelepíté
seket az állam köteles legyen a javaslatban lerxezell támogatás
ban részesíteni.

Mivel azonban sokszor előfordulhat az az eset, hogy a ko 
párfásítás költségei a birtokos anyagi erejét messze túlhalad
ják, biztosítani kell a birtokos részére is azt a jogot, hogy a ki
sajátítást ilyen esetekben követelhesse.

Ugyanitt kell rámutatnunk az erdők gyarapítását célzó ed
digi akcióknak alapvető hibájára, ami abban nyilvánult meg, 
hogy az állam nemcsak a közérdekű fásítások terheinek leg
nagyobb részét kívánta kényszer útján a birtokosra hárítani, de 
az önként eszközólt fásításokra is azonnal rátette a kezét olyan 
formában, hogy a birtokos gazdálkodási szabadságát majdnem 
teljesen gúzsba kötötte.

Egyesületünk igen sokszor mutatott rá arra, mekkora ér
dek volna Magyarország erdőterületeinek szaporítása.

Meggyőződése azonban az, hogy erdősítéshez, fák ültetésé
hez nem lehet kedvet és hajlandóságot kelteni azzal, ha a birto
kos részére már eleve kilátásba helyezzük, hogy az általa létesí
tett fasorok vagy gazdasági fásítások használata, fenntartása, 
kezelése tekintetében teljesen az állami hatóságok rendelkezé
seinek lesz alávetve.

Nem is érdeke a köznek az, hogy az ilyen fásítások helyhez 
kötött formában létesüljenek. Éppoly kevéssé érdeke az, hogy 
ezeket a rendszeres gazdálkodás, a tartamos használatok által 
megkívánt keretekbe belekényszerítse.

Hiszen mezőgazdaságra is alkalmas területekről van szó s 
ha a birtokosnak módjában fog állani az. hogy az erdőt akkor 
használhassa, amikor arra tényleg szüksége van. hogy az erdő
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által megjavított talajt hosszabb vagy rövidebb időre vagy akár 
véglegesen is újból mezőgazdasági használat alá foghassa, akkor 
szívesen fog erdőt telepíteni, fát ültetni, mert tudja, hogy annak 
akkor és úgy veszi hasznát, amikor és ahogyan arra éppen szűk 
sége van.

Messzemenő állami támogatás, teljes gazdálkodási szabad 
ság biztosítása a mezőgazdaságra is alkalmas területen létesített 
erdők részére, viszont a csak erdőnek alkalmas talajokon a 
szükséges területek méltányos áron való kisajátítása és az ál 
lám költségén való betelepítése, vagy a birtokos fásítási hajlan
dóságának minden eszközzel való elősegítése az a gazdasági 
irányzat, amely a magyar erdők szaporodását, a magyar erdő
gazdaság felvirágozását, fabehozatalunk megszüntetését s ezzel 
gazdasági függetlenségünket eredményezheti.

A tulajdonjog elvének a legmesszebbmenő mértékig való 
tiszteletben tartása teszi kötelességünkké azt is, hogy az erdők 
felosztása tárgyában tervezett drákói intézkedések ellen állást 
foglaljunk.

Kétségtelen, hogy az erdők túlságos elaprózása az erdőgaz 
daság messzetekintő érdekeivel nem egyeztethető összeg mert 
hiszen nagyobb tömeget termelő, a fátlan vidékek szükségleteit 
is ellátó, a kényesebb ipari igényeket is kielégítő erdőgazdasá 
gokat bizonyos területnagyságon alul berendezni nem lehet.

Másrészről azonban rá kell mutatnunk arra, hogy ma az 
ország területének igen jelentékeny részén a közlekedési és te
repviszonyok olyanok, hogy aránylag kis területen is lehet, ha 
nem is rendszeres, de feltétlenül célszerű erdőgazdaságot űzni 
amely erdőgazdaság a birtokos érdekeit elsőrendűen szolgálja

Nem térhetünk el tehát attól a felfogástól, hogy ott. ahol az 
erdő felosztása az emberiség szaporodásának természetes követ 
kezménye, vagyis az örökösödési eljárás során, valamint az 
egyeneságú leszármazottakkal szemben való és az örökösödéssel 
egyenértékűnek tekintendő átruházásoknál az erdő felosztása 
minden állami beavatkozás mellőzésével keresztül vihető legyen.

Ami már most egyébként az állam beavatkozási jogát illeti 
feltétlenül szükségesnek tartjuk a százholdas területnagyságnak 
mint olyannak a megállapítását, amelyen felül a birtokmegosz 
fásokba az államhatalomnak beavatkozása nincsen.

Rá kell itt mutatnunk arra, hogy a forgalom, a gazdálkodás 
szabadságának a megkötése, korlátozása az erdők értékének je 
lentékeny csökkenését vonja feltétlenül maga után s igen sok 
[esetben vezethet egzisztenciák tönkremeneteléhez.

Az erősen megkötött birtok nem hitelképes. Ha a birtokos 
részére még azt sem tesszük lehetővé, hogy szorult helyzetben 
birtokának egyrészét eladhassa, vagy ha az eladás ellen állami 
szempontból kifogást lehet tenni s nem kötelezzük az államot 
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arra, hogy az eladni szándékolt részt ugyanolyan áron megvá
sárolja: akkor a birtokost belekényszerítjiik abba, hogy vagy 
egész birtokától váljon meg, vagy pedig várja meg azt, amíg a 
felszaporodott terhek az egész erdőbirtok értékét felemésztik. 
Mert számolnunk kell azzal, hogy a kötött gazdálkodás mellett 
legfellebb 3—4 százalékot jövedelmező erdőbirtok a mai kamat
terhek mellett az érték 30 százalékáig való megterhelést semmi 
szín alatt nem bírja meg, hanem e mellett a birtokosnak feltét
lenül tönkre kell mennie.

Ez pedig nem lehet a törvényalkotás célja.
Ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban rá kell mutatnunk az 

erdőgazdaság egy olyan kérdésére, amelyet a törvényhozás már 
egyízben megoldani kísérelt és ez az erdőgazdaság hitelkérdése.

Az erre vonatkozólag alkotott 1923. évi XXI. t.-c. tulajdon
képpen csak azokat az intézkedéseket tartalmazza, amellyel az 
erdőbirtokra nyújtott hitel ellenében kibocsátható záloglevelek 
fedezete feltétlenül biztosítást nyer.

Hogy egyébként ez a törvény célt nem ért, az a körülmény 
is bizonyítja, hogy egyesületünk tudomása szerint ezen az ala
pon eddig még senki sem kért és nem is kapott hitelt.

Az állami beavatkozásnak a törvénytervezetben foglalt 
módja és mértéke mellett közérdek címén lesz kényszerítve a 
birtokos arra, hogy az erdőben fekvő talaj- és faértéket legfel
lebb 3 és 372 százalékkal kamatoztassa.

Ha tehát a birtokost kényszeríteni akarjuk arra, vagy a 
köz érdekében elérni kívánjuk azt, hogy a célszerű erdőgazda
ság érdekében áldozatoktól, befektetésektől se riadjon vissza, 
módot kell nyújtani arra, hogy a birtokos megfelelő olcsó hitel
hez jusson.

Figyelembe kell itt venni azt, hogy a 8—9 százalékos hitel, 
ami az ipar és kereskedelemnek még olcsó pénz, mivel forgó
tőkéjét egy év alatt háromszor, négyszer is meg tudja forgatni, 
az erdőgazdaságra elviselhetetlen terhet jelent, mert éppen a 
törvényes intézkedések alapján csak háromakkora vagyonérték
nek a lekötésével tudja a 30—40 éven át való törlesztést bizto
sítani s így már a 30 százalékos megterhelés is feltétlen tönkre
menetelt jelent, mert a befektetések kamatai is csak hosszú év
tizedek múlva hozzák meg a befektetett tőkék törlesztésének 
lehetőségét.

Bár e tekintetben itt fix javaslatot nem teszünk, mert en
nek a kérdésnek a megoldása az erdőtörvény keretén kívül is 
könnyen lehetséges, mégis fel kell hívnunk Nagyméltóságod 
nagybecsű figyelmét arra, hogy ha az állam a rendszeres gaz
dálkodás általános kényszerének keresztülvitelével rákénysze
ríti a birtokost, hogy az erdőben lévő tőkéket 3—4 százalékos 
kamatozás mellett hagyja a gazdaságban, akkor módot kell 
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nyújtania szükség esetén állami pénzek rendelkezésre bocsátá
sával is arra, hogy legalább az erdőgazdaság fejlesztése érdeké
ben szükséges beruházásokra ugyanilyen olcsó kamatláb mel
lett álljon megfelelő hitel az erdőgazdaság rendelkezésére.

Visszatérve magára a törvénytervezetre, feltétlenül szüksé
gesnek tartjuk az államerdészeti adminisztráció teljes átszer
vezését.

A törvény tervezet még az általunk javasolt módosításokkal 
is felügyelet .és adminisztráció címén igen nagymértékű és sok
irányú tevékenységet ró kötelezettség formájában az államra.

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy az állam teljesítő 
képessége ma személyzetszaporítást el nem bír, ezért módosító 
javaslataink számottevő részénél az az irányelv is vezetett ben
nünket, hogy a teendőket az állam a mai személyzeti létszám 
mellett meg bírja oldani, anélkül, hogy e mellett a magán mér
nöki tevékenység elől is elzárnánk a teret.

Ha azonban az állam a köz érdekében a gazdaságba beavat 
kozik, elsőrendű kötelessége ezt a beavatkozást olyan szervekre 
bízni, amelyek képesek és alkalmasak a teendőknek gyors, 
könnyed és akadálytalan lebonyolítására, mert itt csupa gazda
sági érdekről van szó, maga a gazdasági élet pedig halasztási 
nem tűr.

Feltétlenül szükség van ezért arra, hogy a felügyeleti hatás
kör, természetesen a legteljesebb egyéni felelősség kimondásé 
val, a vármegyénként már amúgy is szervezett erdőfelügyelők 
kezébe decentralizáltassék s viszont a szintén meglevő erdőigaz
gatóságok hatáskörébe az ugyancsak bőséges adminisztratív 
teendők utaltassanak.

Amint már egyízben tettük, ezúttal is kötelességünknek is 
merjük felemelni szavunkat az ellen, hogy a mai erdészeti sze
mélyzet létszámán addig, amíg az új törvényszabta kötelezettsé
gek tömegéről maga a kormányzat is áttekintést nem nyer, ri
deg fiskálisszempontok alapján változtatást eszközöljenek.

Meggyőződésünk ugyanis az. hogy a mai erdőtiszti sze 
mélyzet csak megfelelő átszervezés, a hatáskörök decentralizá
lása, a teljes egyéni felelősség kimondása és megfeszített munka 
mellett lesz képes elérni azt. hogy a törvény alapvető rendelke
zései egy-két évtizeden belül jól. megfelelően és idejében végre 
is hajtassanak.

A törvény végrehajtásának másik biztosítéka a magán
erdőknél alkalmazott személyzet, amelynek képesítése bizonyos 
mértékig záloga a magánerdők szakszerű kezelésének.

Egyesületünk, sajnálatára, nincs abban a helyzetben, hogy 
magánerdőgazdaságokra vonatkozólag elfogadhatónak tartaná 
a személyzeti kérdésekben olyan mérvű beavatkozás biztosítását 
az állam részére, amint azt maga a törvény javaslat tervezi.
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A magángazdálkodásnak ma egyik legnehezebb kérdése a 
személyzeti kérdés. A birtokososztály akkor, amikor a minősí
tés megállapításába bizonyos mértékig belemegy, honorálni 
kívánja az intézököröknek azt az álláspontját, hogy a minősí
tett tisztviselő egyénisége garanciája a törvény betartásának.

Egyáltalán nem fogadhatja el azonban azt az álláspontot, 
hogy a tisztviselői létszámot a magángazdaságban a hatóság 
legyen hivatott megállapítani.

Ott, ahol ezt az erdőgazdaság jövedelmezősége megbírja, a 
birtokos saját érdekében is alkalmazni fog nagyobb számú sze
mélyzetet, már csak azért is, hogy a szükséges teendők szak
szerű foganatosítása révén a hatósági beavatkozástól, a hatósá
gokkal való összeütközéstől meg legyen kímélve.

Végeredményében a cél amúgy is az, hogy az üzemtervek 
megfelelő végrehajtása biztosítva legyen. Hogy ezt a birtokos 
hány ember alkalmazásával fogja elérni, ez az államhatalomra 
nézve közömbös. Ha pedig a beavatkozásnak az lesz az oka, 
hogy az elégtelen személyzet a teendőket nem tudja ellátni, meg 
lehetünk győződve arról, hogy a birtokos saját jól felfogott ér
dekében alkalmazni fogja a megfelelő számú személyzetet.

A legélesebben kell azonban állást foglalnunk a személyzeti 
kérdésben a tervezetnek ama rendelkezése ellen, amely a ma
gánalkalmazott felett egész az elbocsátásig terjedő fegyelmi ren
delkezési jogot kíván a hatóság részére biztosítani.

Feltétlenül fenn kell tartanunk azt az álláspontunkat, hogy 
a magánerdötiszt a birtokos alkalmazottja, akinek engedelmes
séggel tartozik, aki az egyéb büntető- és magánjogi törvények, 
tehát az egyszerű állampolgári felelősség keretén túl szolgála
táért egyedül vonhatja alkalmazottját felelősségre; viszont ter
mészetszerűleg viselni köteles azt a felelősséget, amit az alkal
mazott ténykedéséért tételes törvényeink a munkaadóra há
rítanak.

Végül szükségesnek tartjuk itt még egy körülményre rá
mutatni.

A törvény tervezet továbbra is érintetlenül hagyja az Alföld 
fásításra vonatkozó 1923. évi XIX. t.-cikk rendelkezéseit, ame
lyek pedig nemcsak az elbánás, de a hatóságok kijelölése szem
pontjából is jelentékenyen eltérnek attól a tervezettől, amelyet 
most módosító javaslatokkal Nagyméltóságod elé van szeren
csénk terjeszteni.

Bár erre vonatkozólag a törvénytervezetben fix javaslatot 
nem tettünk, kötelességünknek tartjuk Nagyméltóságod nagy
becsű figyelmét felhívni arra a visszásságra, hogy az ország 
területének egy részén elterülő erdőkre, sőt ezeknek is csak egy 
részére különleges, a többi erdőkre vonatkozóktól eltérő törvé
nyes rendelkezések maradjanak érvényben.
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Véleményünk szerint ez a javaslat megfelelő kiegészítéssel 
teljesen alkalmas arra, hogy az említett törvény által szolgálni 
kívánt különleges célt és érdekeket sokkal megfelelőbb meg
oldáshoz segítse, mint az említett, koncepciójában nagyvonalú, 
de a kivitelre vonatkozó intézkedéseiben erősen kifogásolható 
törvény.

Tisztelettel javasoljuk ezért, méltóztassék a megfelelő in 
tézkedéseknek e törvény tervezetébe való felvételével egyrészt 
az egységes eljárást az összes erdőkre biztosítani, másrészt az 
említett törvénynek a gyakorlatban hibásnak bizonyult intéz
kedéseit hatályon kívül helyezni.

A törvénytervezet részletkérdéseire vonatkozólag utalunk 
jelen előterjesztésünk mellékletére, amelyben §-onkénl elkülö
nítve, rövid indokolás kíséretében eszközöltük azokat a módo
sításokat, amelyek véleményünk szerint szükségesek volnának.

Kötelességünknek ismerjük még egyszer őszinte köszöne- 
tünket tolmácsolni Nagyméltóságodnál azért, hogy lehetővé 
tette egyesületünknek a tervezethez való hozzászólást még az
előtt, mielőtt annak rendelkezései mellett állást méltóztatotf 
volna foglalni.

Az általunk javasolt módosítások a törvénytervezet lénye
gén és alapelvein alig változtatnak valamit s csupán a végre
hajtás módja, a beavatkozás új területeinek szigorúbb körül
határolása az, amit egyesületünk akar s végül a végrehajtásnak 
az a módja, amely az állam érdekeinek biztosítása mellett meg
nyugvást kelt az érdekelt birtokosoknál is. S ez az utóbbi körül
mény az, amire mégegyszer bátrak vagyunk Nagyméltóságod 
és az egész kormányzat nagybecsű figyelmét felhívni, mert gaz
dasági törvény, amely az érdekeltek körében ellenkezést vált 
ki, vagy elkedvetlenedést szül, eredményre még soha nem ve
zetett. Végeredményében az ahhoz értő, független állampolgá
rok határozathozatala az anyagiakat jelentősen érintő kérdések
ben mindig megnyugtatóbb lesz, mint az egyszerű adminisztra
tív megnyilvánulása az államhatalom akaratának.

Az Országos Erdészeti Egyesület az erdőgazdaság országos 
érdekeit nem félti a magyar erdőbirtokos-osztálytól és függet
len erdőtiszti kartól s a jövendő fejlődés biztos tudatában kéri a 
kormányzatot arra, méltóztassék a vagyoni érdekekbe is mé
lyen belenyúló beavatkozási kérdéseknek a végleges elintézését 
az ezekből alakítandó szerv kezébe letenni s ezzel az erdőbir
tokosok megnyugvását biztosítani.

Hiszen három évtizedei ezelőtt a személyi és vagyonbizton
sági kérdések ellen elkövetett bűncselekmények elbírálását, a 
minden szakképzettséget nélkülöző aránytalanul kisebb intel
ligenciájú esküdtszékek kezébe tette le a magyar törvényhozás.
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Lehet-e akkor aggodalommal tekinteni az elé, ha egy gaz 
dasági ág, amelynek képviselői között Magyarországnak majd 
nem minden történelmi múltú családja ott szerepel, a maga 
kebeléből választottak és az állam által képesített, egész Euró
pában elismert szakemberek kezébe kívánja az erősen anyagi 
vonatkozású ügyek végleges intézését letenni?

Úgy hisszük, ebből a szempontból aggodalomra ok nincsen. 
Ismételten szükségesnek tartjuk azonban kiemelni, hogy a 

magyar erdőbirtokososztály a magánjog ilyen messzemenő kor
látozásába csak azzal a feltevéssel nyugodott lényegesebb ellen
vetés nélkül bele, hogy ezt a kérelmet a kormányzat feltétlenül 
honorálni fogja.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyil
vánítását.

Budapest, 1930. évi január hó 29-én.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében.
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ELSŐ CÍM.

Az erdők fenntartása,

I. Fejezet.

Az erdők meghatározása és nyilvántartása,

1. §•

Ennek a törvénynek az alkalmazásánál erdőnek kell tekinteni:

1. a földadókataszterben vagy az erdők törzskönyvében erdőként 
nyilvántartott földterületeket azok kivételével, amelyeket az erdő
gazdasági művelés- alól az 1879. évi XXXI. t.-c. rendelkezéseinek meg
sértése nélkül kivontak, vagy ezentúl a jelen törvény alapján ki
vonnak ;

2. mindazokat a földterületeket, amelyeket az erdőgazdasági mű
velés alól hatósági engedéllyel kivont erdőterületek pótlásául más mű
velési1 ágakhoz tartozó földrészletekből beerdősítésre a hatóság kijelölt, 
vagy ezentúl kijelöl;

3. a földadókataszterben nem erdőként nyilvántartott földrészle
tekből e törvény negyedik címében foglalt rendelkezések vagy az 1929. 
évi XVI. t.-c. alapján beerdősítésre kötelezett területeket;

4. az 1913. éjvi X. t.-c. 1. és 2. szakaszaiban felsorolt osztatlan 
közös legelőterületeknek azokat a részeit, amelyeket erdőjellegű faál
lomány borít mindaddig, amíg legelővé át nem alakítják őket; to
vábbá azokat a részeit, amelyekre nézve a beerdősítést és erdőként 
leendő fenntartását az e törvény negyedik címében foglalt rendelke
zések alapján a hatóság kimondotta mindaddig, amíg azoknak lege
lővé való átalakítása a 6. §. 1. és 2. pontjaiban körülírt következmé
nyekkel járna;

5. az előbbi 1—4. pontok alá nem sorolható mindazokat a földré- 
reszleteket, amelyeket erdőjellegű faállomány borít, ideértve a folyó
vizek, patakok, csatornák mentén és a töltések közé fogott vizek huL 
lámtérben fekvő azokat a facsoportokkal benőtt területrészeket is, 
amelyek fenntartása a meder és a partok védelme érdekében a víz
rendészeti hatóság megállapítása szerint okvetlenül szükséges.
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Indokolás :

1. §-hoz.

Nem kívánatos, hogy a legelők, melyek a mezőgazdaságnak egyik 
igen jelentős szükségletét hivatottak kielégíteni, az erdőtörvény ren
delkezése alá tartozzanak, ezért kellett a 4. pontba a pótlást felvenni, 
hogy mihelyt állandó legelővé alakítják át a területeket, nem lehet 
őket e törvény hatálya alá vonni.

Az 5. pontba fel kellett venni a toldást, hogy csak azokat az eddig 
erdőként fel nem vett ingatlanokat kell a törvény hatálya alá sorolni, 
amelyeket a vízrendészeti hatóság minősít okvetlenül fenn tartandók
nak, mivel ezeken a helyeken mindent a vízrendészet érdekeinek kell 
alárendelni.

2. §.

A tulajdonos beleegyezése nélkül nem vonhatók a törvény rendel
kezései alá:

1. belsőségek, közterületek, díszkertek, kegyeleti helyek, kará
csonyfatelepek, faiskolák, gyümölcsösök, bot- és fűzvessző termelő
telepek, fasorok és facsoportok;

2. az 1923:XIX. t.-c. alapján létesített gazdasági fásítások;
3. az olyan erdőtelepítésre, vagy beerdősítésre egyébként nem 

kötelezett földrészletek, amelyeken a földtulajdonos a törvény életbe
lépése előtt kizáróag vadtenyésztési célokat szolgáló bármily fanemű 
csendereseket létesített vagy a törvény életbelépése után ilyeneket 
létesít;

4. az e törvény életbelépése idején állandóan legeltetésre használt 
fás legelők;

5. azok a területek, amelyeken a tulajdonos e törvény életbelépése 
után törvényes kötelezettség és az adómentességi szakasz igénybevé
tele nélkül telepít erdőt.

Ezekre is kiterjednek azonban az e törvény hatodik címében és a 
nyolcadik cím II. fejezetében foglalt rendelkezések.

Indokolás :

2. §-hoz.

Ki kell venni a törvény rendelkezései alól azokat a területeket, 
amelyek kifejezetten más, nem erdőgazdasági célokat szolgálnak, ez
ért kellett a karácsonyfa-telepeket, faiskolákat, gyümölcsösöket, bot- 
é.s füzvesszőtelepeket (1. pont), valamint a törvény életbeléptetése 
előtt létesített vadtenyésztésre szolgáló remiseket (3. pont) a törvény 
általános rendelkezései alól kivonni.

A 4. pont beiktatása nemcsak azért szükséges, hogy a gazdaságok 
legelőszükségletének ellátása fenn ne akadjon, de azért is, hogy ennek 
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ellenében a megmaradó erdőt a további megcsonkítástól és a legelte
téstől mentesítsük.

Az 5. pont beiktatása az önkéntes fásítás előmozdítását célozza, 
mert senki sem fog másként a teljesen szabad mezőgazdaságról az 
erdőgazdaságra önként áttérni, ha csak a szabad' rendelkezési jogot 
részére nem biztosítjuk.

3. §.

Minden olyan vitás kérdésben, hogy valamely földterület ennek 
a törvénynek a rendelkezése alá esik-e, — végérvényesen az Országos. 
Erdőgazdasági Tanács dönt.

Indokolás :

3. §-hoz.

Az e téren felmerülő vitás kérdést feltétlenül szakkérdésnek kell 
minősíteni s ezért kellett a tervezett független fórum elé utalni annak 
eldöntését.

4. §.

Ha valamely olyan erdőterületet, amelyik nem esik e törvény 2. 
§-ának rendelkezései alá, a törvény életbelépése előtt az 1879. évi 
XXXI. t.-c. rendelkezéseinek megsértésével kiirtottak, — az erdő
rendészeti hatóság a tulajdonost a kiirtott terület újból leendő beer- 
dősítésére kötelezheti.

Amennyiben azonban a kiirtott terület állandó gazdasági műve
lésre alkalmas, jogosult a tulajdonos helyette más, ugyanolyan tér
nagyságú területet beerdősíteni.

Indokolás:

4. §-hoz.

Az első bekezdésben tervezett változtatásokat azért kellett fel
venni, hogy az erdőbirtokost ne lehessen kötelezni olyan terület újból 
való beerdősítésére, amelyik akkor sem tartoznék a törvény rendelke
zése alá. ha az erdő állna rajta.

Az új bekezdést azért szükséges beiktatni, hogy a mezőgazda
ságra jól alkalmas irtásokat ne legyen kénytelen a birtokos feltétlenül 
elvonni a mezőgazdaságtól, hanem helyettük, más mezőgazdaságra 
kevésbé alkalmas területet ültethessen be.

5. §.

Az úrbéri birtokrendezés alkalmával a volt úrbéreseknek erdő 
és legelőilletőség fejében kiadott s a törvény életbelépésekor még el 
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nem különített, közösen használt erdők a legelő elkülönítés végrehajtá
sáig teljes egészükben ennek a törvénynek a rendelkezése alá esnek. 
A legelőelkülönítés után azonban a törvény hatálya csak az erdőillető
ségül kihasított területre, továbbá a legelőilletőségül kihasított terü
letnek az 1. §. 3. és 4. pontjai alá sorozható részeire terjed ki.

Indokolás :

5. §-hoz.

Esetleges félreértések elkerülése végett kellett az „elkülönítés” 
szó helyett „legelőelkülönítést” bevenni.

6. §.
Véderdőknek kell kijelölni mindazokat az erdőket:
1. amelyek kő-, vagy hógörgetegek, földomlások, talajcsúszások, 

vagy veszélyes vízmosások keletkezésének és továbbterjedésének meg
akadályozására szolgálnak, továbbá

2. amelyeknek elpusztulása az alantabb fekvő, vagy szomszédos 
területek termelőképességét, források vízbőségét, lakóházak, gazda
sági épületek, ipartelepek, közutak, közforgalmú vasutak, közhasz
nálatra szolgáló müvek, hidak és egyéb műtárgyak biztonságát veszé
lyeztetné; avagy szélvészek rombolásának, vagy futóhomok terjedés
nek nyitna utat és végül

3. amelyek tavak, folyóvizek, patakok és csatornák mentén a part
szakadások meggátlására, töltések közé fogott vizek hullámterében 
pedig a vízügyi hatóság megállapítása szerint a védtöltéseknek a hul
lámverés és jégzajlás károsításaitól való megvédésére szolgálnak.

Ezekben az erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy védelmi hivatá
suknak is állandóan megfeleljenek. A gazdálkodás módját az üzem
tervben kell részletesen szabályozni.

Ha az erdőt valamely idegen tulajdont alkotó új építmény vagy 
műtárgy védelme érdekében kell véderdőül kijelölni, az erdő tulajdo
nosa a megvédendő építmény tulajdonosától igényelheti annak az ér
tékcsökkenésnek a megtérítését, ami birtokát a véderdővé történt ki
jelölés következtében érte. A kártalanítás módját és mérvét az erdő
rendészeti hatóság állapítja meg.

Indokolás :

6. §-hoz.

A 3. pontban a végleges rendelkezést a vízügyi hatóság részére 
kell fenntartani az 1. §. 5. pontjánál már említett okból. Az üzem
tervre való utalás a kérdés természetéből folyik. Végül nem szorul kü
lönös indokolásra ez e pótlás sem, amely a birtokos kártalanítására vo
natkozik, mert természetes, hogy ha a birtokost mások érdekében kor
látozzuk gazdálkodási szabadságában s ezáltal károsodik, a kárt meg 
kell részére téríteni.
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7. §•

A véderdőket, -— ha kijelölésük a törvény életbeléptetése előtt 
még nem történt meg, — a tulajdonos meghallgatásával az erdőren
dészeti hatóság hivatalból jelöli ki. Vitás esetekben végső fokon az 
Országos Erdőgazdasági Tanács dönt.

Indokolás :

7. §-hoz.

A kijelölés hatósági teendő, ezért kellett azt az erdőrendészeti 
hatóság hatáskörébe utalni. Mivel ismét a birtokos érdekeibe mélyen 
belenyúló szakértői intézkedésről van szó, a független fórum dönté
sét fenn kellett tartani.

8. §•

Minden erdőtulajdonos köteles erdejének — úgy a mások ingat
lanaival, mint a másnemű .művelési ághoz tartozó saját ingatlanaival 
érintkező — határait a törvény életbelépésétől számított két év alatt 
megfelelő jelekkel megjelölni.

Á véderdővé kijelölt részeket a kijelölésre vonatkozó határozat 
közlésétől számított 6 hónap alatt a határvonal szembeötlő pontjain 
,, Véd erdő” felírású táblákkal külön is meg kell jelölni.

A határjeleket és táblákat kifogástalan állapotban állandóan 
fenn kell tártani.

A mások birtokával közös határvonalon szükséges birtokhatárje
lek felállítása, fenntartása, kijavítása és megújítása tekintetében az 
1894 :XII. t.-c. rendelkezései szerint kell eljárni.

Indokolás :

8. §-hoz.

A másokkal közös határvonalon a határjelek felállítását az erdő
birtokos egyoldalulag nem is foganatosíthatja, ezért kellett az utolsó 
bekezdést megfelelően módosítani.

9. §•

Az erdőket és az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területeket, mint 
az erdők elválaszthatatlan tartozékait az erdők törzskönyvében nyilván 
kell tartani.

Az erdőtulajdonosok, valamint a közigazgatási és telekkönyvi ha
tóságok a bíróságok és az állami hivatalok kötelesek a nyilvántartás
hoz szükséges adatokat a m. kir. erdőigazgatóságoknak, illetve azok 
közegeinek rendelkezésére bocsátani.
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A nyilvántartás szabályait az érdekeltség meghallgatásával a 
földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

Az erdők törzskönyve közokirat, amelynek bárminemű meghamisí
tása a büntetőtörvénykönyv rendelkezése alá esik.

Az erdők törzskönyvébe fel kell jegyezni az adatok származásának 
idejét, a felvétel, illetve származás módját.

Indokolás :

9. §-hoz.

Az erdőbe beékelt mezőgazdasági földeket s némely szomszédos 
vagy kívül fekvő területeket (csemetekert, illetmények stb.) az erdő
gazdaságtól elkülöníteni nem lehet, ezért célszerű a törzskönyvibe 
ezeket is felvenni. Csak természetes a kívánság, hogy az ilyen általá
nos szabályok megalkotásánál a kormányzat az érdekeltet is hallgassa 
meg. Az adatok származását azért kell feljegyezni, hogy a törzskön yv 
azok megbízhatósága tekintetében is felvilágosítást adjon.

10. §.
Változatlan.

11. §«

Az erdők törzskönyvének végleges összeállítása után a földadó
kataszterben az erdőművelési ág alá tartozó földrészletek között már 
csak azokat a földrészleteket szabad nyilvántartani, amelyek az erdők 
törzskönyvében is mint erdők vannak nyilvántartva. Ehhez képest az 
erdőtörzskönyv végleges összeállítása után a földadókatasztert az 
erdőtörzskönyv alapján ki kell igazítani, a kiigazítás megtörténte után 
pedig a földadókatasztert és az erdők törzskönyvét öt évenként egyez
tetni kell.

Indokolás :

11. §-hoz.

Csak szórendváltozás a könnyebb érthetőség céljából.

12. §.

A földadókataszterben erdőként nyilvántartott földrészleteket a 
pénzügyi hatóság más művelési ágba csak abban az esetben írhatja 
át, ha a földrészlet az erdőtörzskönyvből már törültetett, ha pedig va
lamely földrészletet a pénzügyi hatóság a földadókataszterben más 
művelési ágból az erdőművelési ágba írt át, — erről az adatok közlé
sével az illetékes m. kir. erdőigazgatóságot azonnal értesíteni 
köteles.
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A m. kir. erdőigazgatóság az erdőtörzskönyv kiigazításáról min
den egyes esetben köteles az érdekelt birtokost, továbbá a pénzügyi 
hatóságot, utóbbit a földadókataszter megfelelő kiigazítása végett 
értesíteni.

I n d o k o l ás :

12. §-hoz.

A birtokos értesítése magától értetődő kellék.

II. Fejezet.

Az erdőgazdálkodás általános szabályai

13. §.

Minden erdőterületen arra alkalmas fafajokból álló faállományt 
kelt az erdőgazdaság céljának megfelelő sűrűségben állandóan fenn
tartani, a gazdálkodást pedig a tulajdonos kívánságainak és faszük
ségleteinek a célszerű erdőgazdálkodás követelményeinek és az erdők 
jövedemezőségének megfelelően úgy kell szabályozni, hogy az erdő 
fennmaradása, a faállományok kellő ápolása és védelme biztosíttassák 
s a talaj termőereje ne csökkenjen.

I n d o k o 1 ás :

13. §-hoz.

Az erdőgazdaság általános céljának meghatározása, ahol ki kellett 
emelni a főcél, a birtokos érdekeinek kielégítése mellett a közérdekből 
elengedhetetlen kívánalmat: az erdők megfelelő fenntartását. A szi
gorú tartamosság, bár kívánatos, de nem elengedhetetlen követelmény, 
amire még egyszer visszatérünk. Ahol arra vagyonfelügyeleti szem
pontból szükség van. az erre hívatott hatóságok enemü kívánságai 
lesznek amúgy iis irányadók.

14. §.

Az 1. §. 4. pontjában felsorolt s állandó legelő létesítésére alkal
mas területeket a birtokosok kívánságára leg elő gazdaságra kell 'be
rendezni.

Indokolás :

14. §-hoz.

Tekintettel arra, hogy a területeket a tulajdonosok legeltetés 
céljaira kapták, az olyan területeken, ahol lehet állandó legelőt létesí
teni, a birtokosok enemű kívánsága elől nem lehet kitérni.
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15. §.

Kecskét legeltetni erdőben egyáltalán nem szabad. Egyéb állatok 
legeltetése véderdőben, tpvábbá 20 évnél fiatalabb szálerdőben vagy 
15 évnél fiatalabb sarjerdőben, végül természetes felújítás alatt álló 
területeken tilos. A többi erdőkben a tulajonos által gyakorolható le
geltetés módját és mértékét az üzemterv vagy ezt pótló jegyzőkönyv 
szabályozza.

A legeltetés ellen tilalmazott területeket szembetűnő tilalmi je
lekkel meg kell jelölni és a jeleket a tilalom tartama alatt épségben 
kell tartami.

Indokolás:

15. §-hoz.

Az erdőgazdálkodás legnagyobb veszedelme nálunk a legeltetés. 
Kopár területeink keletkezése majdhem kivétel nélkül a legeltetésre 
vezethető vissza, legalább 90 százalékban ez az oka a magánerdők jó 
részében észlelhető siralmas állapotnak. Ez a kérdés ezenfelül állandó 
ütközőpontja az erdő- és mezőgazdaságnak.

Az Országos Erdészeti Egyesület teljes mértékben méltányolja 
a mezőgazdaságnak a legelőhöz fűződő érdekeit, ezért minden javas
latot megtett, hogy a legeltetésre állandóan használt és alkalmas fás 
területek (fás legelők) a törvény hatálya alól kikapcsoltassanak. Vi
szont kötelessége rámutatni arra, hogy az erdőgazdaság és legeltetés 
ugyanazon a területen össze nem fér. Ami a törvény értelmében 
erdő, ott a legeltetést arra a minimális mértékre kell korlátozni, amit 
az erdőgazdaság minden számottevő kár nélkül megbír.

A változtatások, mint a kecskére vonatkozó abszolút tilalom, a 
véderdők és fiatalosok, valamint a felújítás alatt álló területek teljes 
nyuigiálmának biztosítása elengedhetetlen kellékei az erdőgazdálko
dásnak, ezeket tehát magában a törvényben kellett biztosítani.

16. §•

Véderdőben a fa tuskóit, gyökereit kiszedni s fát gyökerestől 
dönteni, továbbá zöldgallyat vágni és almot szedni addig is, míg a 
VE. üzemterve elkészül, csak hatósági engedéllyel lehet.

Indokolás :

16. §-hoz.

Az általános irtási, lomb- és alomszedési tilalom kimondása a véd
erdőkre isi csak addig indokolt, amíg az üzemterv, amely ezeket a kér
déseket szabályozza elkészül.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



27

17. §.

Véderdőben kő-, kavics-, homok-, agyag- vagy egyéb bányát az 
erdőtulajdonos csak az erdészeti hatóság engedélyével nyithat.

Egyéb erdőterületeken a tulajdonos csak a bányaművelés beje
lentésére köteles. Ha a bányaműveléshez egy kát. holdnál nagyobb 
területre van a tulajdonosnak szüksége, az erdőrendészeti hatóság 
engedélyét kell megszereznie.

A bányászás befejezése után a tulajdonos a területet, — ha az a 
beerdősítésre alkalmas, — beerdősíteni köteles.

Indokolás:

17. §-hoz.

Az új szöveg biztosítani kívánja a birtokosnak azt a jogát, hogy 
ilyen célokra szükséges apró területeket — a véderdők kivételével -— 
hatósági engedély nélkül is igénybevehessen.

18. §.

Az erdőtulajdonos, gazdasági, üzemi, szállítási s egyéb berendezé
sek céljaira, továbbá saját részére vagy személyzete részére szükséges 
illetményföldek, lakóházak, hozzátartozó kertek céljaira, vagy vadte
nyésztési célokra az erdőterületből megfelelő részeket kihasíthat.

Amennyiben a tervezett kihasítás az üzemterven belül, nem nyert 
vagy nem nyer elintézést, úgy a kihasításra az erdőrendészeti hatóság
tól kell engedélyt kérni. Ezt az engedélyt a hatóság csak abban az 
esetben tagadhatja meg, ha a tervbe vett kihasítás gazdaságilag nem 
indokolt.

Az ilyen területeket, valamint az erdőgazdaságon belül fekvő, de 
más művelési ághoz tartozó területeket (szántó, rét, legelő stb.) az 
erdőhöz tartozónak kell tekinteni s azok minden vonatkozásban ennek 
a törvénynek a rendelkezései alá esnek. Rendeltetésük megszűnésével, 
vagy ha a talaj termőerejének megóvása teszi szükségessé, azokat új
ból be kell erdősíteni, illetve erdőgazdasági művelés alá venni.

Indokolás :

18. §-hoz.

A tervezet 19. §-ában tárgyalt intézkedések azzal a különbséggel, 
hogy ezeknek a kérdéseknek a megoldását, az általános üzemtervkény- 
szerre való tekintettel, az üzemtervre kell bízni. Egyúttal biztosítani 
kell a birtokosnak azt a jogát, hogy ha kívánsága indokolt, azt nem 
lehet megtagadni.

Az erdőrendészeti hatóság megokolt esetben a törvény hatálya
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alá eső erdőterületnek az erdőgazdasági művelés alól való végleges 
kivonását iiis megengedheti, ha a tulajdonos ahelyett erdőtenyésztésre 
alkalmas ugyanakkora más területet helyez egyidejűleg erdőgazda
sági mívelés. alá. A kibocsátott terület faállományát rendszerint csak 
oíyan mértékben szabad kiirtani, amilyen mértékben a kiirtásra enge
délyezett erdő pótlására szolgáló csereterület teljes sikerrel már 
beerdősíttetett.

Mezőgazdasági köztes használattal történnő felújítás esetén, vagy 
ha a birtokos az erdősítés költségeire megfelelő biztosítékot nyújt, az 
erdőrendészeti hatóság a pótlásul adandó területnek több évi részlet
ben leendő beerdősítését is megengedheti. A pótlásként beerdősítendő 
területbe — a tulajdonos kívánságára — be kell számítani azokat a 
területeket is, amelyeket a tulajdonosi az irtást megelőző 20 éven belül 
törvényes kötelezettség nélkül, fásított be mezőgazdasági földjeiből.

Magánerdőbirtokos ugyanakkora mezőgazdasági területnek elő
zetes sikeres beerdősítése esetén hatósági engedély kérése nélkül is 
jogosult kiirtani azokat a 6. §. alá nem tartozó területeket: amelyeket 
az irtást megelőző 30 éven belül mezőgazdasági földjeiből törvényes 
kötelezettség nélkül erdősített be, (váltógazdaság) vagy ezután beer
dősít. Azokban az esetekben, amelyekben a törvény a tulajdonos ter
hére kisajátítási jogot biztosít, a pótlásra a kisajátítót kell kötelezni.

Amennyiben a birtkos nem rendelkezik a kiirtandó erdő pótlá
sára megfelelő területtel, az erdőrendészeti hatóság az irtást ahhoz 
a feltételhez kötheti, hogy a birtokos az e törvény 148. §-a alapján ki
sajátított területekből váltson magához a kisajátítási ár ellenében 
ugyanakkora területet, s azt az előírt módon erdősítse be, vagy pedig 
megfelelő összeget, de legfeljebb a kiirtandó terület minden kát. holdja 
után 50 pengőt fizessen be az erdőalap pénztárába. Az első esetben a 
beerdősített terület az irtást foganatosító tulajdonává válik; a máso
dik esetben a befizetett összeget csak közérdekű erdőtelepítéseknél 
felmerülő kiadások fedezésére lehet fordítani s az így megszerzett 
vagy beerdősített ingatlanokra a kiirtott terület birtokosa igényt nem 
tarthat. A kibocsátott területet az erdők törzskönyvéből csak akkor 
szabad törölni, ha a csereterület már az erdők törzskönyvébe bejegyez
tetett.

Ind o k o1á s :

19. §-hoz.

A tervezet 20. §-ából átalakítva. Tekintettel csekély erdőállomá
nyunkra, nagymérvű fabehozatalunkra le kellett itt szegezni azt az 
alapelvet, hogy erdőterületünknek nem szabad apadnia. A tervezőt 
rendelkezéseivel szemben mutatkozó kisebb enyhítések a gazdasági 
életből folyó olyan kívánalmak, amelyeket a birtokos joggal igényelhet. 
Nem lehet a birtokost, aki saját jószántából telepített be mezőgazda
sági területeket sem attól a jogtól elütni, hogy ezeket erdőirtás esetén 
a pótlásba beszámíthassa, sem pedig attól, hogy az ilyen területeket,
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más terület beerdősítése esetén, külön engedély kérése nélkül is ki
irthassa, ha azokon egyébként nem kell közérdekből erdőt fenntar
tani. Gondoskodni kellett arról az esetről is, ha az irtásra utalt bir
tokosnak nincsen olyan területe, amelyet csereképpen be tudna erdősí
teni és pedig olyan formában, hogy a birtokos által teljesítendő szol
gáltatás ott szaporítsa az erdőterületet, ahol arra kifejezetten szük
ség van. Csak természetes az a rendelkezés, amelyik kisajátítás ese
tére nem a szenvedő felet, a birtokost kötelezi a pótlásra, mert hisz 
ily esetben az irtás nem az ő érdekében és nem az ő kívánságára 
történik.

20. §.

Az előző paragrafus rendelkezései nem vonatkoznak a mezőgaz
dasági használattal kapcsolatos felújítás érdekében foganatosítandó 
irtásokra, amelyeknek a módját és tartamát a rendszeres üzemterv, 
illetőleg ezt pótló jegyzőkönyv hivatott szabályozni.

Indokolás :

20. §-hoz.

A tervezet 18. §-ában foglalt intézkedést, mivel csupán egy kü
lönleges felújítási módról van szó, az üzemterv keretébe kellett utalni..

III. Fejezet.

Az erdők védelmezése.

21. §.
Változatlan.

22. §.

Ott, ahol az erdő épségbentartását a vadállomány veszélyezteti^ 
az erdőrendészeti hatóság az erdőtulajdonost, vagy a vadászati jog 
bérlőjét, ha a felújítások és az erdősítések sikerének biztosítására, 
valamint a fiatalosok védelme érdekében megfelelő intézkedéseket 
nem foganatosítják, a vadállomány megfelelő apasztására is kö
telezheti.

Indokolás :

22. §-hoz.

A tulajdonképeni cél a felújítások és a fiatalosok védelme, ezért 
addig, amíg a cél másként is elérhető, nem szabad a vadállomány 
apasztásához nyúlni, ami egyébként is végső kényszereszköznek 
tekinthető.
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23. §.
Változatlan.

24. §.

Káros rovarok és betegségokozó élősködő gombák fellépesének 
és elterjedésének megakadályozására az elsőfokú erdőrendészeti ha* 
tóság a kir. erdőfelügyelő meghallgatásával, vagy javaslatára meg
felelő intézkedéseket tehet, de ha nagyobb költségekkel járó munkála
tokat, vagy faállománytarolást szándékozik elrendelni, ehhez az Or
szágos Erdőgazdasági Tanács hozzájárulását kell kérnie. A védeke
zési munkálatok költségeit az állam viseli.

Indokolás :

24. §-hoz.

Az erdőigazgatóság helyett az erdőfelügyelő beiktatása a java
solt átszervezés folyománya. A faállomány kényszertarolást, mint 
igen súlyos következményekkel járó intézkedést, a legelső fórumnak 
kellett fenntartani. A védekezés közérdekből történik s költségei 
messze túlhaladják pl. a gyümölcsösökben való hernyóirtás költségeit. 
A sáskairtás vagy járvány ellen való védekezéssel lehet az amúgyis 
igen ritkán felmerülő eljárást leginkább összehasonlítani, s így an 
nak költségeit nem lehet a birtokosokra hárítani.

25. §.

Ha rovarok, vagy élősdi növények károsítása esetén nagyobb 
veszély elhárításáról kell gondoskodni, az erdőrendészeti hatóság 
által elrendelt védekezési és irtási munkálatok vezetésével, ha az erdő
birtokosnak saját erdőtisztje nincs, vagy ha a birtokos a védekezési 
munkák teljesítését nem vállalja, vagy a vállalt munkát idejére nem 
teljesíti, a m. kir. erdőigazgatóságot lehet megbízni.

A munkálatokhoz szükséges kézi- és igásmunkaerőt a területileg 
érdekelt községek kötelesek az erdőigazgatóság rendelkezésére bo 
csátani.

Ilyen esetekben az erdőigazgatóság jogosult a községi közmunka
erőt is a községi közmunkatartozás megváltásánál alkalmazott munka
bérek mellett igénybevenni. A munkálatok költségeit az állam viseli

Indokolás:

25. §-hoz.

Igen természetes a birtokosnak az a kívánsága, hogy ha meg
felelő szakértő erdőtisztje van, vagy a munkálatokat maga kívánja 
teljesíteni, idegen hatósági beavatkozás nélkül is végezhesse az állam 
költségén. Viszont nemakarás esetére a végrehajtás jogát az állam 
részére biztosítani kell!
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26. §.

Amennyiben olyan fiatal erdőt kellene kiirtani, hogy a faállo
mány, értéke az újraerdősítés költségeit meg nem haladja, a telepí
tett új erdőt az erdőfelügyelőség javaslatára annyi évi teljes adómen
tességben kell részesíteni, ahány éves volt a kiirtott állomány.

Indokolás :

26. §-hoz.

Mivel a javasolt módosítás szerint a költségeket az állam viseli, 
a 26—29. §-ok elesnek. Szükséges volt azonban ezek helyett egy új 
26. §. beiktatása. Az állomány esetleges letárolása esetén a birtokos 
önhibáján kívül elesik a területnek annyi évi növedékétől, amennyi 
idős az állomány volt. Különösen áll ez arra az esetre, ami pedig leg
inkább előfordul, amikor a fiatal állományt kell idő előtt letarolni. 
Feltétlenül méltányos tehát a kívánság, hogy megfelelő adókedvez
ményben részesüljön.

30. §.

Erdőben, az erdőhöz tartozó egyéb területen és azok szélétől szá
mított 100 méternyi távolságon belül, még a szomszédos ingatlanok 
tulajdonosainak is csak az erdőtulajdonos, vagy az erdészeti személy
zet engedélyével, a szükséges óvórendszabályok betartása mellett és 
csakis veszélytelen helyeken szabad tüzet rakni.

Tűzveszélyes helyeken az erdőtulajdonos a tűzrakást mindenki
nek megtiltani köteles.

Aki tüzet rak, minden esetben köteles azt távozás előtt tökéle 
tesen eloltani.

Az erdőrendészeti hatóság és a tulajdonos az erdőégések meg
akadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket rendelhet el, külö
nösen száraz időjárásnál, a tüzelést, sőt kivételes esetekben a dohány
zást és a közutakon kívül való közlekedést is az erdő egész területén 
eltilthatja

Indokolás :

30. §-hoz.

A közbeiktatott beszúrások az erdőnek a tűz ellen való fokozot 
tabb védelme és a teendők pontosabb körülírása érdekében szüksé
gesek.

31., 32. §-ok.

Változatlanok.
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34. §.

A községi elöljáró, — ha erdőégés tudomására jut — köteles a 
lakosságot az oltáshoz azonnal kirendelni és az erdőégésről a járási 
főszolgabírónak jelentést tenni.

Amennyiben az oltáshoz a szomszédos községek munkaerejére is 
szükség volna, köteles a községi elöljáró ezek elöljáróságát a kirende
lés iránt megkeresni, amelyek a megkeresésnek azonnal eleget tenni 
kötelesek.

Ugyanezek a kötelességei a járási főszolgabírónak is, ha erdei 
tüzeset jut tudomására.

A járási főszolgabíró szükség esetén a rend fenntartására az 
oltáshoz a csendőrséget is kirendeli.

Indokolás :

34. §-hoz.

Az intézkedési sorrend megváltoztatása azért szükséges, hogy a 
tűz oltása a lehető leggyorsabban kezdetét vegye, mert a főszolga
bírói székhelyek gyakran nagy távolságra vannak.

35. §.

Az oltáshoz kirendeltek a községi elöljárókkal együtt az oltás
hoz szükséges eszközökkel (csákány, kapa, fejsze) felszerelve tüstént 
az égés helyére kötelesek sietni s ott az oltásvezetőnek az oltásra 
vonatkozó rendelkezéseit minden munkabérre vagy jutalomra való 
igény nélkül teljesíteni kötelesek.

Az oltás vezetése a helyszínen levő rangban első erdészeti alkal
mazottat, különben a főszolgabírót, s ha ezek közül senki sincs jelen, 
annak.a községnek előljárósági tagját (városi tanácstagot) illeti, 
amelynek határában vagy legközelebbi szomszédságában az erdő
égés van.

Az oltás bevégzése után az égés helyét legalább egy napig, s ha 
szükséges, több napig is kirendelt erdőőrökkel, vagy községi lakosok
kal őriztetni kell.

Indokolás:

35. §-hoz.

A második bekezdés módosításának célja az, hogy az oltás veze
tése mindenkor a hozzáértő erdészeti személyzet kezében maradjon.

36. §.

Változatlan.
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IV. Fejezet.

Az erdőgazdasági üzemtervek.

37. §.

Az erdőgazdálkodás szabályozására minden erdőről az erdőren
dészeti hatóság által megállapított határidő alatt erdőgazdasági üzem
tervet kell készíteni s azt a kir. erdőfelügyelőség útján két példány
ban hatósági jóváhagyásra be kell mutatni. Az üzemtervnek magában 
kell foglalnia az erdő leírásán és területi adatain kívül azokat az elve
ket, amelyek szerint a tulajdonos erdejében a gazdálkodást folytatni 
óhajtja. Megjelölendők: az erdő telepítésének, felújításának és fenn
tartásának módja, a fafajok, melyeket a tulajdonos tenyészteni óhajt, 
a forduló, amely alatt az erdő kitermeltetni fog és azok a különleges 
célok, amelyeket a birtokos el akar érni.

Az üzemterv összeállításának szabályait, valamint a beterjesz
tésnél követendő eljárást a földmívelésügyi miniszter az érdekeltség 
meghallgatásával rendeletben állapítja meg.

A 45. §. 1. és 2. pontjaiban felsoroltak tulajdonában levő erdők 
üzemterveit a tartamosság szem előtt tartásával kell összeállítani.

A 45. §. 3. pontjában felsoroltak tulajdonában levő erőknél az évi 
használat sárjerdő-üzemmód mellett a terület 1/ao (egyharmincad), 
szálerdő-üzemmódnál 1000 holdig a terület Vm (egyötvened), 1000 
kát. holdon felül a terület x/®o (egyhatvanad) részénél kisebb területre 
a birtokos hozzájárulása nélkül nem korlátozható.

Vitás esetben a birtokos meghallgatásával az Országos Erdő
gazdasági Tanács dönt.

A 45. §. 3. pontja alá tartozó birtokos — a felújításra vonatkozó 
intézkedések megfelelő betartása esetén — a 10 évre előírt használa
tok foganatosításában időbelileg sem korlátozható.

Indokolás :

37. §-hoz.

A betoldások és módosítások főcélja annak a kidomborítása, 
hogy az üzemterv is elsősorban a birtokos céljait van hivatva szol
gálni. A 45. §. 1. és 2. pontja alá tartozó erdőknél a tartamosság 
megkívánása ezek jogi természetében leli magyarázatát, mert a bir
tokos nem jogosult a tőke tartozékát képező fakészletek igénybevéte
lére. Másrészről bizonyos mértékig korlátozni kellett az állami be
avatkozás mértékét a magánbirtokosokkal szemben, akik a tőke fel
használása tekintetében senkinek sem tartoznak felelősséggel. Kétség
telen, hogy a hozadékok bizonyosfokú tartamossága a magánerdők
ben is kívánatos. Mivel azonban a magánerdők állományviszonyai 
igen sok esetben nem alkalmasak arra, hogy a birtokos anyagi tönkre
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tétele nélkül a szigorú tartamosságra lehessen áttérni, másrészről 
nem lehet jogcímet találni arra, hogy a birtokost a 10 évenként az. 
üzemtervben engedélyezett használatok időbeli foganatosításában, ha 
a fenntartásra vonatkozó kötelezettségeknek eleget tesz, korlátozni 
lehessen: fel kellett venni a §~ba azokat a rendekezéseket, amelyek 
az állam beavatkozási jogának bizonyos keretek közé való szorítása 
mellett ezek között a határok között a birtokos szabad rendelkezését 
biztosítják.

38. §.

Rendszeres gazdálkodásra nem alkalmas erdőknél, ha azok nem 
a 45. §. 1. és 2. pontjában felsorolt személyek tulajdonában vannak, 
az üzemtervet a tenyésztendő fafaj, az üzemmód, a használatok, vala
mint a felújítás megállapítását, 10 kát. holdnál kisebb ilyen erdőknél 
pedig csak a fenntartás és felújítás módját tartalmazó jegyzőkönyv is 
pótolhatja. A törvénynek az üzemtervre vonatkozó rendelkezései az 
üzemtervet pótló jegyzőkönyvre is kiterjednek.

Indokolás :

38. §-hoz.

Mivel az üzemterv elkészítése számottevő költséget és munkát 
jelent, a rendszeres gazdálkodásra valamely okból nem alkalmas erdők
nél ki kellett kötni azt, hogy az üzemtervet egyszerű jegyzőkönyv 
pótolhassa. A területhatár lefixírozását a bizottság nem tartotta cél
szerűnek, mivel 300 holdnál kisebb erdő is alkalmas lehet rendszeres 
gazdálkodásra. Teljesen ki kellett kapcsolni az üzemtervi kényszer 
alól a 10 kát. holdnál kisebb erdőket, amelyeknél csupán 'azok erdőn
ként leendő fenntartását lehet megkövetelni.

39. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket azokra az erdőbirtokokra, ame
lyek államerdészeti kezelésben vannak, minden esetben azokra pedig, 
amelyek nincsenek ugyan államerdészeti kezelésben, de az 500 kát 
holdat meg nem haladják, a tulajdonos kérelmére az állam díjmen
tesen készítteti el. Az erdőrendezési külső felvételekhez szükséges 
fuvarerőt, kézimunkaerőt, anyagokat és szereket azonban mindig az 
erdőtulajdonos köteles szolgáltatni, valamint az erdőkre vonatkozó 
kataszteri birtokívet és telekkönyvi kivonatot is az erdő tulajdonos 
köteles a m. kir. erdőigazgatóság rendelkezésére bocsátani.

Az 500 kát. holdnál nagyobb kiterjedésű erdőbirtokok gazdasági 
üzemtervét, ha az erdőbirtok nincs államerdészeti kezelésben, az erdő
tulajdonos tartozik saját költségén elkészíttetni. Ha a földmívelés
ügyi miniszter az erdő csekély jövedelmére, valamint a tulajdonos 
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anyagi helyzetére való tekintettel megokoltnak látja, az erdőtulaj
donos kérelmére az ilyen erdőbirtok gazdasági üzemtervét is elkészít
tetheti, még pedig vagy teljesen díjtalanul, avagy a költségek bizo
nyos hányadának megtérítése ellenében. Az előző §-ban említett 
természetbeni szolgáltatásokra azonban az erdőbirtokos ebben az eset
ben is köteles.

Indokolás:

39. §-hoz.

A területhatár felemelését a nehéz gazdasági viszonyokon kívül 
a magánerdők számottevő részének elhanyagolt állapota és csekély 
jövedelmezősége indokolja.

A második bekezdés módosítása a magánmérnökök foglalkoztatá
sára kíván módot nyújtani.

40. §.

Változatlan.

41. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket az erdő rendészeti hatóság 
hagyja jóvá.

Indokolás:

41. §-hoz.

Az üzemtervek jóváhagyását már csak azért is célszerű az erdő
rendészeti hatóságra bízni, mert a helyi viszonyoknak, a birtokos 
körülményeinek ismerete a magánerdők üzemterveinek jóváhagyásá
nál feltétlenül szerepet fog játszani, ezek az ismeretek pedig a helyi 
szerveknél vannak meg. Az üzemtervi kötelezettség kiterjesztése a 
jóváhagyási munkát amúgy is annyira megszaporítja, hogy teljesen 
elegendő lesz, ha azok az üzemtervek kerülnek fellebbezés folytán a 
másodfokú erdőrendészeti hatósághoz, amelyeknél az erdőfelügyelő és 
tulajdonos álláspontja lényegileg eltér. Szükség esetén lehet itt bizo
nyos területhatárt is megállapítani, mert annak igazán nem volna 
célja, hogy apró erdőbirtokok üzemterveinek vagy jegyzőkönyveinek 
ezrei megjárják a minisztériumot.

42. §.

Az üzemterv nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely a tör
vénnyel ellentétben van.

Ha az erdőtalaj termőerejének fenntartása, vagy az okszerű 
erdőgazdálkodás érdeke, vagy az erdő különleges rendeltetése a tér- 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



vezett gazdasági rendelkezésekkel nem látszik kellően biztosítottnak, 
az erdőrendészeti hatóság a jóváhagyás során az üzemtervet módosít
hatja vagy kiegészítheti.

Az üzemmód, a vágásforduló vagy a fafaj azonban a 6. §4 ala 
nem tartozó erdőkben a birtokos hozzájárulása nélkül csak abban az 
esetben módosítható, ha a tervezett üzemmód, vágásforduló vagy fa
faj alkalmazása nyilvánvalóan a terület elkopárosodására vezetne.

Az erdőtulajdonos kívánságait — ha az előző bekezdésekben 
említett körülmények fenn nem forognak — az űzemterv jóváhagyá
sánál figyelembe kell venni.

Indokolás :

42. §-hoz.

Az üzemmód, vágásforduló és fafaj az erdő egész jövedelmező
ségére és így a vagyon egész értékére döntő befolyásúak. Ezekben a 
kérdésekben — fenyegető veszély nélkül — a birtokos egyéni elhatá 
rozásának kell fenntartani a döntést. Mivel pedig igen sok megoldás 
lehetséges még a törvénytervezetben megszabott korlátok között is. 
a végső döntést a független szakfórumnak kell fenntartani.

43. §.

Változatlan.

44. §.

A hatóság által jóváhagyott üzemterv rendelkezéseitől önkénye
sen eltérni nem szabad; a jóváhagyásra hivatott hatóság a rendelke
zéseket az erdőtulajdonos indokolt kérelmére megváltoztathatja, köz
érdek esetében pedig hivatalból is módosíthatja. 4

Amennyiben a hivatalból történő módosítás a * birtokos anyagi 
érdekének sérelmével jár, az, akinek! az érdekében a módosítás tör
tént, a birtokost megfelelően kárpótolni köteles. Rendkívüli használa
tok engedélyezését az erdőrendészeti hatóság az erdő fenntartása és 
felújítása, valamint a tartamosság biztosítása érdekében szükséges 
intézkedéseken túlmenő korlátozásokhoz nem kötheti. A vagvonfel- 
ügyeleti jogot ez a rendelkezés nem érinti.

Indokolás :

44. §-hoz.

Nem szorul bővebb indokolásra, hogy ha az üzemtervet idegen 
érdekből a birtokos kárára hivatalból kell megváltoztatni, ezért a bir 
tokos kártalanítást igényelhet attól, akinek érdekében a módosítás 
történik.
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V. Fejezet.

A z erdőgazdasági személyzet.

45. §.

Az erdőgazdaság irányítását és vezetését szakképzett alkalma
zottal kell elláttatni:

1. kis- és nagyközségek, községi iskolák, az 1913 :X. t.-c. alapján 
alakult legeltető társulatok, valamint telepesek, volt úrbéres birtokos
ságok és birtokossági csoportok, úgyszintén az ezekből alakult erdő- 
birtokosságok erdőgazdaságaiban,

2. az állam, a vármegyei és városi törvényhatóságok, megyei vá
rosok, vagyonközségek, egyházak, egyházi személyek, egyházi testü
letek, iskolák és egyéb felekezeti tanintézetek, közintézetek, köz- és 
magánalapítványok, közbirtokosságok, illetve az ezekből alakult erdő- 
birtokosságok, továbbá hitbizományok és nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok erdőgazdaságaiban; végül

3. az előbbi pontok alá nem sorolható erdőtuladonosok közül azok
nak az erdőgazdaságaiban, akik 300 kát. holdnál több erdővel rendel
keznek.

Indokolás :

45. §-hoz.

A szakasz kettészakítása már a könnyebb megértés szempontjá
ból is indokolt. Az első bekezdés szövegének módosítását az új 46. §. 
rendelkezései indokolják. Törölni kellett a § második bekezdését, mert 
a kötelező segédszolgálat kimondása, különösen ebben a formában, 
könnyen veszélyeztetheti a birtok jövedelmezőségét. Egyebekben 
utalunk az új 46. §. indokolására.

46. §.

Ennek a kötelezettségnek a teljesítése végett:
a 45. §. )1. pont alatt felsorolt erdőtulajdonosok erdejüket az 

államerdészeti kezelésbe tartoznak adni;
a 45. §. 2. pont alatt felsorolt erdőtulajdonosoknak megfelelő 

erdőmérnöki személyzetet kell alkalmazniok, ha azonban erdejük kis 
terjedelme miatt külön személyzetet nem alkalmazhatnak és nem is 
alkalmaznak, erdejüket az államerdészeti kezelésbe kötelesek átadni;

a 45. '§. i3. pontja alá tartozó erdőbirtokosok, a) ha erdejük a 
3000 kát. holdat meghaladja, kötelesek okleveles erdőmérnököt alkal
mazni. vagy erdejüket államerdészeti kezelésbe adni, b) ha erdejük 
2000 kát. holdnál nagyobb, de a 3000 kát. holdat meg nem haladja, s 
az a) pontban felsorolt megoldást nem választják, kötelesek a gazda
sági irányításra és vezetésre nézve valamely okleveles erdőmérnökkel 
megállapodni vagy okleveles erdőmérnök tartására más, a 3. pont alá. 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



tartozó birtokossal társulni, végül c) ha erdejük a 2000 kát. holdat 
meg nem haladja s az itt a) és b) alatt felsorolt megoldások egyikét 
sem választják, kötelesek az üzemterv végrehajtására az 51. §-ban 
megálllapított minősítésű alerdészt alkalmazni.

Azt az erdőtulajdonost, aki az 50. §-ban meghatározott szakminő
sítésnek és egyéb kellékeknek maga is birtokában van, — ha erdőgaz
daságának vezetését és irányítását maga látja el — az előírt erdő
gazdasági és személyzeti létszámba be kell számítani.

Indokolás :

46.§-hoz.

Az erdőgazdaság szakértő vezetésének kérdése egyike a törvény 
legnehezebben megoldható feladatainak. Kétségtelen, hogy az állam 
anyagi helyzete nem bírja meg ma olyan személyzet alkalmazását, 
amely személyzet az irányítást az összes erdőkben elláthatná. Más
részről az erdőgazdaság vezetéséhez szükséges szakismeretek koránt
sem olyan általánosan kiterjedtek, hogy ezt nyugodtan rá lehetne 
bízni az esetleg minden szakismeretet nélkülöző tulajdonosra. A kö
telezettség kimondása kétségtelenül megterhelést jelent a birtokosra, 
amivel szemben azonban jelentékeny előnyök is jelentkeznek. Első
sorban szabadul a hozzá nem értésből származható gyakori erdőren
dészeti áthágásoktól. Ezenfelül a szakértő alkalmazott sok olyan jöve
delmező használatra, vagy mellékhasználatra vezetheti rá a birtokost, 
amelyek jövedelme az ő javadalmazását messze felülmúlja. Végül 
semmi akadálya annak, hogy a képesített alkalmazottat egyéb, külö
nösen műszaki teendők végzésével is megbízhassa. Módot kellett azon
ban emelett keresni arra, hogy a kisebb birtokosnak lehetőleg több 
megoldás álljon rendelkezésére, amelyek közül azt választhassa, 
amelyiket saját szempontjából legelőnyösebbnek tart.

Új a javasolt szövegben a középfokú képesítésű alkalmazottaknak 
a 2000 kát. holdnál kisebb magánbirtokok üzemterveinek végrehajtá
sára való feljogosítása. Eltekintve attól, hogy a vadászerdei tovább
képzőtanfolyam. valamint később az erdőgazdasági szakiskola létesí
tésének egyik célja az volt, hogy az ilyen kisebb birtokok részére az 
egyszerűbb üzemtervek végrehajtására alkalmas kisebbigényü alkal
mazottakat neveljen, a birtokosnak is módot kell nyújtani arra, hogy 
az ilyen teendőket olyan alkalmazottal láttathassa el, akinek igényeit 
a birtok jövedelmezősége mellett ki tudja elégíteni, s aki emellett a 
védelem teendőinek ellátásába is fokozottabb mértékben bevonható s 
végül teljes munkaerejét a birtokos érdekeinek szentelheti.

47. §.

Minden erdőtulajdonos, akinek erdeje a 300 kát. holdat megha
ladja, tekintet nélkül arra, hogy az saját kezelésben, vagy államerdé
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szeti kezelésben van-e, köteles gondoskodni, hogy erdejének őrzését 
az 52. §-ban meghatározott kellékekkel rendelkező erdőőr lássa el.

Közös erdőőr tartására az erdőtulajdonosok társulhatnak.
A 300 kát. holdnál kevesebb erdővel rendelkező erdőtulajdonosok, 

valamint azok, akik az üzemterv végrehajtására az előző § c) pontja 
értelmében képesített alerdészt alkalmaznak, erdeiknek őriztetésére 
olyan egyéneket is alkalmazhatnak, akik erdőőri szakminősítéssel nem 
rendelkeznek ugyan, de az 52,. §-ban meghatározott többi kellékeknek 
birtokában vannak.

Indokolás :

47. §-hoz. (A régi 46. §.)

A 300 kát. holdnál kisebb erdőbirtokokat nem lehet szakképzett 
erdőőr tartására kifejezetten kötelezni. Ahol az erdő értéke és jöve
delmezősége ezt megbírja vagy indokolttá teszi, ott a birtokos majd 
önként alkalmaz ilyent, annál is inkább, mert egyéb teendők végzését 
is rábízhatja. A 3. bekezdés kedvezményét természetszerűleg ki kellett 
terjeszteni a 300 kát. holdnál kisebb magánbirtokokra, valamint 
azokra is, akik az üzemterv végrehajtására középfokú képesítésű 
egyént alkalmaznak, akit a védelembe szintén fokozottabb mértékben 
bevonhatnak.

Az eredeti tervezet 47. §-át az előző §-ok átszövegezése folytán 
törölni kellett annál is inkább, mert a kötelező társulás kimondása 
csak a legritkább esetben vezetne megfelelő eredményre.

48. §.

A 45. §. 1. és 2. pontjai alá tartozó erdőgazdaságokban az erdő
gazdasági személyzet létszámát és alkalmazásba vételének határidejét 
a birtokos kívánságainak figyelembevételével, minden erdőbirtokra 
nézve az erdőbirtok jövedelmezőségéhez, az erdő tagoltságához, vala
mint az erdőgazdasági munkálatok terjedelméhez mérten és az e feje
zetben foglalt rendelkezések figyelembevételével az üzemtervben kell 
megállapítani.

A 45. §. 3. pontja alá tartozó erdőbirtokokra vonatkozólag az 
erdőrendészeti hatóság állapítja meg azt a határidőt, amely alatt 
erdeik gazdasági teendőinek ellátásáról a 46. és 47. §-ok értelmében 
gondoskodni kötelesek. Ezeknek a birtokosoknak, amennyiben erdejük 
jövedelmezősége az e fejezetben előírt képesítésű egyének alkalma
zását el nem bírja, indokolt kérelmükre az erdőrendészeti hatóság az 
előírtnál csekélyebb képesítésű alkalmazottak tartását is meg
engedheti.
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Indokolás :

48. §-hoz.

A személyzet létszámának kötelező megállapítását csak a kötött 
birtokokra lehet kimondani, ahol a jelenlegi birtokos úgy az üzemterv 
.betartásáért, mint a vagyonállag védelméért más, harmadik személy- 
lyel (jogutód, várományos, stb.) szemíben is felelős. A magánbirtok
nál a tulajdonos elbírálására kell bízni, mennyi személyzetet alkalmaz. 
A józan belátású erdőbirtokos amúgy sem fog az okvetlenül szüksé
gesnél kevesebb személyzetet alkalmazni, itt tehát csupán a törvény
ben előírt képesítés betartására kell szorítkozni.

49. §.

Azokat az e törvény életbelépése után erdöőri szolgálatba lépő 
erdészeti alkalmazottakat, akik a szolgálatukra előírt szakképzettség
gel nem rendelkeznek, ha azt 3 év alatt meg nem szerzik és nem soroz
hatok azok közé az alkalmazottak közé sem, akiknek beszámítását az 
54. §. megengedi, továbbá azokat, akik az előírt hatósági esküt a meg
szabott határidőig le nem tették, az üzemtervben megállapított lét
számba beszámítani nem lehet.

Indokolás :

49. §-hoz.

A tervezett, illetőleg javasolt módosítás lehetővé kívánja tenni 
azt, hogy védelmi személyzetét az erdőgazdaság vezetője maga képez
hesse ki, saját szükségletének és igényének megfelelően, még pedig 
anélkül, hogy azért állandóan több ember tartására legyen kötelezve.

50. §.

Változatlan.

51. §.

Alerdészi szolgálatra erdőgazdaságokban csak olyan feddhetetlen 
életű magyar állampolgárokat szabad alkalmazni:

1. akik valamely hazai középiskola negyedik osztályának sikeres 
elvégzése után hazai erdőgazdasági szakiskolán alerdészi bizonyít
ványt szereznek;

2. akik az erdőgazdasági szakiskolát vagy az egykori vadászerdői 
m. kir. erdőőri szakiskola továbbképző tanfolyamát sikeresen elvégez
ték s ezt bizonyítvánnyal igazolják;

3. akik valamely hazai középiskola négy osztályának sikeres el
végzése után erdőőri képesítést szereztek s e törvény életbelépése előtt 
legalább négy éven át teljesítettek erdészi szolgálatot, illetőleg erdő
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gazdasági segédszolgálatot s ezt az illetékes kir. erdőfelügyelőség 
bizonyítványával igazolják;

4. akik — kéjpesítésükre való tekintet nélkül1 — a törvény életbe
lépése előtt legalább 12 éven át teljesítettek, mint hatósági esküt tett 
erdészek, szolgálatot s ezt az illetékes kir. erdőfelügyelőség bizonyít
ványával igazolják. A tényleges katonai szolgálatban vagy hadifogság
ban töltött időt a 12 évbe be kell' számítani.

Indokolás :

51. §-hoz.

A középfokú minősítésnek az előző törvényből teljesen hiányzó 
közbeiktatása. Tekintettel arra, hogy a magánerdőgazdaságokban 
ezeknek a teendőknek az ellátása eleddig nem volt képesítéshez kötve, 
az 54. §-al összhangban meg kellett védeni azoknak az érdekeit is, 
akik — bár középfokú képesítés nélkül — megfelelő és értékes szolgá
latot teljesítettek a törvény életbelépése előtt s rátermettségüknek a 
kir. erdőfelügyelő véleménye szerint is tanujelét adták.

52. §.

300 kát. holdnál nagyobb erdők őrzésére csak olyan feddhetetlen 
életű magyar állampolgárokat szabad alkalmazni, akik huszadik élet
évüket betöltötték, legalább a népiskola négy osztályát elvégezték és 
az erdőőri szakvizsgát a földmívelésügyi miniszter által kiadott uta
sítás szerint sikerrel kiállították.

Indokolás :

52. §-hoz.

A területhatár kikötése a 47. §. módosításának természetes követ
kezménye. A hat elemi helyett azért kellett a négy elemi osztályt be
venni, mert az ilyen szolgálatokra egyedül alkalmas falusi elem kö
zött a legtöbb helyen csak elvétve akad egy-egy ember, aki a hat osz
tályt végezte volna.

53. .§.
Változatlan.

54. §.

Azt a magyar honos erdészeti alkalmazottat, aki a törvény 
életbelépésekor valamely erdőgazdaságban már alkalmazásban áll, a 
birtokos továbbra is megtarthatja s az ilyent a 48. §. értelmében meg
állapítandó személyzeti létszámba be kell számítani.
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Indokolás:

54. §-hoz.

Az első bekezdés módosított szövege a szerzett jogok természetes 
védelme. A §. többi rendelkezése felesleges, jogtalan és céltalan be
avatkozás a magánjogba.

55. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök szol'gálatbalépésükkor hatósági esküt kötelesek tenni, még 
pedig az erdőmérnökök az elsőfokú erdőrendészeti hatóság előtt, az 
alerdészek és az erdőőrök pedig a járási főszolgabíró (városokban a 
rendőrkapitány) előtt.

A hatósági eskü szövege a következő:
a) okleveles erdőmérnököknél:
„Én, N. N., esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy 

a gondviselésemre bízott erdőkre, annak összes tartozékaira, vad- és 
halállományára a törvényes védelem alá helyezett állatokra, termé
szeti emlékekre és ritkaságokra lelkiismeretesen felügyelek, szolgá
lati kötelességemet hűen és pontosan teljesítem; a törvényeket és 
rendeleteket megtartom és mindenkivel megtartatni törekszem, az 
erdő tulajdonosának érdekeit minden rendelkezésemre álló törvényes 
eszközzel megvédelmezem és előmozdítom; mindazokról, amiket a 
gondozásomra bíznak, lelkiismeretesen számot adok; a gondozásomra 
bízott erdőt és törvényes oltalom alá helyezett mindennemű állat
állományát, valamint a természeti emlékeket és ritkaságokat minden 
károsítástól megóvni törekszem, a kártevőkkel szemben pártatlanul 
és az igazsághoz híven a törvény rendelkezései szerint eljárok; az 
alám (rendelt (erdészeti 'alkalmazottakat kötelességeik teljesítésében 
szigorúan ellenőrzőm. Isten engem úgy segéljen!”

b) alerdészek és erdőőröknél:
„Én, N. N„ esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy 

a gondozásomra bízott erdőre, annak összes tartozékaira, vad- és 
halállományára, a törvényes védelem alá helyezett állatokra, termé
szeti emlékekre és ritkaságokra hűséggel és lelkiismeretesen felvi
gyázók, szolgálati kötelességemet a törvényeknek, rendeleteknek és 
szolgálati utasításomnak megfelelően pontosan teljesítem; mindenről, 
amit gondozásomra bíznak, lelkiismeretesen számot adok, a kárte
vőkkel szemben a törvény- és szolgálati utasításaim szerint pártat
lanul és az igazsághoz híven eljárok, a kártevőket elöljáróimnak be
jelentem; mindenben a való igazsághoz tartom magam és soha sen
kit alaptalanul nem vádolok. Isten engem úgy segéljen!”

A letett hatósági esküről bizonyítványt kell kiszolgáltatni és a 
felesketett egyénekről nyilvántartást kell vezetni. Úgy az eskübizo
nyítványban, mint a nyilvántartásban meg kell jelölni, hogy a fel
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esketett egyén a törvény 50., 51. és '52.,'§-aiban meghatározott kellé
kek közül, melyeknek az igazolása alapján bocsáttatott esküre.

Az eskütétel, az eskübizonyítványkiszolgáltatás és a nyilvántar- 
tástás szabályait a földművelésügyi miniszter állapítja meg.

Indokolás :

i55. §-hoz.

A jmagánalkalmazásban álló erdészeti személyzet a birtokos al
kalmazottja, akivel feltétlenül rendelkezni kíván. Ebből folyik, hogy 
magában a törvényben szószerint meg? kell állapítani a tőlük 'követel
hető eskü szövegét.

56. §. 
Változatlan.

57« §. .

A felesketett erdőmérnökök, alerdészek és erdőőrök szolgálatuk
ban közbiztonsági közegek.

Ebben a minőségben lőfegyvert viselhetnek, amely f egy ver iga- 
zolványi- és vadászjegy-illetékmentes.

A felügyeletükre vagy őrizetükre bízott területen a vadállo
mányra, halállományra és a törvényes védelem alatt álló állatokra is 
kötelesek felügyelni s szolgálati fegyveren kívül a vadászat tulajdono
sának vagy bérlőjének a hozzájárulásával egy darab igolyós és egy 
darab sörétes vadászfegyvert is viselhetnek, melyek szintén fegyver- 
igazolványi- és vadászjegy-illetékmentesek.

A felesketett erdészeti alkalmazottak • szolgálatukban a földmű
velésügyi miniszter által megálapított, könnyen feismerhető jelvényt 
kötelesek viselni.

Ha a felesketett erdészeti alkalmazottat erdészeti szolgálati ke
rületén kívüleső, esetleg bérelt területen is megbízzák a vadászat 
felügyeletével, az említett fegyverigazolványi- és vadászjegy-illeték
mentesség ezen a területen is megilleti.

Indokolás :

57. §-hoz.

A hatóság szó helyett közbiztonsági szó' beiktatásával a bizottság 
azt az álláspontját kívánta leszegezni, hogy a magánalkalmazott, ha 
nem követ el a büntetőtörvénybe ütköző cselekedetet, csak munka
adójának felelős. Természetes, hogy a birtokost terheli ezzel szem
ben a törvények által a munkaadóra hárított felelősség. A harmadik 
bekezdés módosításával kifejezett törvényes kötelességévé kívánta 
tenni a bizottság a személyzetnek a vad- és halállományra való fel-
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ügyeletet, ami nemcsak a 22. §-nak, de az évszázados szokásnak és 
az eskü szövegének is természetes folyománya. Az új utolsó bekez
dés felvételét a gyakorlati életben felmerült esetek tették szüksé
gessé.

58. §.
Változatlan.

59. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök az erdőtulajdonos, illetőleg' szolgálatadó rendelkezése alá 
tartoznak is szolgálati működésük tekintetében kizárólag az erdőtu
lajdonosnak, illetőleg szolgálatadónak felelősek; viszont az erdőtulaj
donos felelős minden olyan ténykedésükért, amelyekért való felelős
séget a törvények és .rendeletek az alkalmazott helyett vagy vele egye
temlegesen a munkaadóra hárítják.

Indokolás :

59. §-hoz.

A §. módosítása természetes következménye a birtokos legele
mibb jogának, hogy fizetett alkalmazottjával, — a mások jogainak 
épségben tartása mellett — rendelkezni kíván. A tervezett intézke
dés a magánszolgálatban lehetetlen helyzetet teremtene, mert meg
adná az ellenszegülés jogát az alkalmazottnak olyan esetben is, ami
kor a birtokos kívánsága nem ütközik a büntetőtörvénybe.

Az alkalmazott a munkaadójával szemben kényszerhelyzetben 
van, mert az engedelmesség megtagadása csak elbocsájtást vonhat 
maga után. A büntetőtörvénybe ütköző rendelkezés teljesítését meg 
kell tagadnia, egyéb esetekben azonban eleget tesz kötelezettségének, 
ha a munkaadóját figyelmezteti a cselekmény következményeire. 
Erre az álláspontra vezethetők vissza azok a törvényes rendelkezé
sek, amelyek a felelősséget ilyen esetekben teljesen a munkaadóra 
hárítják. Az ellenőrzés az állam joga és kötelezettsége s a magánalkal
mazottat — ha nincs a büntetőtörvénybe ütköző cselekedetről szó, — 
az engedelmesség megtagadására felhatalmazni, vagy a munkaadó 
feljelentésére kötelezni nem szabad.

60. §.

Az 50. §-nál felhozott indokokból törölni kell.

61. §.

Az erdőtulajdonos és erdészeti alkalmazottja közötti jogviszonyt 
a felek között létrejött szerződés szabja meg.
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Indokolás :

(61. §-hoz.

A kényszertársulás törlésének (47. §.) megfelelően törölni kel
lett a §. második bekezdését iis.

62. §.

Erdőigazgató, fő erdőtanácsos, erdőtanácsos, er döf elügyelő, fő- 
erdőmester, erdőmester, főerdész és ezek összetételéből származó 
címeket, vagy a főiskolai végzettség jellegét magánviselő egyéb 
címet csak oki. erdőmérnök és csak szolgálatadójának hozzájárulásá
val használhat.

Az 51. §-íban előírt szakminősítéssel rendelkező egyén az aler- 
dész, erdész, körerdész, pagonyerdész, stb. címeket jogosult hasz
nálni.

Az aki az első bekezdésben megjelölt címek valamelyikét 1930. 
évi január hó 1-én szolgálatadójának hozzájárulásával jogosultan 
már használta, — azt a törvény életbelépése után is használhatja, 
habár a megfelelő minősítéssel nem is bír.

Indokolás :

62. §-hoz.

A címkérdés rég óhajtott szabályozása. A főerdész címet to
vábbra is a főiskolai képesítésű alkalmazottak részére kellett fenn
tartani, mivel ez a környező államok jórészében így van. Viszont 
az erdész, körerdész, pagonyerdész címeket a bizottság hozzáférhe
tővé kívánta tenni az 51. §-ban megszabott képesítésű egyének ré
szére abban a reményben, hogy ez nem fogja igényeiknek olyan fo
kozódását maga után vonni, ami alkalmaztatásukat tenné pénzügyi
leg lehetetlenné.

63. §. 
változatlan.

VI. Fejezet.

Az erdők államrendészeti kezelése.

64. §.

Államerdészeti kezelésbe kell adni:
a) az 54. §. 1. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok erdeit;
b) a 45. §. 2. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok közül azok

nak az erdeit, akik erdejük kis terjedelme miatt erdőmérnököt nem 
alkalmazhatnak s nem is alkalmaznak.
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Indokolás :

64. §-hoz.

A c) pontot 65. §. átszövegezése folytán kellett törölni.

65. §.

Államerdészeti kezelésbe kell venni:
a) azt az erdőt, amelynek tulajdonosa az erdőgazdaság vezeté

séről és irányításáról az erdőrendészeti hatóság által kitűzött határ
idő alatt nem gondoskodik;

b) a gyámhatóság vagy a gondnok előterjesztése alapján a 
gyámság vagy gondnokság tartamára a gyámolt vagy gondnokolt 
erdejét;

c) mindazokat az erdőket és közérdekű erdőtelepítéseket, ame
lyeknek államerdészeti kezelésbevételét az erdőtulajdonos kéri.

Indokolás :

65. §-hoz.

A bizottság az erdőbirtok állami kezelésbe vételét nem bünte
tésnek, de kedvezménynek kívánta tekinteni, mivel — remélhető
leg — ugyanannak a feladatnak a megoldását olcsóbbá fogja tenni. 
Emellett csak természetes az, hogy, ha az állam a szakértő kezelést 
általános kötelezettségé teszi, gondoskodnia kell arról is, hogy ott, 
ahol annak ellátása a birtokos anyagi erejét meghaladja, vagy ahol 
az birtokos igényeit kielégíti az állami kezelésbe vétel tényleg meg 
is( történjék.

Ezért kellett az államra nézve is kötelezettségként kimondani a 
felsorolt esetekben az állami kezelésbe vételt.

66. §.

Az államerdészeti kér elést meg keli szüntetni:
a) a 64. §. a) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdő

nél az új tulajdonos kívánságára akkor, ha az erdő olyannak jut a 
birtokába, aki erdejét államerdészeti kezelésbe adni nem köteles; 
megszüntetendő pedig annak az évnek a végén, amelyben az lúj tu
lajdonos az állami kezelés megszüntetését legalább 3 hónappal az év 
vége előtt a m. kir. erdőigazgatóság útján kéri.

b) a 64. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők
nél annak az évnek a végével, amikor megszűnik az az ok, amely 
miatt az államerdészeti kezelés elrendeltetett;

c) a 64. !§„ c) pontja alá sorozott területeknél annak az évnek a 
végével, amikor az erdőtelepítés érdekében élrendelt gazdasági és 
műszaki, valamint az erdőtelepítési munkálatok befejezést nyertek s 
a terület rendszeres erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétetett;

d) a 65. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



47

nél annak az ‘évnek a végével, amelyben a gyámságot vagy »gondnok
ságot a gyámhatóság megszünteti;

e) a 65. §. c) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők
nél a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után, ha a megszűn
tetést akár az erdőtulajdonos kéri, akár az erdőrendészeti hatóság el
rendeli; megszűnik pedig a kérelem bejelentésének, vagy a rendelet 
kézbesítésének napját követő év végével.

f) a l65. §. a) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők
nél az államerdészeti kezelést a földmívelésügyi miniszter megszűn
tetheti a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után abban az 
esetben, ha a megszüntetést az erdőtulajdonos kéri. A tíz éven belül 
is meg kell szüntetni bármelyik év végével, ha az erdő más tulajdo
nába megy át s az új tulajdonos az alkalmazottak által is aláírt be
adványban bejelenti, hogy a szükséges és előírt személyzetet szerződ
tette.

Indokolás :

'66. §-hoz.

Nem volna indokolt az állami kezelést tisztán, tulajdonos-válto
zás miatt megszüntetni, ha azt az új tulajdonos nem kívánja; viszont 
nem volna indokolt az előző tulajdonos mulasztása miatt elrendelt 
állami kezelést tovább is fenntartani, ha az új tulajdoncs a mulasz
tást pótolja, s az állami kezelés megszüntetését kéri.

67. §•
változatlan.

68. §.

A törvény életbelépésekor már államerdészeti kezelés alatt álló 
erdők közül azokra, amelyekre az államerdészeti kezelés a 65. §. értel
mében nem kötelező, a kezelést a törvény életbelépése évének végével 
meg kell szüntetni, kivéve, ha a további kezelést a tulajdonos kéri.

A külön szerződésen alapuló államerdészeti kezeléseknél a szer
ződés rendelkezései irányadók.

Indokolás:

68. §-hoz.

A módosítás a 65. §-nál eszközölt módosításnak természetes kö
vetkezményei.

69. §.

Az államerdészeti kezelés a földmívelésügyi miniszter által meg
állapított üzemtervek végrehajtásából és az ezzel kapcsolatos erdő
gazdasági feladatok intézéséből áll.
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Az államerdészeti kezelés nem terjed ki az erdőkben szükséges 
erdőgazdasági munkáknak az elkészített tervek és megadott utasítá
sok szerint váló közvetlen végrehajtására (pl. a határjelek felállítá
sára, a faanyagok és más erdei termékek termelésére, szállítására, 
raktározására és értékesítésére, az erdősítések foganatosítására, 
stb.), továbbá az anyag és pénzkezelésre, úgyszintén az erdőőrzés köz
vetlen gyakorlására, amely feladatokat saját munkaerejükkel és sa
ját költségükön az erdő tulajdonosok kötelesek teljesíteni.

A földmívelésügyi miniszter azonban az erdőtulajdonos kérel
mére a költségek megtérítése ellenében a második bekezdés meghatá
rozása alá eső feladatok teljesítését is elrendelheti.

70. §.

Az államnak az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos feladatait 
a m. kir. erdőigazgatóságok végzik a nekik alárendelt m. kir. erdő
hivatalok közreműködésével, a törvények, a rendeletek, az üzemter
vek és az esetleg kiadott külön hatósági intézkedések rendelkezései
nek megfelelően. Ezeken a korlátokon belül a tulajdonos kívánságait 
is figyelembe venni kötelesek.

Indokolás :

69. és 70. §-okhoz.

A módosítás természetes következménye a hetedik cím teljes át
alakításának.

71. §. 
változatlan.

72. §.

A 69. §-ban felsorolt tennivalók teljesítéséhez szükséges kézi 
munkaerőt, anyagokat, szerszámokat és az ezek szállításához szüksé
ges fuvart az érdekelt erdőtulajdonos díjtalanul, a költségek megtérí
tésének igénye nélkül köteles az erdőigazgatóságok rendelkezésére 
bocsátani.

Az állami kezelés körében felmerülő összes egyéb szükségleteit 
az állam fedezi.

Indokolás :

72. §-hoz.

A rövid betoldás félreértések elkerülése céljából szükséges.

73. §.
változatlan.
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74. §.

A kezelési költség járulék egységtételét (vagyis azt az összeget, 
amelyet egy kataszteri hold erdő kezeléséért a tulajdonos fizetni tar
tozik) az állami költségvetés keretében 5 évről 5 évre törvényhatósá
gonként a törvényhozás állapítja meg.

Az olyan törvényhatóságokban, amelyekben az államerdészeti 
kezelésbe átvett erdők egymástól messze eső kataszteri tiszta jöve
delmi fokozatokba vannak sorozva, vagy állapotuk nagyon eltérő az 
erdők különböző tiszta jövedelme és jelen állapotuk figyelembevételé
vel több csoportot és csoportonkint külön-külön egységtételeket kell 
megállapítani, de a legmagasabb egységtétel a legalacsonyabb egy
ségtétel háromszorosánál nagyobb nem lehet.

A kezelési költségjárulékokat az állami költségvetésben a föld
mívelésügyi miniszter irányozza elő.

I n d o k o 1 á s :

74. !§-hoz.

A kát. tiszta jövedelem nem adja a hű képét az erdő tényleges 
jövedelmezőségének. Feltétlenül figyelembe kell- venni az erdők jelen
legi állapotát is a kezelési járulék megállapításánál.

75., 76., 77., 78., 79. §-ők 
változatlanok.

MÁSODIK CÍM.

Az erdők megosztásának szabályozása.

80. §,

Összefüggő testet alkotó erdőterületet megosztva elidegeníteni 
csak a földmívelésügyi miniszter előzetes hozzájárulásával és az 
általa megállapított tervnek megfelelően szabad.

Indokolás:

80. §-dioz:

Az engedélyhez nem kötött megosztásokat a külön beiktatott 
80. a. §. tárgyalja, ezért a második bekezdést törölni kellett.

80. a. §.

Nem tekinthető megosztásnak, ha a tulajdonos különálló, terü
letileg többi erdejével össze nem függő erdőrészleteit együtt vagy 
külön-külön értékesíti, tekintet nélkül kiterjedésükre.
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Nem tekinthető el darabolásinak, ha az erdőtulajdonos erdejéből 
100 kát. holdnál 'nagyobb területet egy lösszefüggő darabban elad, 
vagy ha a 100 kát., holdnál kisebb területet olyan szomszéd birtokos 
veszi meg, akinek erdeje a vétel folytán a 100 kai. holdat egy tag
ban meghaladja, de csak abban az esetben, ha az eladónak meg
maradó terület is megüti a 100 kát. holdat.

Nem tekinthető eldarabolásnak, ha örökösödés vagy örökösödés 
jellegű ajándékozás során valamely erdőbirtok a törvényes örökösök 
között megoszlik.

Nem tekinthető végül eldarabolásnak, ha az erdőtulajdonos erde
jének egy arészét, ha az nem is éri el a 100 kát. holdat, belsőségek 
(ház- és villatelkek, gyógyintézetek), kegyeleti helyeik céljaira vagy 
más hasonló közérdekű célokra eldarabolva i,s elidegeníti.

Indokolás :

80. a. §-hoiz :

Az 1908. évi birtokrendezési törvények (a közbirtokosságok ará
nyosításáról) a 100 kát. holdat állapították meg olyan területmini
mum gyanánt, amely mint önálló igazdasági egység a közösségből 
kiszakítható.

A második bekezdés ezt az alapelvet juttatja érvényre. Biztosítja 
azonban egyúttal az állam, mint elővásárló részére (84. §.) a lehető
ségét annak, hogy a megszerzendő területrészt 100 kát. holdra ki
egészítse.

Azi1 első és harmadik bekezdés a különálló erdőrészletek eladását, 
valamint a törvényes örökösök között létrejövő oisztályegyezség 
végrehajtását mentesítik a hatósági jóváhagyás alól.

Az első már magában véve nem esik a megosztás fogalma alá, 
a második pedig annyira integrális része a tulajdon felett való ren
delkezésnek, hogy ezeket korlátozni egyáltalán nem lehet.

Végül a negyedik bekezdés a községek, városok és egyéb lakott 
helyek fejlődését s közérdekű építkezések foganatosítását kívánja 
megkönnyíteni.

Önként értetődik, hogy a művelésiág változtatáshoz az engedélyt 
az előző rendelkezések értelmében ki kell kérnil s csupán az elidegení
tés nem igényel jóváhagyást.

Nagyobb aggodalomra a közérdek szempontjából már csak azért 
sincsen ok, mert a Csonkaország területének túlnyomó nagy részén 
100 kát. holdnál kisebb területeken is lehet, ha nem is szigorúan 
tartamos, de rendszeres és célszerű erdőgazdaságot űzni.

81. §.

Az eldarabolás engedélyezését az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
útján előterjesztendő kérvényben kell a földmívelésügyi minisztertől 
kérelmezni.
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A kérvényhez mellékelni kell az el-darabolni szándékolt egész 
erdőterület kataszteri birtokívének és telekkönyvi betétjének vagy 
telek jegyzőkönyvének másolatát, az erdőgazdasági íüzemtervet, vagy 
ha ez nincs az elidegenítésre szánt minden egyes területrészre nézve, 
valamint az erdőtestből esetleg visszamaradó területrészre nézve is a 
kiterjedést, a fekvést, valamint a talaj- és faállomány leírását, to
vábbá két példányban az erdőnek a tervezett él-darabolást feltüntető 
pontos térképét, végül az adásvételi szerződéseket.

Ha a lehasítani tervezett részletek az összefüggő 100 kát. holdat 
el nem érik, köteles a kérelmező megjelölni azt az árat, amennyiért 
az azoknak összefüggő, esetleg több külön álló 100 kát. holdas tagra 
leendő kiegészítéséhez szükséges területet, amennyiben pedig az 
ilyenformán részére megmaradó terület nem érné el a 100 kát. hol
dat, azt az árat is, amennyiért az egész erdőt az államnak átengedni 
hajlandó.

Eladással nem kapcsolatos él-darabolás esetén meg kell jelölni 
ezeken felül azokat az árakat is, amiért az egyes 100 kát. holdnál 
kisebb területre jogosultak illetőségüket az államnak átengedni haj
landók.

Indokolás :

81. §-hoz:

Mivel az erdőigazgatóság a javasolt módosítás szerint inkább 
csak adminisztratív teendőket lesz hivatva végezni, célszerűbbnek 
látszott az elsőfokú véleményezést az erdőrendészeti hatóság hatás
körébe utalni annál is inkább, mert a minden törvényhatóság terüle
tén megalakítandó elsőfokú erdőrendészeti hatóság útján az eljárás 
gyorsabban lesz lebonyolítható.

A §. végén betoldott új bekezdést az elővásárlási jog gyakorlásá
nak, valamint a 100 kát. holdnál kisebb tagok kiegészítésének lehe- 
tővététele indokolja.

82. §.

Erdőeldarabolás esetén a területrészeket úgy kell kihasítani, 
hogy mindenik területrész határát lehetőség szerint utak, nyiladé
kok, töltések vagy természetes vonalak alkossák, továbbá, hogy le
hetőleg minden egyes területrészből szekérrel járható úton az erdei 
terméket a szomszéd területek igénybevétele nélkül el lehessen szál
lítani.

Indokolás :

82. §-hoz.

A 100 kát. holdas területhatár beiktatása következtében az első 
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bekezdés utolsó mondatát és az (egész második bekezdést törölni kel
lett annál is inkább, mert az első bekezdés mondata ebbe a magán
jogba mélyen benyúló kérdésben igen sokféle magyarázatra adott 
volna lehetőséget.

83. §.

Az erdőeldarabolás engedélyezéséért benyújtott kérvényt a kir. 
erdőfelügyelő helyszíni megvizsgálás után véleményének nyilvání
tásával 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti (hatósághoz továb
bítja ; az elsőfokú erdőrendészeti hatóság pedig az iratokat a hozzá- 
érkezéstől számított 30 nap alatt saját javaslatával a földmívelés
ügyi miniszterhez terjeszti fel és javaslatát a kérvényezővel is közli, 
akinek jogában van a közléstől számított 15 nap alatt a földmívelés
ügyi miniszterhez a javaslatra vonatkozóan észrevételeket tenni.

Indokolás :

83. §-hoz.

A változtatást a hatáskör módosítása és a gyorsabb elintézés 
lehetővététele indokolja.

84. <§.

Az erdőfeldarabolás engedélyezésért előterjesztett kérelem 
ügyében a földmívelésügyi miniszter az országos »erdőgazdasági ér
dekek és a fennforgó méltányos magánérdekek szem előtt tartásával 
a kérvény hozzáérkezésétől számított 30 nap alatt végérvényesen 
határoz. -------

Amennyiben az eldarabolási terv nem ifelei meg a 82. §-ban 
körülírt követelményeknek, a F. ,M. a terv megfelelő módosítását 
rendelheti el. A földmívelésügyi minisztert az eldarabolás folytán 
egy-egy iegyénnek juttatandó 100 kát. holdnál kisebb részekre, vala
mint az ezeknek összefüggő 100 kát. holdas tagokra leendő kiegészí
téséhez szükséges területekre, ha pedig a birtokosnak ilyenformán 
visszamaradó rész a 100 lkat, holdat el nem érné, az egész erdőre 
elővételijog illeti meg a szerződésben j foglalt, illetőleg felaján
lott vételáron. Ha ia F. M. a kérelem beérkezésétől számított 30 na
pon belül sem az él-darabolási terv módosítása iránt nem intézkedik, 
sem az elővételijoggal nem él, az engedélyt megadottnak kell 
tekinteni.

Elővétel 'esetén a fizetési feltételek iaz adásvételi szerződésben' 
foglalt feltételeknél kedvezőtlenebbek nem lehetnek, a felajánlott 
részek vételárát pedig az elővétel gyakorlásától számított 30 napon 
belül kell kifizetni.

\ Egyéb tekintetben az elővételt a kisajátítással kell egyenlőnek 
tekinteni s ia kisajátításra érvényes jogszabályok az elővédre is 
irányadók.
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I Az eldarabolás megengedése esetén a (földmívelésügyi miniszter 
az eldarabolást 'feltüntető térképek és az eldarabolási tervnek mind
két (példányát hozzájárulási záradékkal látja el s azok egyik példá
nyát a félnek, másik példányát pedig az ellenőrzés gyakorolhatása 
végett az I. fokú erdőrendészeti hatóságnak adja ki.

Indokolás :

84. j§-hoz.

E § megszövegezésénél a bizottság abból a feltevésből indult ki, 
hogy a birtokos erdejét, vagy annak egy részét csak abban az esetben 
fogja elidegeníteni, ha a befolyó vételárra rá van szorulva, vagy az 
ingatlanért Igen előnyös vételárat érhet el.

Mivel a korlátozás (egyedüli célja az, hogy az erdőt célszerű 
gazdálkodásra nem alkalmas igen apró részletekre széttagolni a 
magántulajdon fogalmának tiszteletbentartásából következik, hogy 
az állami beavatkozás csak erre irányulhat ,s nem lehet olyan, ami a 
birtokos anyagi érdekeivel ellentétben állana, vagy az erdők forgal
mi értékét csökkentené.

Biztosítani kell itehát az erdőbirtokos részére feltétlenül azt a 
vételárat, amelyet erdeiért más úton elérhetne, ezt pedig csak az 
elővételi jog révén lehet.

Másrészről az állam részére is biztosítani kellett annak a lehe
tőségét, hogy az eladásra (kerülő kisebb részleteket 100 kát. holdra 
ki tudja egészíteni, illetőleg meg tudja akadályozni annál kisebb gaz
dasági egységek képződését, mert hiszen az egész beavatkozásnak 
tulajdonképpen ez a főcélja.

A megosztáshoz köthető feltételek a határok célszerű megvá
lasztásán és az egyes részletekhez való hozzájutás biztosításán túl 
nem terjedhetnek.

85. §.

Az erdőeldarabolás megengedése esetén az egyes területrésze
ket az engedélyezett eldarabolási tervnek megfelelően a ' kir. erdő
felügyelő ellenőrzése mellett a természetben állandó határjelekkel ki 
kell jelölni.

Az egyes területrészeket csak 'ennek megtörténte után szabad bir
tokba adni.

Indokolás :

85. §-hoz.

Az első bekezdés módosítását a hatáskörváltozás teszi szüksé
gessé. A második bekezdést azért kellett módosítani, mert hiszen az 
elidegenítés a szerződések hatósági jóváhagyásával már tényleg 
megtörtént.
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86. §• 
Változatlan.

87. §.
A 80—86. §§-ok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell 

akkor is, Iha az erdőnek eldarabolva, részletekben való elidegenítése, 
csere, ajándékozás, árverés vagy csődben való értékesítése útján 
történik.

Úrbéri elkülönítés, tagosítás, vagy arányosítás során erdőnek a 
bírósági eljárás következtében szükséges és a fennálló törvények 
által különben megengedett eldarabolásához a földmívelésügyi mi
niszter engedélyét nem kell megszerezni, de a bíróságnak a kir. 
erdőfelügyelő meghallgatásával (hivatalból kell ügyelni, arra, hogy 
az ^darabolásnál a 82. §-ban, az 1871. évi Lili. t.-c. 32. §-ában, az 
1908. VII. törvénycikk í25. §-ának utolsóelőtti bekezdésében és az 
1908. évi XXXIX. törvénycikk 1. §-ának utolsóelőtti bekezdésében 
foglalt rendelkezések megfelelően alkalmaztassanak.

A kir. erdőfelügyelőt az első és második bekezdésben említett 
esetekben az eldarabolást érintő minden kérdésben felebbviteli jog 
illeti meg.

Indokolás:

87. §-hoz.

Mivel a hagyaték megosztását az új 80. a) § a hatósági jóvá
hagyás alól kivonja az első bekezdés erre vonatkozó részét törölni 
kellett.

88. §.
Kimarad.

Indokolás :

88. §-hoiz.

Mivel a magánjogba való Ilyen erős beavatkozás csakis a köz
érdekkel indokolható meg, a felmerülő költségeket is csak a köz vi
selheti. Ezért a 88. §-t törölni kellett.

89. §.

A hatóságok, községi elöljáróságok és hatósági közegek kötele
sek a tudomásukra jutott erdőfeldarabolásokról a kir. erdőfelügye
lőt azonnal értesíteni.

Indokolás:

89. §-hoz.

A módosítást a hatáskörváltozás indokolja.
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90. §.
Változatlan.

91. §.
Kimarad.

Indokolás:
91. §-hoz.

Teljesen szokatlan a 91. §-nak erre az esetre elzárást kimondó 
rendelkezése.

A megosztás bekebelezése hatósági engedély nélkül amúgy sem 
lévén foganatosítható, teljesen elegendőnek kell tartanunk, ha 
ezeknek a rendelkezéseknek a megszegését a törvény erdőrendészeti 
áthágásnak minősíti és pénzbüntetéssel torolja meg. Ezért a §-t 
teljes egészében törölni kellett.

HARMADIK CÍM.

Az erdei termékek szállításáról.

I. Fejezet.

Szállítás szárazon.

92. §.

Ha valamely erdőből az erdei terméket egyáltalában '.nem, vagy 
a szállítandó erdei termék értékéhez viszonyítva csak aránytalanul 
nagy költséggel lehetne elszállítani, — az erdei termék tulajdonosa azt 
az erdőrendészeti hatóság engedélyével nyilvános közlekedésre nem 
szolgáló területen is átszállíthatja, — szükség esetén mások magán
útjait is igénybeveheti, vagy megfelelő magánút hiányában mások 
földterületein át új utat, esetleg erdei vasutat, vagy másféle szállító 
berendezést is építhet és használhat, valamint az erdei termékek és 
az építési anyagok rakásolására és feldolgozására szükséges földterü
leteket is igénybeveheti. Az igénybevett magánút és földterület 
használatáért, valamint az okozott károkért és költségekért az enge
délyes a földtulajdonosnak teljes kártalanítással tartozik.

Indokolás :

92. §-hoz.

Az első mondat néhány sorát, mint feleslegeset, törölni kellett.

93., 94. §-ok 
változatlanok.
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Első és második bekezdés változatlan.
Az észrevételek beadására kitűzött határidő letelte után az első

fokú erdőrendészeti hatóság meghallgatja a kir. erdőfelügyelőt, szük
ség esetén az államépítészeti hivatalt, a kultúrmérnöki hivatalt és a 
gazdasági felügyelőséget is. Ha az engedélyt több törvényhatóság 
területére kitérj edőleg kérik, a kérelem tárgyalására annak a tör
vényhatóságnak elsőfokú erdőrendészeti hatósága illetékes, amelyhez 
a kérelem benyujtatott. Tartozik azonban a szomszéd érdekelt tör
vényhatóság elsőfokú erdőrendészeti hatóságának véleményét kikérni 
és helyszíni szemle esetén a tárgyalásra is meghívni.

A helyszíni bejárás vezetésére az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
egyik tagját avagy a törvényhatóság valamelyik tisztviselőjét küldi ki.

A helyszíni bejárásra az összes érdekelteket, valamint az ugyan
azon területen átszállításra már korábban jogot nyert engedélyeseket, 
a kir. erdőfelügyelőt és a harmadik bekezdésben megnevezett hiva
talok közül azokat is meg kell hívni, amelyeknek jelenlétére feltétlenül 
szüksége van. A bejárásnál résztvevők észrevételeit a tárgyalási jegy
zőkönyvbe kell foglalni.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a tett észrevételek gondos 
megvizsgálása után a kérelem ügyében soronkívül határoz és hatá
rozatát közli az összes érdekelt felekkel és hivatalokkal.

Az engedélyezésnél szigorúan ügyelni kell arra, hogy az átszállí
tás csak elkerülhetetlen szükség esetén'engedélyeztessék, hogy az 
idegen utak és földterületek igénybevétele a nélkülözhetetlen mér
téken túl ne terjedjen s hogy az .igénybevétellel érintett .földtulajdono
sok jogos kívánságai az engedély-feltételek megállapításánál figye
lembe vétessenek. Ezeknek a figyelembevételével és a törvény által 
megszabott keretekben jogában áll az erdőrendészeti hatóságnak 
mindazokat a rendelkezéseket megtenni, amelyeket az átszállítás aka
dálytalan lebonyolítása érdekében szükségesnek tart.

I n d o k o Iá s.

95. §-hoz.

A hetedik cím módosításának megfelelőéin az erdőigazgatóság 
helyett mindenütt az erdőfelügyelőt kellett beállítani s gondoskodni 
kellett arról az eseről is, ha a kiszállítás vonala több törvényhatóság 
területét érinti. Az utolsó bekezdésben csupán a lehetőleg szót törölte 
a bizotság, mivel a jogos kívánságok feltétlenül figyelembe veendők.

96. §.

Az 1—3. pontok változatlanok.
4. Az igénybevehető, vagy építendő utakat, más szállító beren

dezéseket; igénybevételük, építésük és használásuk módját és fel
tételeit ;
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5—7. pont változatlan.
8. Az engedélyesnek és a földtulajdonosoknak egyéb jogait és 

kötelességeit egymással szemben, végül
9. az átszállítás megszűntekor követendő eljárást (104. §j.

Indokolás.

96. §-hoz.

A negyedik pontba (be kellett szúrni a más szállító berendezé
seket s ugyancsak az engedélyezési eljárás keretébe kellett utalni az 
átszállítás megszűnésekor követendő eljárás megállapítását.

97, 98, 99. §-ok. 
Változatlanok.

100. §.

Az igény bevehető utat az ^engedélyes csak annyiban használhatja, 
amennyiben azzal a tulajdonos, vagy az út használatára korábban 
jogot szerzett személy úthasználatát nem akadályozza. Az út tulaj
donosa azonban az átszállítási engedély tartama alatt az engedélyes 
által igénybevehető útra használási jogot újabb személyeknek csali 
a már átszállításra jogosultak sérleme nélkül adhat.

Az engedélyes által mások födjén át épített út vagy más szállító 
berendezés használatára elsősorban az engedélyes jogosult, de az en
gedélyes hátránya nélkül használhatja azt a földtulajdonos, vagy a 
föld használatára jogosított is, ha a fenntartási költségekhez a hasz
nálat arányában hozzájárul. A hozzájárulás mérvét az erdőrendészeti 
hatóság szabja meg.

Harmadik bekezdés változatlan.

Indokolás.

100. §-hoz.

Az eszközölt beszúrások egyrészről a szerzett jogok védelmét, 
másrészről azt célozzák, hogy a létesített új szállító berendezést a 
földtulajdonos is használhassa.

101. §.

Ha az engedélyes által igénybevett út mentén, vagy közelében az 
igénybevett út vagy földterület tulajdonosának vagy használójának 
a szállított erdei termékekhez hasonló erdei termékei vannak felhal
mozva, az engedélyes köteles alkalmazottait minden egyes szállít
mányra nézve igazolvánnyal ellátni, szállítandó anyagait megfelelően 
megjelölni, az igénybevett út vagy födterület tulajdonosának vagy 
használójának pedig jogában áll az átszállítást ellenőriztetni és visz- 
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szaélések esetén a visszaélések megszüntetéséről őrök alkalmazásával, 
vagy más alkalmas módon is gondoskodni.

Második bekezdés változatlan.

Indokolás.* -

101. §-hoz.

A szállítandó anyagok megfelelő megjelölése az ellenőrzés lehe
tőségének elengedheteten kelléke.

102. §.
Változatlan.

103. §.

Első bekezdés, valamint 1. a), b) és c) pontok változatlanok.
2. Az út igénybevétele esetén:
a) annak az összegnek a megtérítését, amely i'az út tényleg 

igénybevett részére eső beruházási költségek évi törlesztési hánya
dából az igénybevétel arányában az engedélyesre esik;

b) amennyiben az utat a 99. §. rendelkezéseitől eltérőleg maga 
kívánja fenntartani: a fenntartási költségekből az i génybevételi el ará
nyos rész viselését;

c) slz igénybevétellel okozott károk és költségek megtérítését.
3. pont változatlan.

Indokolás:

103. §-hoz:

Már használatban lévő út igénybevétele esetén nem lehet az út 
tulajdonosát arra kényszeríteni, hogy a fenntartást idegen kézbe 
adja, viszont ily esetben az átszállításra jogosultat kell kötelezni 
arra, hogy a fenntartási kétségeknek a szállításnál arányos részét 
viselje.

104. §.
Változatlan.

105. §.

Változatlan, csupán az első bekezdésben 103. §. 2. b. helyett 
103. §. 2. c.-t kel] tenni.

106., 107., 108., 109. §-ok.
Változatlanok.

110. §.

Ez a törvény az 1907. III. t.-c. 8. §-át akként módosítja, hogy 
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erdőgazdasági célokra szolgáló iparvágányokra, sodronypályákra 
szükséges ingatlanokra a kisajátítási jog kizárólag csakis nagyobb 
kiterjedésű erdő tulajdonosának adható meg abban az esetben, ha 
igazolja, hogy erdejében a kérdéses szállítási vonalra utalt fameny- 
nyiség termelése tartamosán biztosítva van.

Indokolás:

110. §-hoz.

Nem volna gyakorlati értéke annak, ha időlegesen szállító fa
vásárlók részére is biztosítanók a kisajátítási jogot, mert könnyen 
előfordulhatna az az eset, hogy más szállítási vonal hijján a vételi 
szerződés lejártával az erdőbirtokos teljesen ki volna szolgáltatva a 
régi favásárlónak, vagy pedig kénytelen volna újból költséges kisa
játítási eljárás útján a szállításhoz szükséges területet attól meg
szerezni.

111. §.
Változatlan.

112. §.

Egyházi, vallási, közoktatási, tudományos vagy kegyeletes cé
lokra szolgáló ingatlanokat ha azok nem erdők, vagy mezőgazdasági 
területek, továbbá belsőségeket, kerteket, parkokat, szőlőket, gyü
mölcsösöket az átszállítás érdekében igénybe venni, vagy azokra ki
sajátítási jogot engedélyezni nem szabad.

Indokolás.

112. §.

A kisajátítás alól célszerű kivonni a belsőségeket, kerteket, par
kokat, szőlőket, gyümölcsösöket is, mivel ezeknek a rendszerint kisebb 
terjedelmű, de annál értékesebb ingatlanoknak az összefüggését alig 
néhány öles terület kisajátítása is igen kártékonyán szakíthatja meg.

Fennmarad még ezekre a területekre mindig a bérlet lehetősége, 
ami annál kevésbé adhat nagyobb aggodalmakra okot, mert legtöbb
nyíre apró területrészek igény bévé teléről van szó.

113. §.
Változatlan.

II. Fejezet.

Szállítás vízen.

114., 115. §-ok.
Változatlanok.
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H6. §• -

A „Vízi közlekedés” szó helyett „vízen át való közlekedés”-t kell 
tenni, egyébként változatlan.

117. §.
A harmadik bekezdésből az „és költségvetését” szavakat törölni 

kell, egyébként változatlan.

Indokolás :

117. §-hoz,

A harmadik bekezdésből törölni kellett a költségvetést, mivel a 
vízépítményeknél, különösen ha azok nagyobbméretüek, a tényleges 
építési költség igen gyakran nagymértékben eltér a költségvetési elő
irányzattól.

Már pedig az esetlege® hozzájárulások megállapításánál nem az 
előirányzatot, de a tényleges készkiadást kell alapul venni.

118. §.
Változatlan.

119. §.

Szállítási engedélyt csak személyre szólóan az engedélyes iga
zoltan jogos tulajdonát képező faanyag szállítására és csak megha
tározott mennyiségre, továbbá csak a mennyiséggel és a szükséges 
beruházások költségeivel arányban álló időre, de legfeljebb 50 évre 
szabad adni.

A szállítási engedélyt csak abban az esetben lehet a vásárlóra át
ruházni, ha az engedményes a leszállítandó faanyagot akár a talajjal 
együtt, akár anélkül el idegenítette.

Indokolás :

119. §-hoz.

Az állandó gazdaságra berendezett nagyobb erdőbirtokok érde
keinek védelme céljából kellett a 20 évet a régi törvényben is meg
állapított 50 évre felemelni.

A szállítási engedély átruházását az erdő vagy a faanyag eladása 
esetére feltétlenül szükséges biztosítani, mert hiszen a vásárló a bir
tok, vagy a fakészlet megvásárlásakor a szállítási engedélyt és az 
ebből folyó lehetőséget feltétlenül értékeli.

Egyébként is az engedély bizonyos terület mennyiségileg is 
megállapított fatermésére szól, semmi értelme nem volna tehát an
nak, hogy bármilyen okból beálló tulajdonosváltozás esetén a jog
utódot megfosszuk a jogelődje által már régebben folytatott gyakor
latból származó elsőbbség előnyeitől.
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120., 121., 122. §-ok.

Változatlan.

123. §.

Első és harmadik bekezdés változatlan.
Második bekezdés új szövege:
Egyházi, vallási, közoktatási, tudományos vagy kegyeletes cé

lokra szolgáló ingatlanokat, ha azok nem erdők, vagy mezőgazdasági 
területek, továbbá belsőségeket, kerteket, parkokat, szőlőket, gyümöl
csösöket kisajátítani nem szabad.

Ind ok olás :

123. §-hoz.

A kisajátítás alól kiveendő ingatlanokat célszerűnek látszik épp
úgy kibővíteni, amnt ez a szárazon való szállításnál történt.

124. §.

Olyan vízre, amelyen a faúsztatást vagy tutajozást már gyako
rolják, vagy amelyekre ilyen engedélyt már adtak ki, az erdőrendé
szeti hatóság csak a ^következő famennyiségekre adhat a már jogo
sult engedményesek meghallgatásával újabb engedélyt:

1. ha a víz a már kiadott engedélyekben foglalt famennyiségen 
felül még több fa leszállítására is alkalmas,

a) az érvényes engedélyekkel még le nem foglalt famennyiségre,
b) ha a folyamodó kimutatja, hogy a régebbi engedményesek 

valamelyike a kérelem beadását megelőző 5 naptári év alatt egy 
ízben sem szállította le teljesen a részére engedélyezett mennyiséget: 
az a) pontban említett mennyiségen felül arra a mennyiségre, amely a 
legnagyobb évi szállítás és az engedélyezett mennyiség között különb
ség gyanánt mutatkozik,

2. ha pedig a víz a már kiadott engedélyekben foglalt fameny- 
nyiségen felül több fa leszállítására nem alkalmas, csak az egy vagy 
több engedményes terhére az 1. b) pont értelmében megállapítható 
különbségek erejéig.

Indokolás :

124. §-hoz.

A bizottság célszerűnek találta a régi erdőtörvény 188. §-ában 
megállapított és a gyakorlatban is jól bevált feltételeket fenntartani 
az olyan vízi útvonalakra, amelyekre vonatkozólag már régebben ki
adott szállítási engedélyek vannak érvényben.

A bármely engedményes által az engedélyezett mennyiségből 5 
éven át igénybe vett résznek a felszabadítását azért is szükséges 
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kimondani, nehogy túlzott mennyiségekre vonatkoztatott engedélyek 
kérésével az egyes víziutak teljes szállítóképességét egyesek lefoglal
ják anélkül, hogy ezt a mennyiséget csak egyszer is tényleg leszál
lítanák. Ez esetben (ugyanis más ugyanarra a -víziútra utalt érdekel
teket fosztanánk meg teljesen alaptalanul a víziszállítás lehetőségétől.

125. §.

Ha ugyanarra a vízre többen kapnak tutajozási vagy úsztatási 
engedélyt, vagy esetleg mind a kettőt az erdőrendészeti hatóság álla
pítja meg a szállítás sorrendjét és* azokat a szabályokat, melyek sze
rint a tutajozást és fausztatást gyakorolni kell.

Az erdőrendészeti hatóság szükség esetén külön tutajozási idő
szakot is jelölhet ki, az; usztatásra pedig minden engedélyesnek külön 
úsztatási időt kell kiszabni, amelyen belül az usztatást kártérítés kö
telezettsége mellett befejezni köteles.

Az úsztatási idő kiszabásánál a korábbi jogélvezőt, az usztatást 
még nem gyakorlók közül pedig azt illeti elsőbbség, aki az engedélyt 
korábban kérte; egy napon beadott kérelmek benyújtói közül pedig 
azt, aki az engedély megadása esetéiben nagyobb értékű faanyagot 
szállíthat.

I n d o k o li á s :

125.|  §-hoz.

A közös usztatást kötelezően elrendelni lehetetlenség.
Méretbelileg egymástól jelentékenyen eltérő faválasztékokat 

együtt úsztatni, nem lehet, mert a nagyobb méretű nehéz választékok 
a könnyű anyagot a partra és a zátonyokra kiverik.

Viszont usztatásnál a vízbe dobott anyagot lehetetlen úgy meg
jelölni, hogy azt a kifogás után tulajdonosok szerint el lehessen kü
löníteni, így pedig nemcsak az anyag szétosztása, de az úsztatási 
apadék megállapítása iis csak örökös, úgyszólván kiegyenlíthetetlea 
torzsalkodásra vezetne.

Ezt a megoldást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az 
alkalmazás módjára nézve az engedményesek békésen megállapodnak.

126., 127. §-ok.
Változatlanok.

128. §.

Ha valamely vizen viziművek segélyével' többen gyakorolják a 
tutajozást, vagy a faúsztatást, vagy mind a kettőt, a víz száll/ítóere- 
jének fokozására és szabályozására szolgáló víziműveket állandóan 
az a jogélvező köteles fenntartani, aki a víziműveket létesítette, vagy 
akit erre az erdőrendészeti hatóság kötelezett.
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A gyűjtött víz használata tekintetében tutajozási és faúsztatási 
időszakonként mindig az a jogélvező van jogosítva az érdekeltek kö
zös megegyezésével^ ilyennek hiányában pedig az erdő-rendészeti ha
tóság által megállapított szabályok szerint rendelkezni, aki a tutajo
zást vagy a faúsztatást éppen gyakorolja.

Közös tutajozás vagy faúsztatás esetén a.z előző bekezdésben 
említett jogokat az érdekeltek közös megegyezésével kijelölt személy 
gyakorolja. ;

Ha az érdekeltek megegyezni nem tudnak, az erdőrendészeti ha
tóság jelöli ki azt, akit az intézkedés joga megillet s állapítja meg az 
eljárási szabályokat is.

Indokolás :

128. §-hoz.
A víziművek kezelését, mivel itt legtöbbnyire nagyértékü és 

gondos fenntartást igénylő építményekről van szó, nem lehet a tulaj
donostól elvonni, viszont a dolog természetéből folyik, hogy a gyűj
tött víz felett való rendelkezést annak a részére kell mindig biztosí
tani, aki az úsztatást vagy tutajozást éppen gyakorolja.

A víz kibocsátásának idejét, a szükséges mesterséges duzzasztás 
magasságát ugyanis a távolságokon kívül az időjárás, a faanyag mi
nősége és sok más olyan körülmény is befolyásolja, amelyeket csak 
az tud megfelelően elbírálni, aki a szállítást éppen gyakorolja. Ezért 
az erre vonatkozó rendelkezési jogot feltétlenül az ő részére kell 
biztosítani.

129. §.
Első, második, harmadik és negyedik bekezdés változatlan.
Ha az engedélyes az engedélyben meghatározott fatömeg tulaj

donjogát még a szállítás megkezdése előtt, vagy a szállítás tartama 
alatt másra ruházza át, a szállításért mindaddig a vásárlóval egye
temlegesen felelős, amíg a vásárló új engedélyt nem kapott, vagy az 
engedélyt a hatóság át nem ruházta. (119. §.)

Ötödik és hatodik bekezdés, törölve.

Indokolás :

129. §-hoz.
A 4.-ik pont és az utolsó bekezdés rendelkezései' ellentétben álla

nak a 119. és 124. §.-oknál' eszközölt módosításokkal. Mivel azonban 
a múltban az átruházásokat elég gyakran nem jelentették be, az át
ruházó felelősségét meg kellett itt állapítani már csak azért is, hogy 
a hatóság a vásárló felelősségét előre kimondhassa és őt a bizto
síték letételére kötelezhesse.

130.. 131., 132., (133., 134., 135., 136., 137., 138., 139. §-ok. 
Változatlanok.
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NEGYEDIK CÍM.

Közérdekű erdőtelepítések.

I. Fejezet.

Kötelező erdő telepítések.

140. §.

Első bekezdés változatlan.
bj mindazokon a földterületeken, amelyeken a megtelepítendő 

erdő vízmosások megkötésére, futóhomok felfogására, kő- vagy föld
omlások; földcsuszamlások, kőgörgetegek megakadályozására az alan
tabb fekvő, vagy a szomszédos földterületeknek, ^ipartelepeknek, épü
leteknek, utaknak, vasutaknak, egyéb közhasználatú műveknek, 
vagy műtárgyaknak megvédésére, vízmedrek partjainak biztosítá
sára, vagy védtöltéseknek a hullámverés és jégzajlás károsításáról 
való megvédésére szükséges, végül

c) minden olyan területen; amelyen erdő létesítése a helyesebb 
erdőelosztás vagy a köz szempontjából szükséges.

Mindezeken a területeken az erdőtelepítéssel egyidejűleg, eset
leg azt megelőzően a talaj megkötésére és a káros vizek elvezetésére 
netán szükséges műszaki munkálatokat is teljesíteni kell.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás:

140. §-hoz.

A b) pontban eszközölt beszúrás néhány fontosabb közhaszná
latú műnek külön megnevezését célozza, míg a c) pont új szövege
zése tágabb lehetőségeket kíván biztosítani a kormányzat részére 
abban az irányiban!, hogy ahol ezt valamely fontos közérdek szüksé
gessé teszi, az erdőtelepítést hivatalból eT lehessen rendelni.

141.
Változatlan.

142. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken foganatosítandó 
erdősítési és a föld tulajdonosa által önként választott mezőgazda
sági helyreállítási munkálatokat a tulajdonos tartozik teljesíteni. 
Műszaki és talajkötési munkálatokra, valamint talajkötési müvek lé
tesítésére azonban nem kötelezhető, de az állam által létesített ilyen 
művek gondozása és fenntartása szintén a föld tulajdonosát terheli.

Ha a tulajdonos az elrendelt erdőtelepítési munkálatokat nem 
teljesíti, a gondozást, fenntartást elmulasztja, azokat az ő költsé
gére az állam végezteti.
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Azoknak az állandó rendeltetésű és költségesebb műszaki beren
dezéseknek nemcsak építési, hanem fenntartási költségeit is az állam 
viseli, amelyeket nagyobb görgetegek és földtömegek felfogása, 
vagy nagyobb vízmosások megkötése, vagy általában a vizek lefolyá
sának szabályozása céljából kell létesíteni.

Indokolás:

142. §-hoz.
A §. új szövegezése a felmerülő műszaki munkálatok és talaj- 

kötési munkák létesítését az államra kívánja hárítani s csupán a ki
sebb jelentőségű ilyen munkálatok fenntartásával kívánja a tulajdo
nost terhelni. Az állam hozzájárulásának ez a valamivel nagyobb 
mértéke már csak azért is indokolt, mert különösen az ilyen műszaki 
munkák majdnem kivétel nélkül csak a szomszédos, vagy lejebb 
fekvő területek, illetőleg műtárgyak védelmét szolgálják.

143. §.
Változatlan.

144. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területen teljesítendő műszaki mun
kálatokhoz és a védelmet igénylő területrészek bekerítéséhez szüksé
ges nyersanyagokat (fát, karót, rozsét, tövist, meszet, követ, kavi
csot, homokot stb.) a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek kö
zelében fekvő földrészletek tulajdonosai erdejükből, legelőjükből, 
egyéb földjeikből, vagy bányáikból, ha ott saját szükségletüket meg
haladó mennyiségben rendelkezésre állanak, rendes forgalmi áron 
átengedni kötelesek. Megengedni kötelesek azt is, hogy az érdekeltek 
a fent említett célra szolgáló anyagokat, eszközöket, szereket stb. az 
ő területükön át szállítsák a munkahelyre, vagy az ő területükön rak
ják le és készítsék elő felhasználásra.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás:

144. §-hoz.
Senkit nem l*ehet kötelezni arra, hogy azt, amire saját magának 

szüksége van, ilyen célokra átadni köteles legyen, ezért a szövegbe 
fel kellett venni, hogy a kötelezettség csak a birtokos saját szükség
letét meghaladó menyiségű anyagokra terjedhet ki.

145. §.
Azt, hogy kártalanításnak van-e helye, továbbá a kártalanítás 

összegét és módozatait békés megállapodás híjján az erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg.
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A kártalanítás összegét az állam fizeti.
Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás :

145. §-hoz.

Az első bekezdésbe fel kellett venni a' békés megállapodás lehe
tőségét, míg a második bekezdést a 142. §. új szövegének megfele
lően kellett módosítani.

146.

Az elrendelt erdősítési munkálatokat az állam a földmívelés
ügyi miniszteri tárca költségvetésének terhére a következő kedvez
ményekkel mozdítja elő:

1. 2. 3. pontok változatlanok.
4. a tulajdonos kérelmére előlegezi a teljesítendő erdősítési 

munkálatok költségeit is;
5. az előlegezett költségek visszafizetésére esetleg időhaladékot 

ad, sőt a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő tulajdonosokat az előle
gezett összegek visszatérítésének kötelezettsége alól megokolt eset
ben részben vagy egészben felmenti.

Utolsó bekezdés változatlan.

In d o k o 1 á s :

146. §-hoz.

Az első bekezdésből a műszaki munkálatokat a 142. §. értelmé
ben törölni kellett, hasonlóképen törölni kellett a „megokolt esetek
ben” kitételt is, mert az ityen közérdekű munkálatoknak a megjelölt 
kedvezményekkel való támogatása minden esetben indokolt.

A 4. pontból törölni kellett a 143. és 144. §.-okban említett kár
talanításra és költségekre való utalást, mivel ezeket a módosított 
tervezet szerint minden esetben az állam köteles fedezni.

146. a) §.

Az 1924. évi VII. t. c. 8. §-a alapján 10 évi legeltetésre, kény- 
szerfcérletre adott területeken a bérlet lejártakor szükségesnek mu
tatkozó erdősítési vagy egyéb helyreállítási munkákat az állam saját 
költségén köteles teljesíteni.

Indokolás :

146. a) §-hoz.

Több helyütt megtörtént, hogy az 0. F. B. egyes magánbirto
kosok erdejéből nagyobb területeket jelölt ki szomszédos községek 
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legelőszükségletének kielégítése céljából 10 éves legeltetési kényszer
bérletre.

Ilyen területek a legeltetési bérlet !le jártával1 igen könnyen ke
rülhetnek a közérdekből befásítandó területek közé.

Mivel a kijelölés a birtokos akaratán kívül hivatalból történt s 
a területek esetleges elkopárosodását, vagy megrongálását nem a tu
lajdonos ténykedése idézte elő, önként érthető, ihogy az itt felmerülő 
összes munkálatok költségeit az államnak kell viselnie, amely a bir
tokost a bérletre kényszerítette.

147. §.

Az elrendelt munkálatokat saját határában a község is előmoz
dítani köteles a következő szolgáltatásokkal:

1. a 144. §-ban felsorolt anyagokat a község erdejéből, lege
lőjéről, egyéb földjeiről vagy bányáiból •— ha ott rendelkezésre ál
lanak, — díjtalanul szolgáltatja ki, amennyiben a birtokosnak a kö
zéiben .saját területén ilyen anyag nem áll rendelkezésére;

2., 3., 4. pontok vátozatlanok.

Indokolás :

147. §-hoz.

Az 1. pont értelmében teljesítendő szolgáltatásokra a községet 
csak abban az esetben lehet joggal kötelezni, ha az illető anyagok a 
birtokos saját területén egyáltalán nem, vagy esetleg nem elegendő 
mennyiségben, vagy olyan nagy távolságban fordulnak elő, hogy 
azoknak a helyszínére való szállítása a munkálatokat aránytalanul 
megdrágítaná.

148. ,§.

A változatlan szöveghez a következő pótlás jön:
,,Ha az erdőtelepítés költségei a tulajdonos vagyoni viszonyai

val nincsenek arányban, vagy ha az erdőtelepítésből a jövőben re
mélhető gazdasági eredmények az előreláthatóan terhes erdőtelepí
tési költségeknek nem felelnék meg: a tulajdonosnak joga van a te
rületet az állam részére átadni, vagy a területnek az állam által való 
kisajátítását kívánni az előző pontokban megállapított feltételek 
alapján s e kívánságainak teljesítése meg nem tagadható.

Ha az önkéntes átadás díjmentes, úgy a' tulajdonos jogot szerez 
arra, hogy az átadott területet, sikeres betelepítése után, az állam ál
tal megállapítandó kedvezményes áron visszaválthassa. A visszavál
tási jog a sikeres betelepítéstől számított 10 (tíz) esztendőre szól, 
de ezt mindkét fél egyező akarata 20 (húsz) esztendőre meghosz- 
szabbíthatja. A m. kir. földmívelésügyi miniszter a visszaváltási ár
nak részletekben való megfizetését engedélyezheti.
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Indokolás:
148. §-hoz.

Az eredeti szöveg csupán az állam részére kívánta a kisajátítási 
jogot és az efeltett való döntést megadni.

Elég gyakran előfordulhat azonban az taz eset, hogy az elrendelt 
erdőtelepítési munkálatok várható gazdasági eredményei egyáltalán 
nem állanak arányban a teljesítendő befektetéssel, vagy pedig, hogy 
a befektetés költségei a birtokos anyagi erejét meghaladják.

Bár a tervezet az előbbiekben eltért némileg attól az alapelvtől, 
hogy a köz érdekében szükséges tennivalók költségeit feltétlenül a 
köznek kell viselnie, mégsem lehet az egyes birtokosokat arra köte
lezni, hegy aránytalanul nagy költséggel járó vagy anyagi erejüket 
messze túlhaladó befektetéseket eszközöljenek a köz javára.

Ilyent esetekre tehát biztosítani kellett a birtokos részére azt a 
jogot, hogy a terület kisajátítását kérhesse, amely esetben a mun
kálatok költségei természetszerűleg a tulajdonossá váló államot 
terhelik.

Mivel azonban az ilyen kisajátítás esetleg az időleges pénz
zavarban lévő tulajdonos birtokának összefüggését kellemetlenül 
megzavarná, módot kellett találni arra is, hogy a munkálatokat 
ilyen esetekbefi az állam saját költségét! végeztesse éli s viszont a 
birtokosnak módja legyen — ha anyagi helyzete megjavult — a te
rületet záros határidőn belül visszaváltani.

Ezt a megoldást célozzák a terület díjtalan átengedésére vonat
kozó rendelkezések.

149.
Változatlan.

150. §.

A törvény e címében foglalt rendelkezések értelmében megtele
pített erdő földadómentes annak az időpontnak a beálltáig, amikor 
a főhasználat kezdetét veszi.

Az adókötelezettség beálltát a földmíveliésügyi miniszter véle
ményének meghallgatásával a pénzügyminiszter állapítja meg.

Indokolás:

150. §-hoz.

A első bekezdést a 140. §-ban eszközölt módosítások figye
lembevételével kellett megváltoztatni.

151.

Azt a kopár, vízmosásos, vagy futóhomokos területet, melynek 
beerdősitését a hatóság e törvény életbelépése előtt már jogerősen 
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élrendelte, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területnek kell te
kinteni.

Indokolás :

151. §-hoz.

A változtatás csak stilaris jellegű, a §. értelmét nem módosítja.

151. a) §.

Nem részesíthető az ebben a fejezetben/ foglalt kedvezmények-* 
ben az a birtokos, akinek e törvény életbelépése után elkövetett cse
lekménye vagy mulasztása szolgáltatott okot a közérdekű fásítás el
rendelésére.

Indokolás:
151. a) ;§-hoz.

Sem a joggal, sem a méltányossággal nem volna Összeegyeztet
hető, hogy az ebben a fejezetben biztosított kedvezményeket azok
nak a birtokosoknak is megadja az állam, akik a terület elkopároso- 
dását gondatlan, vagy rendszertelen .gazdálkodásokkal idézték elő.

Ha az ilyen értelmű tiltó rendelkezés a törvényből hiányoznék, a 
gondatlan birtokost semminő aggodalom nem tartaná vissza a rend
szertelen gazdálkodástól, mert hiszen mindig számíthatna arra, 
hogy a pusztulófélben levő területet állami segítséggel könnyen 
rendbe1 fogja hozni,.

Ezért volt szükséges ilyen értelmű új §-nak a tervezetbe való 
felvétele.

II. Fejezet.

A kötelező erdőtelepítés területeinek kijelölése s a teljesítendő mun
kálatok megállapítása.

152. §.

Azokat a területeket, amelyeken a 140. §. értelmében közérdek
ből erdőt kell telepíteni, a m. kir. erdőigazgatóság javaslata alapján 
a tulajdonos meghallgatásával az erdőrendészeti hatóság hivatalból 
állapítja meg. A tulajdonos kérelmére az eljárást hivatalból meg 
kell indítani.

Indokolás:

152. §-hoz.

Ebbe a §-ba fel kell venni egyrészről azt, hogy az erdőigazgató- 
eág a kijelölésnél a tulajdonost is meghallgassa, másrészről biztosí
tani kellett a tulajdonos részére is azt a jogot, hogy valamely terü
letet a közérdekből befásítandó területek közé felvétethessen s 
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ilyenformán jogot szerezzen az ilyen erdőtelepítések részére biztosí
tott kedvezményekhez.

153. §.
Első bekezdés változatlan.
Ha az erdőigazgatóság a területnek az állam ^résjziére való meg

vásárlását, vagy kisajátítását is szükségesnek tartja*, javaslatában 
a terület értékének megállapításához szükséges adatok közlése mel
lett erre is ki kell terjeszkednie.

Az erdőtelepítési tervben meg kell* jelölni a kijelölendő terület 
telekkönyvi és kataszteri (talajosztályozás, tiszta jövedelem) ada
tait, továbbá úgy a kijelölendő területnek, mint a vele szomszédos 
területeknek helyét, kiterjedését és gazdasági állapotát; végül a 
szükséges erdőtelepítési és műszaki munkálatok részletes tervezetét 
és költségvetését is. A tervhez kell csatolni a tulajdonosnak a kisa
játításra, vagy a területnek díjmentes használatba-aidására és a 
visszaváltásra vonatkozó kívánságát tartalmazó nyilatkozatát is.

I n d o k o 1 á s :

153. §-hoz.
A második bekezdés módosítását az a megfontolás tette szüksé

gessé, hogy a kisajátítás tulajdoniképpen a tulajdonjogba való erő
szakos beavatkozás!, aminek csak feltétlen szükségesség esetén van 
helye. Viszont a harmadik bekezdés kiegészítését a 148. §-nál eszkö- 
költ módosítások tették szükségessé már csak azért is; hogy az állam 
már a kijelölés alkalmával tisztában legyen azzal, mely területek be- 
eirdősítési költségei fogják az állami költségvetést terhelni.

154., 155., 156., 157. §-ok.
Változatlanok.

158. §.

Ha az erdőigazgatóság javaslatában a területnek az állam ré
szére való megvételét vagy kisajátítását javasolja, vagy ha a tulaj
donos a kisajátítást, vagy a területnek az állam részére díjmentes 
használatba-adását kívánja az erdőtelepítés elrendelése kérdésében 
a 157. §. szerint hozott elsőfokú határozatot a megvásárlás, kisajátí
tás, vagy a díjmentes használatba-adás kérdésében való döntés és 
intézkedés végett az összes iratokkal együtt a földmívelésügyi mi
niszterhez fél1 kell terjesztenie

Indokolás:

158. §-hoz.
A 148. §-náll eszközölt módosításnak természetes következ

ménye, hogy a tulajdonos által kért kisajátítás, illetőleg díjmentes 
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átadás esetén is fel kell az iratokat a miniszterhez terjeszteni már 
csak azért is, hogy a szükséges költségfedezetről a tárca költségve
tésében idejében tudjon gondoskodni.

159. §.

Változatlan.

III. Fejezet.

A köteles erdőtelepítés végrehajtása, ellenőrzése és a meg telepített 
erdő további kezelése.

160. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken a jóváhagyott 
tervben megállapított erdőtelepítési munkálatokat az államrendé
szeti igazgatás közegeinek közvetlen irányítása, útmutatása és ellen
őrzése mellett a területtulajdonos, az államnak kisajátításra fel
ajánlott vagy díjmentes használatra átengedett területeken pedig az 
állam köteles az előírt időre elvégeztetni.

A közös munkakerületbe sorozott területeken teljesítendő erdő
telepítési munkálatokat azonban az érdekelt területtulajdonosok ter
hére állami előleggel1 a m. kir. erdőigazgatóság végezteti e'l. Ugyan
csak állami előleggel végezteti el a m. kir. erdőigazgatóság a terület
tulajdonos terhére az elrendelt erdősítési munkálatokat azokon a te
rületeken is, amelyeknek tulajdonosa az előírt munkálatokat idejé
ben nem teljesíti. Az előlegezett költségeket a területtulajdonosok a 
felhívás kézhezvételétől számított 30 nap alatt tartoznak megfizetni. 
A fizetés elmulasztása esetén az előlegezett költségösszegeket a köz
adóik módjára kell behajtani.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás:

160. §-hoz.

Az első és második bekezdésben eszközölt módosítások az előző 
§-okban tervezett módosításoknak természetes következményei.

161. §.

Változatlan.

162.. §.

A változatlan szöveg végén jön a következő pótlás:
A helyszíni vizsgálat költségei1 a betelepítendő terület tulajdono

sát, illetőleg az erdőtelepítés költségeit nem terhelik.
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Indokolás:

162. §-hoz.
A területeknek erdősítésre való kijelölése feltétlenül közérdek

ből történik, az eljárási költségek tehát csak a közt terhelik, amely
nek érdekében az eljárás megindul. Az erre vonatkozó külön bekez
dést ezért a §. végén fel kellett venni'.

163., 164. §-ok. 
Változatlanok.

IV. Fejezet.

Önkéntes erdőtelepítés.

A törvénytervezet semminő intézkedést nem tartalmazott arra 
nézve, hogy az állam a birtokosok erdősítési kedvét valamilyen módon 
fokozza, vagy előmozdítsa. Mivel egyrészről nagymérvű fabehozata- 
lunk csökkentése, másrészről nagykiterjedésű fátlan területeinknek 
legalább részben való bef ásítása az erdők szaporítását mindenképpen 
közérdekké teszi, csak helyesnek lehet minősíteni minden olyan gaz
daságpolitikai intézkedést, amely az, önkéntes erdőtelepítést az állam 
túlzott megterhelése nélkül lehetővé vagy könnyebbé teszi.

164 a) §.
Azt a birtokost, aki egyéb célra használt s e törvény alapján kö

telező erdőtelepítésre ki nem jelölt területen telepít erdőt, amennyi
ben hozzájárul ahhoz, hogy a beerdősített területet a hatóság e tör
vény rendelkezései alá tartozó erdőként törzskönyvezze, a beerdősí
tett terület után 30 évi teljes adómentesség illeti meg. Az adómentes
séget a kir. erdőfelügyelő igazolása alapján az illetékes pénzügy
igazgatóság engedélyezi.

Ha a birtokos az adóikedvezményt nem veszi igénybe, erdeje fe
lett a 2. §. 5. pontja értelmében teljesen szabadon rendelkezik.

Indokolás :

164. a) §-hoz.
Az a birtokos, aki mezőgazdasági földjét avval a kötelezettség

gel' erdősíti be, hogy ezt mint e törvény hatálya alá eső erdőt törzs
könyvezni engedi amellett, hogy azi erdősítésbe számottevő költséget 
fektetett be, hosszabb időre lemond ingatlanának hasznáról.

A fiatal erdőtelepítés ugyanis az első 1—2 évtizedben alig szol
gáltat valami hasznot, sőt gondozása és fenntartása jelentékeny 
költséget okozhat.

Igaz ugyan, hogy a függő termés ezen a területen évről-évre fel
halmozódik és bizonyos mértékű tőkeképződést eredményez, mivel 
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azonban a törvénytervezet értelmében a törzskönyvezett erdőt a bir
tokos üzemterv szerint lesz köteles kezelni, ennek természetes követ
kezménye az, hogy az így képződött tőkét nem tudja majd a gazda
ságból egyszerre kivonni, hanem a rendszeres erdőgazdálkodás alap
feltételeinek megfelelően ezután a tőke után is csak az évi kamato
kat, az erdő rendes évi növedékét veheti majd igénybe.

Mivel a fejezet általános indokolásából kivehetőleg a birtokos az 
erdő telepítésével közérdeket is szolgál, a legelemibb igazságnak kell 
minősítenünk azt az eljárást, hogy az állam arra az időre, ameddig a 
birtokos a területből semmi hasznot nem húz, a közszolgáltatások 
alól mentesítse.

A másik részről viszont számolni kell) azzal, hogy a mezőgazdál
kodás ma teljesen szabad.

Ha tehát azt a birtokost, aki saját jószántából, is hajlandó erdőt 
telepíteni, még pedig olyan területen, amelyik mezőgazdasági műve
lésre is alkalmas, éppen úgy kényszerítjük arra, hogy ezt a területet 
továbbra is erdőként tartsa fenn és üzemterv szerint kezelje, mint a 
mostani erdők birtokosait: alig tehető fel, hogy valaki meghozza azt 
az áldozatot, amivel az erdő telepítése, egyrészről az erdősítés befek
tetési költségei, másrészről a mezőgazdaságnál évenként ismétlődő 
jövedelmek elvesztése folytán jár. Bizton számíthatunk arra, hogy 
amíg a mostani nehéz mezőgazdasági helyzet tart, sok birtokos fogja 
szívesen meghozni ezt az áldozatot, ha tudja azt, hogy a beerdősített 
területtel és annak fatermésével szabadon fog rendelkezni. Sőt attól 
sem kell félnünk, hogy ezeket az erdőket idő előtt ki fogják irtani, 
mert a mai helyzet is igazolja, hogy a gyorsabb növésű fanemekből 
helyesen telepített erdőgazdaság jövedelme — bár nem éri el az első
rendű mezőgazdasági területek jövedelmét, egyrészt a termés, más
részt a faárak állandósága következtében biztosabb egzisztenciát 
nyújt a birtokosnak, mint a gyengébb mezőgazdasági földek és pedig 
annál is inkább, mert sokkal kisebb munkaerő-szükséglete következ
tében a munkabérek drágulását sem érzi annyira, mint a mező
gazdaságnál.

Indokolás :

164. a) §-hoz.

Mivel Magyarország mai helyzete mellett minden erdőtelepítést 
bizonyos mértékig közérdekűnek kell tekinteni, feltétlenül szükséges
nek látszott ezt a §-t a törvénytervezetbe bevenni már csak azért is, 
hogy az állam erdőgazdálkodási politikájának irányát maga a tör
vény szegezze le.

164. b) §.

Amennyiben az állami csemetekertek készletei megengedik, a 
földmívelésügyi miniszter a tulajdonos kérelmére az ilyen erdősítések 
céljaira is díjtalanul ad csemetét a rendeltetési állomáson.
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ÖTÖDIK CÍM.

Az erdőbirtokosságokról.

I. Fejezet.

Az erdöbirtokosságok megalakításáról.

165. §.

A közbirtokosságoknak, a volt úrbénes birtokosságoknak, vagy 
ezek csoportjainak, továbbá a telepeseknek az 1. §. meghatározása 
alá eső közös erdeiben tulajdoni vagy használati illetőséggel bíró 
tulajdonostársak (jogosultak, részes felek) közös erdőgazdasági 
ügyeiknek intézése és érdekeik közösségéből folyó egyéb ügyeiknek 
ellátása, valamint közös erdőgazdasági érdekeiknek hatályosabb elő
mozdítása céljából e törvény értelmében erdőbirtokosságokká kötele
sek alakulni, még pedig e törvény életbeléptetésétől, illetve attól az 
időponttól számított egy év alatt, amikor a közös erdő a tulajdonos
társak tulajdonába jut, vagy ennek a törvénynek a hatálya alá kerül.

Nem tartoznak azonban külön erdőbirtokosságokká alakulni a 
tulajdonostársak azokra a fás területekre nézve, amelyek telekköny- 
vileg már az 1913:X. törvénycikk alapján alakított legeltető társula
tok tulajdonába vagy kötelékébe tartoznak. Az ezeket a területeket is 
magábanfoglaló és az 1913:VII. t.-c. alapján életbeléptetett vagy ha
tóságilag már jóváhagyott alapszabályoKat azonban e törvény ren
delkezései szerint megfelelően ki kell egészíteni.

Indokolás:

165. §-hoz.

A stiláris módosításokon kívül fel kellett venni azt a pótlást, 
hogy a fás legelővel is rendelkező legeltetőtársulatok alapszabályait e 
törvény rendelkezéseinek megfelelően ki kell egészíteni már csak 
azért is, hogy a földmívelésügyi miniszter vagyonfelügyeleti joga a 
fahasználatokra vonatkozólag ott is megfelelően biztosítva legyen.

166. §.

Változatlan.

167. §.

Az alakuló közgyűlés előkészítésére, nevezetesen a birtokossági 
tagokra vonatkozó névjegyzék és az alapszabályok tervezetének el
készítésére, továbbá a birtokossági közös ügyeknek a megalakulásáig 
való ellátására a tulajdonostársak ideiglenes megbízással elnököt tar
toznak kiküldeni s a kiküldést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak 
bejelenteni.
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Ha a tulajdonostársak ennek a kötelességüknek a megalakulásra 
kitűzött egyéves határidő első két hónapja alatt eleget nem tesznek, 
az erdőrendészeti hatóság arra alkalmas tulajdonostársat vagy szük
ség esetén a tulajdonostársak körén kívül álló más egyéneket hivatal
ból rendel ki elnökül.

Indokolás:

167. §-hoz.
A szövegben kifejezésre kellett juttatni, hogy a megalakulásig a 

névjegyzék is csak tervezet, másrészről .törölni kellett az eddigi gya
korlattól eltérően beállított bizottságot, mert az egy emberrel, az el
nökkel való tárgyalás sokkal gyorsabb és rendszerint eredménye
sebb is.

168. §.

A 167. |§. szerint kiküdött vagy kirendelt elnök köteles a birto- 
kcssági tagok névjegyzékének tervezetét sürgősen összeállítani, az 
alapszabályok tervezetét előkészíteni és ezek megtörténtét az első
fokú erdőrendészeti hatóságnak 8 nap alatt bejelenteni.

A névjegyzék és az alapszabályok tervezetének elkészítésében 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak, a községi elöljáróságnak és a 
m. kir. erdőhivatalnak a kiküldöttje is közreműködhetik.

Indokolás:

' 168. §-hoz.
A módosítások indokolását a 167. l§-nál adtuk.

169; §.

A névjegyzékben a tulajdonostársak nevét, lakását, arányrészeit 
(tulajdoni vagy használati illetőségeit) és az általuk gyakorolható 
szavazatok számát ki kell tüntetni.

Második, harmadik, negyedik és ötödik bekezdés változatlan.

Indoklás:

169. §-hoz.
Tisztán stiláris módosítások.

170. §.
Változatlan.

171. §.

Az alapszabályokban különösen a következőket kell megállapítani:
1. az erdőbirtokosság nevét, székhelyét és annak kijelölését, hogy 

az erdőbirtokosság e törvény értelmében alakult;
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2—4. ponti,g változatlan. 4. pont végére: annak megjelölésével, 
hogy mi történjék akkor, ha a közgyűlés nem volt határozatképes;

5. pont végére: valamint az alkalmazottak szolgálati utasítását;
6—8. pontig változatlan;
9. az erdőbirtokosság tulajdonában llevő ingatlanok és általában 

a közös vagyon kezelésének és- használásának szabályait;
10. a tagok által lerovandó használati díjak, járulékok és közös 

munka kivetésének és lerovásának szabályait;
11. változatlan;
12. az évi tiszta jövedelem felosztásának szabályait, továbbá az 

esetleg létesítendő erdőgazdasági alap tartaléktőke, vagy pénzalap 
készítésének szabályait.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás :

171. §-hoz.

Az 1—9., 10. és 12. pontokon eszközölt stiláris módosítások csak 
a helyesebb megértést célozzák. A 4. és 5. pontoknál betoldott pótlá
sokra a birtokossági adminisztráció szabályozása céljából van feltét
len szükség.

172. §.

Első bekezdés változatlan.
Az alakuló közgyűlés az esetleges felszólalások eldöntése után 

megállapítja a névjegyzéket és hitelesíti, azután pedig az alapszabá
lyokat s úgy a névjegyzéket, mint az alapszabályokat a közgyűlés 
jegyzőkönyvét hitelesítő személyekkel hitelesítteti.

Harmadik és negyedik bekezdés változatlan.

Indokolás:
172. §-hoz.

A második bekezdésben eszközölt módosítás tulajdonképpen az 
alakuló közgyűlés teendőinek helyes körülírását célozza.

173. §.

Az alakuló közgyűlésen a névjegyzéktervezetbe felvett tulajdonos
társak szavazattöbbséggel határoznak. A szavazattöbbséget a név
jegyzék megállapításánál abban az esetben, ha a tulajdonostársak 
már korábban is meghatározott és nyilvántartott arányrészek szerint 
gyakorolták jogaikat, ezeknek az arányrészeknek a figyelembevételé
vel kell megállapítani, különben pedig fejenként.

Utolsó bekezdés változatlan.
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Indokolás:

173. §-hoz.

Mivel a névjegyzéktervezetet csak az alakuló közgyűlés hitele
síti, ott, ahol az arányrészeket régebbi joggyakorlat nem szentesí
tette, nem lehet a névjegyzéktervezetet a szavazás alapjául elfogadni, 
mert az ilyen tervezetekbe, amint azt a gyakorlat megmutatta, igen 
gyakran csúsznak be jelentékeny hibák.

174. §.

Az alakuló közgyűlés határozatképességéhez annyi tulajdonos
társnak jelenléte szükséges, hogy a 173. §. 1. bekezdése szerint szá
mított szavazataik az összes szavazatoknak legalább a felét tegyék.

Ha az alakuló közgyűlés határozatképességéhez annyi tulajdonos
társnak jelenléte szükséges, hogy a 173. §. 1. bekezdése szerint számí
tott szavazataik az összes szavaztoknak legalább a felét tegyék.

Ha az alakuló közgyűlésen a jogosultak a határozatképességhez 
szükséges számban meg nem jelentek, 30 napon bélül új alakuló köz
gyűlést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon a jogosultak 
közül legalább annyian vannak jelen, hogy szavazataik az összes jogo
sulták szavazatainak egynegyedrészét elérik.

Utolsó 'bekezdés változatlan.

Indokolás:

174. §-hoz.

Az első bekezdést a 173. §. rendelkezéseinek megfelelően módo
sítani kellett.

175. §.

Ha a tulajdonostársak a tagok névjegyzékének összeállítására és 
az alapszabályok megállapítására vonatkozóan a törvényben meghatá
rozott kötelességeiket nem teljesítik, a névjegyzék összeállítása és az 
alapszabályok tervezetének előkészítése iránt az elsőfokú erdőrendé
szeti hatóság intézkedik, az alapszabályokat pedig javaslata alapján 
a földmívelésügyi miniszter állapítja meg.

Indokolás:
175. §-hoz.

Az elkészítésnek az erdőrendészeti hatóság hatáskörébe való 
utalása természetes következménye a Hetedik cím teljes átdolgozá- 
sánnak.

176. §.

A névjegyzéknek és az alapszabályoknak az alakuló közgyűlésen 
megállapított és hitelesített tervezeteit, valamint tisztázati példányait 
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az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvével együtt köteles a birtokosság 
elnöke a kifüggesztési idő leteltével a netán beadott panaszokkal 
együtt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságokhoz késedelem nélkül be
terjeszteni.

Indokolás:
176. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

177. §•
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a névjegyzéket csak a ne

talán beadott panaszok alapján veszi bírálat alá. Panasz esetében a 
vitás kérdést az eddigi birtokállapotnak megfelelően dönti el és hatá
rozatához képest a névjegyzéknek a netalán szükséges kiigazítását 
elrendeli.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás:

177. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

178. §.

A földmívelésügyi miniszter a jóváhagyása alá felterjesztett 
alapszabályokat meg nem támadott részeiben is felülvizsgálja s 
azoknak törvénybe- vagy rendeletbeütköző intézkedéseit megváltoz
tatja; más hiányok esetén pedig határidő kitűzésével az alapszabá
lyok módosítását, kiegészítését vagy új alapszabályok készítését ren
deli el.

Indokolás:

178. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

179. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a felülbírált vagy megállapí
tott névjegyzéknek és a jóváhagyott vagy megállapított alapszabá
lyoknak egy-egy példányát visszatartja, egy-egy példányát pedig az 
erdőbirtokosság elnökének és — ha az erdő államerdészeti kezelésben 
van — am. kir. erdőhivatalnak adja ki és ezenkívül az alapszabályok
ból az illetékes telekkönyvi hatósághoz annyi példányt tesz át, ahány 
község területén a közös erdő fekszik.
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180. §.

Az elnök köteles a felülbírált vagy megállapított névjegyzéket 
és jóváhagyott vagy megállapított alapszabályokat a földmívelésügyi 
miniszternek az alapszabályok jóváhagyására vagy megállapítására 
vonatkozó határozatával együtt a beérkezéstől számított 15 nap alatt 
kihirdetni és a kihirdetést követő naptól számított 30 nap alatt az 
erdőbirtokosság tagjait az alapszabályok életbeléptetése végett köz
gyűlésre összehívni.

Indokolás:

180. §-hoz.

A módosítások a teendők pontosabb körülírását célozzák.

181. §.

Első bekezdés változatlan.
A megválasztással a 167. §. alapján kiküldött ideiglenes elnök 

megbízatása megszűnik.
A 222. §. 3. bekezdése és a 229. §. 1. és 2. bekezdése itt is áll.

Indokolás:

181. §-hoz.

A bizottságot a 167. §-ban eszközölt módosításnak megfelelően 
törölni kellett.

A 222., 229. §-okra való utalást az eddig is bevált gyakorlat 
tette szükségessé.

182. I§.

Változatlan.

183. §.

Az 1898 :XIX. t.-c. II. címének hatálya alatt állott erdők tulaj
donostársainak, abban az esetben, ha az idézett törvény értelmében 
készült névjegyzéküket és ügyviteli szabályukat már életbeléptették, 
e törvény értelmében nem kell újból megalakulniok.

Az ilyen módon szervezkedett tulajdonostársaknak ebben a tör
vényben meghatározott névjegyzékét és alapszabályait az előző bekez
désben említett névjegyzék és ügyviteli szabályzat pótolja; a szabály
zatnak ezzel a törvénnyel ellenkező határozatai azonban hatályukat 
vesztik és érvénybenmaradó határozatait ennek a törvénynek rendel
kezései megfelelően kiegészítik.

Ugyanez áll azokra a tulajdonostársakra is, akiknek az 1898 :XIX. 
t.-c. értelmében készült névjegyzékét az elsőfokú erdőrendészeti ha
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tóság már megbírálta és kiigazította, vagy változatlanul hagyta, ügy
viteli szabályzatát pedig a földmívelésügyi miniszter már jóváhagyta 
vagy megállapította.

Az alapszabályoknak tekintendő ügyviteli szabályzatok kiegészí
tésénél és életbeléptetésénél a 179. és 180. §. szerint kell eljárni.

Indokolás;

183. §-hoz.

A beiktatott módosításokat az eddig is működött birtokosságok 
zavartalan továbbműködésének lehetővététele teszi szükségessé.

184. §.

Azt, hogy a közös erdő tulajdonostársai e törvény értelmében 
erdőbirtokossággá alakultak, a telekkönyvben fel kell jegyezni.

Második és harmadik bekezdés változatlan.
Ezt a feljegyzést azokra a közös erdőkre nézve, amelyekre vo

natkozó ügyviteli szabályzatokat a földmívelésügyi miniszter ennek 
a törvénynek életbelépése előtt már jóváhagyta, vagy megállapította, 
az 1898:XIX. t.-c. 49. §-a értelmében foganatosított feljegyzés pó
tolja.

Indokolás:

184. §-hoz.

Az első bekezdés stiláris módosítása a pontosabb értelmezés cél
jából szükséges.

A §. végére betoldott új bekezdés az eddigi rendszerről való za
vartalan átmenetet biztosítja.

185.

A jóváhagyott, illetőleg megállapított alapszabályok módosítá
sára, kiegészítésére vagy egészen új alapszabályokkal való helyette
sítésére, valamint hatályuknak új ingatlanra való kiterjesztésére a 
175—180. §-okat, továbbá a 184., a 193. és a 194. §-oknak az alapsza
bályokra és a telekkönyvi bejegyzésre vonatkozó renedelkezéseit kell 
megfelelőn alkalmazni.

Indokolás:

185. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.
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II. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok jogviszonyairól és hatásköréről.

186., 187. §-ok.

Változatlanok.

188 §. .

Az erdőbirtokosság kötelékébe vont közös erdő az erdőbirtokos- 
ság megalakulásával — a 193. §-ban meghatározott eseteket kivéve 
— bem megy át az erdőbirtokosság tulajdonába, hanem mint osztat
lan közös tulajdon a tulajdonostársaké marad; de igazgatása, keze
lése és közös használatának szabályozása az erdőbirtokosságot illeti. 
Egyebekben is a közös erdő felől a tulajdonostársak jogait közösen 
érintő ügyekben az erdőbirtokosság rendelkezik, ez a jogköre azonban 
a közös ingatlan elidegenítése és megterhelése tekintetében csak a
189., 190. és 191. §-ban megengedett rendelkezésekre, valamint az 
arányrészeknek ( illetőségeknek) dologi teherként járulékokkal meg
terhelésére terjed ki. A közös erdő felől az erdőbirtokossági közgyű
lésen kívül még a tulajdonos társak összessége sem rendelkezhetik. Az 
egyes tulajdonostársak az erdőbirtokosság fenállása alatt csak arány
részeikről és ezekről is csak ennek'a törvénynek a korlátái között 
rendelkezhetnek.

Indokolás :

188. §-hoz.

A stiláris módosításokon kívül szükség vol/t annak a kifejezett 
megállapítására, hogy a közös erdő felől a birtokossági tagok csak a 
jóváhagyott szabályzat értelmében megtartott közgyűlésen rendel
kezhetnek.

191., 192., 193., 194.r 195., 196. §-ok.

Változatlanok.

190. §.

A közös erdő eladása esetén a vételárat a földmívelésügyi mi
niszter jóváhagyásával új közös erdő, vagy beerdősítésre alkalmas 
terület, vagy más ingatlan szerzésére, részleges eladás esetén a meg
maradt közös erdő kiegészítésére és amennyiben az előbbi célokra az 
egész összeg nem szükséges, a megmaradt és megszerzett erdő vagy 
más ingatlan beerdősítésére, jókarbahelyezésére vagy az erdőgazda
ság fejlesztéséhez szükséges beruházásokra kelll felhasználni s addig 
is, míg ez megtörténik, a tagoknak fel nem osztható és végrehajtás 
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alá nem vonható közös vagyonaként a földmívelésügyi miniszter által 
meghatározott módon gyümölcsözőiig kell; kezelni.

Második, harmadik bekezdés változatlan.

Indokolás :

190. §-hoz.

Az első bekezdés szövegének módosítása csak a vételár hováfor- 
dítását célozza.

191—196. §-ok.

Változatlanok.

197. §.
Az erdőbirtokosság kölcsönt csak a földmívelésügyi miniszter 

jóváhagyásával és csak az erdő jókarbahelyezésével, beerdősítésével; 
ápolásával, vagy elemi csapásoktól és azok következményeitől való 
megvédésével járó nagyobb rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá 
az erdő okszerű kihasználása érdekében elkerülhetetlenül szükséges 
beruházásokra, az erdő határainak kikerekítésére szolgáló ingatlanok 
megszerzésére és ha a meglevő erdő nem elégséges, megfelelő kiegé
szítő erdő megszerzésére vehet fel:.

Második, harmadik bekezdés változatlan.
Az erdőbirtokosság jelzálogot (194. §.) bekebeleztetni csak az 

első bekezdésben meghatározott célokra felvett törlesztéséé kölcsön
nek, vagy a megszerzett ingatlan (195. §.) vételárának biztosítására 
engedhet.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás :

197. §-hoz.

A negyedik bekezdésben célszerű volna a 194. és 195. §-okra 
utalni. Egyébként a szöveg változatián.

Be kellene ezenkívül ebbe a §-ba szövegezni a törlesztéses kölcsön 
elsőbbségi jogát, mert enélkül az ilyen birtokosságok részére aligha 
lehet kölcsönt biztosítani.

198. §.

Első és második bekezdés változatlan.
Az arányrésznek élők közötti jogügylettel! való átruházása esetei

ben maga az erdőbirtokosság, vagy az a község, ahol az erdőbirtokos
ság székhelye van, vagy az állam ebben a sorrendben elővásárlási jog
gal élhet.

Utolsó bekezdés változatlan.
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Indokolás :

198. §-hoz.

Az elővásárlási jog elsősorban az erdőibirtokosság, másodsorban 
a község éts csak végső esetben az állam részére biztosítandó, mert hi
szen a köz érdekében is ez a sorrend felel meg.

Már az adminisztráció szempontjából is kívánatos, hogy az 
arányrészek ne oszoljanak meg túlságosan sok birtokos között, mert 
az igen apró arány részeket természetbeni használatokkal arányosan 
kielégíteni úgyszólván lehetetlen.

Másrészről kívánatos minden eszközzel előmozdítani azt, hogy 
ilyen területek lassan a politikai község tulajdonába menjenek át s 
csak a végső esetben lehet ilyen aprólékok jogoknak az állam részére 
való megvásárlására gondolni ott, ahol magának a törvénynek a végre
hajtása teszi szükségessé, hogy a birtokosságban az állam is részes 
legyen.

199. §.

Az átruházát az elővásárlási jog gyakorlása végett az erdőbirto- 
kosságnál be kell' jelenteni. Eiz a bejelentés ,az elővásárlásra jogosul
tak mindegyikével szemben hatályos.

A bejelentést az erdőbirtokosság köteles az állam és a község 
nyilatkozatának kieszközlése végett a m. kir. erdőhivatallal és a köz
ségi elöljárósággal késedelem nélkül közölni..

Harmadik, negyedik bekezdés változatlan.

Indokolás :

199. §-hoz.

Az első bekezdés módosítása sajtóhibaigazítás. A második be
kezdés módosítása a Hetedik cím átalakításának következménye.

200. §.

A második bekezdésben „erdőigazgatóság” helyett „erdőhivatal
lal” teendő, egyébként változatlan.

201. §.

Első, második bekezdés változatlan.
A földmívelésügyi miniszter a közgyűlésnek az ingatilankibocsá- 

tást kimondó határozatát csak akkor hagyhatja jóvá, ha az erdőbir
tokosság a kibocsátandó ingatlant a törvények értelmében szükséges 
miniszteri engedéllyel, vagy jóváhagyással (189—191. §-ok), avagy 
bírósági eljárás következtében elidegeníti, vagy nem kevesebb értékű 
más területtel elcseréli., vagy tagjai között felosztja.

Negyedik bekezdés változatlan.
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Az élőbbén i 3. és 4. bekezdésben foglalt rendelkezések e törvény
nek 189'—191. §-ait nem érintik.

Ötödik és hatodik bekezdés változatlan.

Indokolás :
201. §-hoz.

A harmadik bekezdésben eszközölt betoldást a hivatkozott §-ok 
teszik szükségessé, míg a negyedik bekezdés után betol dott új bekez
dés a törvény helyesebb értelmezése céljából szükséges.

202., 203., 204., 205., 206., 207. §-ok.

Változatlanok.

208. §.

Első, második és harmadik bekezdés változatlan.
Az elnök köteles az árverési hirdetmény és a feltételek egy-egy 

példányát a kihirdetéskor, ha az erdő államerdészeti kezelésben 
van, a m. kir. erdőhivatalnak is megküldnei.

Indokolás :

208. §-hoz.
Az utolsó bekezdésben eszközölt beszúrás az államerdészeti keze

lés természetéből folyik.

209. §.

Ha a becsértéket az első árverésen senki sem ajánlja meg, — 
második árverést kell tartani, s a becsértéknél kisebb ajánlatot 
csak akkor szabad elfogadni, ha a becsértéket a második árverésen 
sem lehetett elérni. Ha a becsérték az 1000 pengőt meghaladta, — a 
becsértéknél kisebb ajánlatot a közgyűlés a második árverés' után 
is csak az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával fo
gadhat el.

Indokolás :

209. §-hoz.
Az első mondat második részét törölni kellett, mivel hanyatló 

árak mellett nem lehet a második árverés legkedvezőbb ajánlattevő
jét arra kényszeríteni, hogy az első árverésen tett, esetleg az övénél 
magasabb, legkedvezőbb ajánlatot kötelezőnek ismerje el.

210. §.
Ha a becsérték a 2000 pengőt meghaladja, az árverési iratokat 

az árverési eredményének felülvizsgálása végett minden esetben be 
kell terjeszteni az elsőfokú erdészei hatósághoz.
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Ha a becsérték a 2000 pengőt meg nem haladja, az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság az árverést megelőzően, vagy az árverés után 
8 napon belül elrendelheti, hogy az erdőbirtokosság elnöke az árverés 
befejezése után az árverési iratokat az árverés eredményének hiva
talból való felülvizsgálása végett hozzá panasz esetén kívül is be
terjessze.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az árverési iratok beérkezé
sétől számított 8 nap alatt határoz, nevezetesen: az árverési eljárás 
szabálytalansága esetén az árverés eredményét megsemmisíti, szük
ség esetén az árverési feltételeket megfelelően módosítja és új árve
rés megtartását, vagy pedig az értékesítés elhalasztását rendeli el.

Negyedik bekezdés változatlan.

Indokolás:

210. §-hoz.

Az első két bekezdés kicserélését a logikai sorrend indokolja. A 
harmadik bekezdésben az eljárás gyorsítása céljából kellett határidőt 
felvenni.

211., 212., 213. §-ok.

Változatlanok.

214. §.
Első bekezdés változatlan.
Ha valamelyik tag a kivetést jogossága vagy összege tekinteté

ben, vagy a kivetési jog elévülésének bekövetkezése miatt sérelmes
nek tartja, — az ellen, a határozat közlését követő naptól számított 
15 nap alatt a válaszaránynál, vagy ha a választmány nincs, az 
elnöknél és ezek határozata ellen az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
nál panasszal, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság határozata ellen 
pedig a földmívelésügyi miniszterhez fellebbezéssel élhet.

Indokolás :

214. §-hoz.

A második bekezdést azért kellett kiegészíteni, mert a választ
mány alakítása nem feltétlenül kötelező.

Rá kell ezenfelül mutatnunk arra, hogy a kivetési jog elévülése 
a törvényben szabályozva nincs.

215., 216. §-ok. 

Változatlanok.
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217.

Első bekezdés változatlan.
Ha az erdőibirtokosság törlesztéses kölcsönt vett fel, vagy rész 

letekben törleszthető más tartozást vállalt, — ha ez a törvény mást 
nem rendel, — legalább az egyévi törlesztési összegnek megfelelő 
tartaléktőkét kell képezni és fenntartani mindaddig, amíg a tartozás 
teljesen törlesztve nincsen.

Harmadik bekezdés változatlan.
Üzem tervtől eltérő rendkívüli használatok engedélyezését a föld 

mívelésügyi miniszter feltételekhez kötheti és egyéb közérdekű, vagy 
az erdőbirtokosság érdekében álló kikötések mellett elrendelheti, 
hogy az erdőbirtokosság a rendkívüli jövedelmet, vagy annak egy 
részét aiz 1. bekezdésben megjelölt célra fordítsa; vagy pedig annyi 
évre felosztva használja fel a 3. bekezdésben meghatározott célra, 
ahány évi rendes használatnak az üzemtervtől eltérő használat meg
telel, — vagy pedig, hogy a rendkívüli jövedelmet, vagy annak meg 
felelő részét gazdasági beruházásokra, ingatlan szerzésére, vagy tar 
tozások törlesztésére fordítsa.

Az 1. bekezdésben említett erdőgazdasági alapok rendeltetésének. 
gyümölcsöző elhelyezésének és jövedelmei felhasználásának szabá 
lyait az alapszabályokban kell megállapítani.

Az erdőgazdasági alapok tőkéi és kamatai addig, amíg az alap 
szabályokban kitűzött célokra szükségesek, sem bírói, sem közigaz 
gatásd úton le nem foglalhatók.

Az előbbeni két bekezdésben foglalt rendelkezések azokra az 
erdőgazdasági alapokra is megfelelően állanak, amelyeket a közös 
erdők tulajdonosai e törvény életbelépése előtt létesítettek.

Indokolás :

217. §-hoz.

A második bekezdés bői törölni kel] a tagsági járulék kivetését, 
mert hiszen egyáltalán nem kívánatos, hogy a birtokosságok olyan 
terhet vállaljanak magukra, amelyeknek kamatát és törlesztési rész 
létéit a birtokosság jövedelmei nem fedezik.

A negyedik bekezdés szövegmódosításai a miniszter jogának 
részletesebb körülírását célozzák, míg a §. végén eszközölt toldás 
célja, hogy az ilyen alapokat eredeti rendeltetésük céljaira minden 
körülmények között biztosítsa.
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III. Fejezet.

Az erdőbirtokossácfok szervezetéről.

218, 219. §-ok.

Változatlanok.

220. §.

Ha az erdőbirtokosság az alapszabályokban választmány szerve
zéséről is gondoskodik, a választmány a birtokosság elnökéből, az 
alapszabályokban felsorolt végrehajtóközegekből (erdőgazda, pénztá
ros, jegyző stb.) és a közgyűlés által választott, legalább két erdő- 
birtokossági tagból1 álk

Második bekezdés változatlan.
Ha az erdőbirtokosság választmányt nem szervez, azokat a tenni

valókat, amelyeket törvény, rendelet, vagy az alapszabályok az erdő
birtokosság valamely más szervének hatáskörébe kifejezetten nem 
utalnak, az elnöknek kell elvégezni.

Indokolás:

220. §-hoz.

A módosítás önként folyik abból a rendelkezésből^ amely külön 
választmány megválasztását nem teszi az erdőbirtokosság feltette» 
kötelességévé.

221. §.

Változatlan.

222. §.

Első, második és harmadik bekezdés változatlan.
Az előbbi bekezdés értelmében kirendeltek ideiglenes megbíza

tása akkor szűnik meg, amikor az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
által az erdőbirtokosság gyűlési határozaton alapuló kérelmére el
rendelt választógyűlésen az erdőbirtokosság tagjai az elnököt és más 
közegeket megválasztják és a választást az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság tudomásul veszi.

Indokolás :

222. §-hoz.

A negyedik bekezdésben eszközölt módosítás az eljárás pontosabb 
körülírását célozza.
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223. §.

A tagokat a törvényben és az alapszabályokban meghatározott 
jogok illetik.

A tagok az erdőbirtokosság ügyeiben közgyűlésen határoznak. 
A közgyűléseken, ha az erdő államerdészeti kezelésben van, a m. kir. 
erdőhivatal tagjai is résztvehetnek, a szólás jogával élhetnek, de sza
vazati joguk nincs.

Harmadik bekezdés változatlan.
A közgyűlés hatáskörének egy részét az alapszabályok az elnökre, 

a választmányra és a végrehajtó közegekre is átruházhatják a követ
kező ügyeket kivéve:

1. a névjegyzék kiigazítása és a névjegyzék vezetésének ellen
őrzése;

2. az alapszabályok módosítása s új alapszabályok megállapítása;
3. az elnöknek, a választmányi tagoknak és a végrehajtó köze

geknek megválasztása, felmentése és elmozdítása;
4. a 3. pont alá nem eső erdőbirtokossági alkalmazottak megvá

lasztása, felmentése és elmozdítása;
5. az erdőbirtokosság szerveinek és alkalmazottainak intézke

dései ellen emelt panaszok elintézése;
6. ingatlanszerzés;
7. az erdő'birtokosságot az arányrészek átruházása esetében meg

illető elővásárlási jog gyakorlása (198., 199. §-ok), kivéve azt az ese
tet, ha azi alapszabályok választmány szervezését is elrendelik, amely 
esetben ez a feladat a választmányt illeti ;

További pontok változatlanok.

Indokolás :

223. §-hoz.

A második bekezdés módosítása a Hetedik cím megváltoztatá
sának következménye. 1., 4. és 5. pontokban eszközölt módosítások 
stiláris jellegűek. Az új 7. (pont beszúrása az elővásárlási jog gya
korlásának szabályozása céljából szükséges s ennek megfelelőleg a 
további pontok számozása eggyel eltolódik.

Egyébként a 7—22. pontok szövege változatlan.

224., 225., 226.. 227. §-ok.

Változatlanok.

228. §.
Első bekezdés változatlan.
A szavazatokat arány részek szerint kell számítani, kivéve a 169 

§. utolsó bekezdésében említett esetben, továbbá azokat az eseteket. 
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amikor olyan ügyeikben kell határozni, amelyekre nézve ez a törvény 
vagy az alapszabályok a fejenkénti szavazást írják elő.

Harmadik bekezdés változatlan.
Az olyan közgyűlési határozatokhoz, amelyek ingatlan-szerzésre 

(223. §. 6. pont), az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztá
sára, elidegenítésére, megterhelésére, vagy rendeltetésétől eltérő célra 
való fordítására (223. §. 10. pont) vonatkoznak, a névjegyzékben nyil
vántartott összes tagok szavazatainak felénél több szavazat szükséges.

A közgyűlési határozatok érvényességéhez:
1. az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyása szükséges a 

223. §. 14. és 16. pontjaiban említett ügyeknél, továbbá abban az eset
ben, ha a beruházási szükséglet, vagy az eladási és bérbeadási becs
érték vagy a szerződési kötelezettség a 2000 P-t meghaladja, valamint 
a 223. §. 13., 15., 17. és 21. pontjaiban említett ügyeknél is;

2. a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges a 223. §
2., 6., 8—12. és 21. pontjaiban említett ügyeknél.

További bekezdések változatlanok.

Indokolás:
228. §-hoz.

A második bekezdés módosítására a szavazás módjának pontos 
megállapítása érdekében van szükség. A 4. bekezdést a 229. §-nak 
megfelelően kell módosítani.

229. §.

Ha az erdőbirtokosság tagjai a tárgyalásra kitűzött ügyekben 
határozatokat indokolatlanul nem hoznak, vagy ha a jogerős határo
zatok végrehajtása érdekében a közgyűlés hatáskörébe tartozó intéz
kedéseket nem teszik meg, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az 
erdőbirtokosságot erdőrendészeti áthágás miatt felelősségre vonhatja 
és szükség esetében a közgyűlés és a végrehajtó szervek hatáskörét 
arra alkalmas erdőbirtokossági tagokra, vagy az erdőbirtokosság kö
rén kívül álló alkalmas egyénekre ruházhatja át, kivéve a 223. §. 2., 
3 , 6—12. és 21. pontjaiban megjelölt ügyeket, amelyekben ugyanis 
mindenkor csak az erdőbirtokossági közgyűlés jogosult határozni.

Második, harmadik bekezdés változatlan.

Indokolás :
229. §-hoz.

Nem lehet erdőrendészeti áthágásnak minősíteni azt, ha a tagok 
a közgyűlésen nem jelennek meg határozatképes számban, mert hiszen 
az új közgyűlés összehívása iránt az alapszabály ilyen esetekre intéz
kedik, s a második közgyűlés rendszerint a megjelentek számára való 
tekintet nélkül határozatképes.
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Hatósági beavatkozásnak csak az esetben van helye, ha a tagok 
indokolatlanul vonakodnak a határozathozataltól.

230. §.
Első bekezdés változatlan.
Panasszal élhet minden érdekelt fél, az erdőbirtokosság elnöke, 

továbbá az, aki a közgyűlést mint elnök vezette, úgyszintén a törvény
hatóság tisztiügyésze és ha az erdő államerdészeti kezelésben van, 
a m. kir. erdőhivatal.

Harmadik, negyedik bekezdés változatlan.

Indokolás :

230. §-hoz.

A második bekezdésben megállapított panasz jogát csak az eset
ben lehet a m. kir. erdőhivatal részére biztosítani, ha az erdő állami 
kezelésben van.

231.. 232. §-ok.
Változatlanok.

IV. Fejezet.

Az erdőbirtokosság működésének ellenőrzéséről.

233. §.
Első bekezdés változatlan.
Működését ezenfelül a m. kir. erdőhivatal és közigazgatási ható 

ságok is ellenőrizni és a tapasztalt hiányokról az elsőfokú erdőrendé 
szeti hatóságnak késedelem nélkül jelentést tenni kötelesek.

Indokolás:

233. (§-hoz.
A második bekezdésben „erdőigazgatóság” helyett ,,erdőhivatal” 

teendő, egyébként változatlan.

234. §.

Változatlan.

235. §.

Az erdőbirtokosság működésének megakadása, az erdőbirtokos
ság rossz gazdálkodása s az erdőbirtokosság ügyeinek az erdőbirto
kosság célját veszélyeztető módon való vitele vagy pénzügyi zavarok 
esetében a földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokossági ügyek 
vitelére miniszteri biztost küldhet ki.
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A miniszteri .biztos működésének tartamára az elsőfokú erdő 
rendészeti hatóságnak a 233. §-ban meghatározott felügyeleti joga, 
valamint a m. kir. erdőhivatalnak és a közigazgatási hatóságnak az 
idézett szakaszban meghatározott ellenőrző kötelessége függőben van

A miniszteri biztos — a 207. §. 2. bekezdésében, továbbá a 223. §. 
2„ 3., 6—12. és 21. pontjaiban megjelölt ügyek kivételével, amelyek
ben csak a közgyűlés jogosult határozni, — a közgyűlés, a választ
mány és az elnök jogait gyakorolja és tennivalóit végzi.

Negyedik, ötödik bekezdés változatlan.
Ennek, vagy ha a megbízás rövidebb időre szól, a kitűzött idő

nek elteltével, a miniszteri biztos az erdőbirtokosság közgyűlését 
az elnök és esetleg a választmány megválasztása végett összehívja és 
nekik az ügyek további vitelét átadja.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás :

235. §-hoz.

Az első bekezdésben „megakadályozása’’ helyett „megakadását” 
kellett tenni, mert hiszen szándékosság nélkül is megakadhat a bir
tokosság működése.

A második bekezdésben „erdőigazgatóság” helyett „erdőhivatalt” 
kell tenni.

A harmadik bekezdés módosításai a 223. §. átszövegezésén 
alapulnak.

236., 237., 238. §-ok.

Változatlanok.

239. §.

Ha a közös erdő, amelynek tulajdonosai a 165. §. értelmében 
kötelesek erdőbirtokossággá alakulni, nincs a tulajdonostársak közös 
birtokában és használatában, vagy ha a tulajdonjog nem a tulajdo
nostársaknak, vagy közös elnevezéssel megjelölt összességüknek, 
hanem a községnek, vagy másnak a javára van telekkönyvezve, a 
felügyelőhatóság a birtokkereset vagy a tulajdoni kereset megindí
tása, vagy a telekköny kiigazítása végett az előbbi szakasz megfelelő 
alkalmazásával intézkedhetik. Ilyen esetben és általában minden 
olyan esetben, amikor a tulajdonostársak arányrészei a telekkönyvben 
még kitüntetve nincsenek, a közös erdő tulajdonát az erdőbirtokos- 
ságnak a 193. §. szerint való megalakulása előtt a tulajdonostársak 
közös elnevezése alatt (erdőbirtokosság), az arányrészek kitüntetése 
nélkül kell a telekkönyvbe bejegyezni
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Indokolás:

239. §-hoz.

A módosítás természetes következménye annak a rendelkezésnek, 
hogy az arányrészeket csak a névjegyzékben kell nyilvántartani.

240. §.

Változatlan.

HATODIK CÍM.

A természeti emlékek fenntartása.

241. §.

Természeti emlékként törvényes oltalom alá vétetnek bármilyen 
mívelési ágazat alá tartozó földterületen, kivéve belsőségeken, utcákon^ 
köztereken, kegyeleti helyeken, bekerített kertekbn és parkokban:

1. az olyan fák, fasorok, facsoportok vagy erdőrészletek, ame
lyekhez történelmi események, mondák vagy regék fűződnek; ame
lyeket történelmi események emlékére ültettek; vagy amelyek magas 
koruk, különleges méretük, ritkaságuk vagy szépségük folytán termé
szetrajzi vagy gazdaságtudományi jelentőségük miatt becsesek;

2. pont változatlan;
3. az olyan földfeletti vagy földalatti területek, továbbá az olyan 

fák, facsoportok vagy erdőrészletek, mocsarak, amelyek ritka s így 
tudományosan becses és kímélésre érdemes növény- és állatfajok 
tenyészeti és lelőhelyei. Ez a törvény felhatalmazza a földmívelésügyi 
minisztert, hogy a természeti emlékeket a tulajdonos meghallgatásá
val és az e törvény alapján felállítandó ,,Országos Természetvédelmi 
Tanács” közreműködésével összeírássá, területüket a természetben ki
jelöltesse s állandó fenntartásukra és épségbentartásukra a szükséges 
rendelkezéseket megtehesse. A természeti emlékek közé leendő fel
vételt a tulajdonos is kérheti.

Indokolás:

241. §-hoz.

Az 1. pontot célszerűnek látszott némi betoldással kiegészíteni. 
A 3. pontba fel kellett venni a tulajdonos meghallgatását is. Az utolsó 
bekezdés beiktatását nem tarthatjuk célszerűnek, mert különösen a 
balatonmenti hegyek védelme érdekében teendő intézkedések olyan 
messzemenő közgazdasági vonatkozásúak, hogy azokat egy ilyen, úgy
szólván ötletszerűen beiktatott rendelkezéssel véleményünk szerint 
nem szabad elintézni. De másrészről nem látszik indokoltnak az sem, 
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hogy míg a tervezet az összes többi természeti emlékek kijelölését 
teljesen a földmívelésügyi miniszter hatáskörébe utalja, addig az itt 
felsorolt néhány területet már maga a törvényhozás minősítse ilyen 
területnek. Ezért az eredeti tervezet utolsó bekezdését töröltük.

Viszont célszerűnek látszik az új utolsó bekezdés beiktatása, hogy 
a tulajdonos is kérhesse a természeti emlékek közé leendő felvételt, 
mert hiszen igen gyakran előfordulhat az az eset, hogy például egyes 
különös korú vagy méretű fáról a tulajdonoson kívül másnak nincs is 
tudomása.

242. §.

A természeti emlékként törvényes oltalom alá vett természeti 
tárgyak által elfoglalt területet, valamint az előző szakasz 3. pontja 
alatt említett tenyészeti és lelőhelyeket, mint terrn íszet vedel mi terü
leteket, oly kiterjedésben kell kijelölni, hogy az emlékek megtekin
tése és tanulmányozása lehető legyen, hogy épségüket a környező 
földterületen végzett gazdasági, műszaki vagy egyéb munkálatok ne 
veszélyeztessék; is hogy a megóvandó növény- és állatfaj zavartalan 
tenyészete biztosíttassák.

Természeti emlékként kijelölt barlangoknál természetvédelmi 
területül a barlang által elfoglalt földalatti területet és a barlang 
be- és kijárását biztosító kellő nagyságú földfeletti területet kell 
kijelölni.

Indokolás :

242. §-hoz.

A gazdasági munkákon kívül fel kellett venni, az első bekezdésbe 
a műszaki vagy egyéb munkákat is, mert különösen a műszaki mun
kák járhatnak a terület egész képének, vagy a termőhelyi viszonyok
nak teljes megváltoztatásával.

243. §.

A természetvédelmi területek gazdasági művelése csak olyan 
mértékben van megengedve, amelynél a természeti emlék fennmara
dása és épsége veszélyeztetve nincs; a gazdasági művelés tehát a 
szükséghez képest korlátozható, sőt teljesen el is tiltható. A gazda
sági művelés korlátozásáért vagy eltiltásáért a tulajdonost teljés 
kártalanítás illeti meg. A kártalanítás összegét — a békés megegyezés 
híján — a bíróság állapítja meg.

Második bekezdés változatlan.
Ezen szakasz alkalmazása tekintetében — a kártalanítás összeg

szerű megállapítását kivéve — a földmívelésügyi miniszter végérvé
nyesen dönt.
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Indokolás:

243. §-hoz.

A tulajdonjog fogalmának tiszteletben tartása megköveteli, hogy 
a művelés korlátozása vagy beszüntetése folytán bekövetkezhető 
károkért a tulajdonos megfelelő kártalanítást kapjon.

Annál inkább indokolt ez, mert hiszen a kijelölés egyáltalán nincs 
területnagysághoz kötve s előfordulhat az az eset is, hogy a ki
jelölés folytán a tulajdonos egész birtokának használatában korlá
tozva lesz.

Mivel itt a kisajátításhoz teljesen hasonló elbírásálást igénylő 
magánjogi kérdésről van szó, a kártalanítás megállapítását, ha békés 
megállapodás nem jön létre, feltétlenül bírói útra kell utalni.

244. §.

Első bekezdés változatlan.
A határjeleket,, a jelzőtáblát és a kerítést, —- ha a földtulajdonos 

arra nem vállalkozik, — államköltségen kell felállítani és fenntar
tani. Ugyancsak az állam költségén kell teljesíteni a fenntartáshoz 
netán szükséges műszaki munkákat is.

Indokolás :

244. §-hoz.

Az államra kell hárítani a fenntartáshoz szükséges műszaki 
munkák viselésének költségét is, mert egyes esetekben (pld. sziklák, 
barlangok fenntartásánál) ezek jelentékeny költséget igényelnek anél
kül, hogy a birtokosnak azokból csak a legkisebb haszna is volna.

245. §.

Változatlan.

246. §.

A természeti emlék megtekintését a földtulajdonos az ellenőrző 
és hatósági közegeknek, az Országos Természetvédelmi Tanács tag
jainak, végül azoknak, akiket erre a földtnívelésügyi miniszter fel
hatalmaz, megengedni köteles.

Indokolás :

246. §-hoz.

Könnyen megtörténhetik, hogy a természeti emléket, vagy termé
szetvédelmi területet esetleg rövid ideig itt-tartózkodó külföldi ven
dégek, vagy tudományos kutatók kívánják megtekinteni olyankor, 
amikor a birtokos engedélyét valamely előre nem látható okból, pld. 
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mivel külföldön tartózkodik, idejében beszerezni nem lehet. Szükséges 
ezért a §~t oly módon kiegészíteni, hogy a természetvédelmi terület 
megtekintésére a földmívelésügyi miniszter is adhasson engedélyt.

247. §.

Változatlan, csupán az első bekezdésben kell az utolsó mondatba 
„tulajdonosra” és „háruló” szavak közé az „és az államra” szavakat 
beszúrni, mivel a kijelölésnek nemcsak a tulajdonos, hanem az állam 
kötelezettségeit isi szabályoznia kell.

248., 249. §-ok.

Változatlanok.

250. §.

Ha a természeti emlék sértetlen fenntartását a földtulajdonos 
nem vállalja, a fenntartás hathatósabb biztosítása végett a termé
szetvédelmi területet az állam, vagy a területileg érdekelt törvény
hatóság, — vagy község (város) részére ki kell sajátítani.

Második és harmadik bekezdés változatlan.

Indokolás:

250. §-hoz.

Nqm lehet a kisajátítást attól az igen nehezen megállapítható 
feltételtől függővé tenni, hogy a fenntartás a földtulajdonos kezén 
nem lenne megfelelően bizosítva, ezért az első bekezdést olyan módon 
kellett átszövegezni, hogy ha a tulajdonos a természeti emlék fenn
tartását nem vállalja, a területet ki kell sajátítani.

251., 252. §-ok.

Változatlanok.

HETEDIK CÍM.

Erdörendészeti hatóságok; a jogorvoslatok; az erdészeti 
igazgatás szervezete.

Általános indokolás.

Ebből a címből a bizottság csupán a 253. és 254. §~t tartotta meg 
eredeti szövegezésében, a többi §-ok szövegét teljesen kicserélte.

A bizottságot ennél az eljárásnál az a meggyőződés vezette, hogy 
az állami erdőfelügyelet teendőit az állami erdőkezelés teendőivel 
együvé kapcsolni nem lehet.
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Az állami kezelést teljesítő személyzet a birtokossal szemben azo
kat a funkciókat kell hogy teljesítse elsősorban, amelyeket a birtokos 
saját erdőtisztje is végezne.

Az állami kezeléssel járó teendők ezt a személyzetet amúgyis tel
jesen lekötik, de azonkívül az a függő helyzet, amelyben az egyes 
erdőhivatalok vezetői az erdőigazgatósággal szemben szükségszerüleg 
vannak, úgyszólván lehetetlenné teszi azt, hogy a magánbirtok fel
ügyeletével is megfelelő mértékben foglalkozni és szükség esetén 
gyorsan és önállóan intézkedni tudjanak.

Végül nem lehet teljejsen figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy 
az állami szogálatban a mai csekély létszám és az állam gyenge anyagi 
erői mellett olyan fiatal, elég gyakorlattal még nem rendelkező szak
emberek is kell hogy kerüljenek az egyes erdőhivatalok élére, akikre 
nem lehetne az erdőfelügyelettel járó, gyakran igen kényes, felelős
ségteljes és bőséges tapasztalást igénylő teendőket teljes megnyug
vással ráhárítani.

A törvénytervezet az általános üzemtervi kötelezettség kimondá
sával a felügyelet teendőit igen jelentékenyen megszaporította. Rá 
kell utalnunk arra, hogy vannak vármegyék, ahol néhány ezerre rúg 
az erdőbirtokok száma.

Lehetetlennek tartjuk azt, hogy ilyen nagyszámú erdőbirtok fel
ügyeleti teendőit el tudja látni az ezzel megbízott tisztviselő, ha még 
a független intézkedési joga sincs meg, hanem először az erdőigaz
gatósággal kell érintkeznie, azután az innen nyert utasítások alapján 
tehet csak intézkedést, vagy esetleg saját meggyőződésével ellenkező 
előterjesztést az illetékes/ közigazgatási bizottsághoz.

Megfelelő gyakorlattal rendelkező független és teljes mértékben 
felelős erdőfelügyelői karra van szükség, akik a vármegye székhelyén 
lakván, a közigazgatási hatósággal is közvetlenül és gyorsan tudnak 
érintkezni s felelősségük tudatában legjobb tudásuk szerint fogják 
azt az erősen megnagyobbodott ügykört ellátni, amelyet a törvény 
munkakörükbe utal.

Az erdő igazgatóságok munkaköre is s/zámottevően fog gyara
podni, dacára annak, hogy a magánerdők felügyelete munkakörük
ből ilyenformán kikapcsolódik. Maga az üzemtervek elkészítése 
azokra a kisebb birtokokra, amelyeken az üzemtervek elkészítését a 
törvény az állam munkakörébe utalja, de ezenfelül az állami kezelés 
erősen szaporodó teendőjének egységes irányítása az igazgatósá
goknak bőven elegendő teendőt ad.

Hozzá kell még ehhez vennünk azokat a teendőket,, amelyeket a 
közérdekű erdőtelepítések, az Alföld-fásítás, a természeti emlékek ki
jelölése ró az államra s amelyeket mind az igazgatóságok lesznek hí
vatva végrehajtani.

Végeredményében a javasolt módosítással lehetővé tesszük azt, 
hogy az állami felügyelettel kapcsolatos teendők könnyebben, gyor-
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sabban és egyszerűbben lesznek elláthatók, másrészről pedig elvá
lasztjuk a felügyeleti teendőket azoktól az adminisztratív teendőktől, 
amelyekkel helyesen Össze sem kapcsolhatók. E tekintetben egyébként 
utalunk a cím előadóinak az Erdészeti Lapok 1930. évi februári szá
mában leadott indokolására.

Ami a hatósági teendők ellátását illeti, feltétlenül szükséges, 
hogy az erdészeti teendők megszaporodása következtében a régi erdé
szeti albizottságot állítsa vissza a törvény.

Nemcsak azért, mivel a szakértelmet igénylő teendők egész se
rege hárul a bizottságra, de azért, is, mert a gazdasági bizottság mai 
összetétele, mellett éppen a szakértői elintézés egyáltalán nem látszik 
biztosítottnak. Másodfokú erdőrendészeti hátóság gyanánt továbbra 
is a földmívelésügyi miniszter szerepel a tervezetben, azonban a 
bizottság az erdőbirtokosok által hozott határozathoz képest felvette 
a panasz jogot az e törvény alapján szervezendő országos erdőgazda
sági tanács, mint harmadfokú fórumhoz azokban az esetekben, ami
kor az e törvényben biztosított rendelkezési jog különféle értelmezése 
a magánbirtokos anyagi érdekeibe is igen erősen beleszólást biztosít 
az államhatalomnak. Rá kell itt mutatnunk arra, hogy az állami be
avatkozásnak a bizottság által elfogadott mértéke is messze túlmegy 
azokon a határokon, ameddig az európai államok adminisztrációja a 
magán-erdőgazdaságba belenyúl.

Kifejezetten szakkérdések elbírálásáról van szó és pedig olyan 
formában, hogy ugyanaz a cél különböző szakszerű eljárásokkal is 
elérhető, amelyek mellett azonban a birtokos anyagi érdeke igen kü
lönböző mértékben nyerhet kielégülést s bizőnyos esetekben erős ká
rosodást is szenvedhet.

Nem lehet a kérdést másképpen felfogni, minthogy a közérdék 
és magángazdaság bizonyos mértékig ellenérdekű felek gyanánt jelent
keznek ezeknek a kérdéseknek az elbírálásánál.

A közérd'ek hivatalos képviselője a földmívelésügyi miniszter, 
aki ebben á tekintetben saját szakembereinek a felvilágosítására 
van utalva.

Nem lehet megnyugtató a megoldás a birtokosra akkor, ha az 
ilyen kérdések elbírálására, illetve a végleges döntésre annak a tiszt
viselőnek a szolgálati felsőbbsége van hivatva, aki az egész eljárás 
során az övével ellentétes álláspontot képviselte. Hiszen minden való
színűség amellett szól, hogy ez a tisztviselő már felülről kapott irá
nyítás értelmében járt el s hogy az ő álláspontjával szemben csak a 
legritkább esetben érhet el a birtokos a maga legalább is jogosnak 
vélt kérelmével eredményt. Akik az állam adminisztrációs szervezetét 
ismerik, igen jól tudják, hogy egy erős vezetőegyéniség a maga 
egyéni bélyegét nyomja rá az egész adminisztrációra. A legjobb in
dulat, a legteljesebb hozzáértés mellett is igen könnyen előfordulhat 
az, hogy egy-egy kedves gondolat erősebb fór szír ozása, az eszményi 
állapot felé való túlságos gyors törekvés a birtokosra olyan terheket
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ró, amelyek anyagi erejével legalább is nincsenek arányban, a magán
gazdálkodás szabadságával pedig homlokegyenest ellentétben állanak.

Nem új dolog, hogy az anyagiakat erősen érintő olyan kérdé
sekben, ahol az állam és az állampolgár ellenérdekű felek gyanánt 
jelentkeznek a miniszteriális határozatok ellen, további jogorvoslat
nak is hely adatik, hiszen a közigazgatási bíróság hivatása tulajdon
képen ez.

Az itt felmerülő kérdéseket azonban alapos megfontolás után 
nem lehet a közigazgatási bíróság útjára terelni. Ezek a kérdések 
elsősorban szakkérdések, amelyeket a közigazgatási bíróság csak 
szakértők meghallgatásával tudna elbírálni s még így is előfor
dulna az az eset, hogy különböző szakvélemények közül kellene a 
szakképzettséggel nem rendelkező közigazgatási bíróságnak választani, 
vagyis végeredményében eldönteni azt, hogy egy bizonyos cél eléré
sére szakszempontból melyik eljárás lesz feltétlenül szükséges, vagy 
elegendő.

De ezenkívül az eljárásnak ez a módja rendkívül költséges is 
volna, mert hiszen a kérdések elbírálásánál felmerülő szakértői 
munkát mindenesetre a félnek kellene viselnie.

Végül rá kell mutatnunk arra, hogy az ilyen eljárás rendkívül 
hosszadalmassá tenné ezeknek a kérdéseknek az elintézését, ami pe
dig, — jórészt gazdasági kérdésekről lévén szó, — egyáltalán nem 
kívánatos.

Megnyugtató megoldás tehát egyedül az, ha az elbírálás olyan 
független szakemberek s erdőbirtokosok kezébe kerül, akiknek kivá
lasztásába az érdekelt erdőbirtokososztálynak is van beleszólása.

Fel lehetne itt vetni azt a kérdést, hdgy gazdaságpolitikai intéz
kedésekről van szó, amelyeket a felelős miniszter hatásköréből el
vonni nem lehet. Ez az állítá's azonban alapjában téves.

Az ezekben a kérdésekben követendő politikai irányt maga a 
törvény egész kifejezetten megszabja s itt csupán olyan kérdések el
döntéséről van szó, amilyen például az adókivetésnél az adóalap meg
állapítása, amely kérdésnek a másodfokú elbírálását pedig a törvény 
minden nehézség nélkül bízta rá az adófizetőkből összeállított adófel
szólamlás i bizottságokra.

A kifejezetten politikai természetű kérdésekben, amilyenek a 
birtokeldarabolás kérdése, a közérdekű fásítások, az erdőrendészeti 
eljárás, a tulajdonképpeni aminisztráció végrehajtási teendői, ter
mészeti emlékek kijelölése stb., a bizottság által elfogadott szöveg is 
teljesen a miniszter kezében hagyja a végleges intézkedési jogot.

Viszont azonban, ha a közérdek címén ilyen mélyen kívánunk a 
magánbirtokos rendelkezési jogába belenyúlni, számolnunk kell azzal 
is, hogy a birtokos a maga jogainak a megengedhető védelmét politi
kailag független fórumnál kívánja biztosítani, mert egyébként nem
csak az ő érdeke, de az erdőgazdaság egész irányzata ki lenne szol
gáltatva a napi politika hullámzásainak. Pedig ha valahol, az erdőgaz
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daságnál kívánatos az, hogy az irányzat évtizedeken át is csak lassan, 
fokozatosan fejlődjék s ne legyen gyakori változás oknak és ingado
zásoknak alávetve.

Az elbírálásnak ez a módja a külföldön sem teljesen új, mert pél
dául a szász erdőtörvény a magánerdőkre vonatkozó sokkal enyhébb 
szabályok alkalmazásának kérdésében a végleges döntést az ú. n. erdé
szeti bizottságokra (Forstausschuss) bízza, amelynek vezetője az 
országos erdő igazgatóság egy tagja, egy tagját a kerületi kapitány
ság, végül három tagját, még pedig egy erdészeti szakértőt és két 
erdőbirtokost a kerületi bizottság választja.

Sőt a magyar háború utáni intézkedések terén sem szokatlan do
log az, hogy még kifejezetten politikai irányzatú intézkedések ilyen 
gyakorlati lebonyolítását nem a miniszterre, hanem más szervre 
bízzák. Az OFB-n kívül utalhatunk itt az ingatlanok forgalmának 
szabályozásáról szóló 1919. évi 5200. M. E. számú rendelet 4. §-ára, 
amely ebben a kifejezetten politikai vonatkozású kérdésben a másod
fokú döntést, amely ellen fellebbvitelnek helye nincs, az országos in
gatlanforgalmi bizottságra bízta.

A bizottság által javasolt összetétele sem új a tanácsnak, ameny- 
nyiben például a mérnöki tanácsnál, ahol szintén szakkérdések kerül
nek elbírálásra, az összetétel nagyon hasonlít a bizottság által java
solt összetételhez.

Végeredményben, ha nem riadunk vissza attól, hogy a magán
erdőgazdaságba ma még egész Európában szokatlan módon nyúljunk 
a köz érdekében bele, meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal is, 
hogy a tulajdonos érdekeinek megfelelő biztosítása céljából eddig 
tán még nem alkalmazott megoldási módot válasszunk, különösen ak
kor, ha ez az erős beavatkozással szemben is bizonyos megnyugvás
hoz veszet.

Mert a nevezett beavatkozás, .bar célszerűségéhez szó nem fér, 
szokatlanul erős. A gazdasági életben pedig csak azt tapasztalhatjuk, 
hogy ott, ahol az ilyen beavatkozást szolgáló elhatározások nem olyan 
módon jönnek létre, amely mód a magánfélre nézve is megnyugtató, 
lábra kap az elkedvetlenedés s az egész gazdasági ág rövidesen vissza
fejlődik, mert maga az államhatalom seihol nem elég erős és nem is 
lesz elég erős arra, hogy az állampolgárok tevékenységét is pótolja, 
aminek pedig egyedüli rúgója a munkakedv és a munkával elérhető 
eredmény.

A magyar erdőbirtokososztály a legmesszebbmenő áldozatkészség 
és gazdasági érettség tanujelét adta akkor, amikor az általános üzem
tervi kötelezettség kimondása ellen a tárgyalások során számottevő 
észrevételt nem emelt. Teljes mértékben be kell azonban látnunk an
nak az állásfoglalásának a jogosultságát is, amellyel a tulajdonjogi 
korlátozások vállalását a független szakfórum szervezéséhez, mint el
engedhetetlen kellékhez kívánja kapcsolni.
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A bizottság annál inkább szükségesnek látta ennek az állás
pontnak a honorálását, mert a napi politika hullámzásaitól mentes, 
egységes, állandó irányítást az állam részéről] is csak így látja bizto
sítottnak, ez pedig az erdőgazdaság nyugodt fejlődésének elenged
hetett en feltétele.

253. §.

Erdőrendészeti ügyekben, ha ez a törvény másként nem rendel
kezik, — az erdorendészeti, hatóságét:

elsöfokon a törvényhatóság közigazgatási bizottságának erdé
szeti albizottsága;

másod- és végső fokon pedig a földmívelésügyi miniszter gyako
rolja.

Az erdei kihágásokra a Hetedik cím rendelkezései irányadók.

254. §.

Ha valamely tulajdonosnak területileg összefüggő egészet alkotó 
erdeje, vagy több különálló darabból álló, de egységesen kezelt er
deje két, vagy több törvényhatóság területén fekszik, — a belügy
miniszterrel egyetértve, a földmívelésügyi miniszter állapítja meg, 
hogy az egész erdő felett melyik törvényhatóság közigazgatási bizott
ságának erdészeti albizottsága gyakorolja az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóságot.

Indokolás :

254. §-hoz.

A gazdasági albizottság helyett az általános indokolásnak meg
felelően erdészeti albizottságot kellett tenni. Ugyanígy a 254. §-nál 
is, egyébként mind a két § szövege* változatlan.

A 255—267. §-ok helyét az általános indokolásnak megfelelően 
szövegezett következő új §-ok pótolják.

255. §.

Az erdők és. természeti emlékek felett a közvetlen hatósági fel
ügyeletet a királyi erdőfelügyelők gyakorolják.

A királyi erdőfelügyelőket a földmívelésügyi miniszter előterjesz
tésére az államfő nevezi ki, azok közvetlenül a földmívelésügyi mi
niszternek vannak alárendelve s teendőiket teljes felelősséggel ön
állóan végzik.

Királyi erdőfelügyelő csak az lehet, aki e törvény 50. §-á’ban 
meghatározott minősítéssel bír és legalább 10 évig gyakorlati» erdő
mérnöki, nagyrészt erdőgazdasági szolgálatban volt.

A királyi erdőfelügyelő köteles kerületét' időnként bejárni és a 
helyszínen meggyőződést szerezni arról, hogy kerületében ennek a 
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törvénynek a határozatait, az erdőrendészeti hatóságok rendelkezé
seit, valamint az üzemtervek előírásait pontosan megtartjak-a?

Ha az erdőkezelést, vagy az erdő állapotát olyannak ,találja 
amely az erdőrendészeti hatóság sürgős beavatkozását kívánja, a 
nyilvánvalóan törvénybe, rendeletbe, vagy hatósági. intézkedésbe üt
köző cselekményeket addig is, míg a közigazgatási bizottság intéz
kedhetnék, betiltja s ha mulasztás esete forog fenn, annak pótlására 
á tulajdonost a törvényes következményekre való figyelmeztetéssel 
felhívhatja.

Ha az e-lobbi bekezdésben említett esetek valamelyikét állami 
kezelés alatt álló erdőkben észlelné, erről az illetékes m. kir. erdő- 
igazgatóságot is értesítenie kell.

Az erdőfelügyelő által elrendelt ideiglenes tilalom végrehajtás 
sánál a közigazgatási hatóságok, a rendőri közegek és a csendőrség 
tagjai közreműködni kötelesek.

: Az így tett intézkedésről a kir. erdőfelügyelő a közigazgatási 
erdészeti albizottság elnökének 8 napon belül jelentést tenni köteles, 

Minden tulajdonos köteles megengedni, hogy az erdőrendészeti 
hatóságok kiküldöttei, valamint a királyi erdőfelügyelő vagy helyet
tese a tulajdonában lévő erdőket, természetvédelmi területeket és 
közérdekű erdőtelepítésre javasolt, vagy kijelölt területeket a tulaj
donos, vagy alkalmazottainak értesítése mellett — rendkívüli esetek
ben anélkül is — ellenőrzés és a törvényben előírt egyéb kötelessé
gük; teljesítése végett bármikor bejárják. Evégből kötelesek az erdő
felügyelet és ellenőrzés céljára szükséges adatokat az eljáró hivatali 
közegek rendelkezésére bocsátani és nekik a szükséges szóbeli felvilá
gosításokat megadni.

Az erdőfelügyelő az erdők állapotáról szerzett tapasztalatai alap
ján a szükséges erdőrendészeti intézkedések megtétele végett, az eset
leg már megtett ideiglenes intézkedések bejelentése mellett, a közigaz
gatási bizottságnak javaslatot tenni köteles.

Az erdőfelügyelő a közigazgatási bizottságnak érdekképviselet 
címén tagja (nagygyűlés). A közigazgatási bizottság erdészeti al
bizottságának ülésein résztvesz, de szavazati joga nincsen; minden 
erdészeti vonatkozású kérdésben véleményt ad az elsőfokú erdőren
dészeti hatóságnak, az erdészeti és vadászati vonatkozású ügyek in
tézésénél ellátja az előadói tennivalókat, elkészíti az intézkedési ter
vezetet és szükség esetén letárgyalja azokat az ügyeket, amelyek 
erdészeti vagy vadászati szakismeretet igényelnek.

A felsorolt tennivalók elvégzéséhez a törvényhatóság a királyi 
erdőfelügyelő részére megfelelő hivatali helyiséget köteles rendelke
zésre bocsátani és gondoskodni tartozik az irodai és dologi szükség
letekről is, melyek ezeknek a tennivalóknak az ellátásánál felmerülnek.

Az erdőfelügyelő hivatalos utazásának költségeit az állam viseli, 
kivéve azokat az eseteket, mikor az eljárási költségek ennek a tör
vénynek vagy más jogszabálynak értelmében az érdekelteket terhelik.
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A m. kir. erdőhivatalok a királyi erdőfelügyelőket megkeresé
sükre — felügyeleti teendőik sikeresebb teljesíthetése végett 
támogatni kötelesek.

256. §.

A másodfokú erdőrendészeti hatóság az államerdészeti keze
lésbe nem vett erdőkre nézve a királyi erdőfelügyel'őket — az eljárás 
szabályozása mellett — felhatalmazhatja, ho<gy az erdőtulajdonos ké
relme alapján az erdőgazdaságokban felmerülő rendkívüli szükség
letek kielégítésére a 10 évi használati területek határain és az egy 
évi használat 7*» (egytized) részének mértékén belül megfelelő 
használatot az erdőrendészeti hatóságok külön engedélyének ki esz
közlése nélkül kijelölhessenek.

257. §.
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság határozatai ellen a földmi- 

velésügyi miniszterhez fellebbezésnek van helye.
A földmívelésügyi miniszter határozata a 258., 259. és 259a. 

§-okban felsorolt esetek kivételével végérvényes.
Fellebbezéssel élhet a határozat közlésétől számított 15 nap alatt 

minden érdekelt fél és szakigazgatási hivatal, a királyi erdőfelügyelő, 
továbbá erdőbirtokos sági ügyekben a birtokossági elnök, a közgyű
lést vezető hatósági kiküldött és végül a tisztiügyész.

A fellebbezésekre és egyéb jogorvoslatra nézve egyebekben a 
közigazgatási törvények általános határozatai irányadók.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság köteles minden erdészeti 
vonatkozású határozatát a királyi erdőfelügyelőnek is kiadhi.

258. §.

A földmívelésügyi miniszternek a 105., 138. és 145. §-ok alapján 
hozott határozatával meg nem elégedő fél a vitás kérdések elintézését 
a bíróságtól kérheti; ha ezzel a jogával a határozat közlésétől számí
tott 30 nap alatt nem él, — a földínívelésügyi miniszter határozata 
jogerőre emelkedik.

259. §.
A közigazgatási bírósághoz panasznak van helye a földmívelés

ügyi miniszter azon határozata ellen, mellyel:
1. erdei termékek átszállítási, valamint tutajozási és fausztatási 

engedélyekből folyóan a pénzbiztosíték összegét, letételének, kezelé
sének és visszaszolgáltatásának feltételeit megállapítja. (106. és 
118. §.)

2. az eljárási költségek kivetéséről intézkedik (113. és 139.);
3. a tutajozással’ vagy a fausztatással okozható kárók megakadá1 
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lyozására szükséges vízimüvek és egyéb építmények létesítésénél 
vagy átalakításánál az engedélyes és a parttulajdonosok vagy a víz 
másféle használatára jogosítottak között felmerülő vitás kérdésekben 
eljár (120. §.);

4. a tutajozás és faúsztatás jogának megszűnése körül keletkező 
vitás ügyeket ellátja (129. §.).

A panaszjog a 3. és 4. pont alatt említett ügyeknél a kártalaní
tási összeg megállapítására ki neim terjed.

A panaszt a határozat közlésétől számított 15 nap alatt az első
fokú erdőrendészeti hatóságnál kell benyújtani.

Panasszal élhet minden érdekelt fél.
A panaszokra egyébként a közigazgatási bíróság előtti eljárást 

szabályozó törvények rendelkezései irányadók.

259. a) §.

Az e törvény 2., 3., 4., 6., (17., 18.), 19., 22., 24., 37., 42., 44., 48. 
és 326. §-ai, valamint a 140. §. c) pontja alapján hozott másodfokú, 
végül a 250. §. esetében a kisajátítást elrendelő határozat ellen pa
nasznak van helye az Országos Erdőgazdasági Tanácshoz, a 44. §. 
alapján engedélyezett, üzemtervtől eltérő használatok iratait pedig, 
— ha az engedélyezendő használat az üzemtervben 5 évre előírt meny- 
nyiséget meghaladja, — hivatalból fel kell terjeszteni az Országos 
Erdőgazdasági Tanácshoz.

Az Országos Erdőgazdasági Tanács az elnökön és két alelnökön 
kívül 25 rendes és 7 póttagból' áll. A tagoík közül:

8 rendes és 2 póttagot az Országos Erdészeti Egyesület ki
jelölése alapján az ország erdőbirtokosai közül;

b) 8 rendes és 2 póttagot a földmívelésügyi miniszter;
c) 8 rendes és 2 póttagot pedig az Országos Erdészeti Egyesület 

kijelölése alapján olyan okleveles erdőmérnökök közül, akik az oklevél 
megszerzése után több mint 20 évet töltöttek legalább részben külső, 
erdőgazdasági gyakorlati szolgálatban, az államfő nevez ki 5 év tar
tamára azzal1, hogy az Erdészeti Egyesület tényleges államszolgálat
ban álló tisztviselőt nem jelölhet;

d) 4 rendes és 1 póttagot a közigazgatási bíróság külld ki 5 év 
tartamára bírói képesítésű tagjai közül.

A két alelnököt a tanács teljes ülése választja és pedig az egyiket 
a b), a másikat a c) pont alapján kinevezett tagok közül; míg az el
nököt a földmívelésügyi miniszter előterjesztése alapján az államfő 
nevezi ki a tanács által azoJ pont alapján kinevezettek sorából előter
jesztett 2 rendes tag közül.

A panaszokat a tanács az elnökön vagy elnöklő alelnökön kívül 
6 tagból álló fellebbezési tanácsban intézi, amelyet úgy kell össze
állítani, hogy az elnök, illetőleg tárgyalásvezető alelnök betudá- 
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savai az a), b) és c.> pontok alapján kinevezett tagok közül 2—2,.s 
ezenkívül a d) pont értelmében delegált közigazgatási bírák közül 
egy legyen a tanácsba, behíva.

A tanács megalakulásának és behívásának módozatait, nemkü
lönben a fellebbezési tanács eljárási szabályait az ügyrend állapítja 
meg. Az, ügyrendet az Országos Erdészeti Egyesület állítja össze, 
joghatályossá azonban csak a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása 
után válik. Az ügyrendet az Országos Erdőgazdasági Tanács javas
lata alapján a földmívelésügyi miniszter módosíthatja.

Az elnök, az alélnökök, valamint a tanács tagjai teljes ülésben 
a következő szövegű esküt kötelesek letenni:

„Én N. N. esküszöm, hogy mint az Országos Erdőgazdasági Ta
nács tagja, ebben a tisztemben legjobb szaktudásom, becsületem és 
lelkiismeretem szerint mindenkor részrehajlás1 nélkül' fogok eljárni, 
a törvényeket és érvényben álló szabályokat megtartom, a rám bízott 
ügyeket gondosan, az összes ismert körülmények méltányos figye
lembevételével fogom ellátni, véleményemet mindenkor szabadon,- 
minden befolyástól mentesen nyilvánítom s a hivatalos titkot meg
őrzőm. Isten engem úgy segéljen!”

A tanács elsősorban a beérkezett iratok alapján határoz, ameny- 
nyiben azonban az iratok kiegészítését, valamely lényeges körülmény 
tisztázását látja szükségesnek, a határozatot feloldhatja és az eljárt 
hatóságot újabb határozat hozatalára kötelezheti; de jogában áll á 
szükséges' adatokat a határozat feloldása nélkül közvetlenül is besze
rezni, ,sőt szükség esetén valamelyik szakértő tagját az ügy megvizs
gálására a helyszínére, kiküldeni.

A tanács ülésein az állam képviseletében a földmívelésügyi mi
niszter megbízottja, valamint az érdekelt felek, vagy azok képvisele
tében valamely okleveles erdőmérhök, esetleg az érdekképviselet meg
bízottja is résztvehetnek és egyízben felszólalhatnak.

A tanács tagjai az egyes ülésekért jelenléti díjat kapnak, még
pedig az elnök vagy elnöklő alelnök, az előadó és a vidéken lakó 'ta
nácstagok a IV. rangosztályú állami tisztviselők, a Budapesten lákó 
tanácstagok pedig, amennyiben nem előadók, a VI. rangosztályú állami 
tisztviselők teljes napidíját; a vidéken lakó tanácstagok azonkívül a 
lakóhelyüktől Budapestig és visszautazásért az I. oszt, vasúti jegyet 
is felszámíthatják, de egy héten legfeljebb egyszer. Vidéki kikülde
tésnél a tanács tagjai a IV. rangosztályú állami tisztviselőket meg
illető napi díjat és költségeket számíthatják fel'.

A tanács elnöke és a c) csoportbeli tagokból választott alelnöke 
érdekképviselet címéin tagjai a felsőháznak.

A tanács költségeinek fedezéséről a földmívelésügyi miniszter az 
állami költségvetés keretein belül gondoskodik.

Amennyiben az erdőgazdaság törvényes érdekképviseletet kap, 
az a) és c) pontokban, az Országos Erdészeti Egyesület részére biz
tosított kijelölési jog a törvényes érdekképviseletre száll át.
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A tanács' költségeinek részben való fedezésére a földmívelésügyi 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg mérsékelt illetékkel 
terhelheti a tanácshoz beadandó panaszokat.

260. §.

Sem a fellebbezés, sem a panasz nem akadályozza a megtámadott 
erdőrendészeti hatásági határozatok tilalmat kimohdó vagy tilalmat 
fenntartó rendelkezéseinek és azoknak az intézkedéseinek a végre
hajtását, amelyekre nézve a hatóság, vagy a királyi erdöf elügyelő 
ennek a törvénynek vagy pedig az'általános közigazgatási eljárás, 
illetőleg a közigazgatási bíróság előtti eljárást általánosságban sza
bályozó törv'éhyeknek rendelkezései alapján a végrehajtás sürgőssé
gét határidő kitűzésével akár magában a megtámadott határozatban, 
akár külön intézkedéssel kimondta.

Má.s esetekben a fellebbezésnek és a panasznak halasztó hatálya 
van.

261. §.

A törvény 39., 69. és 70. §-aiban körvonalazott erdőrendezési és 
erdőgazdasági tennivalókat és feladatokat a m. kir. erdőigazgatósá
gok látják el központi személyzetükkel és a m. kir. erdőhivatalok köz
reműködésével.

Ezenkívül teljesítik mindazt, amit a törvény, vagy a földmívelés
ügyi miniszter hatáskörükbe utal, vagy kötelességükké tesz.

262. §.

Az erdőigazgatóság kerülete erdőhivatali kerületekre oszlik.
A m. kir. erdőhivatal végzi az államerdészeti kezelésbe átvett 

erdők szakszerű kezelését a 69. §. szerint s teljesíti mindazokat az 
erdőgazdasági feladatokat, amiket az erdőigazgatóság kötelességévé 
'tesz.

263. §.

A másodfokú erdőrendészeti hatóság a 256. §-ban említett fel
hatalmazást az államerdészeti kezelésbe vett erdőkre nézve a m. 
kir. erdőhivataloknak szintén megadhatja.

264. §.

Az erdőigazgatóságnál a számviteli feladatokat az erdőigazgató
ság mellé Vendelt erdészeti számvevőség látja el.

A számvevőségi szolgálatnál elsősorban* okleveles erdőmérnökö
ket kell alkalmazni. Szükség esetén más olyan egyének is alkalmaz
hatók, akiknek az állami számvevőségi (szolgálatra előírt képesítésük 
megvan.
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265. §.

Az erdőigazgatóságok, királyi erdőfelügyelők, erdőhivatalok, 
számvevőségek székhelyét és kerületi beosztását, valamint szolgálati 
ügykörüket az érdekeltség meghallgatásával a földmívelésügyi mi
niszter állapítja meg s az erre vonatkozó rendeletét a szükség sze
rint bármikor módosíthatja, vagy kiegészítheti.

266. §.

Az erdészeti igazgatás hatáskörébe utalt feladatok ellátására 
csak olyan okleveles1 erdőmérnökök és alerdészek alkalmazhatók, akik 
az 50. és 51. §-okban megjelölt szakképzettséggel rendelkeznek és 
ezenkívül a köztisztviselőkre nézve megszabott általános kellékeknek 
is megfelelnek.

267. §.

Az erdészeti igazgatás ellátáshoz szükséges személyzet létszá
mát, fizetésiosztályba-sorozását és javadalmazását az állami költség
vetés állapítja, meg.

A személyzet szolgálati és fegyelmi tekintetben a fölmívelésügyi 
miniszter fennhatósága alá tartozik.

NYOLCADIK CÍM.

Büntetőrendelkezések.

I. Fejezet.

Az erdőrendészeti áthágások.

268. §.

Erdőrendészeti kihágást követ el:
1. az e törvény hatálya alá tartozó ingatlannak vagy természeti 

emléknek tulajdonosa, aki e törvényiben meghatározott kötelességeit 
nem teljesíti, vagy az erdőrendészeti hatóságök rendelkezéseinek nem 
tesz eleget.-

2—6. pőntig változatlan.
7. a 165. §. alá eső erdőbirtokosságnak elnöke, avagy végrehajtó 

közege, ha a törvényben a felügyelő hatóság határozataiban vagy a 
birtokossági alapszabályokban reáruházott tennivalókat nem teljesíti, 
vagy az ott meghatározott kötelességeit megszegi, vagy eljárásával az 
erdőbirtokosság tagjainak az érdekeit veszélyezteti.

Utolsó bekezdés változatlan.
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Indokolás:

268. §-hoz.

A változtatás az 1. pont rövidebb és szaibatosabb átszövegezése, 
viszont a 7. pontban az „egyébképen súlyosan” szavak törlése, amik 
közül indokolásra egyik sem szorul.

269. §.

Első, második és harmadik bekezdés változatlan.
Az erdőgazdasági terv előírásától, vagy a használatokat szabá

lyozó hatósági rendelettől éltérő fahasználattal' elkövetett erdőrendé
szeti áthágás esetében a pénzbírság a kihasznált fatömeg értékéig 
terjedhet; szándékosság vagy üzérkedés esetén pedig nem lehet ki
sebb a kitermelt fa értékénél.

Ha az erdőrendészeti áthágást véderdőben, közérdekű erdőtelepí
tésre kijelölt területen, az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenn
tartott erdőtelepítésekben és gazdasági fásításokban, vagy természet
védelmi területen követték el, ezt a pénzbírság kiszabásánál súlyos
bító körülménynek kell tekinteni.

Indokolás:

269. §-hoz.

A negyedik bekezdést módosítani volt szükséges egyrészt azért, 
hogy olyan esetekben, amikor a jóhiszeműség kétséget kizárólag, be
igazolható, az eljáró hatóság a bírság mérséklésénél ne legyen kötve.

Viszont szándékosság vagy üzérkedés esetén nem lehet a bírság 
kisebb a jogtalanul kitermelt fa értékénél, mert ellenkező esetben az 
ilyen jogtalan haszon az áthágpra anyagi előnyt fog jelenteni s a ki
termelt faanyag értékének csak egy részét felemésztő birság nem 
fogja visszatartani attól, hogy az érték másik részét a törvény elle
nére is biztosítsa a maga számára.

270.

Első, második bekezdés változatlan.
Erdősítési kötelezettség nem teljesítése miatt indított erdőren

dészeti áthágási eljárás során a foganatosításra egy évnél nem hosz- 
szabb határidőt kell kiszabni s egyúttal a határozatban intézkedni 
kell az iránt is, hogy a határidő be nem tartása esetén az erdősítést az 
áthágó terhére a m. kir. erdőigazgatóság foganatosítsa.

A felmerült költségeket, ;— ha az áthágó B0 nap alatt be nem 
fizeti, — közadók módjára kell behajtani.
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Indokolás:
270. g-'hoz.

A §. végére két új bekezdést kellett beiktatni.
Eddigi törvényünk rendelkezéseinek is nagy hibájuk volt az, 

hogy a vétkes mulasztások esetén a fakultatív beavatkozási jogot az 
államhatalom részére nem biztosították.

Az erdősítési mulasztás által okozott kárt semmiféle bírság nem 
küszöböli ki s másrészről nem is látszik célszerűnek az, hogy a reni
tens birtokost többször egymásután sújtsák bírsággal, amiknek ösz- 
szege az erdősítés valószínű költségeit minden valószínűsége szerint 
meghaladná. Feltétlenül célszerűbb ezért, biztosítani az államhata
lom részére azt a jogot, hogy a mulasztást a birtokos költségére pó
tolhassa.

271. §.

Ha nem a tulajdonos, hanem a használatok gyakorlására jogosí
tott személy (haszonbérlő, haszonélvező, favásárló stb.) jogainak gya
korlása közben követ el olyan cselekményt, amit a 268. §. 1. pontjá
nak meghatározása szerint erdőrendészeti áthágásnak kell minősíteni, 
emiatt a használatok gyakorlására jogosított személyt kell felelős
ségre vonni még abban az esetben is, ha közte és a'tulajdonos között 
a felelősség kérdésében ezzel ellenkező megállapodás állana is fenn.

Az elkövetett cselekmény hátrányos következményeinek meg
szüntetésére vagy megelőzésére elsősorban a használatokra jogosított 
személyt, másodsorban azonban a tulajdonost is kötelezni kell.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás:

271. §-hoz.

Az első bekezdés utolsó mondatában a „tulajdonos között” sza
vak után „a felelősség kérdésében” szavakat kell beszúrni, mivel az 
ellenkező megállapodás csak erre vonatkozik. A második bekezdés 
elejéről törölni kell „Az eljárási költségek és hajtópénz megtérítésére, 
valamint” szavakat, egyébként a §. szövege^változatlan.

272., 273. §-ök.

Változatlanok.

274. §.

Ha a 273. §. szerint felelős személyek másoknak olyan cselek
ményt engednek meg, vagy mások részérőb olyan cselekményt tűrnek 
el, amelyet a törvény alapján erdőrendészeti áthágásnak kell minősí
teni, úgy büntetendők, mintha azt maguk követték volna el.
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Indokolás:

274. §-hoz.

A hiányzó részleteket, mint felesleges szószaporítást kellett tö
rölni, mert hiszen az eltűrés fogalmában benne van, hogy a tulajdo
nos nem iparkodott a vétkes cselekményt megakadályozni vagy meg
torolni s épp így önként értetődik az is, hogy meg nem történt cse
lekményért büntetni senkit sem lehet.

i. . 275., 276., 277. §-ok.

Változatlanok.

278. §.

Törölve.

< 1 ' Indokolás:

278. §-hoz.

A bizottság az államfői kegyelemért való fellebbezést törölni ja
vasolja, nehogy az erre való utalás az ilyen értelmű folyamodások túl 
ságos felszaporodását idézze elő.

279, 280. §-ok.

Változatlanok.

/ 281. §.

Első, második, harmadik és negyedik bekezdés változatlan.
Erdőrendészeti áthágási ügyben hozott és fellebbezésisel meg nem 

támadott elsőfokú határozat a kézbesítéstől számított 16-ik napon, a 
másodfokú határozat pedig meghozatala napján válik jogerőssé.

f! Indokolás:

281. §-hoz.

Az utolsó bekezdést át kellett szövegezni, mert hiszen a megtorló 
eljárás csak a határozat végrehajtásával fejezhető be. Evvel szemben 
a bekezdésben tisztázni kellett azt, bogy az intézkedés mikor válik 
jogerőssé.

282. §.

,,Állami erdőfelügyelő” helyett mindenütt „királyi erdőfelügye 
lo”-t kell tenni s a 4-ik és 5-ik bekezdésből a „m. kir. erdőigazgató
ságot” törölni. Egyébként változatlan.
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283., 284., 285. §-ok.

Állami erdőfelügyelő helyett királyi erdőfelügyelőt kell tenni, 
egyébként változatlanok.

286. §.

Az első bekezdésben állami erdőfelügyelő” helyett „királyi erdő
felügyelő” teendő.

A harmadik bekezdés szövege a következő:
Az elsőfokú határozat ellen a földmívelésügyi miniszterhez lehet 

fellebbezni.
Egyébként változatlan.

Indokolás:

286. §-hoz.

A harmadik bekezdésben a földmívelésügyi miniszterhez való 
fellebbezésre kellett utalni

II. Fejezet.

Az erdei kihágások.

A) Az erdei kihágások meghatározása.

287. §.

A 11. pontban „kocsival” helyett „közlekedési eszközzel” teendő, 
a 13. pontban „vágószerszámot” helyett ,,eszközt” kell tenni.

Egyébként változatlan.

Indokolás:

287. §-hoz,

A 11. és 13. ponton eszközölt csekély módosítás a helyesebb 
szövegezést célozza.

288., 289., 290., 291. §-ok.

A 100 pengős értékhatárt 200 pengőre kell igazítani és „ársza
bály” helyett mindenütt „érték- és >árszabály”-t tenni, egyébként 
változatlan.

Indokolás :

288., 289., 290., 291. §-okhoz.

A bizottság a 100 pengős értékhatárnak 200 pengőre leendő fel
emelését tartja szükségesnek.

Közismert dolog, hogy a büntetőbírósági eljárásnál, ahol a 
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felesketett személyzet tanúvallomását nem veszik feltétlenül bizonyító 
erejűnek, milyen gyakran szabadul meg a kártevő pusztán azért, 
mert tagadásával szemben a magánvádlóként szereplő birtokos nem 
tud két tanút állítani.

Lehetetlen az erdőgazdálkodásnál arra berendezkedni, hogy az 
őrző személyzet párosával járja az erdőt csupán azért, hogy a vétkes 
cselekmény elkövetését a büntetőbíróság előtt is feltétlen bizonyos
sággal lehessen igazolni s így ezért is, de a sokkal rövidebb és gyor
sabb eljárásért is kívánatos, hogy az értékhatár megfelelő felemelé
sével a károsításoknak minél nagyobb része legyen közigazgatási 
úton elbírálható.

Úgy ezeknél, mint az ezután következő §-oknál is „árszabály” he
lyett mindenütt „érték- és árszabályát kell tenni, mert hiszen ezeknek 
az árszabályoknak sok olyan dolog érékét is kell tartalmazniok, ame
lyeknek forgalmi áruk nincs.

292., 293. §-ok.

Változatlanok.

294. §.

Erdei kihágás esetén súlyosabb beszámítás alá kell venni a 
cselekményt, ha azt véderdőben, közérdekű erdőtelepítésre kötelezett 
területen az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített s fenntartott erdő
telepítésekben és gazdasági fásításokban, a közutak, magánutak és 
birtokhatárok mentén álló fasorokban, természetvédelmi területen, * 
avagy vasárnapon vagy ünnepnapon, vagy éjjel, vagy határozott fi
gyelmeztetés vagy jelzés ellenére, vagy végül többen együtt követték 
el, úgyszintén akkor is, ha a tettes erdei kihágásért már büntetve 
volt.

Indokolás:

294. §-hoz.

A súlyosbító körülmények közé fel kellett venni azt is, ha a káro
sítást többen együtt követik el, mert akárhány vidéken szokásos az, 
hogy a károsítok egyszerre akkora tömegben lepik el az erdőt, hogy 
a védszemélyzet velük szemben tehetetlen.

295. §.
Első bekezdés változatlan.
Ha azonban a tettesek az erdei kihágást hatósági közegek vagy 

az erdészeti személyzet figyelmeztetése ellenére követték el, — az 
előbbi bekezdésben említett felelős személyekkel együtt a tetteseket 
is büntetni kell, a kártérítésnek, hajtópénznek és az eljárási költsé
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geknek megfizetésére a tetteseket, — és a felelős személyeket egye
temlegesen kell kötelezni.

Utolsó bekezdés változatlan.

Indokolás :

295. §-hoz.

A második bekezdésben az első mondat egy részének törlése azt 
célozza, hogy az ellenszegülő tettes minden esetben büntethető legyen, 
viszont a bekezdés végén az egyetemleges kötelezettség kimondása 
azt célozza, hogy a végrehajtás során a legtöbbnyire vagyontalan 
tettes mellőzésével közvetlenül a felelős személyt lehessen végrehajtás 
alá vonni.

296., 297., 298., 299. §-ok.

Változatlanok.

300. §.

Az erdei kihágások esetében a sértettet megillető kártérítés 
összegét és a hajtópénzt a 291. §-ban említett erdei érték- és ársza
bályzat adatai alapján kell megállapítani.

Ha azonban az erdei érték- és árszabályzat adatai a kárösszeg 
megállapítására nem elégségesek, — a hiányzó adatokat a rendőri 
büntetőbíróság hivatalból szerzi be, vagy szakértőt hallgat meg és a 
kártérítés összegét a fennforgó körülmények figyelembevételével be
látása szerint állapítja meg.

Indokolás :

300. §-hoz.

„Árszabály” helyett mindenütt „érték- és árszabály” teendő s a 
második bekezdésben „bíróság” szó előtt „rendőri büntető” szavak 
toldandók, egyébként a § változatlan. A betoldás nélkül a §-t tévesen 
lehetne értelmezni.

301. §.

Változatlan.

302. §.

. „Árszabályzat” helyett mindenütt „érték- és árszabályzat” teendő. 
A b) pont „még le nem vágott élőfa ledöntése” szavai helyett „élőfa 
kivágása” teendő s a §. végén a hagyásfa, vagy magfáért kiszabandó 
kártérítés háromszorosra javítandó. A §. végén be kell toldani a kö
vetkező új bekezdést: „A kiszabott büntetés és kártérítés összege 5 
pengőnél kevesebb nem lehet.”
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Indokolás:

302. §-hoz.

A hagyásfáért az érték háromszorosát kell megállapítani kárté
rítés gyanánt, mert ezeknek az eltávolítása flegtöbbnyire a hézagosán 
maradó fiatalos, igen költséges pótlását teszi szükségessé.

Az utolsó bekezdést azért kellett betoldani, mert az apró, néhány 
filléres büntetések nem fogják különösen a fiatal állományok károsí
tásától a notórius kártevőket visszatartani.

303. §.

A kecskéért fizetendő kártérítés 5 P. Egyébként változatlan.

304., 305., 306., 307., 308. §-ok.

„Árszabály” helyett „Érték- és árszabály”. Egyébként változat
lanok.

309., 310., 311., 312. §-ok.

Változatlanok.

313. §.

A hivatalból üldözendő erdei kihágások miatt megindított rend
őri büntető eljárásiban a szakképviselö jogait és kötelességeit a m. 
kir. erdőigazgatóiság vagy a m. kir. erdőhivatal kiküldöttje gyako
rolja, aki a tárgyaláson meg nem jelent, sértett magánjogi érdekeit 
is képviselheti, ha az képviseltetéséről meghatalmazott által nem 
gondoskodott.

Indokolás:

313. §-hoz.

Az erdőigazgatóság vagy erdőhivatal kiküldöttje csak akkor 
képviselheti a sértettet, ha az meg nem jelent, vagy képviseltetéséről 
nem gondoskodott. Egyébként a magánféltől a képviseltetés jogát 
elvenni nem lehet.

314. §.

„Észrevétel” helyett „észlelet” teendő. Egyébként változatlan.

Indokolás:

314. §-hoz.

A vallomás alapját, valamint az erdőkárnaplóba való bejegyzését 
is nem észrevételek, de észleletek alkotják.
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KILENCEDIK CÍM.

Vegyes és átmeneti kiadások.

315., 316., 317. §-ok.

Változatlanok.

318. §.

Az első bekezdésben ,,vágószerszámot” helyett „eszközt” kell 
tenni, egyébként változatlan.

319. §.

A véderdőket, a természetvédelmi területeket és a közérdekű és 
önkéntes erdőtelepítéseket, illetőleg területeiket addig, amíg jövedel
met nem hajtanak, teljes adómentesség, addig pedig, amíg jövedel
mük az okszrűen várható tiszta jövedelemnél kisebb, megfelelő adó
mérséklés illeti meg.

Adómérséklésnek van ezenkívül helye:
1. Ha a gazdálkodás módját az erdőrendészeti hatóság közérdek

ből a tulajdonos kárára állapítja meg, vagy ha
2. az erdőt kárt okozó elemi csapások érik (bármily korú állo

mányban jelentkező fagykár, széldöntés, szél-, hó- vagy zúzmara-törés, 
tűzvész, rovarkárok stb. esetén).

Az adómentességet, vagy adómérséklést a földmívelésügyi mi
niszter által megállapított feltételek szerint ideiglenes adókedvez
mény alakjában 10 évről 10 évre a pénzügyminiszter adja meg.

Indokolás:

319. §-hoz.

Az első bekezdést a Negyedik cím átdolgozásának megfelelően 
kellett megváltoztatni.

A második bekezdésben foglalt pótlásokra is feltétlenül szükség 
van, mert ha a hatóság közérdekből szorítja l'e a birtokból egyéb
ként nyerhető jövedelmet, csak természetes dolog, hogy a birtokos 
nem kötelezhető akkora közteher viselésére, mint a teljesen szabadon 
gazdálkodó másik birtokos.

Az elemi csapások esetén való adóelengedést azért kellett fel
venni, mert az utóbbi években elég gyakran fordultak elő olyan sú
lyos fagykárok, amelyek nemcsak az egyévi növedéket tették tönkre, 
hanem fiatal, sőt középkorú állományok teljes elpusztulására is ve
zettek.

Igaz ugyan, hogy az ilyen kár az erdőigazgatóságnál a jövedelem 
teljes elmaradását egyik évben sem idézi elő, ezzel szemben azonban 
a károsítás következményei hosszú időn át minden év fatermésében 
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érezhetők s másrészről igen gyakran költséges pótlásokat tesznek az 
elemi csapások szükségessé.

Végül figyelembe kell venni azt is, hogy az erdőnek, mint, va
gyonnak a fakészlet is elválaszthatatlan tartozéka s így az ilyen káro
sodás magában a vagyonban is számottevő csökkenést jelent.

. Mindezek alapján teljesen indokolt, hoigy az elemi csapásokkor 
nyújtani szokott adókedvezmények az erdőgazdaságra is ki terjesz
tessenek.

320., 321. §-ok.

Változatlanok.

322. §.

Az erdő belsejében fekvő, vagy az erdőbe beékelődő minden olyan 
idegen földterületet, amely 10 kát. holdat meg nem halad, az erdő 
tulajdonosa kisajátíthat.

Az idegen földterület tulajdonosa vagy tulajdonosai a kisajátító
tól földjeiknek hasonló értékű területtel való kicserélését kíván
hatják.

Egyébként változatlan.

Indokolás:

322. §-hoz.

A második bekezdés teljesen új szövegét be kellett toldani azért, 
hogy az ilyen kisajátítást szenvedő kisbirtokosok, amennyiben ezáltal 
birtokuknak számottevő részét elvesztenék, vagy a részlet elvonása 
egész gazdaságuk egyensúlyát bolygatná meg, azonos értékű terület
tél való kártalanításukat kérhessék s ily módon a föld nélkül mara
dás veszélyétől meg legyenek védve.

323., 324. §-ok.

Változatlanok.

325. §.

Ha a bányahatóság ennek a törvénynek a rendelkezése alá eső 
területre ad kutatási engedélyt, az engedélyezés tárgyalására a kir 
erdőfelügyelőt is köteles meghívni.

A bányahatóság köteles az engedélyest az engedélyokiratban 
mindazoknak a rendszabályoknak a betartására is kötelezni, amelye
ket e törvény rendelkezései az erdőfenntartás és erdővédelem érde
kében megállapítanak.
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Indokolás:

325. §-hoz.

Az átszövegezés a Hetedik cím átdolgozása miatt és a § célján 
nak pontosabb meghatározása érdekében volt szükséges.

326. §.

Azalatt az átmeneti idő alatt, míg valamely erdőre a 37. § értel
mében köteles üzemterv, illetve a 38. § értelmében az üzemtervet 
pótló jegyzőkönyv elkészül és jóváhagyást nyer, — az erdőben fa
használatokat csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével szabad 
gyakorolni; az erdő egyéb használata pedig csak ennek a törvénynek 
a korlátozásai között gyakorolható. Amennyiben az erdőrendészeti 
hatosáig a kérelem beadásától számított 30 napon belül nem intézke
dik, az engedélyt megadottnak kell tekinteni. A hatóság a használatot 
az e törvény 37. §-ában megállapított mértéken túl nem korlátoz
hatja s az e törvényben megszabott kötelezettségeket meghaladó 
feltételekhez nem kötheti.

Indokolás : 

326. §-hoz:

Semmi értelme nem volna, hogy az ebben a §-ban az állam ré
szére biztosított igen erős beavatkozási jogot, amit amúgy is csak 
egy háborús kormányrendelet adott az adminisztratív hivatalok ke
zébe, továbbra is elvonjuk a törvény által szervezett és a birtokoshoz 
sokkal közelebb álló hatóságtól. *

Csak természetes dolog, hogy az a körülmény, miszerint az 
üzemterv még nem készült el, a hatóság részére nem biztosíthat 
messzebbmenő beavatkozási jogot, mint amennyire ez a beavatkozási 
jog e törvény értelmében az államot az üzemterv összeállítása és 
végrehajtása körül megilleti. Szükségessé teszi ennek a törvényben 
leendő határozott megállapítását az a körülmény, hogy az adminisz
tratív hivatalok ezideig is sokszor támasztottak még e törvény terve
zet keretein is túlmenő követeléseket a használatok engedélyezésénél.

Az engedély elbírálásának határidőhöz kötése azért szükséges, 
mert hiszen az erdő legfőbb jövedelmét a fahasználat képezi s az 
adminisztráció nehézkességével nem lehet a birtokost attól a jogától 
megfosztani, hogy ingatlanának hasznaihoz a kellő időben és akkor 
juthasson hozzá, amikor azokat legjobban tudja értékesíteni.

327., 328., 329. §-ok.

Változatlanok.
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330.

Az e törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos beadványok 
és iratok — beleértve a fellebbezéseket és panaszokat, valamint azok 
mellékleteit is — bélyegmentesek. Bélyeg- és illetékmentes az ingat
lanoknak az e törvény értelmében az állam részére való megszerzése, 
továbbá a 148. és 193. § szerint való tulajdonátruházás.

Második bekezdés változatlan.

Indokolás:

330 §-hoz.

Mivel a beavatkozások kivétel nélkül a közérdek címén történnek, 
önként értetődik, hogy a bélyegmentességet a panaszokra is ki kell 
terjeszteni.

Hiszen a birtokos csupán azért kénytelen a felsőbb hatósághoz 
fordulni, hogy saját jogos, vagy legalább is jogosnak vélt érdekét a 
köz érdekében való megcsonkítás ellen megvédhesse, a panaszra te
hát nem a saját eljárása, hanem a hivatalos beavatkozás szolgáltatja 
az indító okot. Az ilyen beadványokat nem lehet máskép minősíteni, 
mint a hivatalos felszólításra beadott válaszokat, amelyek pedig köz
tudomás szerint minden tekintetben bélyegmentesek.

331., 332., 333. §-ok.

' Változatlanok.

334. §.
Az első mondat szövege:
,,Ez a törvény felhatalmazza az igazságügyminisztert stb.”, a 

többi változatlan.

335. §.

,,velük egyetértve” szavak után be kell szúrni ,,az érdekeltség 
meghallgatásával” szavakat, a többi változatlan.

Indokolás:

335. §-hoz.

Az érdekeltek meghallgatását a rendeletek kiadása előtt feltétlenül 
biztosítani kell ebben a törvényben is és pedig annál inkább, mert 
hiszen a törvénynek igen sok olyan intézkedése van, amelyik eddig 
szokatlan mértékben nyúlt bele a magánjogokba.

Bár a 333. § szövegezésén a bizottság semmit sem változtatott, 
szükségesnek látja felhívni a földmívelésügyi miniszter úr figyelmét 
arra a körülményre, hogy- az Alföld-fásításra vonatkozó 1923. évi 
XIX. t.-c. rendelkezései az eljárás módja és a hatóságok megállapí
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tása tekintetében lényegesen eltérnek e törvénytervezet rendelke
zéseitől.

Egyáltalán nem lehet célszerűnek tartani azt, hogy az ország 
egyes részein bizonyos erdőkre vonatkozólag egészen más hatóságok és 
más szabályok szerint rendelkezzenek, mint az ugyanazokon a terüle
teken fekvő, vagy bárhol másutt elterülő egyéb erdőknél. Feltétlenül 
célszerűnek látná ezért a bizottság, ha az említett törvénycikk hatá
lyon kívül helyezésével annak bevált rendelkezéseit is ebbe a tör
vénybe helyeznék át, annál is inkább, mert hiszen a fasorokat és gaz
dasági fásításokat már az eredeti törvénytervezet is kivonta az erdők 
fogalma alól, viszont a 140. §. c) pontjának új szövegezése megfelelő 
alkalmazás esetén, esetleg némi kiegészítéssel módot nyújt arra is, 
hogy az Alföld-fásítási törvényben biztosított jogokat ennek a tör
vénynek a keretén belül gyakorolhassa az államhatalom.

336. §.

A törvény életbelépésének idejét a földmívelésügyi miniszter 
rendelettel állapítja meg. Végrehajtásával a földmívelésügyi, az 
igazságügyi, a belügyi, a pénzügyi és a kereskedelemügyi miniszte
rek bízatnak meg.

Budapesten, 1930 január 30-án.

Bíró Zoltán,
az O. E. E. ügyvezetője.
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FELTERJESZTÉS
A FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTER ÚRHOZ

Nagy méltóságú Miniszter Ür!

Multévi 27.551/1. 1. számú nagybecsű leiratára elsősorban 
őszinte köszönetünket tolmácsoljuk Nagyméltóságodnak azért, 
hogy a megküldött erdőtörvény-tervezethez való hozzászólás ha
táridejét ez évi február hó végéig meghosszabbítani méltóztatotl. 
Módot méltóztatott nyújtani ezáltal arra, hogy az egész erdő
gazdaság jövőjét hosszú időre szabályozni hivatott javaslattal 
egyesületünk, mint az erdőgazdasági érdekek egyetlen országos 
jellegű hivatásos képviselete, azzal a részletességgel s azzal a 
körültekintéssel foglalkozzék, amely ezt a rendkívüli fontos 
törvényalkotást megilleti.

Az O. E. E. a legnagyobb örömmel üdvözli Nagyméltóságod
nak azt az elhatározását, hogy az erdőgazdaság minden ágát fel
ölelő törvény tervezettel nemcsak az eddig rendezetlen függő kér
dések szabályozását s azoknak a hiányoknak a megszüntetését 
kívánja elérni, amelyek régi erdőtörvényünk végrehajtásában a 
gazdasági viszonyok változása következtében előállottak, de egy
úttal végét kívánja vetni annak a bizonytalanságnak, amely az 
erdőgazdaság terén 1918 óta a rendeletekkel való kormányzás 
révén lábra kapott.

Tekintettel a kérdés rendkívüli fontosságára, az O. E. E. 
módját ejtette annak, hogy tárgyalásaiba a vidéki erdészeti egye
sületeket is bevonja s ily módon az egységes állásfoglalással no
csak azt tegye lehetővé, hogy a törvény keretén belül az egyes 
vidékek különleges viszonyai által indokolttá tett kívánságok is 
érvényesüljenek, de másrészről módját kívánta ejteni annak is, 
hogy az összes erdőgazdasági szakegyesületek egyértelmű meg
nyilatkozása Nagyméltóságod jövendő állásfoglalását is meg
könnyítse.

Tekintettel a törvény rendkívül nagy anyagára, egyesüle
tünk az előterjesztést kettéválasztotta. Tiszteletteljes előterjesz
tésünkben csupán a legfontosabb elvi kérdésekre kívánunk rá
mutatni. míg a részletkérdésekre vonatkozó észrevételeinket ma
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gához a törvénytervezet szövegéhez alkalmaztuk s minden egyes 
szakasznál nemcsak az általunk javasolt módosítást szövegeztük 
meg, hanem egyúttal a módosításoknak rövid indokolását is 
adtuk.

Az O. E. E. az egész erdőgazdaság fenntartása és fejlesztése 
érdekében korszakalkotónak tartja azokat a jórészben már az 
előző törvénytervezetbe is felvett újításokat, amelyek a nekünk 
megküldött törvény tervezetben foglaltatnak.

Amennyire egyetért azonban egyesületünk magukkal a fel
vetett eszmékkel, annyira nem érthet egyet a keresztülvitelnek 
a törvénytervezetben foglalt módozatával.

A törvény tervezet ugyanis — a háborús intézkedések során 
egész közigazgatásunkban úrrá lett felfogásnak megfelelően 
az állami mindenhatóság elvén épült fel. Maga a törvény meg
lehetősen tág keretet ad s ennek a keretnek a kitöltését, a nagy 
általánosságban tartott rendelkezéseknek az egyénre való alkal
mazását teljesen az állami igazgatásra kívánja bízni.

Véleményünk szerint a törvénytervezetnek a legkardináli- 
sabb hibája ez az irányzat s ez volt az, ami közvetlenül a ter
vezet megjelenése után a legnagvobbfokú ellenszenvet vál
totta ki.

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy az erdőtörvény, 
mint gazdasági törvény, nem tartalmazhat minden egyes esetre 
vonatkozó részletes rendelkezéseket. Hiszen nemcsak a gazda
sági viszonyok változása, de azonos gazdasági viszonyok között 
is az esetek számtalan változata annyi lehetőséget teremt, hogy 
azok mindegyikének magában a törvényben való részletes sza
bályozása megoldhatatlan feladat elé állítaná a törvényhozót.

Meg kell tehát nyugodnunk abban, hogy a törvény nagy
vonalú. általános rendelkezésekkel szabályozza az erdőgazdaság 
irányítását s az ebben inaugurált politikát a végrehajtás alkal
mazza az előadódó esetek ezerféleségére. Végeredményében te
hát a végrehajtás tölti ki a politikai keretet a gazdasági élet 
tartalmával.

Teljes tudatában vagyunk annak is — hiszen egyesületünk 
ennek az elvnek a legrégibb hangoztatója hogy az erdőgaz
daság az állam részéről fokozottabb irányítást, fokozottabb fel
ügyeletet igényel, mint más gazdasági ág. Azonban emellett a 
beavatkozás mellett is éppen a messze jövőre berendezkedő kon
zervatív erdőgazdaság érdekeinek megvédése szempontjából a 
legmesszebbmenöleg kell körülbástyáznunk a tulajdonjog védel
mét a túlzott állami beavatkozással szemben.

Mivel az új törvénytervezet magába a gazdálkodás módjába 
is mélyen bele kíván nyúlni és mivel maga a törvény csak álta
lános kereteket szabhat meg, igen sokszor fog felmerülni az az 
eset, hogy a köz érdekében is célravezető több megoldás között 
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lehet választani, amikor azonban mindig ügyelnünk kell arra, 
hogy az eszményi állapotra és csakis a birtokos anyagi érdekei 
nek sérelme nélkül térjünk át. Hogy például a mezőgazdaság kö
rébe vágó intézkedések közül vegyünk hasonlatot, bármily kí
vánatos is a szikes területek feljavítása, a vetésforgónak mint 
rendszernek bevezetése vagy a műtrágyázás meghonosítása, 
senkinek sem jut eszébe az. hogy ezeket az országos fontosságú 
kérdéseket törvényalkotással, kényszer útján kívánja megoldani.

Ezzel szemben az új erdőtörvénytervezet igen sok olyan ha
tósági intézkedést tesz lehetővé, amely intézkedések semmivel 
sem állanak inkább a köz érdekében, mint az előbb említett 
mezőgazdasági intézkedések; mert hiszen végeredményükben 
éppen úgy csak a többtermelés és a talaj termőerejének fokozása 
révén szolgálják a közérdeket, mint az előbb említett mező
gazdasági ténykedések.

Ennek dacára egyesületünk, mint a magyar erdőgazdaság 
és az erdőbirtokososztály érdek képviselete, nem emel kifogást 
az ellen, hogy a törvénytervezet ezekbe a tisztán gazdasági vo
natkozású kérdésekbe is beleavatkozási jogot ad az államhata
lomnak. Teszi ezt tisztán azért, mert az erdőgazdaság különleges 
természete mellett sokkal inkább kell a távoli jövőt szem előtt 
tartani és az e téren elkövetett hibák csak évtizedek gondos 
munkájával, sőt néha már egyáltalán nem hozhatók helyre.

Ez a két körülmény, hogy maga a törvény csak bizonyos 
mértékig kerettörvény lehet, másrészről pedig ilyen különleges 
gazdasági ténykedésekbe is be lehet és be kell e címen avat
kozni. idézi azután elő azt: hogy az erdőtörvény végrehajtásánál 
a birtokos és a közérdek gyakran jelentkeznek ellenérdekű 
felek gyanánt, mert a köz érdekéből célszerű intézkedéseknek 
túlgyors tempóban való keresztülerőszakolása, különösen a mai 
gazdasági viszonyok mellett, igen könnyen vezethetne a birtokos 
anyagi romlására.

Bár egyesületünk a legteljesebb bizalommal viseltetik az
iránt, hogy a törvénytervezetben az államhatalom részére bizto
sítani tervezett jogokkal a inai kormányzat a tulajdonjog rová
sára nem élne vissza, semmi esetre sem nyugodhatnék bele abba, 
hogy ilynemű hatáskör a mindenkori kormányzat részére tételes 
törvényben biztosíttassák és nem fogadhatja el az egész törvény
tervezetet átható állami mindenhatóság gondolatát olyan alap
elvnek, amely egy ilyen fontos gazdasági ág ügyeinek intézésé
nél megnyugvást teremthetne.

És litt sajnálattal kell rámutatnunk arra, hogy éppen az 
utolsó évtizedben, amikor az egész ország Trianon átkos követ
kezményeit nyögve, milliárdokat fizetett ki ellenségeinknek a 
behozott faanyagok értékéért, amikor mindenkit áthatott az a 
tudat, hogy óriási fabehozatalunk egyik legkárosabb tétele ne
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gatív kereskedelmi mérlegünknek, amikor a népnél is köztu
datba kellett volna átvinni azt, hogy hazafias, az ország egész 
jövőjére kiható, a közérdek és magánérdek szempontjából egy
aránt hasznos dolgot cselekszik az, aki fát ültet és erdőt telepít: 
akkor a kormányrendeletek irányzata, de különösen azoknak 
végrehajtása olyan volt, ami a birtokosok túlnyomó többségé
nél nem. rokonszenvet, de ellenszenvet váltott ki s egyesületünk
nek vagy az egyes érdekelteknek erre a körülményre rámutató 
panaszai meghallgatásra alig találtak.

Ilyen körülmények között még inkább érthető egyesüle
tünknek az az óhajtása, amit az erdőbirtokososztály külön ér
tekezletén is kifejezetten hangsúlyozott, hogy a törvényben biz
tosított messzemenő állami jogok esetleges helytelen gyakorlá
sával szemben, módjában legyen a birtokosnak az állami beavat
kozástól mentes, független fórum előtt keresni jogos vagy jogos
nak vélt sérelmeinek orvoslását.

Nem jelenti ez a kormányzat gazdaságpolitikai befolyásá
nak vagy hatalmának csökkentését. Hiszen az erdőgazdaság 
általános helyzete, sőt közgazdaságunkban elfoglalt szerepe is 
nem azon fognak megfordulni, hogy ezeket a detail-kérdéseket 
miképen fogja az arra hivatott fórum elintézni, illetőleg milyen 
mértékig fogja a csak általánosságban körvonalozott állam
jogokat egyik vagy másik állampolgár előnyére vagy hátrányára 
alkalmazni.

Az imperativ jellegű állami intézkedések sohasem voltak 
alkalmasak arra, hogy megindítsák egyes gazdasági ágak erős 
fejlődését és fokozott fellendülését. Az egész gazdaságtörténe
lem tanúsága szerint minden olyan ágazat, amelynél az egyéni 
tevékenységnek a kormányzati intézkedések túlzottan szűk ke
reteket szabtak, elsorvadt tisztán azért, mert az államhatalom 
sohasem volt képes a polgárok egyéni tevékenységét pótolni s 
viszont a polgároknál hiányzott a munka legerősebb rugója, a 
cselekvési szabadság.

Amidőn tehát egyrészről örömmel üdvözöljük Nagy méltó
ságodnak azt a szándékát, hogy ezekben a kérdésekben is az 
állam kezébe kívánja az általános irányítást a törvény útján 
letenni, ismételten kérjük Nagyméltóságodat, méltóztassék a 
Közigazgatási bíróság hatáskörének kibővítésére vonatkozó ja
vaslatainkat elfogadni és ezáltal lehetővé tenni, hogy a javaslat 
az eddig szabad rendelkezésű erdők birtokosai körében is meg
nyugvást keltsen. Még egy fontos kérésük van az erdőbirtoko
soknak és pedig az, hogy a 257/a §-ban taxatíve is felsorolt intéz
kedések foganatosítása előtt Nagyméltóságod az általunk java
solt Országos Erdőgazdasági Tanács véleményét is meghallgatni 
méltóztassék.
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Ennek a két kérésnek a megfelelő elintézése esetén remél
hetjük csak, hogy a törvény az érdekeltek között teljes meg
nyugvást fog kelteni.

Egy másik általános kifogásunk a törvénytervezettel szem
ben az, hogy igen sok olyan teendő végzését kívánja az állam - 
erdészeti adminisztrációra rábízni s igen sok olyan területre 
kívánja a törvény hatályát kiterjeszteni, amelyek véleményünk 
szerint nem vonhatók be az erdőgazdaság szigorúan értelmezett 
kereteibe.

És iít ismét rá kell mutatnunk arra, amire e felterjeszté
sünkben már egy ízben rámutattunk.

Minden felesleges, vagy csak kissé is túlzott állami beavat
kozás az egyéni jogaira féltékenyen őrködő embernél vissza
tetszést, elkedvetlenedést kelt s csak ellenszenvet szül nemcsak 
az intézkedéssel, de annak végrehajtóival szemben is. Kerül
nünk kell tehát azt. hogy az államerdészeti adminisztráció sze
rephez jusson olyan kérdésekben, amelyek elsősorban mező
gazdasági vonatkozásúak. Ilyen mezőgazdasági vonatkozású 
kérdés elsősorban a legeltetés, másodsorban az úgynevezett 
gazdasági fásítások kérdése.

A legeltetés kérdésében egyesületünk álláspontja az, hogy 
tulajdonképpen az erdő legeltetés céljaira egyáltalán nem hasz
nálható. Ott. ahol az erdő állománya megfelelő karban van. az 
idősebb ákácerdőket kivéve, a fünövés annyira minimális, hogy 
az erdei legelő által nyújtott haszon egyáltalán nem áll arány
ban azzal a mérhetetlen kárral, amit a dombvidéki erdőkben, 
de a síkságiakban is a legeltetés a faállományban okoz A má
sik részről azonban teljes tudatában van az egyesület annak a 
fontosságnak, amivel a legelő az állattenyésztés szempontjából 
bír. Ezért, eltérőleg a tervezet eredeti intézkedéseitől, az erdé
szeti adminisztráció hatásköréből kikapcsolni kívánja az egve- 
‘ ölet még az eddig legelőerdőnek nevezett fás legelőket is, és 
pedig elsősorban attól a gondolattól vezetve, hogy ha a magyar 
erdőgazdaság a legeltetés kérdésének ilyen nagy területáldoza
tot hoz, meg lesz kímélve a további legeltetési igényektől.

Mert feleslegesnek tartjuk -Nagytméltóságod előtt bizonyí
tani azt, mit jelent a legeltetés a meleg, napos domboldalakon, 
hisz Xagyméltóságod, mint a Mátravidék szülöttje, igen jól mél- 
t ózta tik ismerni azokat a mérhetetlen károkat, amiket a Mátra 
meredek domboldalain a legeltetés az erdőben okozott.

Kötelességünknek tartjuk azonban rámutatni arra, hogy 
amikor a magyar erdőgazdaság a fás legelők ügyeinek intézé
sére vonatkozó minden ingerenciáról lemondott, elment addig 
a legvégső határáig, amit a köz legjobban felfogott érdekében 
az erdőgazdaság meghozhat. Egyesületünk ennek az áldozat
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nak a meghozatalát csak abban a reményben javasolhatja Nagy
méltóságodnak, hogy a magyar kormány, mely a gazdasági fel
ügyelőségek. a gazdasági egyesületek, mezőgazdasági kamarák 
és egyéb állami s önkormányzati intézményekben erre a célra 
nagyon megfelelő szervekkel rendelkezik: megfelelő legelőgaz
dasági törvény megalkotásával fogja lehetővé tenni azt, hogy 
meglévő legelőink, amelyek az ország enemíi szükséglel ének 
ellátására bőségesen elegendők, jókarba helyeztessenek s jókar
ban is tartassanak.

Teljes mértékben áll ez a fasorokra és gazdasági fásítá
sokra is, amelyek pedig az ország szükségleteinek (‘Hálása szem
pontjából rendkívül fontosak.

Az erdészeti adminisztráció szerepe, — az egyesület véle
ménye szerint — ezeknek a kérdéseknek az elintézésénél nem 
terjedhet a szakértő tanácsadó szerepén túl. Maga a végrehaj
tás, a szükséges intézkedések tervezése, foganatosítása s első
sorban a meggyőzés és példaadás az állami mezőgazdasági in
tézményeknek s az összes mezőgazdasági szerveknek egyik leg
fontosabb és legnemesebb hivatása.

Nem oszthatta egyesületünk a törvény-tervezetnek azt az 
álláspontját sem. amellyel a közérdekből foganatosítandó intéz
kedések minden terhét. így a kopárfásítások összes költségeit 
is egyedül az erdőbirtokosra kívánja hárítani.

Teljes mértékben fenn kell tartanunk a tulajdonjogra vo
natkozó azt az értelmezésünket, hogy ahol valamely létesít
mény a más érdekeit szolgálja, ennek a költségeit csak az visel
heti. akinek érdekében a létesítmények elsősorban szükségesek. 
A birtokos haszna ezeknél a létesítményeknél csak évtizedek 
múlva jelentkezik., nem lehel lehát őt az összes költségek vise
lésére kötelezni.

Ezért, bár az általunk javasolt módosítás az ilyen fásítások 
ültetési költségeit elsősorban a birtokosra kívánja hárítani, 
másrészről kötelezettség gyanánt kellett leszögeznünk azokat a 
támogatásokat, amelyeket az állam az ilyen fásításoknak eddig 
önkéntes támogatás gyanánt vagy kedvezményképen nyújtóit.

Mert igaz ugyan, hogy a birtokos jogelődeinek gazdálko
dása idézte igen sok esetben elő a területek elkopárosodását. 
a iszont azonban a létesítendő fásításokból a köz már a legköze
lebbi jövendőben is hasznot húz. mert hiszen a terület megkö
tése, a vízmosások és hordalék keletkezésének megakadályo
zása, a klimatikus előnyök már akkor jelentkeznek, amikor a 
birtokos a területnek még semmi hasznát nem látja, hanem a 
fenntartás és őrzés ránézve csak súlyos kötelezettségeket jelen
tenek.

Feltétlenül méltányos lehál. hogy ezeket az erdőtelepíté-
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seket az állam köteles legyen a javaslatban tervezett támogatás
ban részesíteni.

Mivel azonban sokszor előfordulhat az az eset, hogy a ko
párfásítás költségei a birtokos anyagi erejét messze túlhalad
ják, biztosítani kell a birtokos részére is azt a jogot, hogy a ki
sajátítást ilyen esetekben követelhesse

Ugyanitt kell rámutatnunk az erdők gyarapítását célzó ed
digi akcióknak alapvető hibájára, ami abban nyilvánult meg. 
hogy az állam nemcsak a közérdekű fásítások terheinek leg
nagyobb részét kívánta kényszer útján a birtokosra hárítani, de 
az önként eszközölt fásításokra is azonnal rátétté a kezét olyan 
formában, hogy a birtokos gazdálkodási szabadságát erősen 
korlátozta.

Egyesületünk igen sokszor mutatott rá arra, mekkora ér
dek volna Magyarország erdőterületeinek szaporítása.

Meggyőződése azonban az, hogy erdősítéshez, fák ültetési 
hez nem lehet kedvet és hajlandóságot kelteni azzal, ha a birto
kos részére már eleve kilátásba helyezzük, hogy az általa létesí
tett fasorok vagy gazdasági fásítások használata, fenntartása, 
kezelése tekintetében teljesen az állami hatóságok rendelkezé
seinek lesz alávetve.

Nem is érdeke a köznek az, hogy az ilyen fásítások helyhez- 
kötött formában létesüljenek. Éppoly kevéssé érdeke az. hogy 
ezeket a rendszeres gazdálkodás a tartamos használatok által 
megkívánt keretekbe belekényszerítse.

Hiszen mezőgazdaságra is alkalmas területekről van szó s 
ha a birtokosnak módjában fog állani az, hogy az erdőt akkor 
használhassa, amikor arra tényleg szüksége van, hogy az erdő 
által megjavított talajt hosszabb vagy rövidebb időre vagy akár 
véglegesen is újból mezőgazdasági használat alá foghassa, akkor 
szívesen fog erdőt telepíteni, fát ültetni, meri tudja, hogy annak 
akkor és úgy veszi hasznát, amikor és ahogyan arra épen szük
sége van.

Messzemenő állami támogatás, teljes gazdálkodási szabad
ság biztosítása a mezőgazdaságra is alkalmas területen létesített 
erdők részére, viszont csak erdőnek alkalmas talajokon a 
szükséges területek méltányos áron való kisajátítása és az ál
lam költségén való betelepítése, vagy a birtokos fásítási hajlan
dóságának minden eszközzel való elősegítése az a gazdasági 
irányzat, amely a magyar erdők szaporodását, a magyar erdő
gazdaság felvirágozását. fabehozatalunk megszüntetését s ezzel 
gazdasági függetlenségünket eredményezheti.

A tulajdonjog elvének a legmesszebbmenő mértékig való 
tiszteletben tartása teszi kötelességünkké azt is, hogy az erdők 
felosztása tárgyában tervezett drákói intézkedések ellen állást 
foglaljunk.
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Kétségtelen, hogy az erdők túlságos elaprózása az erdőgaz
daság messzetekintö érdekeivel nem egyeztethető össze, mert 
hiszen nagyobb tömeget termelő, a fátlan vidékek szükségleteit 
is ellátó, a kényesebb ipari igényeket is kielégítő erdőgazdasá
gokat bizonyos területnagyságon alul berendezni nem lehet.

Másrészről azonban rá keil mutatnunk arra, hogy ma az 
ország területének igen jelentékeny részén a közlekedési és te
repviszonyok olyanok, hogy aránylag kis területen is lehet, ha 
nem is rendszeres, de feltétlenül célszerű erdőgazdaságot űzni, 
amely erdőgazdaság a birtokos érdekeit elsőrendűen szolgálja.

Nem térhetünk el tehát attól a felfogástól, hogy ott, ahol az 
erdő felosztása az emberiség szaporodásának természetes követ
kezménye, vagyis az örökösödési eljárás során, valamint az 
egyenértékűnek tekintendő átruházásoknál az erdő felosztása 
minden állami beavatkozás mellőzésével keresztülvihető legyen.

Ami már most egyébként az állam beavatkozási jogát illeti, 
feltétlenül szükségesnek tartjuk a százholdas területnagyság
nak mint olyannak a megállapítását, amelyen felül a birtok - 
megosztásokba az államhatalomnak beavatkozása nincsen.

Rá kell itt mutatnunk arra, hogy a forgalom, a gazdálkodás 
szabadságának a megkötése, korlátozása az erdők értékének je
lentékeny csökkenéséi vonja feltétlenül maga után s igen sok 
esetben vezethet egzisztenciák tönkremeneteléhez.

Az erősen megkötött birtok nem hitelképes. Ha a birtokos 
részére még azt sem tesszük lehetővé, hogy szorult helyzetben 
birtokának egy részét eladhassa, vagy ha az eladás ellen állami 
szempontból kifogást lehet tenni s nem kötelezzük az álla mól 
arra, hogy az eladni szándékolt részt ugyanolyan áron megvá
sárolja: akkor a birtokost belekényszerítjük abba, hogy vagy 
egész birtokától váljon meg, vagy pedig várja meg azt, amíg a 
felszaporodott terhek az egész erdőbirtok értékét felemésztik 
Mert számolnunk kell azzal, hogy a kötött gazdálkodás mellett 
legfeljebb 3—4 százalékot jövedelmező erdőbirtok a mai kamat
terhek mellett az érték 30 százalékáig való megterhelést semmi 
szín alatt nem bírja meg. hanem emellett a birtokosnak feltét
lenül tönkre kell mennie.

Ez pedig nem lehet a törvényalkotás célja.
Ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatban rá kell mutatnunk az 

erdőgazdaság egy olyan kérdésére, amelyet a törvényhozás már 
egyízben megoldani kísérelt és ez az erdőgazdasági hitel kérdése.

Az erre vonatkozólag alkotott 1923. évi XXI. t.-c. tulajdon
képpen csak azokat az intézkedéseket tartalmazza, amellyel az 
('időbirtokra nyújtott hitel ellenében kibocsátható záloglevelek 
fedezete feltétlenül biztosítást nyer.

Hogy egyébként ez a törvény célt nem ért. az a körülmény 
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is bizonyítja, hogy egyesületünk tudomása szerint ezen az ala
pon eddig még senki sem kért és nem is kapott hitelt.

Az állami beavatkozásnak a törvénytervezetben foglalt 
módja és mértéke mellett közérdek címén lesz kényszerítve a 
birtokos arra, hogy az erdőben fekvő talaj- és faértéket legfel
jebb 3 és 31/z százalékkal kamatoztassa.

Ha tehát a birtokost kényszeríteni akarjuk arra, vagy a 
köz érdekében elérni kívánjuk azt, hogy a célszerű erdőgazda
ság érdekében áldozatoktól, befektetésektől se riadjon vissza, 
módot kell nyújtani arra, hogy a birtokos megfelelő olcsó hitel
hez jusson.

Figyelembe kell itt venni azt, hogy a 8- 9 százalékos hitel, 
ami az ipar és kereskedelemnek még olcsó pénz, mivel forgó
tőkéjét egy év alatt háromszor, négyszer is meg tudja forgatni, 
az erdőgazdaságra elviselhetetlen terhet jeleni, mert épen a 
törvényes intézkedések alapján csak háromakkora vagyonérték
nek a lekötésével tudja a 30—40 éven át való törlesztést bizto
sítani s így már a 30 százalékos megterhelés is feltétlen tönkre
meneteli jelent, mert a befektetések kamatai is csak hosszú év
tizedek múlva hozzák meg a befektetett tőkék törlesztésének 
lehetőségéi.

Bár e tekintetben itt fix javaslatot nem teszünk, mert en
nek a kérdésnek a megoldása az erdőtörvény keretén kívül is 
könnyen lehetséges, mégis fel kell hívnunk Nagy méltóságod 
nagybecsű figyelmét arra, hogy ha az állam a rendszeres gaz
dálkodás általános kényszerének keresztülvitelével rákénysze
ríti a birtokost, hogy az erdőben lévő tőkéket 3—4 százalékos 
kamatozás mellett hagyja a gazdaságban, akkor módot kell 
nyújtania szükség esetén állami pénzek rendelkezésre bocsátá
sával is arra, hogy legalább az erdőgazdaság fejlesztése érdeké
ben szükséges beruházásokra ugyanilyen olcsó kamatláb mel
lett álljon megfelelő hitel az erdőgazdaság rendelkezésére.

Visszatérve magára a törvénytervezetre, feltétlenül szüksé
gesnek tartjuk az államerdészeti adminisztráció lehető gyorsí
tását és egyeszerüsítését.

A törvénytervezet még az általunk javasol! módosításokkal 
is felügyelet és adminisztráció címén igen nagymértékű és sok 
irányú tevékenységet ró kötelezettség formájában az államra.

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy az állam teljesítő
képessége ma személyzetszaporítást el nem bír, ezért módosító 
javaslataink számottevő részénél az az irányelv is vezetett ben
nünket, hogy a teendőket az állam a mai személyzeti létszám 
mellett meg bírja oldani, anélkül, hogy emellett a magánmér
nöki tevékenység elől is elzárnánk a teret.

Ha azonban az állam a köz érdekében a gazdaságba beavat- 
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Rozik, elsőrendű kötelessége ezt a beavatkozást olyan szervezetre 
bízni, amely képes és alkalmas a teendőknek gyors, könnyed és 
akadálytalan lebonyolítására, mert itt csupa gazdasági érdekről 
van szó, maga a gazdasági élet pedig halasztási nem tűr.

Amint már egyízben tettük, ezúttal is kötelességünknek is
merjük felemelni szavunkat az ellen, hogy a mai erdészeti sze
mélyzet létszámán addig, amíg az új törvény szabta kötelezettsé
gek tömegéről maga a kormányzat is áttekintést nem nyer, rideg 
fiskálisszempontok alapján változtatást eszközöljenek.

Meggyőződésünk ugyanis az, hogy a mai erdőtiszti személy
zet csak a hatáskörök decentralizálása, a teljes egyéni felelősség 
kimondása és megfeszített munka mellett lesz képes elérni azt, 
hogy a törvény alapvető rendelkezései mellett egy-két évtizeden 
belül jól, megfelelően és idejében végre is hajtassanak.

A törvény végrehajtásának másik biztosítéka a magán
erdőknél alkalmazott személyzet, amelynek képesítése bizonyos 
mértékig záloga a magánerdők szakszerű kezelésének.

Egyesületünk, sajnálatára, nincs abban a helyzetben, hogy 
magánerdőgazdaságokra vonatkozólag elfogadhatónak tartaná 
a személyzeti kérdésekbe való olyan mérvű beavatkozás biztosí
tását az állam részére, amint az a törvény-tervezetben foglal
tatik.

A magángazdálkodásnak ma egyik legnehezebb kérdése a 
személyzeti kérdés. A birtokososztály akkor, amikor a minősí; 
tés megállapításába bizonyos mértékig belemegy, honorálni 
kívánja az intézőköröknek azt az álláspontját, hogy a minősí
tett tisztviselő egyénisége garanciája a törvény betartásának.

Egyáltalán nem fogadhatja el azonban azt az álláspontot, 
hogy a tisztviselői létszámot a magángazdaságban a hatóság 
legyen hivatott megállapítani.

Ott, ahol ezt az erdőgazdaság jövedelmezősége megbírja, a 
birtokos saját érdekében is alkalmazni fog nagyobbszámú sze
mélyzetet, már csak azért is, hogy a szükséges teendők szak 
szerű foganatosítása révén a hatósági beavatkozástól, a hatósá
gokkal való összeütközéstől meg legyen kímélve.

Végeredményében a cél amúgy is az. hogy az üzemtervek 
megfelelő végrehajtása biztosítva legyen. Hogy ezt a birtokos 
hány ember alkalmazásával fogja elérni, ez az államhatalomra 
nézve közömbös. Ha pedig a beavatkozásnak az lesz az oka, 
hogy az elégtelen személyzet a teendőket nem tudja ellátni, meg 
lehetünk győződve arról, hogy a birtokos saját jól felfogott ér
dekében alkalmazni fogja a megfelelő számú személyzetet.

A legélesebben kell azonban állást foglalnunk a személyzeti 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



13

kérdésben a tervezetnek ama rendelkezése ellen, amely a ma
gánalkalmazott felett egész az elbocsátásig terjedd fegyelmi ren
delkezési jogot kíván a hatóság részére biztosítani.

Feltétlenül fenn kell tartanunk azt az álláspontunkat, hogy 
a magánerdőtiszt a birtokos alkalmazottja, akinek engedelmes
séggel tartozik, aki az egyéb büntető- és magánjogi törvények, 
tehát az egyszerű állampolgári felelősség keretén túl szolgála
táért egyedül vonhatja alkalmazottját felelősségre; viszont ter
mészetszerűleg viselni köteles azt a felelősséget, amit az alkal
mazott ténykedéséért tételes törvényeink a munkaadóra há
rítanak.

A törvény tervezel részletkérdéseire vonatkozólag utalunk 
jelen előterjesztésünk mellékletére, amelyben §-onként elkülö
nítve, rövid indokolás kíséretében eszközöltük azokat a módo
sításokat, amelyek véleményünk szerint szükségesek volnának.

Mielőtt előterjesztésünket befejeznök, kötelességünknek 
tartjuk köszönetünket kifejezni azért, hogy a Nagyméltóságod 
bölcs vezetése alatt álló minisztérium erdészeti főosztályának 
vezető tisztviselői egyesületünk összes tárgyalásain résztvettek 
és igen értékes felvilágosításaikkal, tanácsaikkal elősegítették a 
vitás kérdések megfelelő megoldását.

Ismételten őszinte köszönetét mondunk Nagyméltóságod
nak azért, hogy lehetővé tette egyesületünknek a tervezethez való 
hozzászólást még azelőtt, mielőtt annak rendelkezései mellett 
állást méltóztatott volna foglalni.

Az általunk javasolt módosítások a törvénytervezet lénye
gén és alapelvein alig változtatnak valamit s csupán a végre
hajtás módja, a beavatkozás új területeinek szigorúbb körül
határolása az. amit egyesületünk kér s végül a végrehajtásnak 
az a módja, amely az állam érdekeinek biztosítása mellett meg
nyugvást kelt az érdekelt birtokosoknál is. S ez az utóbbi körül
mény az, amire mégegyszer bátrak vagyunk Nagyméltóságod 
és az egész kormányzat nagybecsű figyelmét felhívni, mert gaz
dasági törvény, amely az érdekeltek körében ellenkezést vált 
ki, vagy elkedvetlenedést szül, eredményre még soha nem ve
zetett. Végeredményében a független bíróság határozathozatala 
az anyagiakat jelentősen érintő kérdésekben mindig megnyug
tatóbb lesz, mint az egyszerű adminisztratív megnyilvánulása az 
államhatalom akaratának.

Biztosan reméljük, hogy Nagyméltóságod bölcs belátása 
méltányolni fogja a magyar erdőbirtokososztály áldozatkészsé
gét, amellyel eddigi rendelkezési jogának jelentős korlátozásába 
belenyugszik s módosító javaslataink elfogadásával megteremti 
az alapot arra, hogy egy akarattal, kölcsönös megértéssel, váll-
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vetve munkálhassuk mindnyájunk legszentebb célját: elárvult, 
megcsonkított, tönkretett országunk felvirágoztatását.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyil
vánítását.

Budapest. 1930. évi március hó.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében.

i

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



II. FELTERJESZTÉS
312/1930. sz.

Nagy méltóságú Miniszter Ur!

Az új erdőtörvény tárgyalása során több olyan kérdés me
rült föl, amelyeknek megfelelő rendezéséhez a magyar erdőgaz
daságnak igen jelentős érdekei fűződnek.

Mivel ezek a kérdések az erdőtörvény keretén kívül, külön 
törvényalkotással vagy rendelettel is megoldhatók, egyesüle
tünk igazgatóválasztmánya úgy határozott, hogy ezeknek a kér
déseknek az ügyében külön emlékirattal fordul Nagyméltósá
godhoz.

Az első ezek közül az erdőgazdasági érdekképviselet kér
dése.

Az 1923. év folyamán Nagyméltóságod hivatali elődje kü
lön törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé az erdőgaz
dasági kamarákról.

A javaslat megfelelő statisztikai számításokkal felszerelve 
nem volt, de ezenkívül is a tervezett kamarák bonyolult adini 
nisztrációja igen jelentékeny terheket hárított volna az am úgyis 
erősen megterhelt erdőgazdaságra, ezért a képviselőház bizott
sága a tervezetet azzal adta vissza, hogy azt a Nagyméltóságod 
bölcs vezetése alatt álló minisztérium az egykamarás rendszer
nek megfelelően dolgozza át és vigye újból a képviselőház elé.

A kérdés azóta pihent.
A mai rendkívüli gazdasági viszonyok között a magvar 

erdőgazdaságnak az érdekképviseletre feltétlenül szüksége van. 
Másrészről azonban ezt a kérdést csak a legnagyobb körül
tekintéssel és csak úgy szabad megoldani, hogy az érdekkép
viselet fenntartása az erdőbirtokra számottevő újabb terhet ne 
rójon.

A szükséges statisztikai adatak összegyűjtése, az előmunká
latok megejtése évekre terjedő gondos munkát igényel. Ezért 
nem kérte és nem kéri a tisztelettel alulírt egyesület Nagyméltó 
súgódtól azt, hogy az új törvénytervezetbe az érdekképvise
letre vonatkozó intézkedéseket is fölvenni méltóztassék, hanem 
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csupán azt, méltóztassék elrendelni, hogy az érdekképviseleti 
kérdés megoldásához feltétlenül szükséges területi, jövedelme
zőségi és egyéb adatok összegyűjtését az illetékes osztály sürgő
sen kezdje meg és mihelyest ezek az adatok az új törvény
tervezet rendelkezéseinek figyelembevételével össze vannak 
gyűjtve, hozza azokat nyilvánosságra és egyesületünk, valamint 
az egyéb érdekeltek meghallgatásával tegyen az erdőgazdasági 
érdekképviselet hivatalos megszervezésére nézve’ Nagyméltósá
godnak előterjesztést.

Maga az új erdőtörvénytervezet számottevöleg befolyásolni 
fogja a magyar erdők kiterjedését s így természetes, hogy a 
szükséges statisztikai adatok csak néhány évvel a törvény- 
tervezet életbeléptetése után lesznek megfelelő formában össze
állíthatók.

A magyar erdőgazdaságnak azonban ez alatt az idő alatl 
is föltétlenül szüksége van a megfelelő érdekképviseleti szervre, 
ami - hivatalos érdekképviselet híján — csak társadalmi egye
sülés lehet.

Úgy véljük, e téren joggal hivatkozhatunk egyesületünk
nek, amely a magyar erdőbirtokos osztálynak és a magyar 
erdőtisztikarnak túlnyomóan nagyrészét egyesíti magában, 70 
éves működésére, amivel rászolgált arra, hogy addig is, amíg az 
erdőgazdasági érdek képviselet kérdése törvényes rendezést 
nyer, a magyar erdőgazdaság hivatalos érdek képviseletéül 
ismertessék el.

Tisztelettel arra kérjük ezért Nagyméltóságodat, méltóz- 
tassék a vezetése alatt álló minisztérium illetékes ügyosztályait 
arra utasítani, hogy nemcsak azokban az esetekben, ahol tör
vény vagy rendelet az erdészeti érdekeltség meghallgatását írja 
elő, hanem azokban a kérdésekben is, amelyek az erdőgazdasá
got általában érintik, a tisztelettel alulírt egyesületet feltétlenül 
hallgassák meg.

Mivel pedig az érdekképviselet hivatása az ilyen általános 
vonatkozású kérdéseken kívül a tagok különleges érdekeinek 
képviseletére és felkarolására is kiterjed, tisztelettel kérjük azt 
is, méltóztassék elrendelni, hogy az egyesület tagjainak a Nagy
méltóságod vezetése alatt álló minisztériumnál tárgyalás alatt 
lévő ügyeiben egyesületünk, mint tagjainak hivatott képviselője 
az egyes tagok felkérésére eljárni jogosult s egyesületünk ki
küldöttjének az ügy érdekében szükséges információkat kérni 
és a tagok megbízottja gyanánt közvetlenül tárgyalni is joga van.

A másik kérdés, amelyre jelen előterjesztésünkben kitérni 
kívánunk, a célszerűtlenül szétdarabolt erdőbirtokok egyesítésé
nek kérdése.

Már az új erdőtörvénytervezet is messzemenő intézkedése- 
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kel tartalmaz a jelenleg nagyobb, összefüggő tagot alkotó erdő 
kerületek célszerűtlen feldarabolásának megakadályozására.

Nincs azonban a törvénytervezetben semminemű olyan ren
delkezés, amely a túlságosan apró egységekre széttagolt erdők
nek egy gazdasági egységgé leendő tömörítését lehetővé tenné.

Ennek a kérdésnek a méltatásánál ki kell térnünk az erdő
gazdaságnak ezzel szorosan összefüggő sajátosságaira.

Az emberiség állandó szaporodásának természetes követ
kezménye a mezgazdasági területek szaporítására való törekvés. 
Ennek a törekvésnek Magyarország múltjában is a nagy
kiterjedésű erdők alkották egyik legjelentősebb akadályát; 
viszont a túlzott terjeszkedniakarásnak volt a következménye 
az, hogy a magyar Alföld egyes részein az erdők teljesen ki
pusztultak, s ami a többi részeken meg is maradt, a szükségle
teknek csak aránytalanul csekély részét képes kielégíteni.

Csak helyeselni lehet tehát a kormánynak az 1923. évi 
XIX. t.-c.-ben megnyilvánuló intencióját, amellyel ezen a hiá
nyon segíteni igyekszik.

Bármily eredményes legyen is azonban az erre irányuló 
törekvés, mindig számolnunk kell azzal, hogy elsősorban mező
gazdasággal foglalkozó népünk szaporodása nemcsak a birto
kok elaprózását fogja maga után vonni, de a mezőgazdaságra 
is feltétlenül alkalmas részeken az erdőtelepítésre vagy erdő
fenntartásra irányuló törekvésnek is határt szab.

Még ha eltekintünk is a nagyobb városi gócpontok nagy
mérvű szükségleteitől, nagykiterjedésű területeken nem lesz 
még évtizedek múlva sem annyi erdőnk, ami az ottani helyi 
szükségleteket csak megközelítőleg is fedezhetné.

Ha tehát el akarjuk kerülni azt, ami megcsonkított orszá
gunk boldogulásának egyik legnagyobb akadálya — az óriási 
méretű fabehozatalt =—, arra kell törekednünk, hogy azoknak 
a fában szegény részeknek, ahol viszont a mezőgazdaság a leg
jobb eredménnyel űzhető, szükségleteit olyan távolabbi vidéke
ken termeljük, ahol a mezőgazdaságra kevésbé alkalmas tala
jon az erdőgazdaság nemcsak állandóbb, biztosabb és nagyobb 
jövedelmet nyújt a mezőgazdaságnál, de egyúttal a fátlan vidé
kek szükségleteinek fedezésére is jelentékeny tömegeket tud 
termelni.

Önként jelentkezik tehát az a gondolat, hogy a fátlan vidé
kek szükségleteinek ellátása érdekében ne csak az Alföldön 
szaporítsuk az erdőt, hanem iparkodjunk hegyvidéki erdőgaz
daságaink termőképességét is lehetőleg fokozni.

Kétségtelen az, hogy értékesebb, a távoli vidékekre való 
szállítási is megbiró faválasztékokat csak akkor tudunk állan
dóan és nagyobb mennyiségben termelni, ha ezeken a vidé
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kékén is szokásos, igen alacsony vágásfordulókat céltudatosan, 
lassú fokozatossággal emelni törekszünk.

Viszont magasabb vágásforduló mellett rendszeres és 
főként tartamos erdőgazdaságot csak bizonyos területnagyság 
mellett lehet eredményesen űzni s ennek elengedhetetlen fel
tétele az is, hogy ezek a forgalomtól távol eső, rendszerint nehe
zen megközelíthető helyek megfelelő feltárással a közfor
galomba bekapcsoltassanak.

A céltudatos erdőgazdasági birtok  politikának tehát arra 
kell törekednie, hogy különösen a dombvidéken a nagyobb 
erdőgazdaságok keletkezését előmozdítsa. S itt rá kell mutat
nunk arra, mennyire a köz érdekében állana különösen azokon 
a dombvidéki részeken, ahol sok az állandó mezőgazdasági 
használatra nem alkalmas terület, új, kötött formájú erdőbir
tokok keletkezésének előmozdítása.

Mert míg a síkságon vagy az enyhe lejtőkön, ahol minden 
kis területhez szekérrel is könnyen hozzá lehet férni, a leg
kisebb erdőterület is nagy haszonnal szolgálhatja a birtokos 
érdekeit, addig ezeken a részeken a talaj védelme, termőerejé
nek fenntartása, a létesítendő szállítási berendezések állandó 
foglalkoztatása, nagytömegű, értékes választékok termelése 
mind azt indokolják, hogy nagyobb kiterjedésű, olyan jogi 
természetű birtokformációk keletkezzenek, amelyeknél éppen 
azok jogi természeténél fogva nemcsak az erdők fenntartásába, 
de a gazdálkodás módjába is több jogcímük van a felügyelő 
hatóságoknak beavatkozni.

Az ilyen nagyobb kiterjedésű erdőgazdaságok a munka
ellátás terén is megbecsülhetetlen szolgálatot tennének a köz
nek. mert téli elfoglaltságot nyújtanának azoknak a munkás
tömegeknek, amelyeknek teljesítőképességét nyáron át a mező
gazdaságilag intenzivebben művelt síksági részek vennék 
igénybe.

A kormány bölcsessége mindenesetre módját fogja találni 
annak, hogy különösen az északi és északkeleti dombvidéken a 
célszerűtlenül széttagolt és pusztulásnak indult erdőterületeket 
olyan kötött formában egyesítse, amely forma a termelés foko
zásával s a termelendő választékok minőségének emelkedésével 
a távoli vidékek szükségleteinek ellátását is szolgálni tudja.

A másik kérdés ezeknek a területeknek a közforgalomba 
való előnyös bekapcsolása.

Ólomsullyal nehezedik egész erdőgazdaságunk verseny
képességére vasútaink tarifarendszere s elsősorban a vicinális 
vasútaknak az az eljárása, hogy a szállítási díjtételeket, ha a 
szállítás többféle vasútovonalon történik, mindegyik vasút
vonal külön-külön számítja fel (ú. n. törttarifa).
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Ha végigtekintünk a Csonkaország közlekedési térképén, 
első tekintetre megállapíthatjuk azt, hogy azok az állomások, 
amelyekre a magyar erdőgazdaságoknak nagyobb tömegű fa
termékei irányulnak, igen kevés kivétellel vicinális vasútvona
lak mellett feküsznek. Ezzel szemben a határállomások, alig 
egy-kettő kivételével, elsőrendű fővonalakon, ahonnan a be
özönlő külföldi fatermékek tisztán államvasúti vonalakon jóval 
olcsóbb díjtételekkel érik el a nagyobb fogyasztó helyeket, mint 
a magyar erdők termékei.

Egyesületünk már számos felterjesztésben mutatott rá arra, 
hogy akkor, amikor külkereskedelmi mérlegünk behozatali olda
lát a fatermékek értéke terheli majdnem a legnagyobb összeggel, 
ez a lehetetlen tarifapolitika megakadályozza azt, hogy a gyen
gébb minőségű magyar fatermékek elérhessék a fogyasztó piacot 
s bár hihetetlenül hangzik, de tény az, hogy 150 milliós fabehoza
talunk mellett jó néhány millió értékű ilyen alárendeltebb minő
ségű faválaszték értékesítetlenül az erdőn pusztul el.

Szükség esetén részletes számszerű adatokkal is igazolhat
juk, hogy akárhány fogyasztó-piacunkat a külföldi fa ugyan
olyan távolságról 30—50 százalékkal kedvezőbb magyar vasúti 
díjtételekkel éri el, mint a belföldi anyag.

Amíg iparunkat, sőt annak még azokat az ágait is, amelyek 
a szükséges belföldi nyers anyag híján csak irreális költségek
kel képesek dolgozni, az érték 30—50 százalékáig terjedő vám
tételek védik, addig az idegen fatermékek, amelyeknek néhány 
évtized alatt való kiszorítása csak a helyes erdőgazdasági poli
tika kérdése, korlátlan mértékben, vám- és forgalmiadó-mcnte- 
sen özönlenek be határainkon.

Ha figyelembe vesszük azt az arányt, amilyen arányban ma 
fabehozatalunkból a magyar termelés a maga részét kiveszi, a 
külföldi faanyagok tarifális díjtételeinek 10 százalékos emelése 
lehetővé tenné azt, hogy a magyar fatermékek szállítási díjai 
legalább 40 százalékkal mérsékeltessenek s az államvasútak 
még így is számottevő bevételi többletet érnének el.

Ugyanitt rá kell mutatnunk arra a méltánytalanságra, 
amely mai forgalmi adórendszerünk mellett éri a magyar erdő
gazdaságot és a magyar fafeldolgozó ipart.

A magyar erdőgazdaság ebből a szempontból csak azt kéri, 
hogy a kormányzat ugyanabban a jóindulatú támogatásban 
részesítse, amiben a belföldi széntermelésnek van része.

Ha a belföldi és külföldi termelésű tűzifa- és mű faanyagok 
forgalmi adóját és szállítási díjtételeit ugyanúgy rendezi a kor
mányzat, mint ahogyan a magyar és külföldi szénét rendezte, 
ezeken a rovatokon közel 4 millió pengős többletnek kell jelent
keznie, amely többletnek erdőgazdasági célokra való fordításá

én
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aal 20—25 éi) alatt legalább felére lehet fabehozatalunkat csök
kenteni, 40—50 év alatt pedig majdnem teljesen ki lehet a kül
földi fát szorítani.

A tüzelő anyagok szempontjából ezt a kérdést egyáltalán 
nem lehet közömbösen néznünk, hiszen a szakértők számításai 
szerint széntelepeink legnagyobb része 60—120 éven belül telje
sen kimerül.

Nem állunk azonban jobban a müfaszolgáltatás terén sem.
Enemü szükségleteink 90 százalékát ma az elrablóit terüle

teken a magyar erdőgazdaság által összegyűjtött készletek le- 
pusztításával fedezik szomszédaink s a hiány különösen fenyő
félékben. de egyéb műfaválasztékokban is ma inár annyira 
világjelenség, hogy még a több mint 100 millió ha. erdőterület 
felett rendelkező Észak-Amerikai kontinens gazdasági szak
értőit is gondolkodóba ejti.

Lehetetlen nem a legnagyobb aggodalommal nézni azt a 
kétségbeejtő gazdasági képet, hogy akkor, amikor szomszédaink 
mezőgazdasági termelésüknek minden eszközzel való fokozása 
útján lépésről-lépésre szorítják ki mezőgazdaságunk termékeit 
eddigi piacaikról, nálunk az állami támogatás és e kérdések 
méltánylásának hiányában úgyszólván semmisem történik 
abban az irányban, hogy óriási mértékű fabe hozatal unkát lé
ny egesen csökkenthessü k.

Az a mostoha elbánás, amiben az erdőgazdasági kísérletek 
ügye, az erdőtelepítések kérdése, az erdőgazdasági hitel, az er
dészeti szállító berendezések megoldása s egyéb erdőgazdasági 
vonatkozású kérdéseink részesülnek, nemcsak hogy nem lehet 
egy boldogabb jövendő alapja, de külkereskedelmi mérlegünk 
passzivitásának állandósításával feltétlenül gazdasági tönkre
menetelünkre fog. vezetni.

Pedig teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a megfelelően 
kiválasztott fanemekből teljesített jól berendezett erdő 4—5 év
tizeden belül kisebb munkaszükséglete és az állandóan emel
kedő faárak következtében biztos, nyugodt és gondtalan meg
élhetést fog a birtokosnak biztosítani.

A kérdés megoldása tisztán azon múlik, módját ejti-e a 
kormányzat annak, hogy ezt az igazán elsőrendűen közérdekű 
átalakítási folyamatot a céltudatos támogatás minden eszközével 
az átalakítási időszak nehézségein átsegítse.

Legyen szabad e téren néhány külföldi példára is rámutat
nunk.

A francia Alpok égnek meredő kopár szikláinak tátongó 
szakadékait a magángazdaság legkisebl? megterhelése nélkül, 
tisztán saját költségén köti meg és teszi termékennyé az állam
hatalom; az egész világnak mintaképül szolgáló technikai be
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rendezésekkel fogja fel a hordalékot, köti meg a meredek olda
lakat; azokon a helyeken pedig, ahol a beerdősítés csak némi 
leg is kívánatosnak látszik, a legmesszebbmenő támogatásban 
részesíti a birtokost.

Svájcban, ahol pedig már az idegenforgalom érdekében is 
elsőrendű autóutak vezetnek szinte hihetetlen magasságokig, a 
tisztán magánerdők feltárását szolgáló utak, vagy bármily más 
szállítási eszköz létesítését maga az államszövetség 30—40 szá
zalékig menő támogatásban részesíti, még pedig azzal a kikötés
sel, hogy a kanton is ugyanennyivel köteles az építkezéshez 
hozzájárulni, így tehát a tulajdonképen érdekelt birtokosra'a 
befektetendő összegeknek legfeljebb 20- 30 százaléka há
ramlik.

Nálunk az eféle intézkedések teljesen hiányzanak.
Most, amikor a kormányzat törvényes intézkedésekkel kí

vánja az ország fatermelésének állandósítása érdekében a ma
gánerdőbirtokosoknak a készletek felett való rendelkezési jogát 
korlátozni, amikor az új törvénytervezet még az általunk java
solt módosításokkal is módot nyújt a kormányzatnak arra, hogy 
a birtokost a fatőkének 3—4 százaléka mellett való heverteté- 
sére kötelezze: sokszorta követelőbben jelentkezik az állam
hatalomnak az a kötelessége, hogy ezt a köz érdekében erősen 
megrendszabályozott gazdasági ágat a köz legjobban felfogott 
érdekében abban a támogatásban részesítse, amelyre annak a 
jövő érdekében feltétlenül szüksége van, de amely a ráfordított 
költségeket bármely más beruházásnál jobban gyümölesözteti.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a kormányzat még a 
mai nehéz gazdasági viszonyok között is elő fogja teremteni 
erre a célra azt az évi 3—4 millió pengőnyi összeget, amelynek 
megfelelő befektetésével igazán nagyvonalú erdőgazdasági poli
tikát lehet űzni.

Mert ha indokolt a támogatás, a kamatmentes kölcsön a 
szikes területeknél, ahol a megjavított terület már az első idők
ben is számottevő haszonnal jutalmazza a gazdát, mennyivel 
indokoltabb ez a támogatás az új erdők telepítésénél, ahol a 
köz már 1—2 év múlva látja az erdőtelepítés hasznait (klima
tikus, egészségügyi előnyök, csapadék elosztás szabályozása, 
hordalék megkötése stb.), ellenben a birtokos csak hosszú év
tizedek múlva, az állományok költséges őrzése és ápolása révén 
juthat a terület első hasznaihoz.

Az O. E. E. az új törvény megalkotásával kapcsolatosan 
kéri Nagyméltóságodat, méltóztassék ezeknek az országunk 
fennmaradása szempontjából mérhetetlenül fontos kérdéseknek 
a felkarolásával olyan erdőgazdasági politikát bevezetni, amely 
az utódok előtt is igazolja azt. hogy a mai kormányzat nem 
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riadt vissza kicsinyes pénzügyi nehézségektől akkor, amikor 
egy egész gazdasági ág fejlődésének s egész nemzedékek jövendő 
boldogulásának alapjait kellett leraknia.

Végül kötelességünknek ismerjük Nagyméltóságod nagy
becsű figyelmét a vadászati adminisztráció kérdésére felhívni.

Az új erdőtörvény-tervezet erre vonatkozó részébe, vala
mint az erdészeti alkalmazottak eskümintájának szövegébe, 
egyesületünk felvenni javasolta azt is, hogy az erdészeti alkal
mazottak az erdő vadállományára kötelesek felügyelni.

Eltekintve attól, hogy az erdészet és vadászat intézését nem
csak nálunk, de egész Európában évszázados tradíció kapcsolja 
össze, maga az az intézkedés, amely az új erdőtörvény-tervezet 
22. §-ában foglaltatik, igazolja azt, hogy európai hirü szarvas
állományunk tenyésztését az erdőgazdaságtól elválasztani 
nem lehet.

Önként érthető, természetes dolognak találja mindenki, 
hogy a magán uradalmak erdészeti személyzete úgyszólván 
mindenütt a vadászati teendők intézésével is meg van bízva, 
mert hiszen ez az egyetlen szolgálati ág, amelynek alkalmazot
tai, az erdőőri szakiskolától az erdőmérnöki főiskoláig, tehát 
minden képesítési fokon a vadászatban is kapnak elméleti ki
képzést.

Egész Európában egyedül álló az a nálunk alig néhány éve 
meghonosított eljárás, hogy a vadászati adminisztráció legfelső 
intézését az erdészeti adminisztrációtól elválasztották, sőt 
dacára a minisztérium nagyszámú szakképzett erdőtisztjeinek, 
— a vadászati osztályban az utóbbi időben egyetlen erdőtiszt 
sincs alkalmazva.

Most, amikor az erdészeti adminisztráció elodázhatatlan át
szervezésével kapcsolatosan minden vármegye törvényhatósági 
bizottságába előadóként kapcsolódik bele a gyakorlatilag is 
megfelelően képzett erdőfelügyelő, kötelességünknek ismerjük 
Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét felhívni arra, hogy ez a 
személyzet, amely már hivatásánál fogva is köteles lesz a kerü
letébe eső összes erdőket évröl-évre bejárni, a birtokossal és az 
erdőtisztekkel állandóan érintkezni, egyedül hivatott arra, hogy 
a külső vadászati adminisztráció . annyira nélkülözött szerve 
gyanánt, annak teendőit minden külön költségszaporítás nélkül 
ellása.

Ennek természetes következményeként jelentkezik azután 
a követelmény is, hogy a vadászati adminisztráció legfőbb inté
zése az erdészeti főosztályba, — külön osztály gyanánt vissza- 
kapcsoltassék.

Hiszen egyedül az erdőgazdaság az, ahol a vadtenyésztés 
érdekei a gazdálkodásban is jelentős változásokat idézhetnek 
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t‘lő, aminek a törvénytervezet 22. §-a a legerősebb bizonyítéka. 
Lehet-e akkor a két teendő intézésének különválasztásával mes
terségesen előidézni az annyira nem kívánatos hatásköri össze
ütközéseket?

Rá kell itt még mutatnunk arra is, hogy éppen ez az ágazat 
az, ahol a bürokratizmusnak egyáltalán nem szabad tért fog
lalnia, s másrészről ezeknek az ügyeknek az intézésénél az ille
tékes osztály mellett feltétlenül igénybe kell venni a hivatalos 
adminisztráción kívül álló vadászok közreműködését is.

A magyar vadász-társadalom a nem hivatásosak között is 
bőviben van az olyan egyéneknek, akik a vadászattal nemcsak 
szeretettel, de hozzáértéssel is foglalkoznak.

Tisztelettel javasoljuk ezért Nagy mélt óságodnak, méltóz
tassék amúgy is revízióra szoruló vadászati törvényünket is felül
vizsgálat alá venni s ebben gondoskodni arról, hogy a hivatalos 
szervek mellet, úgy a központban, mint a vidéken is tanácsadó 
testületként működjenek a nem hivatásos vadászokból alakí
tandó szervezetek.

Ügy véljük, ez a megoldás volna alkalmas arra, hogy a kü
lönböző vidékek változó viszonyai által megkívánt különleges 
intézkedések gyors és megnyugtató foganatosítását lehetővé 
tegye s ezt a közgazdasági ágat arra a színvonalra emelje, amely 
azt éppen hazánk különleges fekvésénél és már ma is meglévő 
rendkívül értékes vadállományánál fogva megilleti.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyil
vánítását.

Budapest, 1930 március 15.
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében:

ügyvezető. elnök.
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A TÖRVÉNYTERVEZET
az Országos Erdészeti Egyesület által javasolt módosításokkal.

Az erdők fenntartása.

ELSŐ CÍM.

I. Fejezet.

A z erdők meghatározása és nyilvántartása.

1. §•

Ennek a törvénynek az alkalmazásánál erdőnek kell tekinteni:
1. a földadókataszterben vagy az erdők törzskönyvében erdőként 

nyilvántartott földterületeket azok kivételével, amelyeket az erdő
gazdasági művelés alól az 1879. évi XXXI. t.-c. rendelkezéseinek 
megsértése nélkül kivontak, vagy ezentúl a jelen törvény alapján 
kivonnak;

2. mindazokat a földterületeket, amelyeket az erdőgazdasági 
művelés alól hatósági engedéllyel kivont erdőterületek pótlásául más 
művelési ágakhoz tartozó földrészletekből beerdősítésre a hatóság 
kijelölt vagy ezentúl kijelöl;

3. a földadóíkataszterben nem erdőként nyilvántartott földrész
letekből e törvény negyedik címében foglalt rendelkezések vagy az 
1929. évi XVI. t.-c. alapján beerdősítésre kötelezett területeket;

4. az 1913. évi X. t.-c. 1. és 2. szakaszaiban felsorolt osztatlan 
közös legelőterületeknek azokat a részeit, amelyeket erdőjellegű faál
lomány borít, mindaddig, amíg hatósági engedéllyel legelővé át nem 
alakítják őket; továbbá azokat a részeit, amelyekre nézve a beerdősí- 
tést és erdőként leendő fenntartását az e törvény negyedik címé
ben foglalt rendelkezések alapján a hatóság kimondotta, mindaddig, 
amíg azoknak legelővé való átalakítása a 6. §. 1. és 2. pontjaiban kö
rülírt következményekkel járna;

5. az előbbi 1—4. pontok alá nem sorolható mindazokat a föld
részleteket, amelyeket erdőjellegű faállomány borít, ideértve a folyó
vizek, patakok, csatornák mentén és a töltések közé fogott vizek hul
lámtérben fekvő azokat a facsoportokkal benőtt területrészeket is, 
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amelyek fenntartása a meder és a partok védelme érdekében a víz
rendészeti hatóság megállapítása szerint okvetlenül szükséges.

2. §.

A tulajdonos beleegyezése nélkül nem vonhatók a törvény rendel
kezései alá:

1. belsőségek, közterületek, díszkertek, kegyeleti helyek, kará
csonyfatelepek, faiskolák, gyümölcsösök, bot- és fűzvessző trmelő- 
telepek, fasorok és facsoportok;

2. az 1923:XIX. t.-c. alapján létesített gazdasági fásítások;
3. az olyan erdőtelepítésbe, vagy beerdősítésre egyébként nem 

kötelezett földrészletek, amelyeken a földtulajdonos a törvény életbe
lépése előtt kizárólag vadtenyésztési célokat szolgáló bármily fanemü 
csendereseket létesítettvagy a törvény életbeléptetése után ilyeneket 
létesít;

4. az e törvény életbelépése idején állandóan legeltetésre használt 
fás legelők;

5. azok a területek, amelyeken a tulajdonos e törvény életbelépése 
után törvényes kötelezettség és az adómentességi szakasz igénybevé
tele nélkül telepít erdőt.

Ezekre is kiterjednek azonban az e törvény hatodik címében és a 
nyolcadik cím II. fejezetében foglalt rendelkezések.

3. §.

Minden oívan vitás kérdésben, hogy valamely földterület ennek 
a törvénynek a rendelkezése alá esik-e, az erdőrendészeti ható
ság dönt.

4. §.

Ha valamely olyan erdőterületet, amelyik nem esik e törvény 2. 
§-ának rendelkezései alá, a törvény életbelépése előtt az 1879. évi 
XXXI. t.-c. rendelkezéseinek megsértésével kiirtottak, — az erdő
rendészeti hatóság a tulajdonost a kiirtott terület újból leendő beer- 
dősítésére kötelezheti.

Amennyiben azonban a kiirtott terület állandó gazdasági műve
lésre alkalmas, jogosult a tulajdonos helyette más, ugyanolyan tér
nagyságú területet beerdősíteni.

5. §.

Az úrbéri birtokrendezés alkalmával a volt úrbéreseknek erdő- 
és legelőilletőség fejében kiadott s a törvény életbelépésekor még el 
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nem különített, közösen használt erdők a legelőkülönítés végrehaj
tásáig teljes egészükben ennek a törvénynek a rendelkezése alá esnek. 
A legelőelkülönítés után azonban a törvény hatálya csak az erdőille
tőségül kihasított területre, továbbá a legelőilletőségül kihasított 
területnek az 1. §. 3. és 4. pontjai alá sorozható részeire terjed ki.

6. ,§.

Véderdőknek kell kijelölni mindazokat az erdőket:
1. amelyek kő-, vagy hógörgetegek, földomlások, talajcsúszások, 

vagy veszélyes vízmosások keletkezésének és továbbterjedésének meg
akadályozására szolgálnak, továbbá

2. amelyeknek elpusztulása az alantabb fekvő, vagy szomszédos 
területek termelőképességét, források vízbőségét, lakóházak, gazda
sági épületek, ipartelepek, közutak, közforgalmú vasutak, közhasz
nálatra szolgáló művek, hidak és egyéb műtárgyak biztonságát veszé- 
yeztetné; avagy szélvészek rombolásának, vagy futóhomokterjedés
nek nyitna utat és végül

3. amelyek tavak, folyóvizek, patakok és csatornák mentén a 
partszakadások meggátlására, töltések közé fogott vizek hullámteré
ben pedig a vízügyi hatóság megállapítása szerint a védtöltéseknek a 
hullámverés és jégzajlás károsításaitól való megvédésére szolgálnak.

Ezekben az erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy védelmi hivatá
suknak is állandóan megfeleljenek. A gazdálkodás módját az üzem
tervben kell részletesen szabályozni.

Ha az erdőt valamely idegen tulajdont alkotó új építmény vagy 
műtárgy védelme érdekében kell véderdőül kijelölni, az erdő tulajdo
nosa a megvédendő építmény tulajdonosától igényelheti annak az ér
tékcsökkenésnek a megtérítését, ami birtokát a véderdővé történt ki
jelölés következtében érte. A kártalanítás módját és mérvét az erdő
rendészeti hatóság állapítja meg.

7. §.

A véderdőket, — ha kijelölésük a törvény életbeléptetése előtt 
még nem történt meg, — a tulajdonos meghallgatásával az erdőren
dészeti hatóság hivatalból jelöli ki.

8.

Minden erdőtulajdonos köteles erdejének — úgy a mások ingat
lanaival, mint a másnemű művelési ághoz tartozó saját ingatlanaival 
érintkező — határait a törvény életbelépésétől számított két év alatt 
megfelelő jelekkel megjelölni.

A véderdővé kijelölt részeket a kijelölésre vonatkozó határozat 
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közlésétől számított 6 hónap alatt a határvonal szembeötlő pontjain 
..Véderdő” felírású táblákkal külön is meg kell jelölni.

A határjeleket és táblákat kifogástalan állapotban állandóan 
fenn kell tartani.

A mások birtokával közös határvonalon szükséges birtokhatárje
lek felállítása, fenntartása, kijavítása és megújítása tekintetében az 
1894 :XII. t.-c. rendelkezései szerint kell eljárni.

9. §.

Az erdőket és az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területeket, mint 
az erdők elválaszthatatlan tartozékait az erdők törzskönyvében nyilván 
kell tartani.

Az erdőtulajdonosok, valamint a közigazgatási és telekkönyvi 
hatóságok a bíróságok és az állami hivatalok kötelesek a nyilvántar
táshoz szükséges adatokat a m. kir. erdőigazgatóságoknak, illetve 
azok közegeinek rendelkezésére bocsátani.

A nyilvántartás szabályait az érdekeltség meghallgatásával a 
földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

Az erdők törzskönyve közokirat, amelynek bárminemű meghami
sítása a büntetőtörvénykönyv rendelkezése alá esik.

Az erdők törzskönyvébe fel kell jegyezni az adatok származásá
nak idejét, a felvétel, illetve származás módját.

10. §.

Az erdőkre vonatkozó tulajdonjogi változásokról köteles a telek
könyvi hatóság a telekkönyvi feljegyzéssel egvidőben az illetékes 
m. kir. erdőigazgatóságot is értesíteni.

11. §•

Az erdők törzskönyvének végleges összeállítása után a földadó
kataszterben az erdőművelési ág alá tartozó földrészletek között már 
csak azokat a földrészleteket szabad nyilvántartani, amelyek az erdők 
törzskönyvében is mint erdők vannak nyilvántartva. Ehhez képest az 
erdőtörzskönyv végleges összeállítása után a földadókatasztert az 
erdőtörzskönyv alapján ki kell igazítani, a kiigazítás megtörténte 
után pedig a földadókatasztert és az erdők tötfzsköníyvét ötévenként 
egyeztetni kell.

12. §.

A földadókataszterben erdőként nyilvántartott földrészleteket a 
pénzügyi hatóság más művelési ágba csak abban az esetben írhatja 
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át, ha a földrészlet az erdőtörzskönyvből már töröltetett, ha pedig 
valamely földrészletet a pénzügyi hatóság a föladókataszterben más 
művelési ágból az erdőművelési ágba írt át, — erről az adatok közlé
sével az illetékes m. kir. erdőigazgatóságot azonnal értesíteni köteles.

A m. kir. erdőigazgatóság az erdőtörzskönyv kiigazításáról min
den egyes esetben köteles az érdekelt birtokost, továbbá a pénzügyi 
hatóságot, utóbbit a földadókataszter megfelelő kiigazítása végett 
értesíteni.

II. Fejezet.

Az erdőgazdálkodás általános szabályai.

Minden erdőterületen arra alkalmas fafajokból álló faállományt 
kell az erdőgazdaság céljának megfelelő sűrűségben állandóan fenn
tartani, a gazdálkodást pedig a tulajdonos kívánságainak és faszük
ségleteinek, a célszerű erdőgazdálkodás követelményeinek és az erdők 
jövedelmezőségének megfelelően úgy kell szabályozni, hogy az erdő 
fennmaradása, a faállományok kellő ápolása és védelme biztosíttassák 
s a talaj termőereje ne csökkenjen.

14. §.

Az 1. §. 4. pontjában felsorolt s állandó legelő létesítésére alkal
mas területeket a birtokosok kívánságára legelögazdaságra kell be
rendezni.

15. §.

Kecskét legeltetni erdőben egyáltalán nem szabad. Egyéb állatok 
legeltetése véderdőben, továbbá 20 évnél fiatalabb szálerdőben vagy 
15 évnél fiatalabb sarjerdőben, végül természetes felújítás alatt álló 
területeken tilos. A többi erdőkben a tulajdonos által gyakorolható 
legeltetés módját és mértékét az üzemterv vagy ezt pótló jegyzőkönyv 
szabályozza.

A legeltetés ellen tilalmazott területeket szembetűnő tilalmi je
lekkel meg kell jelölni* és a jeleket a tilalom tartama alatt épségben 
kell tartani.

16. §.

Véderdőben a fa tuskóit, gyökereit kiszedni s fát gyökerestől 
dönteni, továbbá zöldgallyat vágni és almot szedni addig is, míg a 
VE. üzemterve elkészül, csak hatósági engedéllyel lehet.
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17. §•

Véderdőben kő-, kavics-, homok-, agyag- vagy egyéb bányát az 
erdőtulajdonos csak az erdészeti hatóság engedélyével nyithat.

Egyéb erdőterületeken a tulajdonos csak a bányaművelés beje
lentésére köteles. Ha a bányaműveléshez egy félfordulószakon belül 
összesen mész- és palabányánál 3 kát. holdnál, egyéb bányánál pedig 
egy kát. holdnál nagyobb területre van a tulajdonosnak szüksége, az 
erdőrendészeti hatóság engedélyét kell megszereznie.

A bányászás befejezése után a tulajdonos a területet, — ha az a 
beerdősítésre alkalmas, — beerdősíteni köteles.

Indokolás:

18. §.

Az erdőtulajdonos gazdasági, üzemi, szállítási s egyéb berende
zések céljaira, továbbá saját részére vagy személyzete részére szüksé
ges illetményföldek, lakóházak, hozzátartozó kertek céljaira, vagy vad
tenyésztési célokra az erdőterületből megfelelő részeket kihasíthat.

Addig is, amíg ez a kérdés a gazdasági terven belül elintézést 
nem nyer, a birtokos gazdasági-, üzemi- és szállítóberendezések cél
jaira a szükséges területet, az első bekezdésben megnevezett egyéb 
célokra pedig 1000 kát. holdat meg nem haladó erdőgazdaságokban 
a terület 2%-áig, 1000 kát. holdon felül pedig legfeljebb 20 kát. hol
dig menő területet egyízben hatósági engedély nélkül is igénybe ve
het. A kitermelt fatömeget a rendes használatba be kell számítani.

Az ilyen területeket, valamint az erdőgazdaságon belül fekvő, de 
más művelési ághoz tartozó területeket (szántó', rét, legelő stb.) az 
erdőhöz tartozónak kell tekinteni s azok minden vonatkozásban ennek 
a törvénynek a rendelkezései alá esnek. Rendeltetésük megszűnésével, 
vagy ha a talaj termőerejének megóvása teszi szükségessé, azokat 
újból be kell erdősíteni, illetve erdőgazdasági művelés alá venni.

19. •§.

Az erdőrendészeti hatóság megokolt esetben a törvény hatálya 
alá eső erdőterületnek az erdőgazdasági művelés alól való végleges 
kivonását is megengedheti, ha a tulajdonos ahelyett erdőtenyésztésre 
alkalmas ugyanakkora más területet helyez egyidejűleg erdőgazda
sági mívelés alá. A kibocsátott terület faállományát rendszerint csak 
olyan mértékben szabad kiirtani, amilyen mértékben a kiirtásra en
gedélyezett erdő pótlására szolgáló csereterület teljes sikerrel már 
beerdősíttetett.
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Mezőgazdasági köztes használattal történő felújítás esetén, vagy 
ha a birtokos az erdősítés költségeire megfelelő biztosítékot nyújt, az 
erdőrendészeti hatóság a pótlásul adandó területnek több évi részlet
ben leendő beerdősítését is megengedheti. A pótlásként beerdősítendő 
területbe — a tulajdonos kívánságára — be kell számítani azokat a 
területeket is, amelyeket a tulajdonos az irtást megelőző 20 éven belül 
törvényes kötelezettség nélkül, fásított be mezőgazdasági földjeiből.

Magánerdőbirokos ugyanakkora mezőgazdasági területnek elő
zetes sikeres beerdősítése esetén hatósági engedély kérése nélkül is 
jogosult kiirtani azokat a 6. §. alá nem tartozó területeket: amelyeket 
az irtást megelőző 30 éven belül mezőgazdasági földjeiből törvényes 
kötelezettség nélkül erdősített be, (váltógazdaság) vagy ezután beer
dősít. Azokban az esetekben, amelyekben a törvény a tulajdonos ter
hére kisajátítási jogot biztosít, a pótlásra a kisajátítót kell kötelezni.

Amennyiben a birtokos nem rendelkezik a kiirtandó erdő pótlá
sára megfelelő területtel, az erdőrendészeti hatóság az irtást ahhoz 
a feltételhez kötheti, hogy a» birtokos az e törvény 148. §-a alapján ki
sajátított területekből váltson magához a kisajátítási ár ellenében 
ugyanakkora területet, s azt az előírt módon erdősítse be vagy pedig 
megfelelő összeget, de legfeljebb a kiirtandó terület minden kát. 
holdja után 50 pengőt fizessen be az erdőalap pénztárába. Az első 
esetben a beerdősített terület az irtást foganatosító tulajdonává 
válik; a második esetben a befizetett összeget csak közérdekű erdő
telepítéseknél felmerülő kiadások fedezésére lehet fordítani s az így 
megszerzett vagy beerdősített ingatlanokra a kiirtott terület birto
kosa igényt nem tarthat. A kibocsátott területet az erdők törzsköny
véből csak akkor szabad törölni, ha a csereterület már az erdők törzs
könyvébe bejegyeztetett.

20. §.

Az előző paragrafus rendelkezései nem vonatkoznak a mezőgaz
dasági használattal kapcsolatos felújítás érdekében foganatosítandó 
irtásokra, amelyeknek a módját és tartamát a rendszeres üzemterv, 
illetőleg ezt pótló jegyzőkönyv hivatott szabályozni.

III. Fejezet.

A z erdők védelmezése.

21. §.

Minden erdőtulajdonos köteles erdejét emberek, állatok, élős
ködő- és gyomnövények károsításaitól, továbbá elemi csapások pusz
tításaitól is tőle telhetőén óvni és védelmezni.
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Nem gyakorolhat, nem rendelhet el és nem tűrhet az erdőtulaj
donos erdejében olyan műveletet, amely az erdő termőtalajának le
mosását idézhetné elő, vagy talajcsúszást, kőgörgeteg- vagy vízmo
sáskeletkezést, vagy homokfúvást okozhatna, avagy az erdő termé
szetes felújulásának vagy az erdősítéseknek sikerét veszélyeztethetné.

22. §.

Ott, ahol az erdő épségbentartását a vadállomány veszélyezteti, 
az erdőrendészeti hatóság az erdőtulajdonost vagy a vadászati jog 
bérlőjét, ha a felújítások és az erdősítések sikerének biztosítására, 
valamint a fiatalosok védelme érdekében megfelelő intézkedéseket 
nem foganatosítják, a vadállomány megfelelő apasztására is kö
telezheti.

23. §. •

Az erdőgazdaságilag hasznos állatok pusztítása szigorúan tilos. 
A védelem alá helyezett állatok jegyzékét a földmívelésügyi minisz
ter állapítja meg.

Ez a rendelkezés nem terjed ki azokra az állatokra, amelyekre 
nézve a vadászati törvény másként rendelkezik.

24. §.

Káros rovarok és betegségokozó élősködő gombák fellépésének 
és elterjedésének megakadályozására az elsőfokú erdőrendészeti ha
tóság a kir. erdőfelügyelő meghallgatásával vagy javaslatára meg
felelő intézkedéseket tehet, de ha nagyobb költségekkel járó munkála
tokat, vagy faállománytárolást szándékozik elrendelni, ehhez a föld
mívelésügyi miniszter hozzájárulását kell kérnie. A védekezési mun
kálatok költségeit az állam viseli.

25. §.

Ha rovarok, vagy élősdi növények károsítása esetén nagyabb 
veszély elhárításáról kell gondoskodni, az erdőrendészeti hatóság 
által elrendelt védekezési és irtási munkálatok vezetésével, ha az erdő
birtokosnak saját erdőtisztje nincs, vagy ha a birtokos a védekezési 
munkák teljesítését nem vállalja, vagy a vállalt munkát idejére nem 
teljesíti, a m. kir. erdőigazgatóságot lehet megbízni.

A munkálatokhoz szükséges kézi- és igásmunkaerőt a területileg 
érdekelt községek kötelesek az erdőigazgatóság rendelkezésére bo
csátani.
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Ilyen esetekben az erdőigazgatóság jogosult a községi közmunka
erőt is a községi munkatartozás megváltásánál alkalmazott munka
bérek mellett igénybevenni. A munkálatok költségeit az állam viseli.

26. §.

Amennyiben olyan fiatal erdőt kellene kiirtani, hogy a faállo
mány értéke az újraerdősítés költségeit meg nem haladja, a telepí
tett új erdőt az erdőfelügyelőség javaslatára annyi évi teljes a dó men
tességben kell részesíteni, ahány éves volt a kiirtott állomány.

27—29. §. Törlendő.

30. §.

Erdőben, az erdőhöz tartozó egyéb területen és azok szélétől szá
mított 100 méternyi távolságon belül, még a szomszédos ingatlanok 
tulajdonosainak is csak az erdőtulajdonos, vagy az erdészeti személy
zet engedélyével, a szükséges óvórendszabályok betartása mellett és 
csakis veszélytelen helyeken szabad tüzet rakni.

Tűzveszélyes helyeken az erdőtulajdonos a tűzrakást mindenki
nek megtiltani köteles.

Aki tüzet rak, minden esetben köteles azt távozás előtt tökélete
sen eloltani.

Az erdőrendészeti hatóság és a tulajdonos az erdőégések meg
akadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket rendelhet el, külö
nösen száraz időjárásnál, a tüzelést, sőt kivételes esetekben a dohány
zást és a közutakon kívül való közlekedést is az erdő egész területén 
eltilthatja.

A vasút mentén levő tűzpászták tisztántartására az erdőrendé
szeti hatóság a vasútvállalatot is kötelezheti. Az elrendelt intézkedé
sek foganatosítása a vasút kártérítési kötelezettségét nem érinti.

31. §.

A tüzelési tilalom nem vonatkozik az erdei üzemekhez szükséges 
tüzelésre, de azokat a területeket, amelyeken ilyen tüzelés folyik, 
állandó felügyelet és gondos ellenőrzés alatt kell tartani.

32. §.

Erdőben vagy annak közelében 100 méternyi távolságon belül 
égő gyufát, szivart, szivarkát, vagy más égő tárgyat eldobni szigo
rúan tilos.

3
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34. §.

A községi elöljáró. — ha erdőégés tudomására jut — köteles a 
lakosságot az oltáshoz azonnal kirendelni és az erdőégésről a járási 
főszolgabírónak jelentést tenni.

Amennyiben az oltáshoz a szomszédos községek munkaerejére is 
szükség volna, köteles a községi elöljáró ezek elöljáróságát a kiren
delés iránt megkeresni, amelyek a megkeresésnek azonnal eleget 
tenni kötelesek.

Ugyanezek a kötelességei a járási főszolgabírónak is, ha erdei 
tűzeset jut tudomására.

A járási főszolgabíró szükség esetén a rend fenntartására az 
oltáshoz a csendőrséget is kirendeli.

35. §.

Az oltáshoz kirendeltek a községi elöljárókkal együtt az oltás
hoz szükséges eszközökkel (csákány, kapa, fejsze) felszerelve tüstént 
az égés helyére kötelesek sietni s ott az oltásvezetönek az oltásra 
vonatkozó rendelkezéseit minden munkabérre vagy jutalomra való 
igény nélkül teljesíteni kötelesek.

Az oltás vezetése a helyszínen levő, rangban első erdészeti alkal
mazottat, különben a főszolgabírót s ha ezek közül senki sincs jelen, 
annak a községnek elöljárósági tagját (városi tanácstagot) illeti, 
amelynek határában vagy legközelebbi szomszédságában az erdő
égés van.

Az oltás bevégzése után az. égés helyét legalább egy napig s ha 
szükséges, több napig is kirendelt erdőőrökkel, vagy községi lakosok
kal őriztetni kell.

36. §.

Ha valamely vidéken az erdei lopások igen gyakoriakká válnak, 
az erdőrendészeti hatóság az érdekeltek kérelmére, vagy hivatalból 
is elrendelheti, hogy a veszélyeztetett területen, valamint azon a te
rületen, ahol a termékeket értékesíteni szokták, erdei terméket csak 
a jogos szerzést bizonyító igazolvány mellett szabad szállítani, eladni 
vagy venni.

Az erdőrendészeti hatóság határozatát az összes érdekelt köz
ségekben ki kell hirdetni.

Ha az erdei lopásokkal veszélyeztetett erdők több törvényható
ság területén feküsznek, vagy ha a lopott terméket értékesítés vagy 
felhasználás végett más törvényhatóságok területére is átviszik, az 
érdekelt törvényhatóságok elsőfokú erdőrendészeti hatóságai egyet
értve járnak el.

Az igazolványok kiállítására és kezelésére vonatkozó szabályokat 
a földmívelésügvi miniszter állapítja meg.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



35

IV. Fejezet.

Az erdőgazdasági ütemtervek.

37. §.

Az erdőgazdálkodás szabályozására minden erdőről az erdőren
dészeti hatóság által megállapított határidő alatt erdőgazdasági üzem
tervet kell készíteni s azt a kir. erdőfelügyelőség úján két példány
ban hatósági jóváhagyásra be kell mutatni. Az üzemtervnek magában 
kell foglalnia az erdő leírásán és területi adatain kívül azokat az el
veket, amelyek szerint a tulajdonos erdejében a gazdálkodást folytatni 
óhajtja. Megjelölendők: az erdő telepítésének, felújításának és fenn
tartásának módja, a fafajok, melyeket a tulajdonos tenyészteni óhajt, 
a forduló, amely alatt az erdő kitermeltetni fog és azok a különleges 
célok, amelyeket a birtokos el akar érni.

Az üzemterv összeállításának szabályait, valamint a beterjesz
tésnél követendő eljárást a földmívelésügyi miniszter az érdekeltség 
meghallgatásával rendeletben állapítja meg.

A 45. §. 1. és 2. pontjaiban felsoroltak tulajdonában levő erdők 
üzemterveit a tartamosság szem előtt tartásával kell összeállítani.

A 45. §. 3. pontjában felsoroltak tulajdonát alkotó erdők évi 
használata az évi növedéknél kisebb mértékre nem korlátozható.

A 45. §. 3. pontja alá tartozó birtokos — a felújításra vonatkozó 
intézkedések megfelelő betartása esetén — a 10 évre előírt használa
tok foganatosításában időbelileg sem korlátozható.

38. §.

300 kát. holdnál kisebb vagy ennél nagyobb, de rendszeres gaz
dálkodásra nem alkalmas erdőknél, ha azok nem a 45. ,§. 1. és 2. pont
jában felsorolt személyek tulajdonában vannak, az üzemtervet a te
nyésztendő fafaj, az üzemmód, a használatok, valamint a felújítás 
megállapítását, 10 kát. holdnál kisebb ilyen erdőknél pedig csak a 
fenntartás és felújítás módját tartalmazó jegyzőkönyv is pótolhatja. 
A törvénynek az üzemtervre vonatkozó rendelkezései az üzemtervet 
pótló jegyzőkönyvre is kiterjednek.

39. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket azokra az erdőbirtokokra, ame
lyek államerdészeti kezelésben vannak, minden esetben, azokra pedig, 
amelyek nincsenek ugyan államerdészeti kezelésben, de az 500 kát. 
holdat meg nem haladják, a tulajdonos kérelmére az állam díjmen-

3* 
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tesen készítteti el. Az erdőrendezési külső felvételekhez szükséges 
fuvarerőt, kézimunkaerőt, anyagokat és szereket azonban mindig az 
erdőtulajdonos köteles szolgáltatni, valamint az erdőkre vonatkozó 
kataszteri birtokívet és telekkönyvi kivonatot is az erdőtulajdonos 
köteles a m. kir. erdőigazgatóság rendelkezésére bocsátani.

Az 500 kát. holdnál nagyobb kiterjedésű erdőbirtokok gazdasági 
üzemtervét, ha az erdőbirtok nincs államerdészeti kezelésben, az erdő
tulajdonos tartozik saját költségén elkészíttetni. Ha a földmívelés- 
ügyi miniszter az erdő csekély jövedelmére, valamint a tulajdonos 
anyagi helyzetére való tekintettel megokoltnak látja, az erdőtulaj
donos kérelmére az ilyen erdőbirtok gazdasági üzemtervét is elkészít
tetheti, még pedig vagy teljesen díjtalanul, avagy a költségek bizo
nyos hányadának megtérítése ellenében. Az előző §-ban említett ter
mészetbeni szolgáltatásokra azonban az erdőbirtokos ebben az eset
ben is köteles.

40. §.

Az erdőgazdasági üzemtervek elkészítését, valamint az üzem
rendezési külső felvételeket csak okleveles erdőmérnök végezheti.

41. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket az erdőrendészeti hatóság 
hagyja jóvá.

42. §.

Az üzemterv nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely a tör
vénnyel ellentétben van.

Ha az erdőtalaj termőerejének fenntartása, vagy az okszerű 
erdőgazdálkodás érdeke, vagy az erdő különleges rendeltetése a ter
vezett gazdasági rendelkezésekkel nem látszik kellően biztosítottnak, 
az erdőrendészeti hatóság a jóváhagyás során az üzemtervet módo
síthatja vagy kiegészítheti.

Az üzemmód, a vágásforduló vagy a fafaj azonban a 6. §. alá 
nem tartozó erdőkben a birtokos hozzájárulása nélkül csak abban az 
esetben módosítható, ha a tervezett üzemmód, vágásforduló vagy fa
faj alkalmazása nyilvánvalóan a terület elkopárosodására vezetne.

Az erdőtulajdonos kívánságait — ha az előző bekezdésekben 
említett körülmények fenn nem forognak — az üzemterv jóváhagyá
sánál figyelembe kell venni.

43. §.

Ha az erdőtulajdonos birtokának gazdasági üzemtervét az erdő
rendészeti hatóság által megállapított határidő alatt jóváhagyás vé
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gett be nem terjeszti, az erdőrendészeti hatóság a 268—286. §-okban 
szabályozott megtorló eljárás alkalmazásán kívül még arra is jogo
sult, hogy az üzemtervet az erdőtulajdonos költségére elkészíttesse 
s a felmerült költségeket a közadók módjára behajthassa.

44. §..

A hatóság által jóváhagyott üzemterv rendelkezéseitől önkénye
sen eltérni nem szabad; a jóváhagyásra hivatott hatóság a rendelke
zéseket az erdőtulajdonos indokolt kérelmére megváltoztathatja, köz
érdek esetében pedig hivatalból is módosíthatja.

Amennyiben a hivatalból történő módosítás a birtokos anyagi 
érdekének sérelmével jár, az, akinek az érdekében a módosítás tör
tént, a birtokost megfelelően kárpótolni köteles. Rendkívüli használa
tok engedélyezését az erdőrendészeti hatóság az erdő fenntartása és 
felújítása, valamint a tartamosság biztosítása érdekében szükséges 
intézkedéseken túlmenő korlátozásokhoz nem kötheti. A vagyonfel- 
ügyeleti jogot ez a rendelkezés nem érinti.

V. Fejezet.

Az erdő gazdasági szeinélyzet.

45. §.

Az erdőgazdaság irányítását és vezetését szakképzett alkalma
zottal kell elláttatni:

1. kis- és nagyközségek, községi iskolák, az 1913:X. t.-c. alapján 
alakult legeltető társulatok, valamint telepesek, volt úrbéres birtokos
ságok és birtokossági csoportok, úgyszintén az ezekből alakult erdő- 
birtckosságok erdőgazdaságaiban;

2. az állam, a vármegyei és városi törvényhatóságok, megyei 
városok, vagyonközségek, egyházak, egyházi személyek, egyházi tes
tületek, iskolák és egyéb felekezeti tanintézetek, közintézetek, köz- és 
magánalapítványok, közbirtokosságok, illetve az ezekből alakult erdő- 
birtokosságok, továbbá hitbizományok és nyilvános számadásra köte
lezett vállalatok erdőgazdaságaiban; végül

3. az előbbi pontok alá nem sorolható erdőtulajdonosok közül 
azoknak az erdőgazdaságaiban, akik 300 kát. holdnál több erdővel 
rendelkeznek.

46.

Ennek a kötelezettségnek a teljesítése végett:
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a 45. §. 1. pontja alatt felsorolt erdőtulajdonosok erdejüket az 
államerdészeti kezelésbe tartoznak adni;

a 45. §. 2. pontja alatt felsorolt erdőtulajdonosoknak megfelelő 
erdőmérnöki személyzetet kell alkalmazniok, ha azonban erdejük kis 
terjedelme miatt külön személyzetet nem alkalmazhatnak és nem is 
alkalmaznak, erdejüket az államerdészeti kezelésbe kötelesek átadni;

a 45. §. [3. pontja alá tartozó erdőbirtokosok, a) ha erdejük a 
3000 kát. holdat meghaladja, kötelesek okleveles erdőmérnököt alkal
mazni, vagy erdejüket államerdészeti kezelésbe adni, b) ha erdejük 
a 3000 kát. holdat meg nem haladja, s az a) pontban felsorolt meg
oldást nem választják, 'kötelesek a gazdasági irányításra és vezetésre 
nézve valamely okleveles erdőmérnökkel megállapodni vagy okleveles 
erdőmérnök tartására más, a 3. pont alá tartozó -birtokossal társulni.

Azt az erdőtulajdonost, aki az 50. §-ban meghatározott szakminő
sítésnek és egyéb kellékeknek maga is birtokában van, — ha erdőgaz
daságának vezetését és irányítását maga látja el — az előírt erdő
gazdasági és személyzeti létszámba be kell számítani.

47. §.

Minden erdőtulajdonos, akinek erdeje a 300 kát. holdat megha
ladja, tekintet nélkül arra, hogy az saját kezelésben, vagy államerdé
szeti kezelésben van-e, köteles gondoskodni, hogy erdejének őrzését 
az 51. §-ban meghatározott kellékekkel rendelkező erdőőr lássa el.

Közös erdőőr tartására az erdőtulajdonosok társulhatnak.
A 300 kát. holdnál kevesebb erdővel rendelkező erdőtulajdonosok, 

valamint azok, akik az üzemterv végrehajtására a 322/a. §. értelmé
ben képesített alerdészt alkalmaznak, erdeiknek őriztetésére olyan 
egyéneket is alkalmazhatnak, akik erdőőri szakminősítéssel nem ren
delkeznek ugyan, de az Í51. §-ban meghatározott többi kellékeknek 
birtokában vannak.

48. §.

A 45. §. 1. és 2. pontjai alá tartozó erdőgazdaságokban az erdő
gazdasági személyzet létszámát és alkalmazásba vételének határidejét 
a birtokos kívánságainak figyelembevételével, minden erdőbirtokra 
nézve az erdőbirtok jövedelmezőségéhez, az erdő tagoltságához, vala
mint az erdőgazdasági munkálatok terjedelméhez mérten és az e fe
jezetben foglalt rendelkezések figyelembevételével az üzemtervben 
kell megállapítani.

A 45. §. 3. pontja alá tartozó erdőbirtokokra vonatkozólag az 
erdőrendészeti hatóság állapítja meg azt a határidőt, amely alatt 
erdeik gazdasági teendőinek ellátásáról a 46. és 47. §-ok értelmében 
gondoskodni kötelesek. Ezeknek a birtokosoknak, amennyiben erdejük 
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jövedelmezősége az e fejezetben előírt képesítésű egyének alkalma
zását el nem bírja, indokolt kérelmükre az erdőrendészeti hatóság az 
előírtnál csekélyebb képesítésű alkalmazottak tartását is meg
engedheti.

49. §.

Azokat az e törvény életbelépése uián erdőőri szolgálatba lépő 
erdészeti alkalmazottakat, akik a szolgálatukra előírt szakképzett
séggel nem rendelkeznek, ha azt 5 év alatt meg nem szerzik és nem 
sorozhatok azok közé az alkalmazottak közé sem, akiknek beszámítá
sát az 54. ’§. megengedi, továbbá azokat, akik az előírt hatósági esküt 
a megszabott határidőig le nem tették, az üzemtervben megállapított 
létszámba beszámítani nem lehet.

50. §.

Erdőgazdaságokban erdőmérnöki szolgálatra csak olyan oki. 
erdőmérnököt szabad alkalmazni, aki feddhetetlen életű és magyar 
állampolgár, s aki oklevelét belföldön szerezte, vagy külföldi okleve
lét belföldön szabályszerűen honosíttatta.

51. §.

Erdőgazdasági és műszaki segédszogálatra, valamint 300 kát. 
holdnál nagyobb erdők őrzésére csak olyan feddhetetlen életű ma
gyar állampolgárokat szabad alkalmazni, akik 20. életévüket betöl
tötték és

1. valamely hazai erdészeti szakiskola elvégzését végbizonyít
vánnyal igazolják;

2. legalább 4 évi gyakorlati erdőgazdasági vagy műszaki segéd
szolgálat után a földmívelésügyi miniszter által előírt szakvizsgát 
letették.

Az egyesület magáévá tette a hivatalos köröknek azt az állás
pontját, hogy az új tervezet életbelépése után csak kétféle szakminő
sítést kívánnak fenntartani s az 51. és 52. §-okat ennek megfelelően 
összevonta, a javaslat 51. §-át pedig a szerzett jogok védelme érdeké
ben, az átmeneti intézkedések közé vette fel. Annál inkább el kellett 
fogadni ezt az álláspontot, mert a külön műszaki segédszemélyzet 
kötelező alkalmazása, mint felesleges teher ellen az egyesület állást 
foglalt.

52. §. Törlendő.
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53. §.

Erdőgazdasági segédszolgálatra, valamint erdőőri szolgálatra 
az 51., 52., illetőleg 232/a. §-okban előírtnál magasabb szakminősítésü 
egyének is alkalmazhatók.

54. §.

Azt a magyar honos erdészeti alkalmazottat, aki a törvény 
életbelépésekor valamely erdőgazdaságban már alkalmazásban áll, a 
birtokos továbbra is megtarthatja s az ilyent a 48. §. értelmében 
megállapítandó személyzeti létszámba be kell számítani.

55. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök szolgálatbalépésükkor hatósági esküt kötelesek tenni, még 
pedig az erdőmérnökök az elsőfokú erdőrendészeti hatóság előtt, az 
alerdészek és az erdőőrök pedig a járási főszolgabíró (városokban a 
rendőrkapitány) előtt.

A hatósági eskü szövege a következő:
a) okleveles erdőmérnököknél:
„Én, N. N., esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy 

a gondviselésemre bízott erdőkre, annak összes tartozékaira, vad- és 
halállományára,, a törvényes védelem alá helyezett állatokra, termé
szeti emlékekre és ritkaságokra lelkiismeretesen felügyellek, szolgá
lati kötelességemet hűen és pontosan teljesítem; a törvényeket és 
rendeleteket megtartom és mindenkivel megtartatni törekszem, az 
erdő tulajdonosának érdekeit minden rendelkezésemre álló törvényes 
eszközzel megvédelmezem és élőm ózdi t om; mindazokról, amiket a 
gondozásomra bíznak, lelkiismeretesen számot adok; a gondozásomra 
hízott erdőt és törvényes oltalom alá helyezett mindennemű állat
állományt, valamint a természeti emlékeket és ritkaságokat minden 
károsítástól megóvni törekszem, a kártevőkkel szemben pártatlanul 
és az igazsághoz híven, a törvény rendelkezései szerint eljárok; az 
alám rendelt erdészeti alkalmazottakat kötelességeik teljesítésében 
szigorúan ellenőrzőm. Isten enigem ágy se gél jen!”

b) alerdészek és 'erdőőröknél:
„Én, N. N., esküszöm a mindenható és mindentudó Istenre, hogy 

a gondozásomra bízott erdőre, annak összes tartozékaira, vad- és 
hál állományára, a törvényes védelem alá helyezett állatokra, termé
szeti emlékekre és ritkaságokra hűséggel és lelki ismeretesen felvi
gyázóik, szolgálati kötelességemet a törvényeknek, rendeletéknek és 
szolgálati utasításomnak megfelelően pontosan teljesítem; mindenről, 
amit gondozásomra bíznak, lelki ismeretesen számot adok, a kárte
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vőkkel szemben a törvény- és szolgálati utasításaim szerint pártat
lanul és az igazsághoz híven eljárok, a kártevőket elöljáróimnak be
jelentem; mindenben a való igazsághoz tartom magam és soha sen
kit alaptalanul nem vádolok. Isten engem úgy segéljen!”

A letett hatósági esküről bizonyítványt kell kiszolgáltatni és a 
felesketett egyénekről nyilvántartást kell vezetni. Ügy az eskübizo
nyítványban, mint a nyilvántartásban meg kell jelölni, hogy a fel
esketett egyén a törvény 50., 51. és 52. §-aiban meghatározott kellé
kek közül, melyeknek az igazolása alapján bocsáttatott esküre.

Az eskütétel, az eskübizonyítványkiszolgáltatás és a nyilvántar
tás szabályait a földmívelésügyi miniszter állapítja meg.

56. §.

A törvény életbelépése idején már alkalmazásban álló erdészeti 
alkalmazottak közül a hatósági esküt csak azok kötelesek a törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben kitűzött határidő alatt letenni, 
akik az alkalmazásuknak megfelelő esküt az 1879:XXXI. t.-c. alap
ján még nem tették le.

57. §.

A felesketett erdőmérnökök, alerdészek és erdőőrök szolgálatuk
ban közbiztonsági közegek.

Ebben a minőségben lőfegyvert viselhetnek, amely fegvveriga- 
zolványi- és vadászjegy-illetékmentes.

A felügyeletükre vagy őrizetükre bízott területen a vadállo
mányra, halállományra és a törvényes védelem alatt álló állatokra is 
kötelesek felügyelni s szolgálati fegyveren kívül a vadászat tulajdono
sának vagy bérlőjének a hozzájárulásával, egy darab golyós és egy 
darab sörétes vadászfegyvert is viselhetnek, melyek szintén fegyver
igazolvány i- és vadászjegy-illetékmentesek.

A felesketett erdészeti alkalmazottak szolgálatukban a földmí
velésügyi miniszter által megállapított, könnyen felismerhető jelvényt 
kötelesek viselni.

Ha a felesketett erdészeti alkalmazottat erdészeti szolgálati ke
rületén kívüleső, esetleg bérelt területen is megbízzák a vadászat 
felügyeletével, az említett fegyverigazolványi- és vadászjegy-illeték
mentesség ezen a területen is megilleti.

58. §.

A felesketett alerdészek és erdöőrök a földmívelésügyi miniszter 
által kiadott utasítás szerint az erdőben észlelt károsításokról' naplót 
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kötelesek vezetni s abban a bejegyzéseket a kelet kitételével aláírni 
kötelesek.

59. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök az erdőtulajdonos, illetőleg szolgálatadó rendelkezése alá 
tartoznak s szolgálati működésük tekintetében kizárólag az erdőtu
lajdonosnak, illetőleg szolgálatadónak felelősek; viszont az erdőtulaj
donos felelős minden olyan ténykedésükért, amelyekért való felelős
séget a törvények és rendeletek az alkalmazott helyett, vagy vele 
egyetemlegesen a munkaadóra hárítják.

60. §. Törlendő.

61. §.

Az erdőtulajdonos és erdészeti alkalmazottja közötti jogviszonyt 
a felek között létrejött szerződés szabja meg.

02. §.

Erdőigazgató, főerdötanácsos, erdő tanácsos, erdő felügy elő, fő- 
erdőmester, erdőmester, főerdész és ezek összetételéből származó 
címeket, vagy a főiskolai végzettség jellegét magánviselő egyéb 
címet csak oki. erdőmérnök és csak szolgálatadójának hozzájárulásá
val használhat.

Az 51. és 322/a. §-ban előírt szak minősítéssel rendelkező egyén 
az alerdész, erdész, körerdész, pagony erdész, stb. címeket jogosult 
használni.

Az, aki az első bekezdésben megjelölt címek valamelyikét 1930. 
évi január hó 1-én szolgálatadójának hozzájárulásával! jogosultan 
már használta, — azt a' törvény életbelépése után is használhatja, 
habár a megfelelő minősítéssel nem is bír.

63. §.

Az 57. §. alapján megállapított hatósági jelvényt csak tényleges 
szolgálatban álló, felesketett erdészeti alkalmazott jogosult viselni.

Aki a jelvényt jogosulatlanul viseli, vagy aki az előbbi szakasz
ban felsorolt címeket jogosulatlanul használja, kihágást követ el s 
az 1879 :XL. t.-c. 45. §-ában megállapított büntetés alá esik.
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VI. Fejezet.

Az erdők államerdészeti kezelése.

64.

AHamerdészeti kezelésbe kelll adni:
a) a 45. §. 1. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok erdeit;
b) a 45. •§. 2. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok közül azok

nak az erdeit, akik erdejük kis terjedezne miatt erdőmérnököt nem 
alkalmazhatnak s nem is alkalmaznak.

65. i§.

Államerdészeti kezelésbe kell venni:
a) azt az erdőt, amelynek tulajdonosa az erdőgazdaság vezeté

kéről és irányításáról az erdőrendészeti hatóság által kitűzött határ
idő alatt nem gondoskodik;

b) a gyámhatóság vagy a gondnok előterjesztése alapján a 
gyámság vagy gondnokság tartamára a gyámolt vagy gondnokolt 
erdejét;

c) mindazokat az erdőket és közérdekű erdőtelepítéseket, ame
lyeknek államerdészeti kezelésbevételét az erdőtulajdonos kéri.

66. g.

Az államerdészeti kezelést meg kell szüntetni:
a) a 64. §. a) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdő

nél az új tulajdonos kívánságára akkor, ha az erdő olyannak jut a 
birtokába, aki erdejét államerdészeti kezelésbe adni nem köteles; 
megszüntetendő pedig annak az évnek a végén, amelyben az új tu
lajdonos az állami kezelés megszüntetését legalább 3 hónappal az év 
vége előtt a m. kir. erdőigazgatóság útján kéri;

b) a 64. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbevett erdők
nél annak az évnek a végével., amikor megszűnik az az ok, amely 
miatt az államerdészeti kezelés elrendeltetett ;

c) a 64. §. c) pontja alá sorozott területeknél annak az évnek a 
végével, amikor az erdőtelepítés érdekében elrendelt gazdasági és 
műszaki, valamint az erdőtelepítési munkálatok befejezést nyertek s 
a terület rendszeres erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétetett;

d) a 65. §. b) pontja aiápján államerdészeti kezelésbe vett erdők
nél annak az évnek a végével, amelyben a gyámságot vagy gondnok
ságot a gyámhatóság megszünteti;

e) a 65. §. c) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők
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nél a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után, ha a megszün
tetést akár az erdőtulajdonos kéri, akár az erdőrendészeti hatóság el
rendeli ; megszűnik pedig a kérelem, bejelentésének, vagy a rendelet 
kézbesítésének napját követő év végével;

f) a 65. §. a) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett erdők
nél az államerdészeti kezelést ai fölidmívelésügyi miniszter megszün
tetheti a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után abban az 
esetben, ha a- megszüntetést az erdőtulajdonos kéri. A tíz éven belül 
is meg kell szüntetni bármelyik év végével, ha az erdő más tulajdo
nába megy át s az új tulajdonos az alkalmazottak által is aláírt be
adványban bejelenti, hogy a szükséges és előírt személyzetet szer
ződtette.

67.

A 65. §. alapján való államerdészeti kezelésbevételt és a kezelés 
megszüntetését az olyan erdőre, amely valamely hatóság vagyon fel
ügyelete alatt állt, csak a vagyonielügyélieti hatóság hozzájárulásá
val szabad elrendelni.

68. §.

A törvény életbelépésekor már államerdészeti kezel és alatt álló 
erdők közül azokra, amelyekre az államerdészeti kezelés a 65. §. értel
mében nem kötelező, a kezelést a törvény életbelépése évének végével 
meg kell szüntetni, kivéve, ha a további kezelést a tulajdonos kéri.

A külön szerződésen alapuló államerdészeti kezeléseknél a szer
ződés rendelkezései irányadók.

69. §.

Az államnak az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos feladatait 
a m. kir. erdőigazgatóságok végzik, a nekik alárendelt m. kir. erdő
hivatalok közreműködésével1.

A m. kir. erdőigazgatóság hatásköre a törvényben szabályozott 
államerdészeti kezelés körében az erdőgazdaság vezetésénél és irá
nyításánál, valamint az erdőgazdasági segédszolgálatnál felmerülő 
mindazokra a tennivalókra terjed ki, amelyeknek teljesítéséhez erdé
szeti szakképzettség szükséges.

A m. kir. erdőigazgatóságok az előbb említett feladatokat a tör
vények, a rendeletek, az üzemtervek és az esetleg kiadott külön ha
tósági intézkedések rendelkezéseinek megfelelően teljesítik, ezeken a 
korlátokon belül azonban a tulajdonosok kívánságait is figyelembe 
venni kötelesek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



45

70. §.

Az erdőigazgatóságnak az előző szakaszban megállapított ha
tásköre nem terjed ki az államerdészeti- kezelésbe átvett erdőkben 
szükséges erdőgazdasági munkáknak az élkészített tervek és meg
adott útbaigazítások szerint való közvetlen végrehajtására (pl. a 
határjelek felállítására, a faanyagok és más erdei termékek terme
lésére, szállítására, raktározására és értékesítésére, az erdősítések 
foganatosítására stb.), továbbá az anyag- és pénzkezelésre, úgyszin
tén az erdőőrzés közvetlen gyakorlására.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját költségükön 
az erdőtulajdonosok kötelesek teljesíteni. A földmívelésügyi minisz
ter azonban az erdőtulajdonos kérelmére elrendelheti, hogy az erdő
igazgatóság a költségek megtérítése ellenében egészben vagy rész
ben ezeket a feladatokat is teljesítse.

71.

Az ál lám erdészeti' kezelésbe átvett erdők tulajdonosai erdejük 
őriztetéséről az erdőrendészeti hatóság által megállapított erdőőri 
személyzet alkalmazásával saját költségükön maguk kötelesek 
gondoskodni.

72. §.

A 69. §-ban felsorolt tennivalók teljesítéséhez szükséges kézi 
munkaerőt, anyagokat, szerszámokat és az ezek szállításához szüksé
ges fuvart az érdekelt erdőtulajdonos díjtalanul, a költségek megtérí
tésének igénye nélkül köteles1 az erdőigazgatóságok rendelkezésére 
bocsátani.

Az erdőigazgatóságnak az állami kezelés körében felmerülő ösz- 
szes egyéb szükségleteit az állam fedezi.

73. §.

Az államerdészeti kezelésbe vett erdők tulajdonosai az állam
erdészeti kezeléssel járó költségek fejében az államnak évi járulé
kot fizetnek.

A kezelési1 költségjárulékot a m. kir. erdőigazgatóság által szol
gáltatott adatok alapján és a törvényhozás által az állami költség
vetésben a kezelési költségjárulékra megállapított egységtétel alkal
mazásával a községi (városi) közegek (jegyzők, városi adóhivata
lok) vetik ki.

A kivetés ellen az 1923:VII. t.-c.-ben a közadókra vonatkozóan 
megállapított jogorvoslattal lehet élni.
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A kivetés ellen benyújtott fellebbezések tárgyalásánál a jogor
voslati hatóságok az illetékes m. kir. erdőigazgatóságok véleményét 
meghallgatni kötelesek.

A kezelési költségjárulékok az egyenes* adok természetével bír
nak, az ingatlant közvetlenül terhelik, behajtásukra nézve a köz
adókra' megállapított szabályok irányadók, bírói árverés esetében 
pedig a három évnél nem régibb) hátralékok a vételár bírói felosz
tásánál törvényes elsőbbséggel bírnak és az 1923:VII. t.-c. 74. §-ának 
aj pontjában felsorolt köztartozásokkal együtt az azokra megálla
pított szabályok szerint elégítendők ki.

Az ingatlanok haszonélvezetére vezetett bírói végrehajtás ese
tében a kezelési költségjárulékokat az 1923:VII. t.-c. 75. §. a) pont
jában felsorolt s törvényes elsőbbséggel1 bíró tételként kifizetendő 
tartozások között kell kifizetni.

74. §.

A kezelési költségjárulék egységtételét (vagyis azt az összeget, 
amelyet egy kataszteri hold erdő kezeléséért a tulajdonos fizetni tar
tozik) az állami költségvetés keretében 5 évről 5 évre törvényhatósá
gonként a tör vény hozás állapítja meg.

Az olyan törvényhatóságokban, amelyekben az államerdészeti 
kezelésbe átvett erdők egymástól messze eső kataszteri tiszta jöve
delmi fokozatokba vannak sorozva, vagy állapotuk nagyon eltérő az 
erdők különböző tiszta jövedelme és jelen állapotuk figyelembevételé
vel több csoportot és csoportonkint külön-külön egységtételeket kell 
megállapítani, de a legmagasabb egységtétel a legalacsonyabb égy- 
ségtétel háromszorosánál nagyobb nem lehet.

A kezelési költségjárulékokat az állami költségvetésben a föld- 
mívelésügyi miniszter irányozza elő.

75. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kötelezett területeket mindaddig, 
míg azok mint ilyenek vannak államerdészeti kezelésben, kezelési 
költségj árulókkal megterhelni nem szabad.

A véderdők és a természetvédelmi területként kijelölt erdők 
tulajdonosait a földmívelésügyi miniszter az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság meghallgatása után, a kirótt kezelési költségjárulék meg
fizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre részben vagy 
kivételes indokok alapján egészben i-s felmentheti.

76.

Az államerdészeti kezelés az államerdészeti kezelésbe átvett er
dők állagával és hasznaival való rendelkezés tekintetében a tulaj
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donosnak törvények és jogszabályok által biztosított jogait nem 
érinti.

77. !§.

Az álilamerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdonosai ha erdő
gazdasági ügyeiket nem személyesen intézik, kötelesek meghatalma
zottat kijelölni, aki őket az erdő igazgatósággal való érintkezésben 
képviseli.

78. §.

A hatóságok az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdo
nosaihoz intézett rendelkezéseiket, — ha a rendelkezés végrehajtá
sánál1 vagy a végrehajtás felügyeleténél az erdőigazgatóságnak is 
közre kell működnie, — az erdőigazgatósággal is közölni kötelesek.

79. §.

A 69. §-ban említett államerdészeti kezelési szervek hatásköre 
a kerületükbe eső állami erdők kezelésére nem terjed) ki; a földmí
velésügyi miniszter azonban az esetleg még érdekelt miniszterrel 
egyetértőén, kivételesen az ilyen erdők kezelését is a 69. §-ban emlí
tett szervek hatáskörébe utalhatja.

MÁSODIK CÍM.

Az erdők megosztásának szabályozása.

80.

Összefüggő testet alkotó erdőterületet megosztva elidegeníteni 
csak a földmívelésügyi miniszter előzetes hozzájárulásával és az 
általa megállapított tervnek megfelelően szabad.

80/a. §.

Nem tekinthető megosztásnak, ha a tulajdonos különálló, terü
letileg többi erdejével össze nem függő erdőrészleteit együtt, vagy 
külön-külön értékesíti, tekintet nélkül kiterjedésükre.

Nem tekinthető eldarabolásnak, ha az erdőtulajdonos erdejéből 
100 kát. holdnál nagyobb területet egy összefüggő darabban elad, 
vagy ha a 100 kát. holdnál kisebb területet olyan szomszéd birtokos 
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veszi meg, akinek erdeje a vétel folytán a 100 kát. holdat egy tag
ban meghaladja.

Nem tekinthető eldarabolásnak, ha örökösödés vagy örökösödés 
jellegű ajándékozás során valamely erdőbirtok a törvényes örökösök 
között megoszlik.

Nem tekinthető végül eldarabolásnak, ha az erdőtulajdonos erde
jének egy részét, ha az nem is éri el a 100 kát. holdat, belsőségeik 
(ház- és villatelkek, gyógyintézetek), kegyeleti helyek céljaira vagy 
más hasonló közérdekű célokra eldarabolva is elidegeníti.

81. §.

Az eldarabolás engedélyezését az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
útján előterjesztendő kérvényben kell a földmívelésügyi minisztertől 
kérelmezni.

A kérvényhez mellékelni kell az eldarabolni szándékolt egész 
erdőterület kataszteri birtokívének és telekkönyvi betétjének vagy 
telekjegyzőkönyvének másolatát, az erdőgazdasági üzemtervet, vagy 
ha ez nincs, az elidegenítésre szánt minden egyes területrészre nézve, 
valamint az erdőtestből esetleg visszamaradó területrészre nézve is a 
kiterjedést, a fekvést, valamint a talaj- és faállomány leírását, to
vábbá két példányban az erdőnek a tervezett eldarabolást feltüntető 
pontos térképét, végül az adásvételi szerződéseket.

82. §.

Erdőeldarabolás esetén a területrészeket úgy kell kihasítani, 
hogy mindenik területrész határát lehetőség szerint utak, nyiladé
kok, töltések vagy természetes vonalak alkossák, továbbá, hogy lehe
tőleg minden egyes területrészből szekérrel járható úton az erdei 
terméket a szomszéd területek igénybevétele nélkül el lehessen szál
lítani.

83. §.

Az erdőeldarabolás engedélyezéséért benyújtott kérvényt a kir. 
erdőfelügyelő helyszíni megvizsgálás után véleményének nyilvání
tásával 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz továb
bítja ; az elsőfokú erdőrendészeti hatóság pedig az iratokat a hozzá- 
érkezéstől számított 30 nap alatt saját javaslatával a földmívelés
ügyi miniszterhez terjeszti fel és javaslatát a kérvényezővel is közli, 
akinek jogában van a közléstől számított 15 nap alatt a földmívelés
ügyi miniszterhez a javaslatra vonatkozóan észrevételeket tenni.
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84. §.

Az erdőfeldarabolás engedélyezéséért előterjesztett kérelem 
ügyében a földmívelésügyi miniszter az országos erdőgazdasági ér
dekek és a fennforgó méltányos magánérdekek szem előtt tartásával 
a kérvény hozzáérkezésétől számított 60 nap alatt végérvényesen 
határoz.

Amennyiben az eldarabolási terv nem felel meg a 82. §-ban 
körülírt követelményeknek, a F. M. a terv megfelelő módosítását 
rendelheti el. A földmívelésügyi minisztert az eldarabolás folytán 
egy-egy egyénnek juttatandó 100 kát. holdnál kisebb részekre elő
vételi jog illeti meg a szerződésben foglalt vételáron. Ha a F. M. a 
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül sem az eldarabolási 
terv módosítása iránt nem intézkedik, sem az elővételi joggal nem él, 
az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

Elővétel esetén a fizetési feltételek az adásvételi szerződésben 
foglalt feltételeknél kedvezőtlenebbek nem lehetnek.

Egyéb tekintetben az elővételt a kisajátítással kell egyenlőnek 
tekinteni s a kisajátításra érvényes jogszabályok az elővételre is 
irányadók.

Az eldarabolás megengedése esetén a földmívelésügyi miniszter 
az eldarabolást feltüntető térképek és az eldarabolási tervnek mind
két példányát hozzájárulási záradékkal látja el s azok egyik példá
nyát a félnek, másik példányát pedig az ellenőrzés gyakorolhatása 
végett az I. fokú erdőrendészeti hatóságnak adja ki.

85. §.

Az erdőeldarabolás megengedése esetén az egyes területrésze
ket az engedélyezett eldarabolási tervnek megfelelően a kir. erdő
felügyelő ellenőrzése mellett a természetben állandó határjelekkel ki 
kell jelölni.

Az egyes területrészeket csak ennek megtörténte után szabad bir
tokba adni.

86. §.

Az eldarabolásnak az e törvény alapján való engedélyezése 
nem pótolja azt a hatósági hozzájárulást, vagy tudomásulvételt, amit 
az ingatlanok elidegenítésére nézve esetleg más jogszabály előír.

87. §.

A 80—86. §§-ok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell
akkor is. ha az erdőnek eldarabolva, részletekben való elidegenítése, 
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csere, ajándékozás, árverés vagy csődben való értékesítése útján 
történik.

Ürbéri elkülönítés, tagosítás, vagy arányosítás során erdőnek a 
bírósági eljárás következtében szükséges és a fennálló törvények 
által különben megengedett eldarabölásához a földmívelésügyi mi
niszter engedélyét nem kell megszerezni, de a bíróságnak a kir. erdő
felügyelő meghallgatásával hivatalból kell ügyelni arra, hogy az el- 
darabolásnál a 82. §-ban, az 1871. évi Lili. t.-c. 32. §-ában, az 1908. 
évi VII. törvénycikk 25. §-ának utolsóelőtti bekezdésében és az 
1908. évi XXXIX. törvénycikk 1. §-ának utolsóelőtti bekezdésében 
foglalt rendelkezések megfelelően alkalmaztassanak.

A kir. erdőfelügyelőt az első és második bekezdésben említett 
esetekben az eldarabolást érintő minden kérdésben felebbviteli jog 
illeti meg.

88. §.
Kimarad.

89. §.,

A hatóságok, községi elöljáróságok és hatósági közegek kötele
sek a tudomásukra jutott erdőfeldarabolásokról a kir. erdőfelügyelőt 
azonnal értesíteni.

90. §.

Erdőterületeknek olyan elidegenítésénél, amit a törvény meg
határozása szerint erdőeldarabolásnak kell tekinteni, — a tulaj
donjogváltozás bekebelezését a telekkönyvi hatóság csak akkor 
rendelheti el, ha az eldarabolás hatósági engedélyezése iga
zolva van.

91. §.
Kimarad.

HARMADIK CÍM.

Az erdei termékek szállításáról.

I. Fejezet.

Szállítás szárazon.

92. §.

Ha valamely erdőből az erdei terméket egyáltalában nem, vagy 
.a szállítandó erdei termék értékéhez viszonyítva csak aránytalanul 
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nagy költséggel lehetne elszállítani, — az erdei termék tulajdonosa azt 
az erdőrendészeti hatóság engedélyével nyilvános közlekedésre nem 
szolgáló területen is átszállíthatja, — szükség esetén mások magán
útjait is igénybeveheti, vagy megfelelő magánút hiányában mások 
földterületein át új utat, esetleg erdei vasutat, vagy másféle szállító 
berendezést is építhet és használhat, valamint az erdei termékék és 
az építési anyagok rakásolására és feldolgozására szükséges földterü
leteket is igénybeveheti. Az igénybevett magánút és földterület 
használatáért, valamint az okozott károkért és költségekért az enge
délyes a földtulajdonosnak teljes kártalanítással tartozik.

93. §.

Ha az erdei termék átszállítása végett megfelelő magánút hiá
nyában új utat kell' építeni, a műszaki tervek elkészítéséhez szük
séges mérnöki munkálatokra az erdőrendészeti hatóság egy évet 
meg nem haladó időre előmunkálati engedélyt adhat s megokolt 
esetben a lejárt engedély érvényét egy évnél nem hosszabb időre 
meghosszabbíthatja.

94. §.

A 92. és a 93. §-okban említett engedélyt az elsőfokú erdőrendé
szeti hatóságtól kell kérni.

A kérvényben ki kell mutatni a szállítani kívánt erdei termék 
nemét és mennyiségét, az okokat, melyek az átszállítást elkerülhe
tetlenül szükségessé teszik, az átszállítás módját, időtartamát és 
útvonalát, tulajdonosok szerint elkülönítve az igénybevenni kívánt 
földterületeket és azok kiterjedését, úgyszintén az igénybevenni kí
vánt idegen magánutakat; a kérvényhez csatolni kell az erdei 
termék tulajdonjogának igazolását, továbbá 2 példányban a hely
színrajzot és a szükséges műszaki munkák tervét.

95. §.

Az átszállítás engedélyezéséért benyújtott kérvényt az első
fokú erdőrendészeti hatóság az érdekelt községekben 30 napi köz
szemlére téteti ki, s erről’ az érdekelt tulajdonosokat azzal a figyel
meztetéssel értesíti, hogy az átszállításra vonatkozó észrevételeiket 
a kézbesítéstől számított 30 nap alatt szóval vagy írásban a községi 
elöljáróságnál adhatják be.

A szóval előterjesztett észrevételekről jegyzőkönyvet kell ké
szíteni.

Első és második bekezdés változatlan.
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Az észrevételek beadására kitűzött határidő letelte után az első
fokú erdőrendészeti hatóság meghallgatja a kir. erdőfelügyeiőt, szük
ség esetén az államépítészeti hivatalt, a kultúrmérnöki hivatalt és a 
gazdasági felügyelőséget is. Ha az engedélyt több törvényhatóság 
területére kitérj^dőleg kérik, a kérelem tárgyalására annak a tör
vényhatóságnak elsőfokú erdőrendészeti hatósága illetékes, amelyhez 
a kérelem benyujtatott Tartozik azonban a szomszéd érdekelt tör
vényhatóság elsőfokú erdőrendészeti hatóságának véleményét kikérni 
és helyszíni szemle esetén a tárgyalásra is meghívni.

A helyszíni bejárás vezetésére az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
egyik tagját avagy a törvényhatóság valamelyik tisztviselőjét küldi ki.

A helyszíni bejárásra »az lösszesuérdekeiteket, valamint az ugyan
azon területen átszállításra már korábban jogot nyert engedélyeseket, 
a kir. erdőfelügyelőt és a harmadik bekezdésben megnevezett hiva
talok közül azokat is meg kell hívni, amelyeknek jelenlétére feltétlenül 
szüksége van. A bejárásnál résztvevők észrevételeit a tárgyalási jegy
zőkönyvbe kell foglalni.

Az 'elsőfokú erdőrendészeti hatóság a Itett észrevételek gondos 
megvizsgálása után a kérelem ügyében soronkívül határoz és hatá
rozatát közli az összes érdekelt felekkel és hivatalokkal.

Az engedélyezésnél szigorúan ügyelni kell arra, hogy az átszállí
tás csak elkerülhetetlen szükség esetén engedélyeztessék, hogy az 
idegen utak és földterületek igénybevétele a nélkülözhetetlen mér
téken túl ne terjedjen s hogy az igénybevétellel érintett földtulajdono
sok jogos kvánságai az engedély-feltételek megállapításánál figye
lembe vétessenek. Ezeknek a figyelembevételével és a törvény által 
megszabott keretekben jogában áll az erdőrendészeti hatóságnak 
mindazokat a rendelkezéseket megtenni, amelyeket az átszállítás aka
dálytalan lebonyolítása érdekében szükségesnek tart.

96. §•

Az átszállítást engedélyező határozatban meg kell állapítani:
1. a‘szállítható erdei termékek nemét és mennyiségét;
2. a szállítás útvonalát, módját és időtartamát
3 az igénybevehető földterületeket, igénybevételük módját és' 

feltételeit;
4. az igénybevehető vagy építendő utakat, más szállító beren

dezéseket; igénybevételük, építésük és használásuk módját és fel
tételeit ;

5. az igénybevehető földterületek és utak tulajdonosainak kár
talanítási igényét az engedélyessel szemben, s egyszersmind az 
előre megállapítható kártalanítások összegét és megfizetésének mó
dozatait;

6. A kártalanítások és egyéb kötelezettségek biztosítására szűk- 
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séges pénzbeli biztosíték összegét, letételének, kezelésének és vissza
szolgáltatásának feltételeit;

7, ielőmunkálat engedélyezése esetén az előmunkálat tüzetes 
megjelölését és időtartamát;

8 az engedélyesnek és a földtulajdonosoknak egyéb jogait és 
kötelességeit egymással szemben, végül

9. az átszállítás megszűntekor követendő eljárást (104. §).

97. §.

A magánutaknak és földterületeknek igénybevételét, valamint 
az építésre engedélyezett ' új utak használatát legfeljebb 10 évre 
lehet engedélyezni. A 10 év lejártával az engedélyt felülvizsgálat 
alá kell venni, s ha .az eredetileg fennállott kényszerítő körülmé
nyek még mindig fennállanak, — az átszállítási és területhaszná
lati engedélyt legfeljebb 10 évre- meg lehet hosszabbítani, a hasz
nálati díjakat és kártalanítási összegeket azonban újból meg kell 
állapítani.

98. §.

Az átszállítási — és az előmunkálati engedély nem pótolja a 
létesítendő új utak és műtárgyak létesítésére és használatára más 
törvények és rendeletek értelmében szükséges rendészeti engedélyt.

99. §.

Az engedély alapján igénybevett utakat az azokhoz tartozó 
műtárgyakkal együtt az engedélyes köteles jókarba helyezni és az 
engedély ideje alatt jókarban tartani. Az engedélyezett új utakat 
szintén az engedélyes köteles saját költségén létesíteni és az át
szállítási engedély tartama alatt fenntartani.

100. §.

Az igénybevehető utat az engedélyes csak annyiban használhatja, 
amennyiben azzal a tulajdonos, vagy az út használatára korábban 
jogot szerzett személy úthasználatát nem akadályozza. Az út tulaj
donosa azonban az átszállítási engedély tartama alatt az engedélyes 
által igénybevehető útra használási jogot újabb személyeknek csak 
a már átszállításra jogosultak sérelme nélkül adhat.

Az engedélyes által mások földjét át épített út vagy más szállító 
berendezés használatára elsőse; bán az engedélyes jogosult, de az en
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gedélyes hátránya nélkül használhatja azt a földtulajdonos, vagy a 
föld használatára jogosított is, ha a fenntartási költségekhez a hasz
nálat arányában hozzájárul. A hozzájárulás mérvét az erdőrendészeti 
hatóság szabja meg.

Az út használatát az engedélyes megengedni köteles az erdő
rendészeti hatóság által megállapított feltételek mellett azoknak 
is, akik ugyanarra a területre később kapnak átszállítási engedélyt.

401. §.

Ha az engedélyes által igénybevett út mentén), vagy közelében az 
igénybevett út vagy földterület tulaj donosának vagy használójának 
a •szállított erdei termékekhez hasonlói erdei termékei vannak felhal
mozva, az engedélyes1 köteles alkalmazottait minden egyes szállít
mányra nézve igazolvánnyal ellátni, szállítandó anyagait megfelelően 
megjelölni, az igénybevett út vagy földterület tulajdonosának, vagy 
használójának pedig jogában áll az átszállítást ellenőriztet ni és visz- 
szaé lések esetén a visszaélések megszüntetéséről őrök alkalmazásával, 
vagy más alkalbnas módon is gondoskodni.

Az ellenőrzés és a kétségtelenül' megállapított visszaélések foly
tán szükségessé vált jogos védekezés költségeiért az engedélyes kár
talanítással tartozik.

102. §.

Ha az érdekelt felek áz átszállítás feltételeire nézve, vagy az 
igénybevenni szándékolt útnak és földterületnek használására nézve 
az átszállítási engedély kiadása előtt megegyeznek, avagy ugyan
ezekre nézve az engedély kiadása után az erdőrendészeti hatóság 
által megállapított feltételektől! eltérően egyeznek meg, — a meg
egyezést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak bejelenteni kötelesek 
s a megegyezés alapján az engedélyfeltételek módosítását is kérhetik.

!

103. §.

Az engedélyezett átszállítást, az engedélyben megjelölt föld
terület és atz út igénybevételét, vagy az engedélyezett út építését, 
úgyszintén az engedélyezett előmunkálatok foganatosítását a föld
terület és az út tulajdonosa tűrni tartozik, de az engedélyes részéről 
kártalanításként igényelheti:

1. földterület igénybevétele esetén:
a) az ingatlan tényleg igénybevett részére eső vesztett haszon

nak és az ingatlan többi részére eső esetleges jövedelemcsökkenés
nek megfelelő járadékot;
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b) az ingattam értékében az igénybevétel folytán az igénybe
vétel megszűnésekor mutatkozó értékcsökkenésnek megfelelő ösz- 
szeg megtérítését;

c) az igénybevétellel okozott egyéb károknak és költségeknek a 
»megtérítésiéit.

2. Az út igény bevétele esetén:
a) annak az összegnek a megtérítését, amely az út tényleg 

igénybevett részére eső beruházási költségek évi törlesztési hánya
dából az igénybevétel arányában az engedélyesre esik;

b) amennyiben az utat a 99. §. rendelkezéseitől eltérőleg maga 
kívánja fenntartani: a fenntartási költségekből az igénybevétellel 
arányos rész viselését;

c) az igénybevétellel okozott károk és költségek megtérítését.
3. Előmunkálat esetén pedig az okozott károk és költségek meg

térítését.

104. §.

Az átszállítási engedély megszűnése esetén az igénybevett föld
terület tulajdonosa követelheti, hogy az engedélyes létesítményei
nek eltávolításával az eredeti állapotot visszaállítsa, vagy pedig léte
sítményeit megfelelő kártalanításért átengedje. Ezekben az esetek
ben azonban az előző szakasz 1. b) pontjában említett kártalanítás
nak helye nincs.

Ha a földtulajdonos a létesítmények átengedését kívánja, az 
engedélyes azok átengedéséért kártalanítás fejében csak azt az 
összeget igényelheti, amennyi az eredeti állapot visszaállítása ese
tén a létesítmények elbontható részeiért remélhető bevételből az 
elbontással, értékesítéssel és az eredeti állapot visszaállításával járó 
költségek fedezése után neki haszonképen megmaradna.

105. §.

A 103. j§,. 1. és 2. a) pont alatti kártalanítások jogosságát, 
valamint a 109. §-ban említett használati díjnak és kártalanításnak 
összegét és megfizetésük módozatait az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg az átszállítást engedélyező határozatában; 
a 100. §-ban tárgyalt úthasználati hozzájárulást, valamint a 103. §. 
1. b), c), 2. e) és i3. pont alatt tárgyalt kártalanítások öszegét és 
megfizetésük módozatait, ha az érdekelt felek meg nem egyeznek, 
— az engedély megszűnése után szintén. az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg.

Az elsőfokú határozatok ellen a földmívelésügyi miniszterhez 
fellebbezéssé! lehet élni, míg a földmívelésügyi miniszter másod
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fokon hozott határozatával* meg nem elégedő f éh a 256. §-ban meg
határozott jogorvoslattal élhet.

106. ,§.

A,z engedélyes az átszállításból1 fo.lyóan reá háruló kártalanítási 
és egyéb kötelezettségeinek biztosítására, valamint az engedély
feltételek be nem tartása esetén az* ellene megindítható erdőrendé
szeti eljárás során 'kiszabható pénzbírság biztosítására köteles még 
a szállítás megkezdése előtt pénzbiztosítékot letenni.

Pénzbiztosítékot köteles letenni az engedélyes az okozható ká
rok biztosítására előmunkálati engedély esetén is. A biztosíték ösz- 
szegét, letételének, kezelésének és visszaszolgáltatásának feltételeit 
az erdőrendészeti hatóság állapítja meg.

A biztosítékot az engedély megszűnésével az engedélyesnek csak 
akkor szabad viszaadni, hal a kártalanítások rendezése megtörtént 
és ha az engedélyes; a reá netalán kirótt erdőrendészeti pénzbírsá
got is megfizette.

Ha a jogerősen megállapított kártérítési összeget, valamint a 
netán kirótt erdőrendészeti pénzbírságot az engedélyes a megálla
pított határidőiig meg nem fizeti., — a letett biztosítékból kell azokat 
fedezni,, az engedélyesnek csak a fennmaradó összeget szabad 
visszafizetni.

Ha a kártalanítási kérdésekben valamelyik fél a 256. §. értel
mében a polgári bírósághoz fordul, — a biztosítéknak a kártalaní
tás biztosítására szolgáló részét bírói letétbe kell átutalni.

107. §,

Az átszállítási, valamint az előmunkálati vagy útépítési en
gedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes az átszállítási jogát 
egy éven át nem gyakorolja, illetve az előmunkálatot, vagy az 'út
építést az engedély kiadásától számított egy éven belül meg nem 
kezdi, vagy pedig a megállapított biztosítékot a kitűzött idő alatt 
le nem teszi.

108. §.

Ha valamely erdőtulajdonos igazolja, hogy erdeje termékeinek 
elszállításánál tartósan fennállanak azok az előfeltételek, amelyek 
alapján a 92. § értelmében átszállítási engedélyt lehet adni, — az 
erdei termékeknek az idegen területen átszállítására szolgáló út 
építéséhez feltétlenül szükséges földterületek megszerzésére neki 
kisajátítási jogot lehet engedélyezni.
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A kisajátítási jogot az elsőfokú erdőrendészeti hatóság meg
hallgatásával a földmívelésügyi miniszter adja meg. Az eljárásra 
nézve a kisajátításról szóló 1881 : XLI. t.-c. rendelkezései s az ezeket 
módosító törvényes rendelkezések irányadók.

109., §.

Ha az engedélyezett átszállításra megfelelő magánút rendel
kezésre nem áll, — az erdőrendészeti hatóság megengedheti, hogy 
az engedélyes az átszállítás céljára az idegen földterületen át út 
helyett erdei vasutat, vagy másféle szállítóberendezést építhessen, 
avagy másnak az átszállítási területen lévő magánhasználatú vas
út ját, vagy másféle szállítóberendezését az engedélyezett erdei 
termékek átszállítására megfelelő használati díjért és kártalanítási 
kötelezettség mellett esetenként igénybe vegye. Erre azonban a 
szállítóberendezés tulajdonosát csak abban az esetben szabad köte
lezni, ha a vasút vagy másféle szállítóberendezés az 1907 : III. 
t.-c. 8. §-ában tárgyalt kisajátítási jog igénybevétele mellett, avagy 
az erdőrendészeti hatóságnak átszállítási engedélyével létesült, 
vagy pedig ha az átszállítási területen a terepviszonyok miatt 
újabb erdei vasutat, vagy másféle szállítóberendezést vagy egy
általában nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehet építeni.

Az ebben a szakaszban tárgyalt engedélyek kiadása körül köve
tendő eljárás részletes szabályait a kereskedelemügyi miniszter és a 
földmívelésügyi miniszter egyetértőén rendelettel állapítják meg.

110. §.

Ez a törvény az 1907. évi III. t.-c. 8. §-át akként módosítja, hogy 
erdőgazdasági célokra szolgáló iparvágányokra, sodronypályákra 
szükséges ingatlanokra a kisajátítási jog kizárólag csakis nagyobb 
kiterjedésű erdő tulajdonosának adható meg abban az esetben, ha 
igazolja, hogy erdejében a kérdéses szállítási vonalra utalt fameny- 
nyiség termelése tartamosán biztosítva van.

Hl. §•

Ha erdei termékeknek egy és ugyanazon területen való átszál
lítására több jelentkező egy időben kér új út, vasút, vagy egyéb 
szállítóberendezés építésével kapcsolatosan engedélyt, — közös 
út, vasút, vagy egyéb szállítóberendezés építésére s használatára 
kell őket kötelezni, a szállítás módozatait azonban az engedélyesek 
között pontosan szabályozni kell.
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112. §.

Egyházi, vallási, közoktatási, tudományos vagy kegyeletes cé
lokra szolgáló ingatlanokat, ha azok nem erdők, vagy mezőgazdasági 
területek, továbbá belsőségeket, kerteket, parkokat, szőlőket, gyü
mölcsösöket az átszállítás érdekében igénybevenni, vagy azokra kisajá
títási jogot engedélyezni nem szabad.

113. §.

Az engedélyezési eljárásnál felmerülő költségek a folyamodót 
terhelik.

Az átszállítással kapcsolatos egyéb ügyekben pedig a felme
rülő eljárási költségeket az a fél viseli, aki az eljárás megindítását 
kérte, illetve akinek hibájából az eljárás szükségessé vált.

Ha az eljárásban több fél van érdekelve, — az erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg, hogy a felmerült költségeket az érdekelt 
felek milyen arányban tartoznak viselni.

A megállapított költségeket a fizetésre kötelezett 30 nap alatt 
köteles megfizetni. A befizetés elmulasztása esetén a költségeket a 
közadók módjára kell behajtani.

II. Fejezet.

Szállítás vizen.

114. §.

A tutajozást (szálfákat, rudas anyagot, tönköket tutajokba kö
tötten úsztatni) hajózható folyókon és folyószakaszokon, továbbá 
azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és patakokon, 
amelyeken viziművek segélye nélkül már eddig is állandóan gyako
rolják, — a (hajózási- és vízrendőri szabályok megtartásával min
denki szabadon gyakorolhatja.

Azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és pata
kokon ellenben, amelyeken a tutajozást eddig még nem gyakorolták, 
vagy csak viziművek segélyével gyakorolták, vagy enélkül ugyan, 
de nem állandóan gyakorolták, továbbá a mesterségesen létesített 
csatornákon csak erdőrendészeti hatóság engedélyével szabad tu
ta jozni.

115. §. '1

Fát úsztatni (tűzifát, tönköket, kötetlenül úsztatva szállítani) a 
hajózásra használt folyókon, folyószakaszokon és csatornákon 
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általában tilos; más folyókon, folyószakaszokon, csatornákon és 
patakokon pedig csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével 
szabad.

116.

A tutajozás és a faúsztatás előmozdítására, az okozható károk 
megakadályozására lés a vizen át (való közlekedés biztosítására vizi- 
müveket és egyéb építményeket szintén csak a.z erdőrendészeti ható
ság engedélyével szabad létesíteni.

117. §•

A 114—116. §-okban említett célokra szükséges lenged-élyt az 
elsőfokú lerdőrendészeti hatóságtól kell kérni. |

A jkérvényben a folyamodónak meg kell jelölnie a vízfolyás 
igénybe venni kívánt szakaszát, a szállítandó faanyag választékát, 
választékok szerinti »és összes mennyiségét, a szállítás időtartamát, 
valamint az egyes években szállítani kívánt mennyiségeket; föl kell 
sorolni továbbá az igénybevenni kívánt vízfolyáson levő összes 
vízmű-, tutaj- és egyéb építmény tulajdonosának nevét és lakását, ki 
kell mutatni, hogy a tutajozás vagy a faúsztatás érdekeit hogyan 
szándékozik Összeegyeztetni a víz másféle használatára jogosultak 
érdekeivel és be kell mutatnia 'az erre nézve netán megkötött egyes- 
ségeket: telekkönyvszerűen meg kell jelölnie azokat a (területeket, 
amelyeket esetleg kisajátítással kíván megszerezni és be kell szol
gáltatnia minden olyan »adatot, amely az engedély megadása esetén 
az engedélyfeltételek megállapításához szükséges.

A kérvényhez csatolni kell 2 példányban az igénybevenni kívánt 
vízfolyás helyszínrajzát, melyen minden meglevő és minden tervezett 
vízmüvet és egyéb építményt fel kell tüntetni; csatolni kell továbbá 
a tervezett vízművek és egyéb építmények építési tervét, végül a szál
lítandó faanyagok tulajdonjogának igazolását is.

A benyújtott kérvény tárgyalásánál, valamint a határozat meg
hozatalánál a 95. §. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítés
sel, hogy ha a folyamodó olyan vízre kér szállítási engedélyt, amelyen 
a tutajozást, vagy faúsztatást már gyakorolják, vagy amelyre már 
engedély van kiadva és a folyamodó új víziműveket és egyéb építmé
nyeket létesíteni nem szándékozik, — a határozatokat a tutajozásra 
vagy a faúsztatásra már jogot nyert engedélyesekkel, — más esetek
ben pedig ezenfelül még a vízfolyás mentén levő községekkel, a víz 
másnemű használatára jogosítottakkal és a tervezett építkezések által 
közvetlenül érintett parttulajdonosokkal is közölni kell.
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118. §.

Az engedélyben meg kell állapítani a szállításra szolgáló vízfolyás 
igénybevehető szakaszát és mellékágait, a szállítás és a fakifogás 
módját és szabályait, az engedély időtartamát, a szállítási időszakot, 
a szállítható faanyag választékát, választékok szerinti és összes meny- 
nyiségét, valamint az egyes években leszállítható mennyiségeket; az 
engedélyes kártalanítási és egyéb kötelezettségeinek biztosítására 
szükséges pénzbeli biztosíték összegét, letételének, kezelésének és visz- 
szaszolgáltatásának feltételeit. Végül részletesen rendelkezni kell mind
azokban a kérdésekben, amelyeknek rendezése az adott esetben szük
séges.

119. §•

Szállítási engedélyt csak személyre szólóan az engedélyes igazol
tén jogos tulajdonát képező faanyag szállítására és csak meghatáro
zott mennyiségre, továbbá csak a mennyiséggel és a szükséges beru
házások költségeivel arányban álló időre, de legfeljebb 50 évre sza
bad adni.

A szállítási engedélyt csak abban az estben lehet a vásárlóra átru
házni, ha az engedményes a leszállítandó faanyagot akár a talajjal 
együtt, akár anélkül elidegenítette.

120. §.

Olyan vízre, mely tutajozásra, vagy faúsztatásra még nincs 
vagy nincs kellően berendezve, — csak azzal a feltétellel adhat az 
erdőrendészeti hatóság tutajozási vagy faúsztatási engedélyt, hogy 
az engedélyes köteles a szállításra engedélyezett vízfolyásszakaszon 
mindazokat a vízimüveket és egyéb építményeket saját költségén még 
a szállítás megkezdése előtt létesíteni, amelyek a szállítás előmozdítá
sára, a parttulajdonosok és a víz másféle használatára jogosítottak 
érdekeinek, továbbá épületeknek, utaknak, vasutaknak, hidaknak és 
egyéb építményeknek a tutajozás és a faúsztatás által okozható károk
kal szemben való megvédésére és a vízen át való közlekedés biztosítá
sára szükségesek.

Ha az előbb említett célokat szolgáló, már meglévő vízmüveket 
és egyéb építményeket a tutajozás vagy a faúsztatás akadálytalan 
gyakorolhatása érdekében ki kell egészíteni, vagy át kell alakítani, a 
kiegészítés vagy átalakítás költségeit, továbbá az egész mű vagy 
építmény fenntartási költségeinek aránylagos részét az engedélyes 
köteles viselni.

Az engedélyben mindezeket a munkálatokat részletesen meg kell 
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állapítani, végrehajtásukra határidőt kell szabni és rendelkezni kell 
arra nézve is, hogy azokat ki tartozik elvégezni.

Az -engedély kiadása után létesített vízimüveket és egyéb épít
ményeket tulajdonosuk köteles a tutajozás és faúsztatás által okoz
ható károk ellen saját költségén megvédeni.

121. §.

A víz másféle használatára jogosítottak (zsilip-, gát-, malom
tulajdonosok stlb.) kötelesek megengedni, hogy vizimüveiket és 
egyéb építményeiket a tutajozásra vagy faúsztatásra jogosítottak 
a szállítás lehetővé tétele érdekében az. erdőrendészeti hatóság enge
délyével saját költségükön megfelelően átalakíthassák; sőt, íha 
a tutajozást vagy a faúsztatást különben nem lehetne gyakorolni, 
abba is belenyugodni kötelesek, hogy üzemük az erdőrendészeti ha
tóság által meghatározott időben szüneteljen. A berendezések át
alakításával és az üzem esetleges szünetelésével járó károkért azon
ban kártalanítást követelhetnek.

Az előbbi bekezdésben tárgyalt korlátozások az 1913 : XVIII. 
t.-c. 11. §-ában említett víztárolókra és vízerőművekre nem ter
jeszthetők ki.

122. §.

Az olyan' vízen, amelynek valamely szakaszán egyéb átjáró hiá
nyában gázlókon szoktak átkelni, — az engedélyest kötelezni kell 
arra, hogy a közlekedést megfelelő híd, vagy palló építésével, vagy 
pedig a szállítás időnkint való szüneteltetésével, a szállítási időszak
ban is biztosítsa.

123. §.

Az engedélyest kisajátító jo.;g illeti meg azokra a területekre, 
amelyek az engedélyezett víziművek .és egyéb építmények létesítésére, 
a faanyagoknak a víz partjához való szállítására, a parton való el
helyezésére és szállítására:, előkészítésére., továbbá kifogására és a 
parton valló raktározására elkerülhetetlenül szükségesek, — ha 
azokat a 1885:XXIII. t.-c. 65. §-a alapján kártalanítás nélkül igénybe 
nem vehetné; vagy kérelmére a hatóság az 1913:XVIII. t.-c. 8. §-a 
értelmében javára használati joggal meg nem terhelné.

Egyházi, vallási, közoktatási, tudományos vagy kegyeletes cé
lokra szolgáló ingatlanokat, ha azok nem erdők, vagy mezőgazdasági 
területek, továbbá belsőségeket, kerteket, parkokat, szőlőket, gyümöl
csösöket kisajátítani nem szabad.

A kisajátítási jogot az elsőfokú erdőrendészeti hatóság meghall- 
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gátasával a földmívelésügyi miniszter adja meg. Az eljárásra nézve 
az 1881 :XLI. t.-c. rendelkezései s az ezeket módosító törvényes ren
delkezések irányadók.

124. §.

Olyan vízre, amelyen a faúsztatást vagy tutajozást már gyako
rolják, vagy amelyekre ilyen engedélyt már adtak ki, az erdőrendé
szeti hatóság csak a következő famennyiségekre adhat a már jogo
sult engedményesek meghallgatásával újabb engedélyt:

1. ha a víz a már kiadott engedélyekben foglalt, famennyiségen 
felül még több fa leszállítására is alkalmas,

a) az érvényes engedélyekkel még le nem foglalt famennyiségre,
b) ha a folyamd'ó kimutatja, hogy a régebbi engedményesek 

valamelyike a kérelem beadását megelőző 5 naptári év alatt egy 
ízben sem szállította le teljesen a részére engedélyezett mennyiséget; 
az a) pontban említett mennyiségen felül arra a mennyiségre, amely 
a legnagyobb évi szállítás és az engedélyezett mennyiség között 
különbség gyanánt mutatkozik,

2. ha pedig a víz a már kiadott engedélyekben foglalt fameny
nyi ségen felüli több) fa leszállítására nem alkalmas, csak az egy vagy 
több engedményes terhére az 1. b) pont értelmében megállapítható 
különbségek erejéig.

125. §.

Ha ugyanarra a vízre többen kapnak tutajozási vagy úsztatási 
engedélyt, vagy esetleg mind a kettőt az erdőrendészeti hatóság álla
pítja meg a szállítás sorrendjét és azokat a szabályokat, melyek sze
rint a tutajozást és faúsztatást gyakorolni kell.

Az erdőrendészeti hatóság szükség esetén külön tutajozási idő
szakot is jelölhet ki, az úsztatásra pedig minden engedélyesnek külön 
úsztatási időt kell kiszabni, amelyen belül az úsztatást kártérítés 
kötelezettsége mellett befejezni* köteles.

Az úsztatási idő kiszabásánál a korábbi jogélv.ezőt, az úsztatást 
még nem gyakorlók közül pedig azt illeti elsőbbség, aki az engedélyt 
korábban kérte; egy napon beadott kérelmek benyújtói közül pedig 
azt, aki az engedély megadása esetében nagyobb értékű faanyagot 
szállíthat.

126. §.

Ha az erdőrendészeti hatóság olyan vízre ad tutajozási vagy 
faúsztatási engedélyt, amelyen tutajozást, vagy a faúsztatást már 
gyakorolják, — az a korábbi jogélvező, aki a szállítás előmozdítá
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sára szolgáló berendezéseket létesítette, berendezéseinek használa
tát, — az anyagok kifogására, partraszáliítására és raktározására 
szolgáló berendezések kivételével — az új engedélyesnek is meg
engedni köteles. Az új engedélyes azonban ennek ellenében köteles 
a beruházási költségek aránylagos- részének megtérítése fejében a 
berendezés létesítőjének évi beruházási költségjárulékot fizetni és 
ezenfelül viselni tartozik az évi fenntartási és. üzemi költségeknek 
és a szállítás által esetleg másoknak okozoitt károkért járó közösen 
viselendő kártalanítási költségeknek is a!z aránylagos részét.

Azt a hányadot, amellyet a,z új engedélyes az előbbi bekezdésben 
felsorolt költségekből viselni tartozik, — az új engedélyes évenként 
leszállítható famennyisége és a kiadott engedélyek szerint évenként 
leszállítható összes famennyiség között fennálló arány adja meg.

Ezt az arányt keli alkalmazni az évi' fenntartási és üzemi-, va
lamint az esetleg közösen viselendő kártalanítási költségek hányadá
nak a megállapítására is.

A kivetett költségjárulékot és egyéb költséghányadokat a 
fizetésre kötelezett engedélyes akkor is teljes összegükben meg
fizetni tartozik, ha az engedélyezett famennyiségnek csak egy részét 
szállítja le, vagy ha* szállítási jogát valamely évben egyáltalában 
nem gyakorolja.

127. §.

Ha a költségjárulék és a költséghányad fizetésére kötelezett 
engedélyes engedélye alapján maga is létesít a szállítás céljaira 
berendezéseket, tízeknek használatát, — az anyagok kifogására, 
partra szállítására és raktározására szolgáló berendezéseinek ki
vételével, — úgy a korábbi jogélvezőknek, mint az utána esetleg még 
következő új engedélyeseknek is megengedni köteles, — de költség
járulékot és egyéb költséghányadot csak az utóbbiaktól követelhet.

128. §.

Ha valamely vízen víziművek segélyével többen gyakorolják a 
tutajozást, vagy a faúsztatást, vagy mind 'a kettőt, a víz szállítóere
jének fokozására és szabályozására szolgáló vízim»űveket állandóan 
az a jogélvező köteles fenntartani, aki a vízimüveket létesítette, vagy 
akit erre az erdőrendészeti hatóség kötelezett.

A gyűjtött víz használata tekintetében tutajozási és faúsztatási 
időszakonként mindig az á jogélvező “van jogosítva az érdekeltek kö
zös megegyezésével, ilyennek hiányában pedig az erdőrendészeti ha
tóság által megállapított szabályok szerint rendelkezni, aki a tutajo
zást vagy a faúsztatást éppen gyakorolja.
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Közös tutajozás vagy faúsztatás esetén az előző bekezdésben 
^említett jogokat az érdekeltek, közös megegyezésével kijelölt személy 
^gyakorolja.

( , Ha az érdekeltek megegyezni friem tudnak, az erdőrendészeti ha
tóság jelöli ki azt, akit az intézkedés joga megillet s (állapítja meg 
az eljárási szabályokat is.

129. §.

A tutajozás és faúsztatás joga megszűnik:
1. ha a jog gyakorlására engedélyezett idő lejár; i
2. ha az engedélyes az lél'rendelt (berendezéséket a kitűzött idő 

alatt nem létesítette, vagy a megállapított pénzbiztosítékot le 
nem tette;

3. ha az engedélyes jogát 5 'egymásután következő éven át 
egyáltalában nem gyakorolta;

4. ha az engedélyes az engedélyben meghatározott fatömeg 
tulajdonjogát még a szállítás Imegkezd-ése előtt másra átruházta.

Ha az engedélyes az engedélyben meghatározott fa tömeg tulaj
donjogát még a szállítás (megkezdése előtt, vagy a szállítás tartama 
alatt másra ruházza át, a szállításért mindaddig a vásárlóval egye
temlegesen felelős, iámig a vásárló új engedélyt nemű kapott, vagy az 
engedélyt a hatóság át nem ruházta. i(119. §.)

Ötödik és 'hatodik bekezdés törölve.

130. >§.

A tutajozás'és a faúsztatás céljaira, valamint a tutajozás és a fa
úsztatás által okozható károk megakadályozására szolgáló vízműveket 
és egyéb építményeket csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével, 
vagy rendeletére szabad átalakítani, vagy eltávolítani.

Ha a szállítási engedély lejár, az erdőrendészeti hatóság el
rendelheti, hogy az a jogélvező, 'akinek szállítási joga megszűnik 
és nem újíttatik meg, •— az előbbi bekezdésben említett célokra 
szolgáló, általa létesített, vagy a fenntartás kötelezettségével má
soktól átvett víziműveket és egyéb építményeket:

a) mint a szállításoknál még szükségeseket megfelelő "kárta
lanításért új engedélyesek, vagy más szállításra jogosítottnak 
átadja; Vagy

b) mint a szállításoknál már nem szükségeseket vagy nem 
használhatókat a vízszállítás és a 'víz szabad lefolyásának bizto
sítása végett saját költségén megfelelően átalakítsa, vagy eltávo
lítsa; vagy

c) partvédelmi, vagy egyéb célra kártalanítási igény nélkül a 
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vízjogi hatóság rendelkezése szerint Visszahagyja, vagy másnak 
átadja.

Az első 'bekezdésben említett létesítmények további rendelte
tésének megállapítása végett akár az erdőrendészeti hatóság, akár 
a vízjogi hatóság partbejárást rendelhet el, amelyre az összes ér
dekelteket, az erdőigazgatóságot és a kultúrmérnöki hivatalt is 
meg kell hívni.

131. §.

Az előbbi 'szakaszban említett létesítményeket mindaddig, míg 
az erdőrendészeti hatóság azok további rendeltetése felől nem in
tézkedik, -az az engedélyes tartozik fenntartani, aki azt az engedély 
lejártát közvetlenül megelőző idő alatt is fenntartotta, de joga 
van a 126. §. alapján megállapított költségjárulékot és egyéb költ
séghányadot a fenntartás ideje .alatt is beszedni.

Az engedélyes, akinek engedélye lejáróban van, a fenntartási 
kötelezettség alól való felmentését az engedély lejárta 'előtt 6 hó
nappal az erdőrendészeti hatóságtól kérni tartozik.

Ha az erdőrendészeti hatóság a létesímények további rendel
tetése felől az engedély lejártától számított 6 hónap alatt nem 
rendelkezik, — az engedélyesnek az első bekezdésbn említett kö
telezettsége megszűnik.

132. ,§.

Ha a 130. §-ban említett víziműveket és egyéb építményeket a 
szállításra jogosított az engedély lejártával a hatóság rendelke
zése értelmében más jogélvezőnek átadja, — kártalanításul csak 
azt az összeget követelheti, amely az eredeti állapot visszaállítása 
esetéli az átadott létesímény elbontható részeiért és felszereléi- 
séért remélhető bevételből az elbontással, értékesítéssel és az ere
deti állapot visszaállításával járó költségek fedezése után haszon
képen megmaradna.

A létesítmények által elfoglalt területekért, — kivéve a ter
mészetes vízmederből elfoglalt és vízimű bekötése által elfoglalt 
területeket, melyek után kártalanítás nem jár — a területtulajdo
nos olyan összegű kártalanítást követelhet, amennyi értük kisa
játítás esetén járna.

133. §.

A tutajozás és a faúsztatási jog engedélyese jogának gyakor
lását csak az engedélyben meghatározott pénzbiztosíték letétele 
és az engedélyben elrendelt vízimüvek és egyéb építmények létesí
tésének teljes befejezése után kezdheti meg ,s az engedélyben meg
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határozott mennyiségénél töb fát, vagy olyan fát, melyre az en
gedély nem terjed ki — nem szállíthat.

Ha a szállítási engedély több évre szól, — az egyes évekre 
nézve megállapított mennyiséget csak az erdőrendészeti hatóság 
előzetes engedélyével szabad túllépni, a szállítási ' többletet azon- 
biam, az egész engedélyidőre megállapított összes famennyiségbe 
be kell számítani.

A tutajfát és a szabadon úsztatott tönköket a szállító bélye
gével meg kell jelölni.

Hasáb- és dorongfát csak kötetlenül darabonként szabad úsz
tatni.

Tutajon megfelelő vízállás mellett terhelésként az engedély
ben megjelölt tűzifát és egyéb tárgyakat is szabad szállítani.

134. §

A tutajozás és faúsztatás megkezdését köteles az engedélyes 
a vízfolyás mentén fekvő községek elöljáróságainak legalább nyolc 
nappal előbb bejelenteni s legalább 24 órával előbb tudomására 
köteles adni az útba eső összes vízhasználati berendezések tulaj
donosainak is.

A tutajozás és a faúsztatás befejezését a szállításra jogosí
tott ugyancsak 8 nap alatt köteles az előbbi bekezdésben említett 
községek elöljáróságainak bejelenteni . A bejelentést követő 3 nap 
alatt a községi elöljáróságok 15 napon át a községházán kifüggesz
tendő hirdetményben, esetleg más alkalmas módon is felhívni 
tartoznak az összes érdekelteket, hogy a tutajozás és a faúsztatás 
által netalán szenvedett káraikra kártalanítási igényüket a hir
detmény kifüggesztésének utolsó napjától számított 30 nap alatt 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak jelentsék be, különben kár
térítési igényük elvész.

A kifüggesztést igazoló záradékkal ellátott hirdetményt a 
községi elöljáróság a kifüggesztési idő letelte után az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak azonnal beterjeszteni köteles.

135. ,§.

A tutajozási és a faúsztatási jog élvezője és a jogélvező hozzá
tartozói, megbízottai és alkalmazottai, ha a tutajozással, vagy a 
fenntartással járó tennivalók elvégzése érdekében feltétlenül szük
séges, — a víz partján fekvő földeken szabadon járhatnak. Az 
okozott károkért azonban a jog élvezője felelős.
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136. §.

A tutajozási és a faúsztatási jog élvezői a tutajozással vagy 
a faúsztatással okozott károkért kártalanítással tartoznak.

Az a kártszenvedő, aki kártalanítási igényét a kitűzött határ
idő alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be nem jelenti, — 
kártalanításra igényt nem tarthat.

137. §.

Azok, akik a tutajozás, vagy a faúsztatás céljaira és az okoz
ható károk elhárítására szolgáló víziműveket, vagy egyéb építmé
nyeket megrongálják, vagy a jogosan gyakorolt tutajozást vagy fa- 
úsztatást bármiképen akadályozzák, a jog élvezőjének kártalanítás
sal tartoznak. Büntetőjogi felelősségük érintetlen marad.

138. §.

Az ebben a fejezetben említett összes kártalanítások eseteiben 
a kártalanítás jogosságát, összegét és módozatait, valamint a 126. és 
a 127. §-okban tárgyalt költségjárulékok és egyéb költséghányadok 
összegét és megfizetésük módozatait az erdőrendészeti hatóság álla
pítja meg.

Az elsőfokú határozat ellen a földmívelésügyi miniszterhez 
felebbezéssel lehet élni, a másodfokú határozattal meg nem elégedő 
fél pedig a 256. §-ban megállapított jogorvoslattal élhet.

139. §.

A tutajozási és a faúsztatási ügyekben az engedélyezési és 
egyéb eljárásnál felmerülő költségek viselésére, megállapítására 
és behajtására nézve a 113. §. rendelkezései a pénzbiztosíték rendel
tetésére, letételére, kezelésének és visszaszolgáltatásának módoza
taira nézve pedig a 106. §. rendelkezsei irányadók.

NEGYEDIK CÍM.

Közérdekű erdőtelepítések.

I. Fejezet.
Általános határozatok.

140. §.

Közérdekből erdőt kell telepíteni az 1. §. 1., 2., 4. esi 5. pontjai 
alá nem sorolható földrészletek közül:
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a) termőképességük és gazdasági használhatóságuk helyreállí
tására mindazokon a földterületeken, amelyek a termőtalaj lé-mosa
tása, elkopárosodása, avagy vízmosások vagy homokfúvás, következ
tében termőerejükben jelentékenyen megromlottak, vagy amelyeken 
mindezeknek a káros tényezőknek a fellépése megállapítható;

b) mindazokon >a földterületeken, amelyeken a megtelepítendő 
erdő vízmosások megkötésére, futóhomok felfogására, kő- vagy föld
omlások, földcsuszamlások, kőgörgetegek megakadályozásárai az 
alantabb fekvő, vagy a iszomszédos földterületeknek, ipartelepek
nek, épületeknek, utaknak, vasutaknak, egyéb közhasználatú müvek
nek, vagy műtárgyaknak megvédésére, víz-medrek partjainak bizto
sítására, vagy védtöltéseknek a (hullámverés, és jégzajlás károsítá
sáról való megvédésére szükséges, végül

c) minden olyan területen, amelyen erdő létesítése a helyesebb 
erdőelosztás vagy a köz szempontjából szükséges.

Mindezeken a területeken, amelyen erdő létesítése a helyesebb 
erdőelosztás vagy a köz szempontjából szükséges.

Mindezeken a területeken az erdőtelepítéssel egyidejűleg, eset
leg azt megelőzően a talaj megkötésére és a káros vizek elvezetésére 
netán szükséges' műszaki munkálatokat is teljesíteni kell.

A területeket úgy kell kijelölni, hogy a megállapított határ
vonalakon belül a szükséges műszaki és erdősítési munkálatok vég
rehajtása s a létesítmények fenntartása biztosítható legyen.

141. §.

A 140. §. a) pontja alá eső (földterületek közül azokat, amelyek 
termőerejét megf elelő mezőgazda-sági intézkedésekkel (begyepesítés
zei, takarmánynövények termesztésével, szőlő- vagy gyümölcsfatele
pítéssel) i-s biztosan helyre lehet állítani, a beerdősítés kötelezett
sége alól a tulajdonos kérelmére fel lehet menteni, a helyreállításra 
azonban a tulajdonost határidő kitűzésével kötelezni kell és egyúttal 
a gazdasági felügyelő meghallgatásával meg kell állapítani1 azokat a 
szabályokat is, melyek szerint a területet a helyreállítás ideje alatt 
kezelni és használni kell.

Ha a terület helyreállítását a tulajdonos a kitűzött határidő 
alatt eredményesen végre nem hajtja, a területet az e .címben foglalt 
rendelkezések alkalmazásával erdőtelepítésre azonnal ki kell jelölni.

142. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken foganatosí
tandó erdősítési és a föld tulajdonosa által önként választott mező
gazdasági helyreállítási munkálatokat a tulajdonos tartozik teljesí
teni. Műszaki és talajkötési munkálatokra, valamint talajkötési mű
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vek létesítésére azonban nem kötelezhető, de |az állam által létesített 
ilyen müvek gondozása és fenntartása szintén a föld tulajdonosát 
terheli.

Ha a tulajdonos az elrendelt erdőtelepítési munkálatokat nem 
teljesíti, a gondozást, fenntartást elmulasztja, azokat az íő költsé
gére az állam végezteti.

Azoknak az állandó rendeltetésű és költségesebb műszaki beren
dezéseknek nemcsak építési, hanem fenntartási (költségeit iis az állam 
viseli,, (amelyeket nagyobb görgetegek és földtömegek ifelfogása, 
vagy nagyobb vízmosások megkötése, vagy általában a vizek lefolyá
sának szabályozása céljából kell létesíteni.

143. §.

Ha a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken elrendelt 
munkálatokkal kapcsolatban vagy ezek céljának biztosítására a terü
leten kívül eső földterületen is kell végezni kiegészítő műszaki mun
kálatokat, ezek teljesítését a földterület tulajdonosa tűrni tartozik 
még akkor is, ha ezek a munkálatok annak a földrészletnek, amelyen 
teljesítettek, előnyöket nem is biztosítanak; a költségek viselésére 
azonban nem kötelezhető, sőt ha kimutatja, hogy a munkálatok kö
vetkeztében átmenetileg vagy állandóan kárt «szenved és lez a kár a 
munkálatokból származó esetleges «előnyöket meghaladja, valóságos 
károsodásáért kártalanítást követelhet.

144. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területen teljesítendő műszaki mun
kálatokhoz és a Védelmet igénylő [területrészek bekerítéséhez (szüksé
ges' nyersanyagokat í(fát, karót, rozsét, tövist, meszet, követ, kavi
csot, homokot stb.) a közérdekű »erdőtélépítésre kijelölt területek kö
zelében fekvő (földrészletek tulajdonosai erdejükből, legelőjükbőil, 
egyéb földjeikből,, vagy bányáikból, ha jött saját szükségletüket meg
haladó mennyiségben rendelkezésre állanak, rendes forgalmi áron 
átengedni kötelesek. Megengedni kötelesek azt is, hogy az érdekeltek 
a fent említett célra szolgáló anyagokat, eszközöket, szereket jstb. az 
ő területükön át szállítsák a munkahelyre, vagy az ő területükön (rak
ják le és készítsék elő felhasználásra.

A szállításnál okozott károkért és a munkálatok helye körül el
foglalt területek használatáért azonban kártalanítás jár.

145. §.

Azt, hogy a kártalanításnak van-e helye, továbbá a kártalanítás 
összegét és módozatait békés megállapodás híjján az erdőrendészeti 
hatóság állapítja meg.
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A kártalanítás összegét az állam fizeti.
Az erdőrendészeti 'hatóságnak a kártalanítás ügyében hozott 

határozata ellen a jogorvoslatot a 256. §. szabályozza.

146. §.

Az elrendelt erdősítési munkálatokat az állam a földmívelésügyi 
miniszteri tárca költségvetésének terhére a következő kedvezményekkel 
mozdítja elő:

1. a kijelölt területek államerdészeti kezelését a helyreállítási mun
kák teljes és sikeres befejezéséig díjmentesen látja, el, s a munkálatok 
szakavatott vezetését és irányítását állami közegekkel ugyancsak díj
mentesen végezteti;

2. a tulajdonos kérelmére az erdősítéshez szükséges csemetét a 
törvény életbelépésétől kezdve 15 éven át minden tulajdonosnak, azon
túl azonban csak a kedvezőtlen anyagi helyzetben levőknek ingyen szol
gáltatja, s vasúti szállítás esetén az erdősítési helyhez legközelebb 
fekvő vasúti állomásra saját költségén szállíttatja el;

3. pénzsegélyben részesíti az igazoltan kedvezőtlen anyagi viszo
nyok között levő tulajdonosokat;

4. a tulajdonos kérelmére előlegezi a teljesítendő erdősítési mun
kálatok költségeit is;

5. az előlegezett költségek visszafizetésére esetleg időhaladékot ad, 
sőt a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő tulajdonosokat az előlegezett 
összegek visszatérítésének kötelezettsége alól megokolt esetben részben 
vagy egészben fölmenti.

A kedvezményre jogosultságot s a kedvezmények mérvét a föld
mívelésügyi miniszter állapítja meg.

146/a. §.

Az 1924. évi VII. t.-c. 8. §-a alapján 10 évi legeltetésre, kényszer
bérletre adott területeken a bérlet lejártakor szükségesnek mutatkozó 
erdősítési vagy egyéb helyreállítási munkákat az állam saját költsé
gén köteles teljesíteni.

147. §.

Az elrendelt munkálatokat saját határában a község is előmozdí
tani köteles a következő szolgáltatásokkal:

1. a 144. §-ban felsorolt anyagokat a község erdejéből, legelőjé
ről, egyéb földjeiről vagy bányáiból' — ha ott rendelkezésre állanak, 
— díjtalanul szolgáltatja ki, amennyiben a birtokosnak a közelben saját 
területén ilyen anyag nem áll rendelkezésére;
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2. a községi faiskola csemetekészletének fölöslegét az erdősítéshez 
ingyen bocsátja rendelkezésre, vagy a szükséges csemete termelésére 
az államnak megfelelő területet ingyen ad használatra;

3. az állami előleggel teljesítendő munkálatokhoz a szükséges 
fuvar- és kézi napszámbérek megtérítésének feltétele mellett gondos
kodik;

4. az, erdőtelepítésre kijelölt területnek károsításoktól való meg- 
védelmezésére a fölesketett községi mezőőröket és erdőőröket fegyelmi 
felelősség terhével kötelezi.

148. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területek, vagy azok egyes részei az 
állam részére kisajátíthatok abban az esetben, ha az elrendelt mun
kálatok eredményes kivitelét, vagy a rajtuk létesített állandó rendel
tetésű műszaki berendezések fenntartását másként kellően biztosítani 
nem lehet.

A kisajátítási eljárásnál az 1881 :XLI. t.-c.-nek s az ezt módo
sító törvényes rendelkezéseknek a határozmányai irányadók azzal az 
eltéréssel, hogy a kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja 
meg, s hogy az előbbi bekezdésben említett területek talaj értékének 
kiszámításánál a 142. §. utolsó bekezdésében említett költségeket a 
remélhető bevételekből leszámítandó kiadások közé nem szabad beszá
mítani.

A földadó alá nem eső területeket, ha beerdősítésre alkalmasak, 
a kisajátítási ár megállapításánál magasabbra nem szabad értékelni, 
mint az illető osztályozási vidék legalsó tiszta jövedelmi osztályába 
sorozott erdőket.

Ha az erdőtelepítés költségei a tulajdonos vagyoni viszonyai
val nincsenek arányban, vagy ha az erdőtelepítésből a jövőben remél
hető gazdasági eredmények az előreláthatóan terhes erdőtelepítési 
költségeknek nem felelnek meg: a tulajdonosnak joga van a területet 
az állam részére átadni, vagy a területnek az állam által való kisajátí
tását kívánni az előző pontokban megállapított feltételek alapján s e 
kívánságainak teljesítése meg nem tagadható.

Ha az önkéntes átadás díjmentes, úgy a tulajdonos jogot szerez 
arra, hogy az átadott területet, sikeres betelepítése után, az állam által 
megállapítandó kedvezményes áron visszaválthassa. A visszaváltási jog 
a sikeres betelepítéstől számított 10 (tíz) esztendőre szól, de ezt mind
két fél egyező akarata 20 (húsz) esztendőre meghosszabbíthatja. 
A m. ikir. földmívelésügyi miniszter a visszaváltási árnak részletekben 
való megfizetését engedélyezheti.

149. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területekre vonatkozó erdőtelepítési 
terv elkészítésénél, úgyszintén az előírt munkálatok végrehajtásánál és 
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ellenőrzésénél a gazdasági felügyelőségek, a kultúrmérnöki-, az állam
építészeti és egyéb közigazgatási hivatalok a m. kir. erdőigazgatóság 
megkeresésére ‘közreműködni tartoznak.

150. §

A törvény e címében foglalt rendelkezések értelmében megtelepí
tett erdő földadómentes annak az időpontnak a beálltáig, amikor a 
főhasználat kezdetét veszi.

Az adókötelezettség beálltát a földmívelésügyi miniszter vélemé
nyének meghallgatásával a pénzügyminiszter állapítja meg.

151. .§.

Azt a kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területet, melynek * 
beerdősítését a hatóság e törvény élebelépése előtt már jogerősen 
elrendelte, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területnek kell tekinteni.

151/a. §.

Nem részesíthető az ebben a fejezetben foglalt kedvezmények
ben az a birtokos, akinek e törvény életbelépése után elkövetett cse
lekménye vagy mulasztása szolgáltatott okot a közérdekű 'fásítás el
rendelésére.

II. Fejezet.

A kötelező erdőtelepítés területeinek kijelölése s a teljesítendő mun
kálatok megállapítása.

152. §.

Azokat a területeket, amelyeken a 140. §. értelmében közérdek
ből erdőt kell telepíteni, a m. kir. 'erdőigazgatóság javaslata alapján 
a tulajdonos meghallgatásával az erdőrendészeti hatóság hivatalból 
állapítja meg. A tulajdonos kérlemére az eljárást hivatalból meg 
kell indítani.

153. §.

Az erdőigazgatóság javaslatához a területnek és környékének 
helyszínrajzát, valamint az erdőtelepítés részletes tervét is mellé
kelni kell.
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Ha az erdőigazgatóság a területnek az álllam részére való meg
vásárlását, vagy kisajátítását is szükségesnek tartja, javaslatában 
a terület értékének megállapításához szükséges adatok közlése mel
lett erre is ki kell terjeszkednie.

Az erdőtelepítési tervben meg kell jelölni a kijelölendő terület 
telekkönyvi és kataszteri (talajosztályozás, tiszta jövedelem) ada
tait, továbbá úgy a kijelölendő területnek, mint a vele szomszédos 
területeknek helyét, kiterjedését és gazdasági állapotát; végül a 
szükséges erdőtelepítési és műszaki munkálatok részletes tervezetét 
és költségvetését is. A tervhez kell csatolni a tulajdonosnak a kisa
játításra, vagy a területnek díjmentes használatba-ad'ására és a 
visszaváltásra vonatkozó kívánságát tartalmazó nyilatkozatát is.

154.

Az erdőtelepítésre javasolt terület tulajdonosa és szomszédai, a 
közigazgatási és telekkönyvi hatóságok a bíróságok és az állami hi
vatalok kötelesek az erdőtelepítési tervhez szükséges adatokat az 
erdőigazgatóságnak idejében rendelkezésre bocsátani.

155. §.

Magukban álló és az olyan területekre, amelyeken a munkálato
kat a közelükben fekvő többi területeken végzendő munkálatoktól 
függetlenül is célszerűen el lehet végezni, az erdőtelepítési tervet 
tulajdonosonként külön-külön kell elkészíteni.

Azokat az egymáshoz közelfekvő vagy egymással összefüggő te
rületeket azonban, amelyeken az erdősítési, talajkötési, talaj javítási 
és vízlevezetési munkálatokat csak egymással összefüggésben, egy
séges terv szerint vagy egységes munkabeosztással és egységes veze
tés mellett lehet sikeresen elvégezni — közös munkakerületekbe kell 
beosztani s minden munkakerületre egy közös erdő tel építési tervet 
kell készíteni, még akkor is, ha a közös munkakerületbe tartozó terü
letek többek tulajdona.

A közös erdőtel építési tervet úgy kell összeállítani, hogy abban 
minden egyes tulajdonos területe, kötelessége és joga külön-külön 
szabatosan megál'lapíttassék.

156. §.

Minden érdekeltnek alkalmat kell adni arra, hogy az erdő igaz
gatóság javaslatára és az erdőtelepítési tervre vonatkozó észrevéte
leit még az elsőfokú határozat meghozatala él'őtt megtehesse.

Evégből az erdőigazgatóság az erdőtelepítési javaslatot és tér
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vet ia járási főszolgabíróhoz teszi ált; aki azt a községházán legalább 
15 napra közszemlre téteti ki s tárgyalására a m. kir. erdőigazgató
sággal egyetértve, alkalmas napot tűz ki.

A közszemlére kitételről, valamint a tárgyalás napjáról és he
lyéről az érdekelt területtulajdonosokat, az erdőigazigatóságot, a 
gazdasági felügyelőséget, szükség esetén a kultúrmérnöki hivatalt 
írásban, a község többi lakosait pedig a helyben szokásos kihirdetés
sel kell értesíteni, valamennyit azzal a figyelmeztetéssel, hogy eset
leges észrevételeiket a tárgyalás napjáig a községi elöljáróságnál 
írásban is előterjeszthetik.

Megjelenhet, vagy igazolt meghatalmazottal képviseltetheti ma
gát és észrevételeit előterjesztheti a tárgyaláson bárki, aki a javas
latban tárgyalt munkálatok által magát érintve érzi.

A tárgyalás befejezésével a tárgyalási jegyzőkönyvet az összes 
iratokkal (a közszemlére kitételt igazoló záradékkal ellátott kijelölési 
javaslattal, a kézbesítési ívekkel, az észrevételeket tárgyaló beadvá
nyokkal stb.) együtt a m. kir. erdőigazgatóság képviselője veszi át 
és véleménye nyilvánításával határozathozatalra az elsőfokú erdő
rendészeti hatósághoz terjeszti be.

157. §.

Az erdőrendészeti hatóság az erdőigazgatóság javaslatát és az 
erdőtelepítési tervet mindenekelőtt általánosságban a közérdek szem
pontjából, majd az eljárás szebályszerűsége tekintetében és részle
teiben érdemileg is bírálat alá veszi, megvizsgálja az érdékeltek által 
emelt kifogásokat is s azután szabályszerű határozatban dönt a ja
vasolt erdőtelepítés elrendeléséről, esetleg megtagadásáról, vagy a 
terv kiegészítéséről; a határozat jogerőre emelkedése után az első
fokú erdőrendészeti hatóság az erdőtelepítési tervet az esetleg mó
dosító rendelkezések felsorolása mellett jóváhagyási záradékkal látja 
el, s azt a szükséges példányszámban való elkészítés végett az erdő
igazgatóságnak adja ki.

Az erdőtelepítést elrendelő határozatban a területnek állam
erdészeti kezdésbe vételéről1 s az erdők törzskönyvében való felvételé
ről is rendelkezni kell.

158. §.

Ha az erdői gazgatóság javaslatában a területnek az állam részére 
való megvételét vagy kisajátítását javasolja, vagy iha a tulajdonos 
a kisajátítást, vagy a területnek az állam részére díjmentes haszná- 
latba-adását kívánja az erdőtelepítés elrendelése kérdésében a 157. §. 
szerint hozott elsőfokú határozatot a megvásárlás, kisajátítás, vagy 
a díjmentes használatba-adás kérdésében való döntés és intézkedés 
végett az összes iratokkal együtt a földmívelésügyi miniszterhez fel 
kell terjeszteni.
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159. §.

Az erdőtelepítési terv tartalmára és elkészítésére nézve a tör
vénynek az erdőgazdasági üizemtervekre vonatkozó rendelkezései 
irányadók.

III. Fejezet.

A kötele® erdőtelepítés végrehajtása, ellenőrzése és a meg telepített 
erdő további kezelése.

160. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken a jóváhagyott 
tervben megállapított erdőtelepítési munkálatokat az államrendé
szeti igazgatás közegeinek közvetlen irányítása, útmutatása és ellen
őrzése ímellett a területtulajdonos, az) államnak kisajátítására fel
ajánlott vagy díjmentes használatra átengedett területeken pedig az 
állam köteles az előírt időre elvégeztetni.

A közös munkakerületbe sorozott területeken teljesítendő erdő
telepítési munkálatokat azonban az érdekelt területtulajdonosok ter
hére állami előleggel a m. kir. erdőigazgatóság végezteti el. Ugyan
csak állami előleggel' végezteti el' a m. kir. erdőigazgatóság a terület
tulajdonos terhére az elrendelt erdősítési munkálatokat azokon a 
területeken is, amelyeknek tulajdonosa az előírt munkálatokat idejé
ben nem teljesíti. Az előlegezett költségeket ai területtulajdonosok a 
felhívás kézhezvételétől' számított 30 nap alatt tartoznak megfizetni. 
A fizetés elmulasztása esetén az előlegezett költségösszegeket a köz
adók módjára kell behajtani.

A földmívelésügyi miniszter a költségek megfizetésére az érde
keltnek a fizetési határidőn belül előterjesztett kérelmére megokolt 
esetben halasztást adható sőt a költségek megfizetése alól őt részben 
vagy egészben) fel' is mentheti.

161. §.

Az erdőtelepítési tervben elrendelt tennivalókról minden érde
keltet, akire az erdőtelepítési terv kötelezettségeket ró, az erdőigaz
gatóság évről-évre kimerítően tájékoztatni köteles, még pedig olyan 
időben, hogy kötelességének idejében eleget tehessen.

162. §.

Az erdőrendészeti hatóság az erdőigazgatóság javaslatára időn
ként elrendelheti; hogy a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területe
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ken, különösen a közös munkakerületekbe sorozott területeken, vala
mint a> 141. §. alá eső területeken) elrendelt munkálatok végrehajtá
sát a járási főszolgabíró, az erdőigazgatóság és a gazdasági felügye
lőség, valamint szükség esetén a kultúrmérnöki hivatal a helyszínen 
bizottságilag felülvizsgálják és a szükséges intézkedéseket a hely
színen megtegyék.

A helyszíni vizsgálat idejét az erdőigazgatósággal egyetértve a 
járási főszolgabíró tűzi ki s a vizsgálatokhoz a községi elöljáróságot 
és az érdekelt területtulajdonosokat is meghívja.

A bizottsági eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni s abba az 
összes javaslatokat, intézkedéseket’és az érdekeltek észrevételeit be 
kell' foglalni. A jegyzőkönyv eredeti példányát az elsőfokú -erdőren
dészeti hatósághoz kell beterjeszteni, másolati példányát pedig az el
rendelt intézkedéseknek az érdekeltekkel' való közlése és azok végre
hajtásáról1 való gondoskodás végett az erdői gazgató ságnak kell ki
adni.

A bizottság által elrendelt intézkedések ellen a közvetlen érde
keltek a végrehajtásra vonatkozó felhívás kézbesítését követő naptól 
számított 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz felszó
lalással élhetnek.

A felszólalást az erdőigazgatóságnál kell benyújtani.
A felszólalásnak felfüggesztő hatása van.
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak a felszólalást elintéző 

határozata végérvényes.
A helyszíni vizsgálat költségei a betelepítendő terület tulajdono

sát, illetőleg az erdőtelepítés1 költségeit nem terhelik.

163. §.,

Az erdőtelepítésre kötelezett területeken telepített erdőket állan
dóan fenn kell tartani s ennek a törvénynek a. rendelkezései szerint 
kell kezelni, még pedig a 140. §. fi) pontja alá eső területeken tele
pített erdőket, valamint az a) pont alá eső területeken telepített 
erdők közül azokat, amelyek a 6. §. szerint minősíthetők, — mint 
véderdőket.

A 140. §. c) pontja alá eső területeken megtelepített erdőket a 
14. §. rendelkezései szerint, legelöfi^izda^dgr)a is be lehet rendezni.

164 §.

A közérdekű erdőtelepítésre kötelezett területeknél az erdőgaz
dasági üzemtervet az erdőt elépítés befejezéséig az erdőtelepítési terv 
pótolja; a telepítés befejezése után azonban az üzemtervet azonnal 
el kell készíteni.
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Az erdőgazdasági üzemterv jóváhagyásával az erdőtelepítési 
terv hatályát veszti.

TV. Fejezet.

164/a. §.

Azt a birtokost, aki egyéb célra használt s e törvény alapján köte
lező erdőtelepítésre ki nem jelölt területen telepít erdőt, amennyiben 
hozzájárul ahhoz, hogy a beerdősített területet a hatóság e törvény 
rendelkezései alá tartozó erdőként törzskönyvezze, a beerdősített terü
let, után 30 évi teljes adómentesség illeti meg. Az adómentességet a 
kir. erdőfelügyelő igazolása alapján az illetékes pénzügyigazgatóság 
engedélyezi.

Ha a birtokos az adókedvezményt nem veszi igénybe, erdeje felett 
a 2. §. 5. pontja értelmében teljesen szabadon rendelkezik.

164/b. §.

Amennyiben az állami csemetekertek készletei megengedik, a 
földmívelésügyi miniszter a tulajdonos kérelmére az ilyen erdősítések 
céljaira is díjtalanul ad csemetét a rendeltetési állomáson.

ÖTÖDIK CÍM.

Az erdőbirtokosságokról.

I. Fejezet

Az erdőbirtokos ságok megalakításáról.

165. §.

A közbirtokosságoknak, a volt úrbéres birtokosságoknak, vagy 
ezek csoportjainak, továbbá a telepeseknek az 1. §. meghatározása alá 
eső közös erdeiben tulajdoni vagy használati illetőséggel bíró tulajdo
nostársak (jogosultak, részes felek) közös erdőgazdasági ügyeiknek 
intézése és érdekeik közösségéből folyó egyéb ügyeiknek ellátása, vala
mint közös erdőgazdasági érdekeiknek hatályosabb előmozdítása cél
jából e törvény értelmében erdőbirtokosságokká kötelesek alakulni, 
még pedig e törvény életbeléptetésétől, illetve attól az időponttól 
számított egy év alatt, amikor a közös erdő a tulajdonostársak tu
lajdonába jut, vagy ennek a törvénynek a hatálya alá kerül.

Nem tartoznak azonban külön erdőbirtokosságokká alakulni a 
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tulajdonostársak azokra a fás területekre nézve, amelyek telekköny- 
vileg már az 1913 :X. törvénycikk alapján alakított legeltető társula
tok tulajdonába vagy kötelékébe tartoznak. Az ezeket a területeket is 
magábanfoglaló és az 1913:VII. t.-c. alapján életbeléptetett vagy ha
tóságilag már jóváhagyott alapszabályokat azonban e törvény rendel
kezései szerint megfelelően ki kell egészíteni.

166. §.

Az erdőbirtokosság megalakítása végett a tulajdonostársak az 
erdőrendészeti hatóság által megállapított időben alakuló közgyűlést 
kötelesek tartani, amelynek feladata összeállítani a közös erdőben ille
tőséggel bíró tulajdonostársak névjegyzékét és megállapítani az erdő
birtokosság alapszabályait.

167. §.

Az alakuló közgyűlés előkészítésére, nevezetesen a birtokossági 
tagokra vonatkozó névjegyzék és az alapszabályok tervezetének elké
szítésére, továbbá a birtokossági közös ügyeknek a megalakulásáig 
való ellátására a tulajdonostársak ideiglenes megbízással elnököt tar
toznak kiküldeni s a kiküldést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak 
bejelenteni.

Ha a tulajdonostársak ennek a kötelességüknek a megalakulásra 
kitűzött egyéves határidő első két hónapja alatt eleget nem tesznek, az 
erdőrendészeti hatóság arra alkalmas tulajdonostársat vagy szükség 
esetén a tulajdonostársak körén kívül álló más egyéneket hivatalból 
rendel ki elnökül.

168. §<

A 167. §. szerint kiküldött vagy kirendelt elnök köteles a birto
kossági tagok névjegyzékének tervezetét sürgősen összeállítani, az 
alapszabályok tervezetét előkészíteni és ezek megtörténtét az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak 8 nap alatt bejelenteni.

A névjegyzék és az alapszabályok tervezetének elkészítésében az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak, a községi elöljáróságnak és a m. 
kir. erdőhivatalnak a kiküldöttje is közremüködhetik.

169. §.

A névjegyzékben a tulajdonostársak nevét, lakását, arányrészeit 
(tulajdoni vagy használati illetőségeit) és az általuk gyakorolható 
szavazatok számát ki kell tüntetni.
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A telekkönyv szerinti tulajdonostársakat a névjegyzékbe a telek
könyvben kitüntetett arányrészeikkel kell felvenni. Ha azonban a ténv- 
leges birtoklás, illetőleg az erdő használatában való eddigi tényleges 
részesedés a telekkönyvi állapottól eltér, vagy ha a közös ingatlan 
tulajdonjoga nem a tulajdonostársaknak vagy közös elnevezéssel meg
jelölt összességüknek a javára van telekkönyvezve, — az arány része
ket a tényleges .birtoklás alapján kell kitüntetni. Ugyanígy kell eljárni 
akkor is, ha az egyes részesfelek vagy arányrészeik a telekkönyvben 
nincsenek feltüntetve.

Ha valakinek jogosultsága, arányrészének nagysága vitás, a jogo
sultság, az arány rész és a szavazati jog tekintetében a kérdés bírói 
eldöntéséig ideiglenesen a közgyűlés határoz, de a határozat meghoza
talában az érdekelt fél részt nem vehet.

Ha az előbbi rendelkezések értelmében a névjegyzéket összeállí
tani nem lehet és úrbéri elkülönítésnek vagy arányosításnak sincs 
helye, az igazságügyminiszter elrendelheti, hogy a közös erdőre vonat
kozóan a jogosultság kérdése bírói úton hivatalból rendeztessék. A 
bírói rendezés szabályait az igazságügyminiszter a birtokrendezésre 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelettel állapítja meg.

Addig, míg a bírói rendezés ilyen esetekben megtörténik, a név
jegyzékbe a jogosultaknak csak a nevét és a lakását kell felvenni.

170. §.

Mihelyt a jogosultság kérdése bíróilag rendeztetet't, vagy egyesek 
vitás jogosultsága bíróilag eldöntetett, úgyszintén mihelyt a névjegy
zék ellen beadott fellebbezéseket az erdőrendészeti (hatóság elbírálta, — 
a névjegyzéket a bírói döntésnek, illetve a hatósági elbírálásnak meg
felelően azonnal ki kell egészíteni vagy kiigazítani.

Az így véglegesen megállapított névjegyzéket, melyben a később 
beálló változásokat mindenkor hivatalból kell kitüntetni, helyességére 
nézve minden közgyűlés elején meg kell vizsgálni és szükség szerint ki 
kell igazítani.

A névjegyzék nyilvános és azt bármely érdekelt megtekintheti.
A névjegyzék összeállításának és állandó vezetésének részletes 

szabályait a földmívelésügyi miniszter az igazságügyminiszterrel 
egyetértve, rendelettel állapítja meg.

171. §.

Az alapszabályokban különösen a következőket kell megállapítani:
1 az erdőbirtokosság nevét, székhelyét és annak kijelentését, hogy 

az erdőbirtokosság e törvény értelmében alakult,
2. az erdőbirtckosság kötelékébe tartozó ingatlanoknak telekkönyv- 

szerű és földadókataszteri pontos megjelölését;
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3. az erdőfoirtokosság' képviseletére és a határozatok végrehajtá
sára hivatott ^szerveknek és közegeknek (elnök, választmány, erdő
gazda, pénztáros, jegyző), valamint hatáskörüknek megjelölését és 
megválasztásának módját;

4. a közgyűlés hatáskörét, továbbá a közgyűlés Összehívásának, 
a tárgy sorozat megállapításának, a tanácskozás rendjének, a határo
zathozatalnak, a határozatok kihirdetésének módját, úgyszintén a köz
gyűlés határozatképességének feltételeit; annak megjelölésével, hogy 
mi történjék akkor, ha a közgyűlés nem volt határozatképes;

5. az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának módját és 
feltételeit, valamint az alkalmazottak szolgálati utasítását;

6. azokat a rendszabályokat, amelyeket a 3. és az 5. pontban fel
sorolt személyek ellen kötelességmulasztás vagy szabálytalan eljárás 
esetében az ügyvitel akadálytalan menetének biztosítása végett alkal
mazni kell;

7. a tagok jogait és kötelességeit annak a meghatározásával, 
hogy mekkora legkisebb arányrész jogosít egy szavazatra és hogy az 
ennél kisebb arányrésszel bíróknak miként kell csoportosulnak a sza
vazás gyakorlása' végett ;

8. az erdei termékek értékesítéséneik és az erdei használatok gya
korlásának szabályait;

9. az erdőbirtokosság tulajdonában levő ingatlanok és általában 
a közös vagyon kezelésének és használásának szabályait;

10. a tagok által lerovandó használati díjak, járulékok és közös 
munka kivetésének és lerovásának szabályait;

11. az anyag-, leltár- és pénzkezelés szabályait;
12. az évi tiszta jövedelem felosztásának szabályait, továbbá az 

esetleg létesítendő erdőgazdaság1’ alap tartaléktöke, vagy pénzalap 
készítésének szabályait.

172. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a 168. §-ban említett be
jelentés alapján az alakuló közgyűlés megtartására határnapot 
szab, a közgyűlése kiküldöttet rendel ki és az erdőb-irtokosság 
elnökét a közgyűlés idejének közhírré tételére hívja fel.

Az alakuló közgyűlés az esetleges felszólalások eldöntése után 
megállapítja a névjegyzéket és hitelesíti, azután pedig az alapszabá
lyokat s úgy a névjegyzéket, mint az alapszabályokat a közgyűlés 
jegyzőkönyvét hitelesítő személyekkel hitelesítteti.

A megállapított és hitelesített névjegyzéket és alapszabályokat 
a községházánál 15 napra közszemlére kell kitenni, amely idő alatt 
azok ellen minden érdekelt fél panaszt nyújthat be.

A 223—228. és a 230—231. §-ok rendelkezéseit az alakuló köz
gyűlésre nézve isi megfelelően alkalmazni kell.
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173. §.

Az alakuló közgyűlésen a névjegyzéktervezetbe felvett tulajdo
nostársak szavazattöbbséggel határoznak. A szavazattöbbséget a 
névjegyzék megállapításánál abban az esetben, ha a tulajdonostársak 
már korábban is meghatározott és (nyilvántartott arányrészek szerint 
gyakorolták jogaikat, ezeknek az arány részeknek <a figyelembevételé
vel kell megállapítani, különben pedig fejenként.

Az alapszabályok megállapításánál a határozatokat már az ala
kuló közgyűlésen megállapított névjegyzékben foglalt arányrészek 
szerint kell hozni.

174. §.

Az alakuló közgyűlés határozatképességéhez annyi tulajdonos
társnak jelenléte szükséges, hogy a 173. §. 1. bekezdése szerint szá
mított szavazataik az összes szavazatoknak legalább a felét tegyék.

Ha az alakuló közgyűlésen a jogosultak a határozatképességhez 
szükséges számban meg nem (jelentek, 30 napon belül új alakuló köz
gyűlést kell összehívni, (amely határozatképes, ha azon a jogosultak 
közül legalább annyian vannak jelen, hogy szavazataik az összes 
jogosultak szavazatainak egynegyedrészét elérik.

Ha az új alakuló közgyűlés sem határozatképes, a 175. §-nak 
megfelelően kell eljárni.

175. §.

Ha a tulajdonostársak a tagok névjegyzékének összeállítására és 
az alapszabályok megállapítására vonatkozóan a törvényben megha
tározott kötelességeiket nem teljesítik, a névjegyzék összeállítása és 
az alapszabályok tervezetének előkészítése ,'iránt az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság intézkedik, az alapszabályokat pedig javaslata 
alapján a földmívelésügyi miniszter állapítja meg.

176. §.

A névjegyzéknek és az alapszabályoknak az alakulói közgyűlésen 
megállapított és. hitelesített tervezeteit, valamint tisztázati példá
nyait az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvével együtt köteles a birto
kosság elnöke ál kifüggesztési idő leteltével a netán beadott /pana
szokkal együtt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságokhoz késedelem 
nélkül beterjeszteni.
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177. §•

Az -elsőfokú -erdőrendészeti hatóság a névjegyzéket (csak a ne
talán beadott (panaszok alapján veszd (bírálat alá. Panasz esetében a 
vitás kérdést azjeddigi íbirtokállapotnak megfelelően dönti el és hatá
rozatához képest a névjegyzéknek a netalán szükséges kiigazítását 
elrendeli.

Az alapszabályokat az arra vonatkozóan netalán beadott pa
naszokkal együtt az (elsőfokú erdőrendészeti hatóság véleménye kísé
retében a földmívelésügyi miniszterhez terjeszti fel.

178. §.

A földmívelésügyi miniszter a jóváhagyása alá felterjesztett 
alapszabályokat meg nem támadott részeiben is felülvizsgálja s 
azoknak törvénybe- vagy rendeletbe ütköző intézkedéseit megváltoz
tatja; más hiányok esetén pedig határidő kitűzésével az alapszabá
lyok módosítását, kiegészítését vagy új alapszabályok készítését ren
deli el.

179. §.

Az elsőfokú ^erdőrendészeti hatóság a felülbírált vagy megállapí
tott névjegyzéknek és a jóváhagyott vagy megállapított alapszabá
lyoknak egv-egy példányát visszatartja, legy-egy példányát pedig az 
erdőbirtokosság elnökének és — iha az erdő államerdészeti kezelés
ben van — a m., kir. erdőhivatalnak adja ki és ezenkívül az alap
szabályokból /az illetékes telekkönyvi hatósághoz annyi példányt 
tesz át, ahány község területén a közös erdő fekszik.

180. §.

Az elnök köteles a felülbírált vagy megállapított névjegyzéket 
és jóváhagyott vagy megállapított alapszabályokat a jföldmíveiés- 
ügyi miniszternek az alapszabályok jóváhagyására vagy megállapítá
sára vonatkozó határozatával együtt a beérkezéstől számított 15 nap 
.alatt kihirdetni és a kihirdetést követő naptól számított 30 nap alatt 
az erdőbirtokosság tagjait az alapszabályok életbeléptetése végett 
közgyűlésre összehívni.

181. §.

Az alapszabályokat életbeléptető közgyűlés megválasztja az elnö
köt és az alapszabályokban felsorolt végrehajtó közegeket és megteszi
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•a végleges szervezkedés tekintetében szükséges egyéb intézkedé
seket is.

A megválasztással a 167. I§. alapján kiküldött ideiglenes elnök 
megbízatása megszűnik.

A 222. §. 3. bekezdése és a 229. §. 1. és 2. bekezdése itt is áll.

181. §-hoz.

A bizottságot a 167. §-iban eszközölt módosításnak megfelelően 
törölni kellett.

A 222., 229. §-okra való utalást az eddig is bevált gyakorlat tette 
szükségessé.

182. §.

Ugyanannak az erdőbirtokosságnak a kötelékébe csak azokat a 
közös erdőket szabad bevonni, amelyekben a tulajdonostársak és ezek 
arányrészei ugyanazok.

Ha több közös erdőben a tulajdonostársak között személy szerint 
vagy arányrészek tekintetében eltérések vannak, mindegyik közös 
erdőre nézve külön-külön erdőbirtokosságot kell alakítani.

183. §.

Az 1898 :XIX. t.-c. II. címének hatálya alatt állott erdők tulaj
donostársainak, abban az esetben, ha az idézett törvény értelmében 
készült névjegyzéküket és ügyviteli szabályukat már életbeléptették, 
e törvény értelmében nem kell újból megalakulniok.

Az ilyen módon szervezkedett tulajdonostársaknak ebben a tör
vényben meghatározott névjegyzékét és alapszabályait az előző bekez
désben említett névjegyzék és ügyviteli szabályzat pótolja; a szabály
zatnak ezzel a törvénnyel ellenkező határozatai azonban hatályukat 
vesztik és érvénybenmaradó határozatait ennek a törvénynek rendel
kezései megfelelően kiegészítik.

Ugyanez áll azokra a tulajdonostársakra is, akiknek az 1898 :XIX. 
t.-c. értelmében készült névjegyzékét az elsőfokú erdőrendészeti ható
ság már megbírálta és kiigazította, vagy változatlanul hagyta, ügy
viteli szabályzatát pedig a földmívelésügyi miniszter már jóváhagyta 
vagy megállapította.

Az alapszabályoknak tekintendő ügyviteli szabályzatok kiegészí
tésénél és életbeléptetésénél' a 179. s 180. §. szerint kell éljárni.
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184. §.

Azt, (hogy a közös erdő tulajdonostársai e törvény értelmében 
erdőbirtokos sággá alakultak, a telekkönyviben föl kell jegyezni.

Ha ez a följegyzés megtörtént, harmadik jogszerző nem hivatkozz 
hátik hatályosan arra, hogy a jogszerzéskor az erdőbirtokosság meg
alakulásáról tudomása nem volt.

A telekkönyvi följegyzést a 193. és 194. ,§-okiban említett közös 
erdőkre nézve mellőzni kell, ha pedig a följegyzés az 1898 :XIX. t.-c. 
alapján már megtörtént, törülni kell.

Ezt a följegyzést azokra a közös erdőkre nézve, amelyekre vonat
kozó ügyviteli szabályzatokat a földmívelésügyi miniszter ennek a 
törvénynek életbelépése előtt már jóváhagyta, vagy megállapította, 
az 1898 :XIX. t.-c. 49. §-a értelmében foganatosított följegyzés pótolja.

185. §.

A jóváhagyott, illetőleg megállapított alapszabályok módosítására, 
kiegészítésére vagy egészen új alapszabályokkal való (helyettesítésére, 
valamint hatályuknak új ingatlanra való kitérjesztésére a 175— 
180., §-ökat, továbbá a 184., a 193. és a 194. §-oknak az alapszabá
lyokra és a telekkönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseit kell meg
felelően alkalmazni.

II. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok jogviszonyai és hatásköre.

186. §.

Az erdőbirtokosság annak a határozatnak a közzétételétől kezdve, 
amellyel a földmívelésügyi miniszter az alapszabályokat jóváhagyta 
vagy megállapította, — jogképes. Mint ilyen, ennek a törvénynek a 
korlátái között saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket 
vállalhat, a bíróságok előtt pert indíthat és perbe fogható.

A 183. §-ban említett erdőbirtokosságnak ez a jogképessége a 
törvény életbeléptetésével áll be.

187. §.

Az erdőbirtokosság nevében ingatlanok vagy egyéb vagyontár
gyak visszterhes szerzésével, vagy más kötelezettségek alapításával 
terheket vállalni csak annyiban szabad, amennyiben ez a tagok érde
kében szükséges vagy nyilvánvalóan hasznos és vagyoni erejükkel 
arányban áll.

A felügyelőhatóságnak kötelessége arra ügyelni, hogy az erdő
birtokosság működése ezen a körön belül maradjon.
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Olyan szerződéses kötelezettségek vállalásához, amelyekkel az 
erdőbirtokosság 2000 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztetnék, 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyása szükséges.

188. §.

Az erdőbirtokosság kötelékébe vont közös erdő az erdőbirtokosság 
megalakulásával — a 193. §-ban meghatározott eseteket kivéve — nem 
megy át az erdőbirtokosság tulajdonába, hanem mint osztatlan közös 
tulajdon a tulajdonostársaké marad; de igazgatása, kezelése és közös 
használatának szabályozása az erdőbirtokosságot illeti. Egyebekben 
is a közös erdő felől a tulajdonostársak jogait közösen érintő ügyek
ben az erdőbirtokosság rendelkezik, ez a jogköre azonban a közös 
ingatlan elidegenítése és megterhelése tekintetében csak a 189., 190, és
191. §-ban megengedett rendelkezésekre, valamint az arányrészeknek 
(illetőségeknek) dologi teherként járulékokkal megterhelésére terjed 
ki. A közös erdő felől az erdőbirtokossági közgyűlésen kívül még a 
tulajdonostársak összessége sem rendelkezhetik. Az egyes tulajdonos
társak az erdőbirtokosság fennállása alatt csak arányrészeikről és 
ezekről is csak ennek a törvénynek a korlátái között rendelkezhetnek.

190. §.

A közös erdő eladása esetén a vételárat a földmívelésügyi minisz
ter jóváhagyásával új közös erdő, vagy beerdősítésre alkalmas terület, 
vagy más ingatlan szerzésére, részleges eladás esetén a megmaradt 
közös erdő kiegészítésére és amennyiben az előbbi célokra az egész 
összeg nem szükséges, a megmaradt és megszerzett erdő vagy más 
ingatlan beerdősítésére, jókarbahelyezésé’re vagy az erdőgazdaság fej
lesztéséhez szükséges beruházásokra kell felhasználni s addig is, míg 
ez megtörténik, a tagoknak fel nem osztható és végrehajtás alá nem 
vonható közös vagyonaként a földmívelésügyi miniszter által meghatá
rozott módon gyümölcsözőleg kell kezelni.

Kivételesen a földmívelésügyi miniszter megengedheti, hogy az 
erdőbirtokosság a vételárat vagy annak egy részét a tagok között 
arányrészeik arányában felossza.

A vételár felhasználására vonatkozó közgyűlési határozathoz az 
erdőbirtokosság összes tagjait arányrészek szerint megillető szava
zatoknak több mint fele szükséges.

191. §.

Ha a közös erdő vagy annak egy része kisajátítás alá esik, az 
erdőbirtokosság közgyűlésének az összes arányrészek szerint számított 
többsége a földmívelésügyi miniszter jóváhagyásával úgy a kisajátí
tási terv, mint a kisajátítási ár tekintetében egyezséget köthet a kisa
játítóval. Ez az egyezség a tulajdonostársak irányában hatályos.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



86

192. §.

A közös erdő eladásából befolyó vételár és a vételárnak az erdő
birtokosság tagjaira eső hányadrészei az erdőbirtokosság fennállása 
és az erdőbirtokossági tagság szempontjából az eladott erdővel és a 
tagoknak abban volt arányrészeivel egy tekintet alá esnek.

193. §.

Ha az erdőbirtokosság tagjainak arányrészei a telekkönyvben 
egyénenként nincsenek kitüntetve, az erdőbirtokosság megalakulásá
val a közös erdőtulajdon az erdőbirtokosságra száll át és az egyes 
tagokat csupán az erdőnek ebben a törvényben szabályozott közös hasz
nálata és az ezzel járó jogok illetik meg.

Ilyen esetben a közös erdő tulajdonát a tagok arányrészeinek 
feltüntetése nélkül az erdőbirtokosság javára kell bekebelezni.

Ha az erdőbirtokosság tagjainak arány részei a telekkönyvben 
egyénenként ki vannak ugyan tüntetve, de az arányrészek tekinteté
ben a tulaj dón jogi bekebelezésen kívül más telekkönyvi bejegyzések 
nem állanak fenn, vagy csupán olyan bejegyzések állanak fenn, ame
lyek az összes egyéni arányrészekre nézve azonosak és azonos rang
sorban vannak, vagy ha a tulajdonjogi 'bekebelezésen kívül eső telek
könyvi bejegyzések által érdekeltek a bejegyzések törléséhez hozzá
járulnak, a tulajdonostársaknak, vagy az erdőbirtokosság megalaku
lása után az erdőbirtokosság közgyűlésének az összes arányrészek sze
rint számított többsége a földmívelésügyi miniszter jóváhagyásával 
kimondhatja, hogy a közös erdő tulajdonát az erdőbirtokosságra ru
házza át és hogy az egyes tagokat csupán az ingatlannak ebben a tör
vényben szabályozott közös használata és az ezzel járó jogok illetik 
meg. Ily rendelkezés esetén a közös erdő tulajdonát az erdőbirtokosság 
javára kell bekebelezni és a tulajdon a bekebelezéssel az erdőbirtokos
ságra száll át, a tulajdonostársi illetőségeket a telekkönyvben hivatal
ból le kell jegyezni, az azokra vonatkozó bejegyzéseket pedig tö
rülni kell.

Ha az előbbi bekezdésben említett rendelkezés oly esetben történt, 
amelyben a közös erdőbeli összes egyéni illetőségekre nézve a tulajdon
jogi bekebelezésen kívül csupán oly bejegyzések állanak fenn, amelyek 
azonosak vagy azonos rangsorban vannak, ezeket a bejegyzéseket, ha 
csak az érdekeltek törlésükhöz hozzá nem járultak, az erdőbirtokosság 
tulajdonába átment erdőre vonatkozó bejegyzésekként egyidejűleg hi
vatalból át kell vinni az erdő telek jegyzőkönyvébe vagy telekkönyvi 
betétébe.

194. §.

Az erdőbirtokosságot a 193. §. értelmében tulajdonába átment 
erdő tekintetében is csak a 188. §-ban meghatározott jogkör illeti meg, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



87

azzal a kiegészítéssel, hogy az erdőbirtokosság a földmívelésügyi mi
niszter jóváhagyásával az e törvény értelmében érvényesen vállalt 
erdőbirtokossági tartozás (197. §. 3. bekezdése) biztosítása végett az 
erdőnek jelzálogjoggal való terhelésére is jogosítva van.

A jelzálogjoggal való megterhelésre vonatkozó közgyűlési határo
zathoz az erdőbirtokosság összes tagjait arányrészek szerint megillető 
szavazatoknak több mint fele szükséges.

A közös erdő számára nyitott telek jegyzőkönyvben vagy telek
könyvi betétben az erdőbirtokosság tulajdonának bekebelezésével egy
idejűleg fel kell jegyezni, hogy az erdőt e törvény értelmében az erdő
birtokosság tagjainak használati joga terheli és hogy az erdőbirtokos
ság rendelkezési joga az erdő tekintetében e törvény szerint korlá
tozva van. A használati jognak egyénenként való telekkönyvi bejegy
zését mellőzni kell, mert ez a jog a tagok javára bejegyzés nélkül is 
törvénynél fogva mindaddig terheli az erdőt, amíg az az erdőbirto
kosság tulajdona.

Az ilyen erdőre végrehajtást vezetni csalk abban az esetben lehet, 
ha a tartozás az erdőt törvénynél vágy telekkönyvi bejegyzésnél 
(193. §. 3. és 194. §. 1. bekezdése) fogva terheli, vagy ha az erdőnek 
elidegenítése iránt az e törvény értelmében vállalt kötelezettség
ből ered.

Ha az erdőt végrehajtási árverésen eladják, a vételárnak az a 
része, amely az erdőt törvénynél, vagy telekkönyvi bejegyzésnél fogva 
terhelő tartozások kielégítése után fennmarad, a tagoknak a 190. §. 
rendelkezései alá eső osztatlan közös vagyonává lesz.

Egyebekben az ily erdőre, valamint a tagok használati illetősé
geire az erdőbirtokosság fennállása alatt megfelelően ugyanaz áll, ami 
a 297. §. alá eső közös erdőre és az abban való tulajdonostársi ille
tőségekre.

195. §.

Az erdőbirtokosság által szerzett minden ingatlan az erdőbirto- 
kosságnak a 194. §-ban meghatározott korlátozások alá eső tulajdo
nává lesz. Ez a szabály áll akkor is, ha az erdőbirtokosság erdeje a 
188. §. alá esik.

196. §.

Az erdőbirtokosság megalakulásának alapjául szolgáló közös 
erdővel együtt az erdőbirtokosság kötelékébe kell vonni a tulajdonos
társaknak miniden egyéb közös, habár külön telekjegyzőkönyvben, 
vagy telekkönyvi betétben fölvett ingatlanát, úgyszintén minden jövő
ben szerzendő ingatlanait is. Az ilyen ingatlanokra megfelelően 
ugyanaz áll, ami a közös erdőre.

Ha a tulajdonostársaknak oly közös ingó vagyona van, amely a 
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közös erdőnek vagy az előbbi bekezdésben említett ingatlanoknak 
tartozéka vagy azok közös használatával kapcsolatos célokra szolgál, 
ez az ingóvagyon, minit a közös ingatlanok tartozéka, az erdőbirto
kosság rendelkezése alá esik.

197. §.

Az erdőbirtokosság kölcsönt csak a földmívelésügyi miniszter 
jóváhagyásával és csak az erdő jókarbahelyezésével, beerdősítésével, 
ápolásával, vagy elemi csapásoktól és azok következményeitől való 
megvédésével járó nagyobb rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá 
az erdő okszerű kihasználása érdekében elkerülhetetlenül szükséges 
beruházásokra, az erdő határainak kikerekítésére szolgáló ingatlanok 
megszerzésére és ha a meglevő erdő nem elégséges, megfelelő kiegé
szítő erdő megszerzésére vehet fel.

A kölcsönfelvételt kimondó közgyűlési határozathoz az erdőbir
tokosság összes tagjai arányrészeik szerint megillető szavazatoknak 
több, mit fele szükséges.

A földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokossági kölcsön felvé
telére vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyásával egyidejűleg 
meghatározza a kölcsön kiszolgáltatásának módozatait és azokat a 
biztosítékokat, amelyek arra szolgálnak, hogy a felvett kölcsön a ki
tűzött célon kívül másí célra fordítható ne legyen.

Ha a földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokosság határozatát 
jóváhagyta, harmadik jóhiszemű személy ellenében nem lehet érvé
nyesíteni azt, hogy az erdőbirtokosság rendelkezése az ebben a ^za 
kaszban megszabott feltételeknek nem felel meg..

Az erdőbirtokosság jelzálogot (194. §.) bekebeleztetni csak az 
elöő bekezdésben meghatározott célokra felvett törlesztéses kölcsön
nek, vagy a megszerzett ingatlan (195. §.) vételárának biztosítására 
engedhet.

,198. §.

Az erdőbirtokosság tagja mindenki, akinek a társulati kötelé
kébe tartozó erdőben tulajdoni vagy használati illetősége van. Más 
a társulatnak tagja nem lehet.

A3 erdőbirtokosság tagja a közös erdőbeli arányrészét (tulaj
doni vagy használati illetőségét) átruházhatja. Az arányrész átru
házásával vagy átszállásával az erdőbirtokossági tagság isi áthárul, 
vagy átszáll a szerző félre.

Az arányrésznek élők közötti jogügylettel való átruházása esetei
ben maga az? erdőbirtokosság, vagy az a község, ahol az erdőbirtokos
ság székhelye van, vagy az állam ebben a sorrendben elővásárlási jog
gal élhet.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



89

Az elővásárlási jognak törvénynél fogva az a hatálya, mint a 
telekkönyvben bejegyzett szerződéses elővásárlási jognak.

199. §.

Az átruházást az elővásárlási jog gyakorlása végett az ercőbirto- 
kosságnál be kell jelenteni. Ez a bejelentés az elővásárlásra jogosul
tak mindegyikével szemben hatályos.

A bejelentést az erdőbirtokosság köteles az állam és a község 
nyilatkozatának kieszközlése végett a m. kir. erdőhivatallal és a köz
ségi elöljárósággal késedelem nélkül közölni.

Az élőlvásárlási jogot az állam és a község csak az előbbi bekez
désben említett közléstől számított 45 napon belül, az erdőbirtokos
ság pedig 60 napon beliül jogosult gyakorolni.

Ha a megállapított határidő alatt az elővásárlási joggal sem az 
állam, sem a község, sem az erdőbirtokosság nem él, a tag az átru
házás tekintetében szabadon rendelkezhet.

200. §.

A tag használati illetőségére vezetett végrehajtás tekintetében 
a végrehajtási eljárásnak a nem telekkönyvezett ingatlanokra vonat
kozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Ha valamely tagnak arányrészére (tulajdoni vagy használati 
illetőségére) végrehajtást vezetnek, a telekkönyvi hatóság az árve
rési hirdetményt az erdőb irt okossággal, az erdőhivatallal és annak 
a községnek az elöljáróságával közölni köteles, ahol az erdőbirtokos
ság székhelye van.

Ha az arányrész a végrehajtást szenvedőnek más ingatlanával 
együttesen bocsáttatnék árverés alá, az erdőbirtokosság, az állam, a 
község., az árverési hirdetmény kézhezvételétől számított 8 nap alatt 
a telekkönyvi hatóságnál kérheti, hogy az arányrészt (illetőséget) 
külön bocsássák árverés alá. E kérelem felől a telekkönyvi hatóság 
az árverési feltételek módosítása végett az érdekeltek által netalán 
beadott .előterjesztésekkel együtt az e részben irányadó eljárási sza
bályok értelmében határoz. (1881 :LX. t.-c. 165. §-a.)

Az állam, az erdőbirtokosság és a község az arányrész megvéte
lére az árverésen bánatpénz letétele nélkül tehet ajánlatot. Ha utó
ajánlatot tesz, sem bánatpénzt letenni, sem az újabb árverés költsé
geit előlegezni nem tartozik. Egyebekben az erdőbirtokosságra és a 
községre a végrehajtási eljárásnak a bánatpénz letétele ától felmen
tett árverelőre vonatkozó rendelkezései irányadók.
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201. §.

A közgyűlés az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlánolk 
egyes részeit az erdőbirtokosság kötelékéből csak akkor bocsáthatja 
ki, vagy az erdőbirtokosság teljes feloszlása iránt csak akkor intéz
kedhetik, ha a 197. §. értelmében felvett kölcsönből eredő tartozás 
nem áll fenn, vagy ha az érdekelt hitelezők a kibocsátáshoz vagy 
a feloszláshoz hozzájárulnak és ha a földmívelésügyi miniszter a 
közgyűlésnek a kibocsátást vagy a feloszlást kimondó határozatát 
jóváhagyta.

Az ingatlan kibocsátást vagy az erdőbirtokosság feloszlását ki
mondó közgyűlési határozathoz a névjegyzékben nyilvántartott Ösz- 
szes tagok .szavazatainak kétharmadánál több szavazat szükséges.

A földmívelésügyi miniszter a közgyűlésnek az ingatlankibocsá
tást kimondó határozatát csak akkor hagyhatja jóvá, ha az erdőbir
tokosság a kibocsátandó ingatlant -a törvények értelmiében szükséges 
miniszteri engedéllyel, vagy jóváhagyással (189—191. §-ok), avagy 
bírósági eljárás következtében elidegeníti, vagy nem kevesebb értékű 
más területtel elcseréli, vagy tagjai között felosztja.

Ezek a feltételek az erdőbirtokosság feloszlását kimondó köz
gyűlési határozat jóváhagyására is irányadók, de ezeknek a feltéte
leknek a fennforgása esetén is csak akkor «szabad a feloszlási hatá
rozatot jóváhagyni, ha egyrészt az erdőbirtokosság a kötelékébe tar
tozó összes ingatlanokat elidegeníti vagy felosztja, s ha másrészt a 
földmívelésügyi miniszter az elidegenítés vagy felosztás megengedé
sével kapcsolatosan az erdőbirtok osságot új erdő vagy más ingat
lan szerzésére nem kötelezte.

Az élőbbéni 3. és 4. bekezdésben foglalt rendelkezések e törvény
nek 189—191. §-ait nem érintik.

Az erdőbirtokosság feloszlását az előbbi bekezdés esetein kívül 
is meg kell engedni abban az esetben, ha a tagokat megillető összes 
arányrészek egyetlen személy tulajdonába mennek át.

Az erdőbirtokossággá alakulás telekkönyvi feljegyzését az in
gatlan egy részének kibocsátása esetében a kibocsátott részre nézve, 
az erdőbirtokosság teljes feloszlása esetében'az egész ingatlanra 
nézve törölni kell; a 193. és 194. §. korlátozásai alá eső ingatlanra 
nézve pedig a tulajdonjogot a használati illetőségek arányában a ta
gok javára kell bekebelezni.

202. §.

Az erdőbirtokosság feloszlása esetében felszámolást kell tartani.
Az erdőbirtokosságot a felszámolás befejezéséig, ha a felszámo

lás célja kívánja, fennállónak kell tekinteni.
A felszámolást az erdőbirtokosság képviseletére hivatott szer

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



91

vek végzik, a földmívelésügyi miniszter azonban külön felszámoló
kat rendelhet ki.

Az erdőbirtokos sági ingóvagyont elsősorban ez erdőbirtokos sági 
adósságok kiegyenítésére kell fordítani és a felesleget az arány
részek arányában azok közt kell felosztani, akik a felosztáskor az 
erdőbirtokosság tagjai voltak.

Az erdőbirtokosság feloszlásával a 188. §. alá eső ingatlan te
kintetében a törvény e címéből folyó korlátozások megszűnnek, a 
193. és a 194. §. korlátozásai alá eső ingatlan pedig a használati 
illetőségek arányában a tagok osztatlan közös tulajdonává lesz.

Egyebekben a felszámolásnál követendő eljárást a földmívelés
ügyi miniszter az igazságügyi miniszterrel egyetértve rendelettel 
szabályozza.

203. §.

Az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok természetben 
való használásának a joga és a felosztásra kerülő tiszta jövedelem 
a tagok névjegyzékében megállaptott arányrészek arányában a ta
gokat illetik.

A tag a természetben gyakorolható használatokhoz való jogát 
másnak átengedheti, de az átengedést az alapszabályok korlátoz
hatják; nevezetesen elrendelhetik, hogy az erdőbirtokosság tagjai
nak vagy a helybeli lakosoknak a használat megszerzésére egyenlő 
feltételek mellett mások felett elsőbbségük legyen s ennek a rendel
kezésnek biztosítására kimondhatják azt is, hogy a használat át
engedése csak az erdőbirtokosság közvetítésével történhetik.

204. §.

Azt, hogy a tagok a közös erdőben milyen használatokat, milyen 
mértékben gyakorolhatnak természetben, továbbá, hogy milyen hasz
nálatokat és erdei termékeket kell pénzért értékesíteni, a törvények, 
rendeletek, az alapszabályok és az üzemtérv korlátái között a köz
gyűlés állapítja meg.

205. §.

A közgyűlés határozata szerint eladás útján értékesítendő fa- 
és más erdei termékek mennyiségét és becsértékét, továbbá a bérbe
adás útján értékesítendő használatok bérösszegének becsértékét, 
— ha a közös erdő áll'amerdészeti kezelésben van, —: a m. kir. 
erdőhivatal becslése alapján, — más esetekben pedig az erdő keze
lésével megbízott erdőmérnök becslése alapján az eladás vagy a 
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bérbeadás előtt pontosan meg kell állapítani s ugyanakkor meg kell 
határozni az értékesítés egyéb feltételeit is.

206. §.

Az alapszabályok elrendelhetik, hogy a helybeli lakosság fo
gyasztására szánt termékeket kis részietekben árszabály szerint 
kell értékesíteni.

Az árszabályt a m. kir. erdőhivatalnak, — ha a közös erdő nincs 
államerdészeti kezelésben, — a kezeléssel megbízott erdőmérnök
nek javaslata alapján évről-évre az erdőbirtokosság közgyűlése ál
lapítja meg.

207. §.

A bérbeadás útján értékesítendő használatokat, továbbá az el
adásra szánt fa- vagy más erdei termékeknek azt a részét, amelye
ket árszabály szerint nem lehet értékesíteni, — nyilvános árveré
sen kell bérbeadni, illetve eladni.

Kivételnek csak akkor van helye, ha a közgyűlésen valamely 
más értékesítési mód alkalmazását a névjegyzékben nyilvántartott 
összes tagoknak fejenként számított háromnegyed részénél többen 
határozták el.

Ha az árverési becsérték 1000 pengővel magasabb, a nyil
vános árverést csak az erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával sza
bad mellőzni. Az erdőrendészeti hatóság a jóváhagyást feltételek
hez kötheti.

208. §.

Az árverési és a szerződési feltételeknek és ezek kihirdetése mód
jának megállapításában a kihirdetés végrehajtásának ellenőrzésé
ben és az árverésen az elsőfokú erdőrendészeti hatóság kiküldöttje is 
közreműködhetik, ha pedig a névjegyzékben nyilvántartott összes 
tagoknak, fejenként számítva, — legalább egynegyed része kívánja, — 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság evégből köteles kiküldöttet 
kirendelni.

Az árverési hirdetményben és a feltételekben az utóajánlatok 
elfogadását ki kell zárni és az ajánlatok elfogadása vagy visszauta
sítása tekintetében az erdőbirtokosság részére szabad kezet kell 
fenntartani.

Az árverés napját és feltételeit legalább 15 nappal előre ki kell 
hirdetni.

Az elnök köteles az árverési hirdetmény és a feltételek egy-egy 
példányát a kihirdetéskor, ha az erdő államerdészeti kezelésben van, 
a m. kir. erdőhivatalnak is megküldeni.
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209. §.

Ha a becsértéket az első árverésen senki sem ajánlja meg, — 
második árverést kell tartani., s a becsértéknél kisebb ajánlatot csak 
akkor szabad elfogadni, ha a becsértéket a második árverésen sem 
lehetett elérni. Ha a becsérték az 1000 pengőt meghaladta, — a 
becsért éknél kisebb ajánlatot a közgyűlés a második árverés után 
is csak az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával fogadhat el.

210.

Ha a becsérték a 2000 pengőt meghaladja, az árverési iratokat 
az árverés eredményének felülvizsgálása végett minden esetben be 
kell terjeszteni az elsőfokú erdészeti hatósághoz.

Ha a becsérték a 2000 pengőt meg nem haladja, az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság az árverést megelőzően, vagy az árverés után 
8 napón belül elrendelheti, hogy az erdőbirtokosság elnöke az árverés 
befejezése után az árverési iratokat az árverés eredményének hiva
talból való felülvizsgálása végett hozzá panasz esetén kívül is be
terjessze.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az árverési iratok beérkezé
sétől számított 8 nap alatt határoz, nevezetesen: az árverési eljárás 
szabálytalansága esetén az árverés eredményét megsemmisíti, szük
ség esetén az árverési feltételeket megfelelően módosítja és új árve
rés megtartását, vagy pedig az értékesítés elhalasztását rendeli el.

Ha az árverés szabályszerűen folytattatok ugyan le, de az elfoga
dott ajánlat előnyösségéhez az erdőbirtokosság anyagi érdekei szem
pontjából alapos kétség fér, — az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
az erdőbirtokosságot új határozat hozatalára utasíthatja, vagy pedig 
az előző bekezdés értelmében járhat el.

211. §.

A földmívelésügyi miniszter üzemtervtől eltérő rendkívüli hasz
nálatok engedélyezése esetében a nyilvános árverés útján való érté
kesítést még a 207. §. 2. és 3. bekezdésében meghatározott esetekben 
is kikötheti és a becsértéknél kisebb ajánlat elfogadását a 209. §. ese
teire is megtilthatja.

212. §.

Az erdőbirtokosság azoktól a tagoktól, akik a kötelékébe tartozó 
ingatlanokat és az erdőbirtokosság egyéb vagyonát használják, az 
erdőbirtokossági kiadások fedezésébe szükség esetén használati díja
kat szedhet.
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Az alapszabályok megállapíthatják, hogy a tag az igénybe venni 
kívánt használatokat mindaddig nem gyakorolhatja, míg a reá kive
tett használati díjat meg nem fizette.

213. §.

A kiadásokat — ideértve az erdőbirtofkosság által fölvett köl
csön, valamint egyéb erdőbirtokossági tartozás után fizetendő jára
dékokat, tőketörlesztési összegeket, kamatokat és járulékaikat is, — 
elsősorban a használati díjakból, valamint az erdőbirtokosság kötelé
kébe tartozó ingatlanoknak és az erdőbirtokossági vagyonnak egyéb 
rendes évi jövedelmeiből kell fedezni.

Ha a kiadások ezekből a jövedelmekből nem fedezhetők, a hiányzó 
összeg fedezése végett a tagokra arányrészeik arányában tagsági 
járulékot kell kivetni.

A megállapított időre be nem fizetett járulékok után az esedékes
ség napjától a fizetés napjáig 5 százalék késedelmi kamat jár.

A tag arányrésze után kivetett és tagsága idején esedékessé vált 
járulékokért és ezek késedelmi kamataiért az erdőbirtokossággal 
szemben személyesen felelős, sőt azokért tagságának megszűnése után 
is felelős marad.

214. §.

Az erdőbirtokosság az évenként kivetett járulékokról és azok 
esedékességéről’ a tagokat alkalmas módon értesíteni köteles.

Ha valamelyik tag a kivetést jogossága vagy összege tekinteté
ben, vagy a kivetési jog elévülésének bekövetkezése miatt sérelmes
nek tartja, — az ellen, a határozat közlését követő naptól számított 
15 nap alatt a választmánynál, vagy ha a választmány nincs, az 
elnöknél és ezek határozata ellen az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
nál panasszal, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság határozata ellen 
pedig a földmívelésügyi miniszterhez fellebbezéssel élhet.

215. §.

Az erdőbirtokosság által' kivetett járulékok — ideértve a hasz
nálati díjakat és a járulékok után fizetendő késedelmi kamatokat is, 
— a tagok arányrészeinek (tulajdoni vagy használati illetőségeinek) 
olyan dologi terhei, melyek az egyenes adók természetével bírnak 
és az arányrészre vezetendő végrehajtási árverés1 esetében^ — ha a 
jogerős árverés napjától visszafelé számított 3 éven belül váltak 
esedékessé, — korábbi és az e törvény rendelkezése folytán elsőbb
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séggel nem bíró minden más követelésnek, még a telekkönyvben be- 
kebelezetteknek is, megelőzés ével elégítendők ki az árverési vétel
árból.

Az erdőbirtokossági járulékoknak és késedelmi kamatainak 
hátralékát a közadók módjára kell behajtani.

Ha az egyes tulajdoni illetőség valamely telekkönyvi jószág
testnek alkotórésze és a telekkönyvi jószágtesttel együttesen kerül 
árverés alá: az együttes árverési vételárat a közös ingatlanban való 
tulajdonjogi illetőség és a telekkönyvi jószágtest többi alkotó része 
között értékük arányában kell megosztani és a tulajdoni illetőségre 
eső járulékot a vételárnak csupán a tulajdoni illetőségre eső részéből 
kell kielégítem. Az illetőség és az egész jószágtest értékét ebből a 
szempontból úgy kell meghatározni, mint az ingatlanok kikiáltási 
árát végrehajtási árverés esetében.

Az erdőbirtokosság által kiállított hátraléki kimutatás, vagy e 
kimutatásnak a község elöljárósága által hitelesített másolata vagy 
kivonata a bírósági eljárásban végrehajtható közokirat.

216. §.

Az erdőbirtokosság a közös munkával teljesíthető gazdasági 
tennivalóknak természetben lerovását is elrendelheti.

A természetben lerovandó közös munkát a tagok arányrészeik 
arányában teljesítik. A közös munkát azonban a közgyűlés által meg
állapított pénzértékben meg lehet váltani. Attól, aki a közös munkát 
nem teljesíti, a pénzértéket kell a járulékok módjára behajtani és az 
egyebekben is a tagsági járulékokkal egy tekintet alá esik.

217. §.

Az alapszabályok elrendelhetik, hogy az évi rendes bevételekből 
a kiadások fedezése után fennmaradó felesleget vagy annak egy 
bizonyos hányadát élőre nem látott közös kiadások, vagy az erdő
birtokosság más rendkívüli szükségleteinek fedezhetése végett tar
taléktőke, vagy pedig olyan erdőgazdasági alap képzésére kell for
dítani, amelynek évi kamataiból a közös erdő kezelésével és az ügy
vitellel kapcsolatos évi kiadásokat és közterheket állandóan fedezni 
lehessen.

Ha az erdőbirtokosság törlesztése» kölcsönt vett fel, vagy rész
letekben törleszthető más tartozást vállalt, — ha ez a törvény mást 
nem rendel, — legalább az egyévi törlesztési összegnek megfelélő 
tartaléktőkét kell képezni és fenntartani mindaddig, amíg a tartozás 
teljesen törlesztve nincsen.

Egyébként az erdőbirtokosság évi rendes bevételeinek feleslegét 
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a közgyűlés szabályszerűen hozott és jogerős határozata alapján a 
tagok között arányrészeik arányában fel kell osztani.

Üzemtervtől eltérő rendkívüli használatok engedélyezését a föld
mívelésügyi .miniszter feltételekhez kötheti és egyéb közérdekű, vagy 
az erdőbirtokosság érdekében álló kikötések melllett elrendelheti, 
hogy az erdőbirtokosság a rendkívüli jövedelmet, vagy annak egy 
részét az 1. bekezdésben megjelölt célra fordítsa; vagy pedig annyi 
évre felosztva használja fel a 3. bekezdésben meghatározott célra, 
ahány évi' rendes használatnak az üzemtervtől' eltérő használat meg
felel, — vagy pedig, hogy a rendkívüli jövedelmet, vagy annak meg
fellelő részét gazdasági beruházásokra, ingatlan szerzésére, vagy tar
tozások törlesztésére fordítsa.

Az 1. bekezdésben említett erdőgazdasági alapok rendéltetélsének, 
gyümölcsöző elhelyezésének és jövedelmei felhasználásának szabá
lyait az alapszabályokban kell megállapítani.

Az erdőgazdasági alapok tőkéi és kamatai addig, míg az alap
szabályokban kitűzött célokra szükségesek, sem bírói, sem közigaz
gatási úton le nem foglalhatók.

Az előbbeni két bekezdésben foglalt rendelkezések azokra az 
erdőgazdasági alapokra is megfelelően állanak, amelyeket a közös 
erdők tulajdonosai e törvény életbelépése előtt létesítettek.

III. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok szervezete.

218. §.

Az erdőbirtokosságot peres és nem peres ügyekben hatóságokkal 
és harmadik személyekkel szemben az e törvényben és az alapszabá
lyokban meghatározott korlátok között az elnök képviseli. Ö képviseli 
az említett korlátok között a tagokat is azokban a peres és nem peres 
ügyekben, amelyek az összes tagokat, mint ilyeneket közösen érdeklik.

219. §.

A közgyűlés határozatait az elnök és az alapszabályokban fel
sorolt végrehajtó közegek (erdőgazda, pénztáros, jegyző, stb.) hajt
ják végre.

A hatósági határozatok végrehajtása érdekében azokat az in
tézkedéseket, amelyek az alapszabályok szerint nem a közgyűlés ha
táskörébe tartoznak, — a birtokosság elnöke teszi meg.

Az elnök hatáskörébe tartozik ezeken felül minden tennivaló, 
melyet törvény, rendelet, vagy az alapszabályok reá bíznak.
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220. §.

Ha az erdőbirtokosság az alapszabályokban választmány szerve
zéséről is gondoskodik, a választmány a birtokosság elnökéből, az 
alapszabály okiban felsorolt végrehajtóiközegekből (erdőgazda, pénztá
ros, jegyző*, iSitb.) ést a közgyűlés által választott, legalább két erdő
birtokossági tagból áll.

A választmány hatáskörébe tartozik az erdőbirtokosságnak min
den ügye, melyet törvény, rendelet vagy az alapszabályok kifejezet
ten hozzá utalnak és* minden -más ügy is, melyet törvény, rendelet és 
az alapszabályok az erdőbirtokosság valamelyik más szervének hatás
körébe nem utalnak.

Ha az erdőbirtokosság választmányt nem szervez, azokat a tenni
valókat, amelyeket törvény, rendelet, vagy az alapszabályok az erdő
birtokosság valamely más szervének hatáskörébe kifejezetten nem 
utalnak, az elnöknek kell elvégezni.

221. §.

Az elnök, a végrehajtó közegek és a választmányi tagok az erdő- 
birtokossággal szemben azokhoz a korlátozásokhoz is alkalmazkodni 
kötelesek, amelyekhez képviseleti vagy rendelkezési jogukat közgyűlési 
határozatok kötik.

222. §.

Az elnököt, a választmány tagjait és az alapszabályokban felsorolt 
végrehajtó közegeket a közgyűlés, amennyiben az alapszabályok mást 
nem rendelnek, — a tagok sorából választja. A választás eredményét 
8 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be kell jelenteni s 
egyszersmind a m. kir. erdőhivatallal is közölni kell.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jogosítva van megsemmisíteni 
azt a választást, amely nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség 
miatt jogerősen elítélt vagy egyéb okból alkalmatlan egyénre esett.

Ha az erdőbirtokosság tagjai az elnököt, a választmány tagjait 
és az alapszabályokban felsorolt végrehajtó közegeket megválasztani 
elmulasztják, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság őket a választás foga
natosítása végett közgyűlésre hívja össze; ha pedig a választás ekkor 
sem sikerül, sőt sürgős esetekben a választás megkísérlése előtt is, 
ideiglenes elnökül és más közegekül a törvényben és az alapszabályok
ban megállapított hatáskörrel arra alkalmas erdőbirtokossági tagokat, 
vagy szükség esetében az erdőbirtokosság körén kívül álló alkalmas 
egyéneket rendel ki.

Az előbbi bekezdés értelmében kirendeltek ideiglenes megbíza
tása akkor szűnik meg, amikor az elsőfokú erdőrendészeti hatóság által 
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az erdőbirtokosság gyűlési határozaton alapuló kérelmére elrendelt 
választógyülésen az erdőbirtokosság tagjai az elnököt és más közege
ket megválasztják és a választást az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
tudomásul veszi.

223. §.

A tagokat a törvényben és az alapszabályokban meghatározott 
jogok illetik.

A tagok az erdőbirtokosiság) ügyeiben közgyűlésen határoznak. 
A közgyűlésen, ha az erdő államerdészeti 'kezelésben van, a m. kir. 
erdőhivatal tagjai is résztvehetnek, a szólás jogával élhetnek, de sza
vazati joguk nincs.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden ügy, amelyet a törvény, 
rendelet vagy az alapszabályok oda utalnak.

A közgyűlés hatáskörének egy részét az alapszabályok az elnökre, 
a választmányra és a végrehajtó közegekre is átruházhatják a követ
kező ügyeket kivéve:

1. a névjegyzék kiigazítása és a névjegyzék vezetésének ellen
őrzése;

2. az alapszabályok módosítása s új alapszabályok megállapítása;
3. az elnöknek, a választmányi tagoknak és a végrehajtó köze

geknek megválasztása, felmentése és elmozdítása;
4. a 3. pont alá_nem eső erdőbirtokossági alkalmazottak megvá

lasztása, felmentése és elmozdítása;
5. az erdőbirtokosság szerveinek és alkalmazottainak intézkedései 

ellen emelt panaszok elintézése;
6. ingatlanszerzés;
7. az erdőbirtokosságot az arányrészek átruházása esetében meg

illető elővásárlási jog gyakorlása (198., 199. §-ok), kivéve azt az esetet, 
ha az alapszabályok választmány szervezését is elrendelik, amely eset
ben ez a feladat a választmányt illeti;

8. ingatlanelidegenítés (187. §.);
9. az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok tekinteté

ben a 190., a 191., a 193. és a 194. §. 1. bekezdése szerint megengedett 
ügyletek;

10. az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztása, elidege
nítése, megterhelése és rendeltetésétől eltérő célra fordítása;

11. az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok egy részének 
az erdőbirtokosság kötelékéből való kibocsátása, vagy az erdőbirto- 
kosságnak mint társulatnak teljes feloszlása és az ezek Következtében 
szükséges intézkedések;

12. a 197. §. szerint megengedett kölcsönfelvétel;
13. olyan szerződéses kötelezettségek vállalása, melyekkel az erdő- 

birtokosság 500 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztetnék;
14. per indítása és perbeli egyesség kötése (186. §. );
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15. az erdőbirtokossági ingatlanokon szükséges beruházások, ha 
a költségek 500 pengőt meghaladnak;

16. a költségvetés megállapítása, a számadások megvizsgálása, a 
felmentvény megadása; hiányok esetén a szükséges intézkedések 
megtétele;

17. az erdőbirtokosság évi rendes bevételeiből eredő tiszta jöve
delem .megálílapítása és határozat a tisztái jövedelem felhaszná
lása felől;

18. az üzemtervtől eltérő rendkívüli használatokból eredő rend
kívüli jövedelem megállapítása és intézkedés annak az engedélyező 
rendelet értelmében valló f elhasználásáról;

19. intézkedés a közös erdő termékeinek és haszonvételeinek ter
mészetben való gyakorlása vagy értékesítése tekintetében, továbbá a 
vételi és a bérleti szerződések megkötése, ha a becsérték 500 pengőt, 
vagy a bérleti idő 3 évet meghalad;

20. az erdei termékek árszabályzatának megállapítása (206. §.);
21. erdei termékek vagy használatok (értékesítésénél a nyilvá

nos árverés mellőzésének kérdéséiben határozás '(207. §.);
22. a használati díjak szedésének elrendelése és a díjak meg

állapítása; a tagsági járulékok kivetése és a természetben lero
vandó közös munka elrendelése )(212, 213. §.);

23. intézkedés az (erdőgazdasági üzemterv megállapításával és 
módosításával kapcsolatos ügyekben, továbbá az üzemtervtől; eltérő 
gazdasági intézkedések és használatok megengedésének kiesz
közlése.

224. §.

Közgyűlést minden évben legalább egyszer kell tartani., 
Az alapszabályok több közgyűlés tartását ás elrendelhetik.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

másolatát, ha a közös erdő államerdészeti kezelésben van, — am. 
kir. erdőhivatalnak, különben pedig az elsőfokú erdőrendészeti ha
tóságnak be kell küldeni.

225. §.

A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetében pedig az hívja 
össze, aki az elnök helyettesítésére az alapszabályok {szerint hi
vatva van. —

A közgyűlést az alapszabályokban meghatározott eseteken kí
vül mindenkor össze kell hívni, ha az erdőbirtokosság érdekében 
szükséges, vagy ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, vagy a (föld
mívelésügyi miniszter elrendeli.

A tagoknak fejenként számított egytized része az ok; és a cél 
megjelölésével bármikor kívánhatja a közgyűlés összehívását.
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Ha az összehívás az elsőfokú erdőrendészeti hatóság vagy a 
földmívelésügyi miniszter által meghatározott időben, — az /előbbi 
bekezdés esetében pedig legkésőbb 8 nap alatt meg nem történik, a 
közgyűlést kérelemre, vagy hivatalból az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság hívja össze.

226. §.

A közgyűlés idejét esi helyét a tárgyalás alá kerülő ügyek meg
jelölésével legalább (15 nappal előre, a tárgysorozatot tartalmazó 
közgyűlési meghívó kifüggesztésével és* ezenfelül a helyben szoká
sos más módon is közhírré kell tenni. Ez a határidő az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság engedélyével halaszthatatlanul sürgős ese
tekben megrövidíthető, de 3 napnál rövidebb nem lehet. Az alap
szabályok megállapíthatják, hogy a közhírré tétel Imás módon is 
történjék.

A közgyűlési meghívót »a kihirdetéssel egyidősben az «elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak, s ha a közös erdő államerdészeti keze
lésben van, — a m. kir. erdőhivatalnak is meg kell küldeni.

Érvényes határozatot a közgyűlés csak a 'tárgysorozatban meg
jelölt ügyekben, az elnöknek a közgyűlés összehívása után érkezett 
hatósági intézkedések végrehajtására vonatkozó előterjesztései 
felől, továbbá az újabb közgyűlés összehívása végett előterjesztett 
indítványok felől hozhat.

227. §.

A közgyűlést az elnök vezeti.
Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság és a földmívelésügyi mi

niszter Ja közgyűlésre kiküldöttet küldhet ki; ilyenkor az elnöklés 
joga ezeket, még pedig elsősorban a földmívelésügyi minszter ki
küldöttjét illeti.

A közgyűlés határozatait a közgyűlésen elnöklő mondja ki. A 
határozatok kihirdetéséről az erdőbirtokosság elnöke gondoskodik.

228. §.

A közgyűlésen a tagok szavazati jogaikat személyesen vagy 
igazolt meghatalmazottjuk által gyakorolják.

A .szavazatokat arányrészek szerint kell .számítani, kivéve ia 169. 
§. utolsó bekezdésében említett esetben, továbbá azokat az eseteket, 
amikor olyan ügyekben kell határozni, amelyekre nézve ez a törvény 
vagy az alapszabályok a fejenkénti szavazást írják elő.

A közgyűlésen a határozatképes számban megjelenteknek álta
lános többsége határoz, — kivéve a következő bekezdésben felsorolt 
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ügyeket iS azokat az ügyeket, (amelyekben a határozathoz. a törvény 
vagy az alapszabályok nagyobb többséget kívánnak meg.

Az olyan közgyűlési határozatokhoz, amelyek ingatlan-szerzésre 
(223. §. 6. pont), az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztá
sára, elidegenítésére, megterhelésére, vagy rendeltetésétől eltérő 
célra való fordítására 1(223. §. 10. pont) vonatkoznak, a névjegyzék
ben nyilvántartott összes tagok szavazatainak felénél több szavazat 
szükséges.

A közgyűlési határozatok érvényességéhez:
1. az elsőfokú ierdőrendészeti hatóság jóváhagyása szükséges a 

223. §.14., és 16. pontjaiban említett ügyeknél, továbbá abban azeset
ben, ha a beruházási szükségleti, [vagy az. .eladási (és bérbeadási becs
érték vagy a szerződési kötelezettség a 2000 P-t meghaladja, valamint 
a 223. §. 13., 15., 17. és 21. pontjaiban említett ügyeknél is;

2. a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges a 223. §
2., 6., 3—12. és 121. (pontjaiban említett ügyeknél.

A jóváhagyást igénylő határozatokat a jóváhagyás bekövetkezé
séig végrehajtani nem szabad.

Ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az évi költségvetést 
megállapító közgyűlési határozat jóváhagyása felől a határozat fel
terjesztésétől .számított .60 nap alatt nem határoz, — a jóváhagyást 
megadottnak tekinteni.

Azok, akik a jóváhagyást igénylő határozatokat a szükséges 
jóváhagyás nélkül végrehajtják, — azért magánjogi felelősséggel 
tartoznak még (abban az esetben is, ha a határozat végrehajtása 
miatt az erdőrendészeti hatóság őket erdőrendészeti áthágás címén 
felelősségre vonta.

229. §.

Ha az erdőbirtokosság tagjai a tárgyalásra kitűzött ügyekben 
határozatokat indokolatlanul nem hoznak, vagy ha a jogerős határo
zatok végrehajtása érdekében a közgyűlés hatáskörébe tartozó intéz
kedéseket nem teszik meg, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az 
erdőbirtokosságot erdőrendészeti áthágás miatt felelősségre vonhatja 
és szükség esetében a közgyűlés és a végrehajtó szervek hatáskörét 
arra alkalmas erdőbirtokossági tagokra, vagy az erdőbirtokosság kö
rén kívül álló alkalmas egyénekre ruházhatja át, kivéve a 223. §. 2.,
3., 6—12. és 21. pontjaiban megjelölt ügyeket, amelyekben ugyanis 
mindenkor csak az erdőbirtokossági közgyűlés jogosult határozni.

Az így megbízott egyének részére az erdőbirtokossági ügyek 
ellátásáért az erdőrendészeti hatóság az erdőbirtokosság terhére 
díjazást is megállapíthat.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az átruházott hatáskört a 
közgyűlésre, illetve az erdőbirtokossági végrehajtó szervekre újból 
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visszaállíthatja, ha azt legalább annyi tag kéri írásban, ahánynak 
összes szavazata az összes tagok szavazatainak a felét meghaladja.

230. §.

A kögyűlés határozatai ellen a határozat kihirdetését követő 
naptól számított 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
hoz panasznak van helye.

Panasszal élhet minden érdekelt fél, az erdőbirtokosság elnöke, 
továbbá az, aki a közgyűlést mint elnök vezette, úgyszintén a törvény
hatóság tisztiügyésze és ha az erdő 'államerdészeti kezelésben van, 
a m. kir. erdőhivatal. ‘

A panaszt már a közgyűlésen be lehet jelenteni; az ekként be
jelentett panaszt a közgyűlés jegyzőkönyvében fel kell jegyezni; 
különben a panaszt az erdőbirtokosság elnökénél kell írásban, vagy 
szóval bejelenteni. A szóbeli panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A panasz a határozat végrehajtását felfüggeszti, de az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság a ^panasszal megtámadott határozat végre
hajtását, ha az felsőbb hatóság jóváhagyására nem szorul, előzetes 
intézkedéssel megengedheti. A 228. §. utolsó bekezdését a panasz- 
szal megtámadott határozat végrehajtására megfelelően alkal
mazni kell.

231. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak a 230. §-ban említett 
panasz felett hozott határozata ellen, ha a törvény ki nem zárja, — 
a közlést követő naptól számított 15 nap alatt a földmívelésügyi mi
niszterhez fellebbezéssel lehet élni.

Az előbi szakasz 2—4. bekezdéseit az ilyen fellebbezésre is 
megfelelően alkalmazni kell.

232. §.

Az erdőbirtokosságnak minden törvényellenes rendelkezése, 
határozata vagy intézkedése miatt, mely az erdőbirtokosság kötelé
kébe tartozó ingatlan tekintetében a tagok arányrészét (tulajdoni 
vagy használati illetőséget) vagy azon alapuló tagsági jogát sérti, 
— ha a sérelem az e törvényben megengedett jogorvoslat útján el
hárítható nem volt, az érdekelt igényét a rendes magánjogi elévü
lési idő alatt bírói úton érvényesítheti az erdőbirtokosság ellen.

Bírói úton érvényesítheti különösen, hogy a tagok névjegyzé
kébe a jogosultat fel nem vették, vagy abba nem jogosultat vettek 
fel, hogy valamelyik tagnak arányrészét vagy azon alapuló szava
zati jogát nem helyesen állapították meg, vagy hogy az erdő'birto- 
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kosság kötelékébe jogosulatlanul vontak vagy nem vontak be vala
mely ingatlant.

IV. Fejezet.

Az erdőbirtokosság működésének ellenőrzése.

233. §.

Az erdőbirtokosság az elsőfokú erdőrendészeti hatóság és a 
földmívelésügyi miniszter felügyelete alatt működik.

Működését ezenfelül a m. kir. erdőhivatal és köz igazgatási ható
ságok is ellenőrizni és a tapasztalt hiányokról az elsőfokú erdőrendé
szeti hatóságnak késedelem nélkül jelentést tenni kötelesék.

234. §.

A felügyelőhatóság az erdőbirtokosság ügyvitelét és vagyon
kezelését, a vagyon célszerű 'gazdasági hasznosítása és jövedelmez- 
tetése szempontjából is bármikor megvizsgáltathatja, — az erdőbir- 
tokosságot a vizsgálat eredményének közlésével a tapasztalt hiányok 
vagy szabálytalanságok megszüntetésére utasíthatja és a szükséges 
intézkedések tárgyalása és határozathozatal végett megfelelő ha
táridő kitűzésével a közgyűlés - összehívását is elrendelheti.

235. §.

Az erdőbirtokosság működésének megakadása, az erdőbirtokos
ság rossz gazdálkodása s az erdőbirtokosság ügyeinek az erdőbirto
kosság célját veszélyeztető módon való vitele vagy pénzügyi zavarok 
esetében a földmívelésügyi miniszterhez az erdőbirtokossági ügyek 
vitelére miniszteri biztost küldhet ki.

A miniszteri biztos működésének tartamára az elsőfokú erdő
rendészeti hatóságnak a 233. §-ban meghatározott felügyeleti joga, 
valamint a m. kir. erdőhivatalnak és a közigazgatási hatóságnak az 
idézett szakaszban meghatározott ellenőrző kötelessége függőben van.

A miniszteri biztos — a 207. §. 2. bekezdésében, továbbá a 223. §.
2., 3., 6—12. és 21. pontjaiban megjelölt ügyiek kivételével, amelyek
ben csak a közgyűlés jogosult határozni, — a közgyűlés, a választ
mány és az elnök jogait gyakorolja és tennivalóit végzi.

A biztos mellé a földmívelésügyi miniszter az érdiekeitek köré
ből véleménybizottságot állíthat.

A biztos működése legfeljebb 5 évig tarthat.
Ennek, vagy ha a megbízás rövidebb időre szól, a kitűzött idő
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nek elteltével, a miniszteri biztos az erdőbirtokosság közgyűlését 
az elnök és esetleg a választmány megválasztása végett összehívja és 
nekik az ügyek további vitelét átadja

Ha azonban a földmívelésügyi miniszter a körülmények folytán 
indokoltnak találja, vagy ha az érdekeltek maguk kérik, a miniszteri 
biztos működését esetről-esetre meghosszabbíthatja, de az erre vonat
kozó rendeletben az újabb határidőt minden esetben határozottan 
megjelöli.

236. §.

A felügyelőhatóság különösen ellenőrizni köteles az ingatlanok 
rendeltetésszerű használatát, az erdősítésekre, beruházásokra stb. 
szánt összegeknek rendeltetésszerű felhasználását, az évi tiszta jöve
delem helyes felosztását és ingatlanszerzés vagy ingatlan-elidegenítés 
eseteiben azt, hogy az erdőbirtokosság által szerzett ingatlan értéke, 
vagy az erdőbirtokosság által elidegenített ingatlanért kapott érték 
az adott ellenértéke valósággal fedezze.

237. §.

Ha az elnök vagy az erdőbirtokoisság valamelyik végrehajtóközege 
a törvényben, rendeletben, vagy az alapszabályokban reáruházott 
tennivalókat nem teljesíti, vagy kötelességeit egyébképen súlyosan 
megszegi, vagy eljárásával a tagok érdekeit veszélyezteti, az erdő
rendészeti hatóság őket erdőrendészeti áthágás miatt felelősségre 
vonhatja (268. §.), tisztüktől elmozdíthatja és a 222. §. 3. bekezdése 
értelmében járhat el.

238. §.

Ha az erdőbirtokosság képviseletére hivatott közegek az erdő
birtokosság valamely jogát érvényesíteni elmulasztják, az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság, mint felügyelőhatóság a törvényhatóság tiszti 
ügyészének, esetleg más ügyvédnek, még az erdőbirtokosság ellenzése 
ellenére is, megbízást adhat a jog érvényesítésére.

A megbízásnak ugyanaz a joghatálya, mintha az erdőbirtokos
ság adta volna. i í

239. §.

Ha a közös erdő, amelynek tulajdonosai a 165. §. értelmében 
kötelesek erdőbirtokossággá alakulni, nincs a tulajdonostársak közös 
birtokában s használatában, vagy ha a tulajdonjog nem a tulajdonos
társaknak, vagy közös elnevezéssel megjelölt összességüknek, hanem 
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a községnek, vagy másnak a javára van telekkönyvezve, a felügyelő
hatóság a birtokkereset vagy a tulajdoni kereset megindítása, vagy a 
telekkönyv kiigazítása végett az előbbi szakasz megfelelő alkalmazásá
val intézkedhetik. Ilyen esetben és általában minden olyan esetben, 
amikor a tulajdonostársak arányrészei a telekkönyvben még kitüntetve 
nincsenek, a közös erdő tulajdonát az erdőbirtokosságnak a 193. §. 
szerint való megalakulása előtt a tulajdonostársak közös elnevezése 
alatt (erdőbirtokosság), az arányrészek kitüntetése nélkül kell a telek
könyvbe bejegyezni.

240. §.

A hatósági kiküldetések költségei abban az esetben, ha a kikülde
tés az erdőbirtokosság kérelmére történt, vagy ha a 235. §-ban jelzett 
esetről van szó, az erdőbirtokosságot terhelik. Ellenkező esetben a ki
küldetést közérdekűnek kell tekinteni.

A hatósági kiküldetések iránt tett intézkedések panasszal meg 
nem támadhatók. A kiküldött eljárása ellen azonban panasznak van 
helye a kiküldő hatósághoz.

HATODIK CÍM.

A természeti emlékek fenntartása.

241. §.

Természeti emlékként törvényes oltalom alá vétetnek bármilyen 
mívelési ágazat alá tartozó földterületen, kivéve belsőségeken, utcákon, 
köztereken, kegyeleti helyeken, bekerített kertekben és parkokban:

1. az olyan fák, fasorok, facsoportok vagy erdőrészletek, ame
lyekhez történelmi események, mondák vagy regék fűződnek; amelye
ket történelmi események emlékére ültettek; vagy amelyek magas ko
ruk, különleges méretük, ritkaságuk vagy szépségük folytán termé
szetrajzi vagy gazdaságtudományi jelentőségük miatt becsesek;

2. a tudományosan értékes, különleges szépségű, történelmi neve
zetességű, vagy természeti ritkaságnak tekinthető kőzetalakulások, 
sziklák, vízesések, kereskedelmileg nem értékesített források, tavak, 
barlangok;

3. az olyan földfeletti vagy földalatti területek, továbbá az olyan 
fák, facsoportok vagy erdőrészletek, mocsarak, amelyek ritka s így 
tudományosan becses és kímélésre érdemes növény- és állatfajok tenyé
szeti és lelőhelyei. Ez a törvény felhatalmazza a földmívelésügyi mi
nisztert, hogy a természeti emlékeket a tulajdonos meghallgatásával 
és az e törvény alapján felállítandó „Országos Természetvédelmi Ta
nács" közreműködésével összeírássá, területüket a természetben kije
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löltesse s állandó fenntartásukra és épségbentartásukra a szükséges 
rendelkezéseket megtehesse. A természeti emlékek közé leendő felvételt 
a tulajdonos is kérheti.

242. §.

A természeti emlékként törvényes oltalom alá vett természeti tár
gyak által elfoglalt területet, valamint az előző szakasz 3. pontja alatt 
említett tenyészeti és lelőhelyeket, mint természetvédelmi területeket, 
oly kiterjedésben kell kijelölni, hogy az emlékek megtekintése és ta
nulmányozása lehető legyen, hogy épségüket a környező földterületen 
végzett gazdasági, műszaki vagy egyéb munkálatok ne veszélyeztessék; 
s hogy a megóvandó növény- és állatfaj zavartalan tenyészete bizto- 
síttassék.

Természeti emlékként kijelölt barlangoknál természetvédelmi 
területül a barlang által elfoglalt földalatti területet és a barlang be
ás kijárását biztosító kellő nagyságú földfeletti területet kell kijelölni.

243. §.

A természetvédelmi területek gazdasági művelése csak olyan 
mértékben van megengedve, amelynél a természeti emlék fennmara
dása és épsége veszélyeztetve nincs; a gazdasági művelés tehát a 
szükséghez képest korlátozható, sőt teljesen el is tiltható. A gazda
sági művelés korlátozásáért vagy eltiltásáért a tulajdonost teljes 
kártalanítás illeti megu A kártalanítás összegét — a békés megegye
zés híján — a bíróság állapítja meg.

A természeti emlékként fenntartandó barlangok földfeletti terü
letén sem bányászni, sem pedig olyan műveletet gyakorolni nem sza
bad, amely a talaj mélyebb megbolygatásával1 jár.

Ezen szakasz alkalmazása tekintetében — a kártalanítás összeg
szerű megállapítását kivéve — a földmívelésügyi miniszter végérvé
nyesen dönt.

244. §.

A természetvédelmi területet megfelelő határjelekkel és a terü
let rendeltetését megjelölő táblával' kell ellátni. Abban az esetben, ha 
aiz emlék fokozottabb megóvása szükségessé teszi, a területet be is 
kell keríteni.

A határjeleket, a jelzőtáblát és a kerítést, — ha a földtulajdonos 
arra nem vállalkozik, — államköltségen kell felállítani és fenntar
tani. Ugyancsak az állam költségén kell teljesíteni a fenntartáshoz 
netán szükséges műszaki munkákat is.
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245. §.

A természetvédelmi területeken építményeket csak a földmíve
lésügyi miniszter engedélyével szabad létesíteni, valamint az emlé
kek feltárása is. csak a földmívelésügyi miniszter által előzetesen 
jóváhagyott tervek alapján foganatosítható.

246. §.

A természeti emlék megtekintését a földtulajdonos az ellenőrző 
és hatósági közegeknek, aiz Országos Természetvédelmi Tanács tag
jainak, végül azoknak, akiket erre a földmívelésügyi miniszter fel
hatalmaz, megengedni köteles.

247. §.

A 241. §-ban felsorolt természeti tárgyaknak és területeknek 
törvényes oltalom alá helyezéséről., illetőleg a, területeknek termé
szetvédelmi területekké nyilvánításáról a földmívelésügyi miniszter 
a földtulajdonost határozatban értesíteni köteles. A határozatban 
részletesen meg kell jelölni egyrészt azokat a korlátozásokat, ame
lyek a természetvédelmi terület gazdasági mívelésére és használására 
nézve megállápíttatnak, másrészt a tulajdonosra és az államra háruló 
összes egyéb kötelezettségeket is.

Ha a természetvédelmi területnek az állam, vagy a területileg 
érdekelt törvényhatóság vagy község (város) részére való kisajátí
tása végett az eljárás a természetvédelmi területté nyilvánítási ha
tározattal egyidőben megindíttatnék, a tulajdonost a kijelölési hatá
rozatban erről is értesíteni kell.

A földmívelésügyi miniszternek az a határozata, amellyel vala
mely területet, vagy tárgyat természeti emléknek nyilvánít, végér
vényes.

A természetvédelmi területekről nyilvántartást kell vezetni.

248. §.

Valamely területnek természetvédelmi területté nyilvánítását a 
telekkönyvben is fel1 kell* jegyezni, annak ai megemlítésével, hogy a 
terület gazdasági használata korlátozva van.

A természetvédelmi területté nyilvánító határozatot ezért a telek« 
könyvif hatóságnak is meg kell küldeni.

A telekkönyvi feljegyzésnél követendő 'eljárást a m. kir. igazság
ügyminiszter rendeletileg szabályozza.
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249. §.

Ha megszűnik az ok, amely valamely területnek természetvé
delmi területté nyilvánítását szükségessé tette, a gazdasági művelés 
lés használás korlátozásai alól azt azonnal fel' kell oldani s a telek
könyvi feljegyzést is töröltetni kell.

250. §.

Ha a természeti emlék sértetlen fenntartását a földtulajdonos 
nem vállalja, a fenntartás hathatósabb biztosítása végett a termé
szetvédelmi területet az állam, vagy a területileg érdekelt törvény
ihatóság, — vaigy község (város) részére ki kell sajátítani.

Más okból és más célra a természetvédelmi területet kisajátítani 
nem szabad.

A kisajátítási .eljárásnál az 1881 :XLI. t.-c. »s az ezt módosító 
törvényes rendelkezések határozmányai irányadók, aizzal az eltéréssel 
azonban, hogy a kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja 
meg, s hogy a kisajátított területért járó kártalanítási összeg bírói 
megállapításánál 1 a területen levő természeti emlék különleges tudo
mányos, vagy történelmi becsét tekintetbe venni nem lehet; úgy
szintén nem lehet a tulajdonos terhére számításba venni azt az érték- 
vesztességet sem, amely azáltal áll élő, hogy a ter.ület gazdasági mű
velése és használása a területnek természetvédelmi területté nyilvá
nítása folytán korlátozva van.

251. §.

Természetvédelmi területeket tagosítás útján kicserélés alá 
vonni nem szabad.

252. §.

A törvénynek a természetvédelmi területekre vonatkozó rendel
kezéseit a földmívelésügyi miniszter az Országos Természetvédelmi 
Tanács véleményének meghallgatásával és közreműködésével hajtja 
végre. -

Az Országos Természetvédelmi Tanácsot egy elnökből, egy okleve
les erdőmérnökből, mint titkárhói s kellő iszámú tanácstagból a föld
mívelésügyi miniszter alakítja meg és ő állapítja meg a tanács szer
vezeti és működési szabályzatát is. A tanácsot úgy kell megalakí
tani, hogy abban a természetvédelmi kérdéseknél érdekelt fontosabb 
tudományágak és társadalmi egyesületek egy-egy kiváló szaktekintélyű 
taggal képviselve legyenek.

A tanácstagoknak csak legfeljebb egyharmada állhat tényleges 
állami szolgálatban.
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A tanács tagjai díjazásban nem részesülnek, kiküldetés esetén 
azonban díjazhatok; a díjazás mértékét a földmívelésügyi miniszter a 
pénzügyminiszterrel egyetértőén állapítja ímeg.

A tanács irodai ügyviteléhez szükséges személyzet létszámát és 
javadalmazását a földmívelésügyi miniszter az állami költségvetésben 
irányozza élő.

HETEDIK CÍM.

Erdőrendészeti hatóságok; a jogorvoslatok; az erdészeti 
igazgatás szervezete.

253. §.

Erdőrendészeti ügyekben, ha ez a törvény másként nem rendel
kezik, — az erdőrendészeti hatóságot:

elsöfokon a törvényhatóság közigazgatási bizottságának erdészeti 
albizottsága,

másod- és végső fokon pedig a földmívelésügyi miniszter gya
korolja.

Az erdei kihágásokra a VIII. cím rendelkezései irányadók.

254. §.

Ha valamely tulajdonosnak területileg összefüggő egészet alkotó 
erdeje, vagy különálló darabból álló, de egységesen kezelt erdeje két, 
vagy több törvényhatóság területén fekszik, — a belügyminiszterrel 
egyetértve a földmívelésügyi miniszter állapítja meg, hogy az egész 
erdő felett melyik törvényhatóság közigazgatási bizottságának erdé
szeti albizottsága gyakorolja az elsőfokú erdőrendészeti hatóságot.

255. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, valamint a m. kir. erdőigaz
gatóság határozatai ellen a földmívelésügyi miniszterhez felebbezés- 
nek van helye. ,

A földmívelésügyi miniszter határozata a 256. és 257. §-okban 
felsorolt esetek kivételével végérvényes.

Felebbezéssel élhet a határozat közlésétől számított 15 nap alatt 
minden érdekelt fél és szakigazgatási hivatal, a m. kir. erdőigazga
tóság, vagy nevében sürgős esetekben a királyi erdőfe'lügyelő, továbbá 
erdőbirtokossági ügyekben a Ibirtokossági elnök, a közgyűlést vezető 
hatósági kiküldött és végül a tiszti ügyész.
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A felebbezésekre és egyéb jogorvoslatra nézve egyebekben a 
közigazgatási törvények általános határozatai irányadók.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság köteles minden erdészeti 
vonatkozású határozatát a m. kir. erdőigazgatóságnak és a királyi 
erdőfelügyelőnek is kiadni.

256. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság mindama határozatai ellen, 
amelyek a 105.,, 138. és a 145. §-oík alapján a kártalanítások, a hasz
nálati díjak és az étvi költségjárulékok jogosságának, összegének é;s 
fizetési módozatainak a megállapítására vonatkoznak, — szintén lehet 
felebbezéssel élni. A földmívelésügyi miniszter ilyen ügyekben hozott 
másodfokú határozatával meg nem élégedő félnek jogában áll a vitás 
'kérdések elintézését a bíróságtól kérni, de ha ezzel a jogával a határo
zat közlésétől (számított 30 nap alatt nem él, — a másodfokú hatá
rozat jogerőre emelkedik.

257. §.

A közigazgatási bírósághoz panasznak van helye a földmívelés
ügyi (miniszter azon határozata ellen, mellyel

1. e törvény rendelkezéseinek hatályát valamely területre ki
terjeszti (3. §.);

2. idegen érdekből véderdőül kijelölt terület tulajdonosának kár
talanítása iránt intézkedik (6. §.);

3. a vadállomány apasztását rendeli el (22. §.);
4. a birtokos által alkalmazni kívánt üzemmódot, vágásfordulót 

vagy fafajt megváltoztatja (42. §.);
5. az üzemtervnek hivatalból történő módosítása esetén a bir

tokos kártalanítási igényét megállapítja (44. §.);
6. erdei termék átszállítási, valamint tutajozási és faúsztatás i 

engedélyekből folyóan a pénzbiztosíték összegét, letételének, kezelé
sének és visszaszolgáltatásának feltételeit megállapítja (106., 118. §.);

7. az eljárási költségek kivetéséről intézkedik (113. és 139. §.);
8. a tutajozással vagy faúsztatással okozható károk megakadályo

zására szükséges vízimüvek és egyéb építmények létesítésénél vagy 
átalakításánál az engedélyes és a parttulajdonosok vagy a víz más
féle használatára jogosítottak között felmerülő vitás kérdésekben 
eljár (120. §.);

9. a tutajozás és a faúsztatás jogának megszűnése körül kelet
kező vitás ügyeket ellátja (129. §.);

10. a közérdekű erdőtelepítések elrendelése és keresztülvitele 
tekintetében határoz (140. §.)

Ezeket a panaszokat a közigazgatási bíróság olyan tanácsban 
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tárgyalja, amelynek tagjai a tanácselnök,, két közigazgatási tbíró és 
két szakértő erdőmérnök.

A két szakértő erdőmérnök egyikét a földmívelésügyi miniszter, 
másikát pedig az Országos Erdészeti Egyesület által 5 év tartamára 
kijelölt 4—4 egyén közül esetről-esetre a tanácselnök hívja be.

Szakértő tanácstagul csak olyan okleveles erdőmérnököt lehet 
kijelölni, aki az oklevél megszerzése óta legalább 20 évet töltött 
részben külső gyakorlati szolgálatban., Az Országos Erdészeti Egyesü
let tényleges- szolgálaban álló állami tisztviselőt nem jelölhet.

Szakkérdések előadásával szakértő tanácstagot kell megbízni.
A panaszjog a 10. és 11. pontok alatt említett ügyeknél a kár

talanítási összeg megállapítására nem terjed ki.
A panaszt a határozat közlésétől számított 15 nap alatt az első

fokú erdőrendészeti hatóságnál kell benyújtani.
Panasszal élhet minden érdekelt fél.
A panaszokra egyebekben a közigazgatási bíróság előtti eljá

rást szabályozó törvények rendelkezései irányadók.

257/a. §.

Az e törvény 3., 4, 6., 7, 17., 18., 19, 22, 24, 37, 38, 42, 44., 
48., 84, 140, 250. és 326. §-aiban tárgyalt ügyek elintézése élőt? a 
földmívelésügyi miniszter az Országos Erdőgazdasági Tanácsot meg
hallgatni köteles.

Az Országos Erdőgazdasági Tanácsot a földmívelésügyi minisz
ter nevezi ki és pedig:

a) 8 rendes és két póttagot az Erdészeti Egyesület kijelölése alap
ján az ország erdőbirtokosai közül

b) 8 rendes és két póttagot saját választása szerint olyan okle
veles erdőmérnökök közül, akik az oklevél megszerzése után több 
mint 20 évet töltöttek legalább részben külső erdőgazdasági gyakor
lati szolgálatban.

c) 8 rendes és két póttagot az Országos Erdészeti Egyesület 
előteresztése alapján, az ugyanolyan képesítésű erdőmérnökök közül 
azzal, hogy az Országos Erdészeti Egyesület tényleges állami szolgá
latban álló tisztviselőt e célból nem jelölhet.

d) 1 rendes és 1 póttagot az Országos Mezőgazdasági Kamara 
előterjesztése alapján.

e) 1 rendes és 1 póttagot a OMGE előterjesztése alapján.
A kinevezetteken kívül 4 rendes és 1 póttagot a közigazgatási 

bíróság küld ki bírói képesítésű tagjai közül.
A kinevezés 5 év tartamára szól.
A tanács elnökét, a tanács által az a) pont alapján kinevezettek 

sorából előterjesztett 2 rendes tag közül a földmívelésügyi miniszter 
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nevezi ki. A tanács. 2 alelnökét a tanács teljes ülése választja és pedig 
az egyiket a b), a másikat a c) pont alapján kinevezett tagok közül.

Az ügyeket a tanács az elnökön, vagy elnöklő alelnökön, esetleg 
tanács-elnökön kívül 8 tagból álló tanácsban intézi, melyet úgy kell 
összeállítani, hogy a tárgyalásvezető betudásával az a), b), c) pon
tok alapján kinevezett tagok közül 2—2, a d) és e) pontok alapján 
kinevezettek közül 1—1, ezenkívül a delegált közigazgatási bírák közül 
egy legyen a tanácsba behíva.

A tanács megalakulásának és behívásának módozatait, neimkülönr 
ben a tanács eljárási szabályait az ügyrend állapítja meg. Az ügy
rendet az Országos Erdészeti Egyesület állítja össze, joghatályossá 
azonban csak a fölmívelésügyi miniszter jóváhagyása után válik. Az 
ügyrendet az Országos Erdőgazdasági Tanács javaslata alapján a 
földmívelésügyi miniszter módosíthatja.

Az elnök, az alelnökök, valamint a tanács tagjai teljes ülésben a 
következő szövegű esküt kötelesek letenni:

„Én, N. N., esküszöm, hogy, mint az Országos Erdőgazdasági Ta
nács tagja, ebben a tisztemben legjobb szaktudásom, becsületem és 
lelkiismeretem szerint mindenkor részrehajlás nélkül fogok eljárni, a 
törvényeket és érvényben álló szabályokat megtartom, a, rám bízott 
ügyeket gondosan, az összes ismert körülmények méltányos figye
lembevételével fogom ellátni, véleményemet mindenkor szabadon, min
den befolyástól mentesen nyilvánítom s a hivatalos titkot megőrzőm. 
Isten engem úgy segéljen!”

A tanács a beérkezett iratok alapján határoz, amennyiben azon
ban az iratok kiegészítését, valamely lényeges körülmény tisztázását 
látja szükségesnek, jogában áll a szükséges adatok beszerzését a 
földmívelésügyi minisztertől kérni, sőt szükség esetén valamelyik 
szakértő tagját az ügy megvizsgálására a helyszínére kiküldeni.

A tanács a hozzáutalt ügyekben 30 napon belül nyilatkozni, az 
adatok kiegészítésére vonatkozó kérését pedig 8 napon belül előterjesz
teni köteles).

A tanács ülésein az állam képviseletében a földmívelésügyi mi
niszter megbízottja, valamint az érdekelt felek, vagy azok képviseleté
ben valamely okleveles erdőmérnök, esetleg az érdekképviselet meg
bízottja is résztvehetnek és egyíziben felszólalhatnak.

258.

Sem a felebbezés, sem a panasz nem akadályozza a megtáma
dott erdőrendészeti hatósági határozatok tilalmát kimondó, vagy 
tilalmat fenntartó rendelkezéseinek és azoknak az intézkedéseinek a 
végrehajtását, amelyekre nézve a hatóság ennek a törvénynek, vagy 
pediig az. általános közigazgatási eljárást, illetve a köziigazgatási bí
róság előtti eljárást általánosságban szabályozó törvényeknek ren
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delkezései alapján a végrehajtás sürgősségét határidő kitűzésévé 1, 
akár magában a megtámadott határozatban, akár külön lintézkedés- 
sel kimondta.

Más esetekben a felebbezésnek és a panasznak halasztó ha
tálya van.

259. §.

Az erdők és a természetvédelmi területek felett a közvetlen 
hatósági felügyeletet, Valamint az erdészeti közigazgatás szolgá
latát a m. kir. erdőigazgatóságok látják el.

A m. kir. erdőigazgatóságok tehát:
1. figyelemmel kísérik az erdőgazdaságokat és a természetvé

delmi területeket a; törvényeknek, rendeleteknek, az erdőgazdasági 
üzemtervnek és az erdőrendészeti hatóság külön rendelkezéseinek 
a betartása tekintetében s tapasztalataik alapján a szükséges intéz
kedésekre az erdőrendészeti hatóságnak a kir. erdőfeiügyelő útján 
javaslatot tesznek; sürgős esetekben saját hatáskörükben is intéz
kedhetnek, de intézkedésüket az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak 
bejelenteni kötelesek;

2. ellátják az (állami erdőhivatalok útján az államerdészeti keze
lésbe átvett erdők erdőgazdasági kezelését;

3. teljesítik mindazt, amit a törvény vagy ja földmívelésügyi 
miniszter hatáskörükbe utal, vagy kötelességükké tesz;

4. közhatóságoknak szakvéleményt adnak az általános közigaz
gatás körében felmerülő erdészeti vonatkozású kérdésekben;

5. képviselik működésűk területén a földmívelésügyi kormány
zatot mindazokban a hivatali eljárásokban, amelyekben az erdő
gazdasági közérdek érintve van, ha csak e törvény másként nem 
rendelkezik.

A m. kir. erdőigazgatóságnak a törvény alapján tett intézkedé
seit hatósági rendelkezésnek kell tekinteni.

260. §.

A m. kir. erdőigazgatóság az előző szakaszban körülírt felada
tait központi személyzetével 'és a neki alárendelt királyi erdőfel
ügyelők és m. kir. erdőhivatalok közreműködésével látja el.

261. i§.

Az erdőigazgatóság a kerületében levő erdők és természet
védelmi területek felett a közvetlen hatósági felügyeletet a királyi 
erdőfelügyelők útján gyakorolja.
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A királyi erdőfelügyelőket a földmívelésügyi miniszter jelöli ki.
A királyi erdőfelügyelők:
1. a helyszínen ellenőrzik az erdőkre és természetvédelmi terü

letekre nézve a törvények, rendeletek, hatósági intézkedések, vala
mint az erdőgazdasági üzemterv rendelkezéseinek végrehajtását;

2. ha eljárásuk rendjén törvénybe, az üzemterv előírásaiba, 
vagy hatósági intézkedésekbe ütköző cselekményt tapasztalnak, azo
kat addig is, míg az erdőrendésizeti hatóság intézkedik, betilthatják, 
a veszéllyel1 járó mulasztások pótlására a tulajdonost felszólíthatják 
és tapasztalatukról, valamint intézkedésükről az erdőigazgatóság
nak azonnal jelentést tesznek;

3. a kerületükben működő .elsőfokú erdőrendészeti hatóságok
nál az erdészeti vonatkozású ügyek intézésénél ellátják az előadói 
tennivalókat, elkészítik az intézkedési tervezetet és szükség esetén a 
helyszínen letárgyalják azokat az ügyeket, amelyek erdészeti szak
ismeretet igényelnek;

4. véleményt adnak az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak 
minden erdészeti vonatkozású kérdésiben;

5. az alispán vagy a közigazgatási bizottság elé tartozó vadá
szati ügyekben ellátják az előadói tisztet; végül

6. ellátják mindazokat a feladatokat, amiket az erdőigazgató
ság rájuk bíz.

Az állami erdőfelügyelők feladataik ellátásánál mindenkor az 
erdőigazgatóság nevében és utasításai szerint járnak el;

a 2. pont alaipján tett intézkedéseiket hatósági rendelkezések
nek kell tekinteni, melyeknek végrehajtásánál szükség esetén a köz
igazgatási hatóságok, a rendőri közegek és a csendőrség is közre
működni kötelesek;

a 3. pontban körülírt tennivalók elvégzéséhez a törvényható
ság a királyi erdőfel'ügyelő részére megfelelő hivatali helyiséget kö
teles rendelkezésre bocsátani és gondoskodni tartozik azokról az 
irodai és dologi szükségletekről is, amelyek ezeknek a tennivalóknak 
az ellátásánál felmerülnek.

A királyi erdőfelügyelő hivatalos utazásainak költségeit az ál
lam viseli, kivéve azokat az eseteket, amikor az eljárási költségek 
ennek a törvénynek, vagy más jogszabálynak értelmében az érdekel
teket terhelik.

A királyi er döf élű gyelő a közigazgatási bizottságnak és a köz
igazgatási bizottság erdészeti albizottságának ülésein részt vehet, 
de szavazási joga nincs.

262. §.

Az erdőigazgatóság kerülete erdőhivatali kerületekre oszlik.
A m. kir. erdőhivatal végzi az államerdészeti kezelésbe átvett 

erdők szakszerű kezelését s teljesíti mindazokat a feladatokat is, 
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amiket az -erdőigazgatóság kötelességévé tesz. A királyi erdőfel
ügyelő teendőivel az erdőhivatal meg nem bízható.

263. )§.

Az erdőigazgatóságnál a 'számviteli feladatokat az erdőigazga
tóság mellé rendéit erdészeti számvevőség látja el.

A .számvevőségi szolgálatnál elsősorban okleveles erdőmérnö
köket kell’ alkalmazni. Szükség esetén más olyan egyének is alkal
mazhatók, akiknek az állami számvevőségi szolgálatra előírt képe
sítésük megvan.

264. ,§.

Az erdőigazgatóságok, királyi erdőfelügyelők, erdöhivatalok, 
számvevőségek .székhelyét és kerületi beosztását, valamint szolgá
lati ügykörüket a földlmívelésügyi miniszter állapítja meg s az erre 
vonatkozó rendeletet szükség szerint bármikor módosíthatja, vagy 
kiegészítheti.

264 a) §.

A másodfokú erdőrendészeti hatóság az államerdészeti keze
lésbe nem vett erdőkre nézve az erdőfelügyelőket, az államerdészeti 
kezelésbe vett erdőkre nézve pedig az állami erdőhivatalokat — az 
eljárás szabályozása mellett — felhatalmazhatja, hogy az erdőtulaj
donos kérelme alapján az erdőgazdaságokban ■'felmerülő rendkívüli 
szükségletek kielégítésére a 10 évi használati területek határain és 
az egy évi használat 1/io (egytized) részének mértékén belül meg
felelő használatot az erdőrendészeti hatóságok külön engedélyének 
kieszközlése nélkül kijelölhessenek.

Hatósági jogkör az erdőigazgatóságra, erdőfelügyelőre, vagy 
állami erdőhivatalra át nem ruházható.

265. §.

Az erdészeti közigazgatásnak a törvény által megszabott és 
erdészeti szakismereteket kívánó feladatai ellátáshoz csak olyan 
okleveles erdőmérnökök és alerdészek alkalmazhatók, akik az 50., 
51. és 322/a. §-okban megjelölt szakképzettséggel rendelkeznek és ezen
kívül a köztisztviselőkre nézve megszabott általános kellékeknek is 
megfelelnek.

A királyi erdőfel'jigyelői tennivalók ellátásával csak olyan ok
leveles erdőmérnök bízható meg, akinek legalább 8 évi erdőmérnöki 
gyakorlati szolgálata van s az előbbi bekezdésben említett feltételek
nek is megfelel.
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266. §.

Az erdészeti közigazgatás ellátásához szükséges személyzet lét
számát, fizetési osztályba sorozását és javadalmazását az állami 
költségvetés állapítja meg.

A személyzet szolgálati és fegyelmi tekintetben a földmívelés
ügyi miniszter fennhatósága alá tartozik.

267. §.

Minden erdőtulajdonos és földtulajdonos megengedni köteles, 
hogy az erdőrendészeti hatóságok kiküldöttjei, továbbá a m. kir. erdő
igazgató, valamint a kir. erdőfelügyelő a tulajdonukban levő erdőket, 
természetvédelmi területeket s közérdekű erdőtelepítésre javasolt vagy 
kijelölt területeket a tulajdonos, vagy alkalmazottainak értesítése 
mellet — rendkívüli esetekben anélkül is — ellenőrzés és a törvény
ben előírt egyéb kötelességük teljesítése végett bármikor bejárják; 
kötelesek ezenkívül a királyi erdőfelügyelet és ellenőrzés céljára 
szükséges adatokat az eljáró hivatali közegek rendelkezésére bocsá
tani és nekik a szükséges szóbeli felvilágosításokat is megadni.

NYOLCADIK CÍM.

Büntetőrendelkezések.

I. Fejezet.

Az erdőrendészeti áthágások.

268. §. '

Erdőrendészeti kihágást követ el:
1. az e törvény hatálya alá tartozó ingatlannak vagy természeti 

emléknek tulajdonosa, aki e törvényben meghatározott kötelességeit 
nem teljesíti, vagy az erdőrendészeti hatóságok rendelkezéseinek nem 
tesz eleget.

2. az a földtulajdonos, aki a földjén, vagy a földjének szomszéd
ságában, vagy közelében szükséges közérdekű erdőtelepítési és talaj- 
kötési munkálatok kijelölését és sikeres végrehajtását a 143., 144.,
154. és 312. §-okban meghatározott kötelességeinek megfelelő időben 
való teljesítésével előmozdítani, — habár az tehetségében állott volna, 
— indokolatlanul elmulasztotta;

3. az a község, amely a határában elrendelt közérdekű erdőtele
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pítési és talajkötési munkálatok sikeres végrehajtását a 147. §-ban 
meghatározott kötelességeinek megfelelő időben való teljesítésével elő
mozdítani, — habár az tehetségében állott volna — indokolatlanul el
mulasztotta ;

4. az erdei termékeknek nyilvános közlekedésre nem szolgáló terü
leteken át hatósági engedéllyel való átszállítása esetén az engedélyes 
és az átszállításra igénybe vett ingatlan tulajdonosa is, ha az átszál
lítási engedély feltételeit, vagy az erdőrendészeti hatóságnak az át
szállítás érdekében kiadott rendeletéit meg nem tartja;

5. erdei termékeknek vizen való szállítása esetén az a szállításra 
jogosult, aki a szállítási engedély feltételeit, vagy az erdőrendészeti 
hatóságnak a szállítás .érdekében kiadott rendeletéit meg nem tartja;

6. az, aki olyan vizen, amelyen a tutajozáshoz és fausztatáshoz 
hatósági engedély szükséges, engedély nélkül tutajoz, vagy fát úsztat, 
vagy a tutajozás, vagy a faúsztatás érdekében engedély nélkül vízi
műveket, vagy egyéb építményeket állít fel;

7. a 165. §. alá eső erdőbirtokosságnak elnöke, avagy végrehajtó 
közege, ha a törvényben a felügyelő hatóság határozataiban vagy a 
birtokossági alapszabályokban reáruházott tennivalókat nem teljesíti, 
vagy az ott meghatározott kötelességeit megszegi, vagy eljárásával az 
erdőbirtokosság tagjainak az érdekeit veszélyezteti.

Az erdőtulajdonosnak a 287. §. 14—17. és 19. (pontja alatt fel
sorolt cselekményei nem esnek ennek a szakasznak a rendelkezései alá.

269. §.

Erdőrendészeti áthágás miatt az elmarasztaltat pénzbírsággal 
kell büntetni.

A pénzbírság ennek a szakasznak .a 3. és 4. bekezdésében tár
gyalt eseteket kivéve — 10 pengőtől 1000 pengőig, ismétlés esetén 
2000 pengőig terjedhet.

Engedély nélkül, vágy a hatósági engedélytől eltérően végre
hajtott erdőirtással elkövetett erdőrendészeti áthágás esetén a pénz
bírságot a kiirtott terület arányában kell kiszabni, még pedig véd
erdőben, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen, vagy természet
védelmi területen történt irtás esetén holdanként 100 pengőtől 400 
pengőig, — másféle terület kiirtása esetén pedig holdanként 50 pen
gőtől 300 pengőig terjedhető összegben, a kiszabott bírság azonban 
10 pengőnél kisebb nem lehet.

Az erdőgazdasági terv előírásától, vagy a (használatokat szabá
lyozó hatósági rendelettől eltérő fahasználattal elkövetett erdőrendé
szeti áthágás esetében a pénzbírság a kihasznált fatömeg értékéig 
terjedhet; szándékosság vagy üzérkedés esetén pedig nem lehet kisebb 
a kitermelt fa értékénél.

Ha az erdőrendészeti áthágást véderdőben, közérdekű erdőtelep!- 
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tésre kijelölt területen, az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenn
tartott erdőtelepítésekben és gazdasági fásításokban, vagy természet
védelmi területen követték el, ezt a pénzbírság kiszabásánál súlyosbító 
körülménynek kell tekinteni.

270. §.

A 268. §. 1. pontjában meghatatározott erdőrendészeti áthágás 
esetén az elmarasztaltat a marasztaló határozatban elmulasztott 
kötelességeinek teljesítésére és a törvényellenes cselekmény, vagy 
mulasztás hátrányos következményeinek megszüntetesére, vagy meg
előzésére is záros határidővel kötelezni kell.

Az üzemterv vagy a használatokat szabályozó hatósági rendelet 
előírásainak megsértésével gyakorolt fahasználat vagy erdőirtás ese
tén az elmarasztaltat a terület újraerdősítésének biztosítása céljából 
megfelelő pénzösszeg letétbe helyezésére is lehet kötelezni.

Erdősítési kötelezettség nem teljesítése miatt indított erdőren
dészeti áthágási eljárás során a foganatosításra egy évnél nem hosz- 
szabb határidőt kell kiszabni s egyúttal a határozatban intézkedni 
kell az iránt is, hogy <a határidő fbe nem tartása esetén az erdősítést 
az áthágó terhére a m kir. erdőigazgatóság foganatosítsa.

A felmerült költségeket, — ha az áthágó 30 nap alatt be nem 
fizeti, — közadók módjára kell behajtani.

271. §.

Ha nem a tulajdonos, hanem a használatok gyakorlására jogosí
tott személy (haszonbérlő, haszonélvező, favásárló stb.) jogainak gya
korlása közben követ el olyan cselekményt, amit a 268. §. 1. pontjá
nak meghatározása szerint erdőrendészeti áthágásnak kell minősíteni, 
emiatt a használatok gyakorlására jogosított személyt kell felelős
ségre vonni még abban az esetben is, ha közte és a tulajdonos között 
a felelősség kérdésében ezzel ellenkező megállapodás állana is fenn.

Az elkövetett cselekmény hátrányos következményeinek meg
szüntetésére vagy megelőzésére elsősorban a használatokra jogosított 
személyt, másodsorban azonban a tulajdonost is kötelezni kell.

Mulasztással elkövetett erdőrendészeti áthágásért a használatok 
gyakorlására jogosított személy csak akkor felelős, ha az elmulasz
tott tennivalók teljesítését ő vállalta el, vagy arra/ az erdőrendészeti 
hatóság őt kötelezte. IPyen esetekben az1 eljárási költségek megtérí
tése, valamint' a mulasztás pótlása tekintetében a használatok gya
korlására jogosított személlyel együtt másodsorban az erdőtulajdo
nos is felelős, de csakis akkor, ha az elmulasztott tennivalók teljesí
tésére az erdőrendészeti hatóság nem kifejezetten a használatok gya
korlására jogosított .személyt kötelezte.
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272. §.

Ha valamely közös birtokosság (közbirtokosság, úrbéres birto
kosság, erdőbirtokosság, legeltetési társulat, stb.) tagja az erdei 
használatokat (idle nem értve a legeltetést) nem az üzemtervben, 
vagy a hatósági rendeletben előírt helyen, vagy módon gyakorolja, 
a tagot saját személyében kell felelősségre vonni akkor, ha a közös 
birtoko.sság kimutatja, hogy a tag az áthágást tudta és beleegyezése 
nélkül követte el s azt a birtokosság felügyeleti kötelességének szi
gorú gyakorlásával sem volt képes megakadályozni. Ha a birtokos
ság ezt igazolni nem tudja, a cselekményért a birtokosság felelős.

Ha a tag cselekményével egyszersmind a 287. §. 1. pontjába üt
köző kihágást is elköveti, ellene a kihágási eljárást is meg kell in
dítani.

A közös birtokossági tagnak mulasztással elkövetett erdőrendé
szeti áthágásaira a 271. §. utolsó bekezdésének a rendelkezései irány
adók.

273. §.

A 268., 271., 272. §-ok, vagy más törvény szerint felelős szemé
lyek a hozzátartozóik, megbízottaik és alkalmazottaik (gazdaságuk 
intézői, kezelő- és őrzőszemélyzetük, cselédjeik, munkásaik, fuvarosaik 
stb.) által elkövetett erdőrendészeti áthágásokért felelősek; kiskorú, 
vagy gondnokság alá. helyezett személy által elkövetett erdőrendászeti 
áthágásért pedig az atya, a gyám, vagy a gondnok felelős.

Ha azonban a felelős személyek kimutatják, hogy az áthágást 
tudtuk és beleegyezésük nélkül követték el és hogy azt a felügyeleti 
kötelességük szigorú gyakorlásával sem voltak képesek megakadá
lyozni; — pénzbírsággal nem lehet őket sújtani, — de az eljárási 
költségek viselésére és az elkövetett mulasztások pótlására és a cse
lekmények hátrányos következményeinek megszüntetésre vagy meg
előzésére őket ebben az esetben is kötelezni kell.

274. §.

Ha a 273. §. szerint felelős személyek másoknak olyan cselek
ményt engednek meg, vagy mások részéről olyan cselekményt tűrnek 
el, amelyet a törvény alapján erdőrendészeti áthágásnak kell minősí
teni, úgy büntetendők, mintha azt maguk követték volna el.

275.

Az erdőrendészeti áthágás miatt az elmarasztaltat az eljárási 
költségekben, legeltetéssel elkövetett erdő rendészeti áthágás esetén 
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pedig ezenfelül a 305. §. megfelelő alkalmazásával a hajtópénzben is 
el kell marasztalni.

Az eljárás beszüntetése felmentő határozat, vagy behajthatat
lanság esetén az eljárási költségeket és a hajtópénzt az Országos Er
dei Alap viseli.

276. §.

Az erdőrendészeti áthágások eseteiben befolyó pénzbírságok 
négyötöd része az Országos Erdei Alapot illeti, egyötöd részét pedig 
annak a községnek kell kiadni, amelynek területén az erdőrendészeti 
áthágást elkövették.

Az erdőrendészeti hatóság az elmarasztalt kérelmére különös 
méltánylást érdemlő esetekben a pénzbírság részletekben való lefize
tését is megengedheti.

277. §. •

A pénzbírság az elmarasztalt hagyatékát csak akkor terheli, ha 
a marasztaló határozat még az elmarasztalt életében jogerőssé vált. 
A 270. §. alapján elrendelt erdőrendészeti intézkedések végrehajtását 
azonban az elmarasztalt halála nem akadályozza.

278.

Törölve.

279. §.

Az erdőrendészeti áthágás miatt kiszabott pénzbírság rendbírság 
jellegű és szabadságvesztésre át nem változtatható.

280. §.

Erdőrendészetti áthágással másnak okozott kár miatt a kártérí
tési követelés polgári per útján érvényesíthető.

281. §.

Az erdőrendészeti áthágások büntethetősége az áthágás elköve
tésének napjától számított 2 év alatt, — a pénzbírság behajthatósága 
a marasztaló határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 
3 év alatt, az eljárási költségek és a, hajtópénz behajthatósága pedig 
a marasztaló határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított 
5 év a lati évül el.
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Az elévülést félbeszakítja az erdőrendészeti áthágás büntethető
sége tekintetében az áthágásnak a községi elöljáróságnál, a járási fő
szolgabírónál, a m. kir. erdőigazgatóságnál, az állami erdőfelügyelő
nél, vagy a ír. kir. erdőhivatalnál történt feljelentése vagy az erdő
rendészeti hatóságnak a tényállás megállapFtására irányuló bármilyen 
intézkedése. A félbeszakítás hatálya az erdőrendészeti áthágás miatt 
megindított megtorló eljárás jogerős befejezéséig tart.

Az elévülést félbeszakítja a pénzbírság, az eljárási költség és 
a hajtópénz behajthatósága tekintetében az erdőrendészeti és a köz
igazgatási hatóságnak a marasztaló határozat végrehajtására irá
nyuló intézkedése, az intézkedés napján azonban az elévülés újból 
.kezdetét veszi.

Mulasztással elkövetett erdőrendészeti áthágásnál elévülés 
icsak akkor áll be, ha a mulasztás még az eljárás megindítása előtt 
pótoltatott.

Erdőrendészeti áthágási ügyben hozott és fedlebbeizéssel meg nem 
támadott elsőfokú határozat a kézbesítéstől számított 16-ik napon, a 
másodfokú határozat pedig meghozatala napján válik jogerőssé.

282. §.

Az erdőrendészeti áthágások elbírálása az erdőrendészeti ható
ságok hatáskörébe tartozik.

Erdőrendészeti áthágás miatt az eljárást hivatalból kell meg
indítani.

A községi elöljárók, a felesketett erdőgazdasági alkalmazottak, 
mezőőrök és vadőrök, továbbá a rendőri közegek és a csendőrség 
»tagjai a tudomásukra jutott erdőrendészeti áthágásokat fegyelmi 
felelősség terhével kötelesek a községi elöljáróságnál, a járási fő
szolgabírónál, a m. kir. erdőhivatadnál, a királyi erdőfelügyelőnél, 
Ivagy a m. kir. erdőigazgatóságnál' feljelenteni. A szóbeli feljelentést 
jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A községi elöljáróság és a főszolgabíró a feljelentésről a m. 
kir. erdőigazgatóságot, vagy a királyi erdőfelügyelőt azonnal érte
síteni köteles.

A m. kir. erdőigazgatóság a királyi erdőfelügyelő útján köteles 
(a feljelentés alaposságáról meggyőződést szerezni, s ha azt alapos
nak találja, — az eljárást megindítani, nevezetesen a főszolgabírót 
^megkeresni, hogy a tényállásnak szükség esetén a helyszínen való 
felvételére és megállapítására 30 nap alatt tárgyalást tűzzön ki.

A főszolgabíró köteles a tárgyalást a határidőn belül kitűzni.

283. §.

A tárgyalásra, — a vád tüzetes közlésével, — legalább 15 nap- 
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pal előbb meg kell hívni a terheltet és az esetleg vele együtt felelős 
■személyt, továbbá a királyi erdőfellügyelőt és bejelentett tanúit.

A feleket a tárgyaláson igazolt meghatalmazottak képviselhe
tik, s a terhelt a tárgyalásra tanúit és saját költségére esetleg oki. 
erdőmérnök szakértőjét is magával viheti.

A tárgyalást akkor is .meg keilll tartani, ha a szabályszerűen 
meghívott felek nem is jelennek meg.

Ha a terhelt a tárgyalás megtartása előtt legalább 8 nappal a 
»főszolgabírónak írásban bejelenti, hogy a vád alaposságát elismeri 
lés a tárgyalás megtartását nem kívánja, a főszolgabíró a tárgyalás 
megtartását mellőzi s erről a meghívottakat idejében értesíti.

284. §.

A tárgyaláson a- vádat és a vád bizonyítékait a királyi erdőfel
ügyelő terjeszti elő, akinek jogában áll' a tényállás tisztázása végett 
a tárgyaláson a felekhez, a tanukhoz és a terhelt szakértőjéhez 
kérdést intézni. Ha az erdőfelügyelő, vagy a terhelt a tényállás 
tisztázásához újabb tanuk meghívásával póttárgyalást, vagy hely
színi. vizsgálatot tart szükségesnek, — a tárgyalást vezető főszolga
bíró a póttárgyalás, illetve a helyszíni vizsgálat megtartása tekin
tetében azonnal intézkedni köteles.

A helyszíni vizsgálatot az eljáró főszolgabíró csak akkor ren
delheti el, ha azt. a terhelt kéri, avagy ha arra a tényállás felderí
tése céljából elkerülhetetlenül szükség van.

Ügy a tárgyalásról, mint a helyszíni vizsgálatról1 jegyzőkönyvet 
kell felvenni.

285.

Az erdőfelügyelő a vádat a tárgyalás folyamán olyan személyre 
is kiterjesztheti, akinek az erdőrendészeti áthágás elkövetésében 
való részessége csak a tárgyalás rendjén tűnik ki. Ha azonban az 
klyen terhelt nincs jelen, vagy azonnal meg nem idézhető, — a tár
gyalás folytatását el kell' halasztani s őt az új tárgyalásra meg kell 
■idézni, vagy ha a tényállás tisztázására az ő egyszerű kihallgatása 
is elegendő, — utólagos kihallgatását e'l kell rendelni.

286. §.

A tárgyalás, vagy a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét és mel
lékleteit, a 283. §. utolsó bekezdése esetén pedig a terhelt nyilatko
zatát a tárgyalást vezető főszoligabíró a királyi erdőfelügyelőnek 
adja ki, aki azokat tüzetesen megokolt indítvánnyal határozathoza
tal végett az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz terjeszti be.
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Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, ha a tényállást teljesen ki
terítettnek találja, — elsőfokban határoz, ellenkező esetben a tár
gyalás kiegészítését rendeli el.

Az elsőfokú határozat ellen a 255. §-ban tárgyalt jogorvoslat
nak van helye.

Az elsőfokon kiszabott pénzbírságot másodfokon csak abban 
az esetben szabad súlyosbítani, ha a vádlott terhére a vádló is 
feMébbezett.

II. Fejezet.

Az ürdei kihágások.

A) Az erdei kihágások nveg határozás.

287. §.

Ha a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el az, aki:

1. aiz erdő növényzetét, vagy annak részeit, termékeit, vagy az 
erdőhöz tartozó egyéb területeken termett mezőgazdasági és ker
tészeti terményeket, vagy a talaj alkotórészeit ellopja, vagy ellopá
sukat (megkísérli; a hangyákat, vagy azok álcáit és petéit össze
gyűjti és- ellopja, vagy ellopásukat megkísérli;

2. másnak az erdejében jogtalanul fát levág, kidönt vagy bármi 
módon megrongál, élő facsemetét bármi módon megrongál, letapos, 
kitép vagy megsemmisít; a levágott fának a földben visszahagyott 
tuskóját bármi módon megrongálja vagy kiássa;

3. a levágott fát, vagy annak részeit, feldolgozott fát, vagy 
bármilyen leszedett, összegyűjtött erdei terméket bármi módon meg
rongál, vagy hasznavehetetlenné tesz;

4. másnak az erdejében az erdei termékek rakásait jogtalanul 
ledönti, vagy széthányja,

5. másnak az erdejében az épületeket, a szállító- vagy egyéb 
erdőgazdasági berendezéseket, kerítéseket jogtalanul megrongálja 
vagy hasznavehetetlenné teszi;

6. másnak az erdejében a gazdasági beosztás megjelölésére 
szolgáló jeleket, a mérnöki, vagy a tilalmi jeleket, vagy a tudomá
nyos 'megfigyelésekre felállított tárgyakat jogtalanul, — avagy ía ha
tárok megjelölésére szolgáló tárgyakat vagy egyéb jelzőtárgyakat 
gondatlanságból és jogtalanul megváltoztatja, eltávolítja más 
helyre helyezi, megrongálja, hasznavehetetlenné teszi vagy meg
semmisíti ;

7. másnak az erdejében jogtalanul a talajt bármiféle célból és 
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módon meglazítja, feltúrja, felássa; alom-, moha vagy gyeptakaró
ját megrongálja, vagy eltávolítja; követ, homokot mozgásba hoz; 
vagy pedig a területre követ, törmeléket, szemetet, hulladékot vagy 
másféle anyagokat, tárgyakat hord vagy szétszór;

8.. másnak az erdejében jogtalanul, vagy engedély nélkül, vagy 
nem az engedélyezett helyen csatornát, utat, rakodót, vagy munka
helyet készít; meszet, szenet éget, kátrányt vagy hamuzsírt főz;

9. másnak az erdejében az erdő növényzetét, vagy annak ré
szeit, termékeit, vagy a talaj alkatrészeit nem abban az időben és 
nem olyan módon termeli, i szedi gyűjti vagy viszi el az erdőből, 
ahogyan arra jogosítva van; vagy az (erdei termékek gyűjtésénél és 
termelésénél határozottan eltiltott munkaeszközt használ;

10. másnak az erdejében jogtalanul legeltet, vagy másnak az 
erdejébe állatokat jogtalanul behajt vagy beenged; a legelő állato
kat tilos úton hajtja, vagy jogos legeltetés esetén a legeltetett álla
tok állandó őriztetéséről megfelelően nem •gondoskodik;

11. másnak az erdejében jogtalanul vagy engedély nélkül közle
kedési eszközzel tilos úton jár, vagy új utat tör;

12. másnak az erdejében jogtalanul vagy engedély nélkül 10 
évesnél fiatalabb, vagy erdősítés alatt álló állományokban jár;

13. másnak az erdejében jogosulatlanul a nyilvános utakon 
kívül tartózkodik s az erdészeti személyzet esetleges kiutasító meg
hagyásának azonnal eleget nem tesz; vagy ha a nála lévő fegyvert, 
fejszét, baltát, fűrészt, vagy erdei termék szedésére alkalmas más 
eszközt az erdészeti személyzetnek átadni vonakodik;

14. saját erdejében vagy másnak az erdejében vagy annak kö
zelében a 30. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével tüzet ger
jeszt, tűzrakásra engedélyt ad, vagy a tűzrakást veszélyes helyeken 
eltiltani elmulasztja; vagy ha jogosan is rak tüzet, de a szükséges 
óvóréndszabályokat be nem tartja; vagy pedig tűzveszélyes tárgya
kat eldob, elszór, vagy másnak az erdejében jogtalanul tűzveszélyes 
anyagokat halmoz fel;

15. saját erdejében vagy másnak az erdejében az erdei üzem
hez szükséges tüzelésnél a tűzvész okozásának elkerülésére meg
kívánt (31. §.) intézkedéseket megtenni elmulasztja;

16. a 33—35. §-okban meghatározott kötelességériek teljesítését 
alapos ok 'nélkül elmulasztja, vagy megtagadja;

17. saját erdejében, vagy másnak erdejében a 23. §. alapján 
kímélet alá helyezett állatokat pusztítja, tenyészetükben gátolja és 
zavarja, vagy azok tojásait, petéit hatósági engedély nélkül elszedi, 
forgalomba hozza, eredeti helyükről eltávolítja vagy megsemmisíti;

18. másnak az erdejében a források, patakok, vagy tavak vizét 
jogtalanul kenderáztatással, bőrmosással, állatok fürdetésével, vagy 
bármi más módon beszennyezi, vagy hasznavehetetlenné teszi;

19. a 36. §. alapján elrendelt kivételes hatósági intézkedés meg
szegésével igazolvány nélkül erdei terméket szállít, elad vagy vesz.
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A felsorolt pontokban „erdő” elnevezés alatt a törvénynek eb
ben a fejezetében foglalt rendelkezések alkalmazásánál az 1. §-ban 
meghatározott földrészleteken kívül az azokhoz tartozó egyéb ter
mékeny és terméketlen területeket, továbbá a természetvédelmi te
rületeket, az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott gazda
sági fásításokat, valamint a közutak, magánutak és birtokhatárok 
mentén álló fasorokat is kell érteni.

288. §.

Ha az előző 287. §-ban felsorolt cselekmények esetén az ellopott 
dolog értéke vagy az okozott kár összege 200 pengőt meghalad, — 
a cselekményt a büntetőtörvények szerint kell büntetni, kivéve, ha 
a sértett bejelenti, hogy az ellopott dolog értékét, vagy az okozott 
kárösszeg iránti követelését 200 pengőre, -vagy azon alul leszállítja.

A 287. §. 1. pontjában lemlített erdei lopást, ha a lopott dolog 
értéke 200 pengőt nem is halad meg, — büntetőtörvények szerint 
kell büntetni akkor, ha olyan körülmény forog fenn, amelynél 
fogva a lopás a büntetőtörvények szerint, tekintet nélkül a lopott 
dolog értékére, — bűntett; mindazonáltal a dolognak bekerített 
helyről, bemászással ellopása a cselekményt bűntetté még nem mi
nősíti; továbbá a büntetőtörvénykönyvnek (337 §.) az a rendelke
zése, mely szerint a tolvajt, tekintet nélkül az ellopott dolog érté
kére, bűntett miatt kell büntetni, ha a lopás elkövetésekor fegyvert 
viselt, — erdei lopás eseténél csak lőfegyverre vonatkoztatható.

Ha a 287. §. 14., 15. és 16. pontjaiban felsorolt cselekmények, 
illetve mulasztások következtében tűz keletkezett, a cselekményt, 
illetve mulasztást a büntetőtörvények szerint kell büntetni.

289. §.

Annak a meghatározásánál, hogy a 287. §-ban felsorolt cselek
mények esetében az ellopott dolog értéke, vagy az okozott kár ősz
szege a 200 pengőt meghaladja-e vagy sem.

az ellopott dolog ^értékéül annak az erdei érték- és árszabályzatban 
kitüntetett, vagy a 300. §. második bekezdése szerint megállapított 
egyszeres értékét kell venni,

az okozott kár összegéül jogtalan legeltetés esetén a 303 §. 
első bekezdése alapján megállapítható kártérítési összegnek egy
szeresét, — a csemete megrongálása vagy megsemmisítése esetén 
a csemetének az erdei árszabályzatban kitüntetett egyszeres értékét, 
— minden más károkozás esetén pedig azt az. összeget kell venni, — 
amelyet a 302. §. értelmében a sértettnek kártérítésül meg kell álla
pítani.
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290. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken az 1923 :XIX. 
t.-c. alapján létesített s fenntartott erdőtelepítésekben és gazdasági 
fásításokban, a közutak, magánutak és birtokhatárok mentén álló 
fasorokban, továbbá a természetvédelmi területeken elkövetett erdei 
kihágások miatt, valamint a 287. §. 14., 15., 16., 17., 18. és 19. pont
jaiban meghatározott erdei kihágások miatt a büntető eljárást hi
vatalból kell megindítani, minden más esetben erdei kihágás miatt 
csak magánindítványra van büntető eljárásnak helye.

291. §.

Erdei kihágás esetén az ellopott dolog értékét és az okozott kár 
összegét, a 1300. §. második bekezdésében említett esetet kivéve, az 
erdei érték- és árszabályzat adatai alapján kell megállapítani.

Az erdei érték- és árszabályzatot a m. kir. erdőigazgatóság, vala
mint az erdőtulajdonosok meghallgatásával az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság 3 évről—3 évre állapítja meg. Lényegesebb árváltozások ese
tén az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a rendes hároméves időszakon 
belül is bármikor új erdei érték- és árszabályzatot állapíthat meg. 
Minden törvényhatóság területére egy erdei érték- és árszabályzatot 
kell megállapítani; ha azonban az erdei termékek ára, valamint a 
munka- és fuvarbérek tekintetében a törvényhatóság területén jelen
tékeny különbségek állanak fenn, — egy vagy több járás területére 
kiterjedő hatállyal több erdei érték- és árszabályzatot kell megálla
pítani.

Az erdei érték- és árszabályzat összeállításának részletes szabá
lyait a földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

B) Az erdei kihágások büntetése.

292. §.

Erdei kihágás miatt az elítéltet pénzbüntetéssel kell büntetni. 
A pénzbüntetésen felül az elítéltet az eljárási költség megtérítésére 
jogtalan legeltetés, vagy valamely legelőállatnak idegen erdőbe jog
talanul behajtása vagy beengedése esetén a hajtópénz megfizetésére, 
továbbá az okozott kár megtérítésére is kötelezni kell. A pénzbüntetés 
alkalmazása tekintetében a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdé
seinek szabályozásáról szóló 1928 :X. t.-c. rendelkezései irányadók.

293. §.

A pénzbüntetést behajthatatlansága esetében közmunkára, vagy 
elzárásra kell átváltoztatni. Az elzárásra átváltoztatásnál az 1828:X. 
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t.-c. rendelkezései irányadók; közmunkára való átváltoztatásnál min
dennapi elzárás helyett egy közmunka-napszámot kell alkalmazni.

Erdei kihágások halmazatai esetén a pénzbüntetést helyettesítő 
közmunkaszolgáltatás 60 napszámig terjedhet.

294. §.

Erdei kihágás esetén isúiyosabb (beszámítási alá kell venni a cse
lekményt, ha azt véderdőben, közérdekű erdőtelepítésre kötelezett terü
leten az 1923:XIX. t.-c. alapján létesített s fenntartott erdőtelepíté
sekben és gazdasági fásításokban, a közutak, magánutak és birtok
határok mentén álló fasorokban, természtvédelmi területen, avagy 
vasárnapon vagy ünnepnapon, vagy éjjel, Vagy határozott figyelmez
tetés vagy jelzés ellenére, vagy végül többen együtt követték el, úgy
szintén akkor is, ha a tettes erdei kihágásért már büntetve volt.

295. §.

Ha családtagok, gyámság vagy gondnokság alatt állók, alkalma
zottak, cselédek, pásztorok, iparossegédek és tanoncok, vagy gyári 
munkások az erdei kihágást a családfők, gyámok, gondnokok, gaz
dák, vagy munkaadók utasítása folytán vagy tudtával és elnézésével 
követik el, a kihágásért csak az utóbbiakat mint felelős személyeket 
kell megbüntetni s a megítélt kártérítés, hajtópénz és eljárási költsé
gek megfizetésére is őket kell kötelezni.

Ha azonban a tettesek az erdei kihágást hatósági közegek vagy 
az erdészeti személyzet figyelmeztetése ellenére követték el, — az 
előbbi bekezdésben említett felelős személyekkel együtt a tetteseket 
is büntetni kell, a kártérítésnek, hajtópénznek és az eljárási költsé
geknek megfizetésére a tetteseket, — és a felelős személyeket egye
temlegesen kell kötelezni.

A családtagok, a gyámság és gondnokság alatt állók, alkalmazot
tak, a cselédek, a pásztorok, az iparossegédek és tanulók és a gyári 
munkások által elkövetett erdei kihágások eseteiben a családfők, a 
gyámok és gondnokok, a gazdák, vagy a munkaadók, ha nem tudják 
igazolni, hogy felügyeleti kötelességüket gyakorolták, ennek a §-nak 
első és második bekezdésében említett eseteken kívül is felelősek a 
kártérítés, a hajtópénz és eljárási költségek megfizetéséért, •— de 
csak másodsorban.

296. §.

Ha valamely közös birtokosság (közbirtokosság, úrbéres birto
kosság, erdőbirtokosság, legeltetési társulat, telepesek stb.) tagja 
követ el a 287. §-ba ütköző cselekményt annak a birtokosságnak az 
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erdejében, amelynek ő ,is tagja, őt ennek a fejezetnek a rendelkezései 
szerint éppen úgy felelősségre kell vonni, mintha a cselekményt más
nak az erdejében követte volna el.

Az e fejezetben foglalt büntetőrendelkezéseket kell alkalmazni 
arra a közös birtokossági tagra is, aki az őt arányrésze szerint meg
illető mértéken, minőségben és mennyiségben túlhaladó fát, vagy 
más erdei terméket használ fel jogtalanul, avagy a jogosnál több álla
tot legeltet, vagy jogosan legeltethető állatait tilalmazott területen 
legelteti.

297. §.

Az, aki az erdei kihágást beigazoltan kényszerhelyzetben követte 
el, nem büntethető, de csak abban az esetben, ha a kihágást 
vagy az erdészeti személyzetnek a helyiszínén azonnal, vagy a községi 
elöljáróságnak 24 órán belül bejelentette.

Nem büntethető továbbá az sem, aki legeltetési kihágás esetén 
igazolja, hogy a legelő állat közvetlenül fenyegető veszély elől mene
kült vagy hajtatott az erdőbe.

Az eljárási költségeknek, a hajtópénznek és okozott kárnak a 
megtérítésére azonban a tettest ilyen esetekben is kötelezni kell.

298. §.

Erdei kihágás esetén a büntetőeljárás megindíthatása az elköve
tés napjától számított két év alatt, a kiszabott pénzbüntetés pedig az 
ítélet jogerőre emelkedésétől számított három év alatt elévül.

299. §.

Ha ez a törvény mást nem rendel, az erdei kihágásokra a kihá- 
gási büntetőtörvénykönyv általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

300. §.

Az erdei kihágások esetében a sértettet megillető kártérítés 
összegét és a hajtópénzt a 291. §-ban említett erdei érték- és ársza
bályzat adatai alapján kell megállapítani.

Ha azonban az erdei érték- és árszabályzat adatai a kárösszeg 
megállapítására nem elégségesek, — a hiányzó adatokat a rendőri 
büntetőbíróság hivatalból szerzi be, vagy szakértőt hallgat meg és a 
kártérítés összegét a fennforgó körülmények figyelembevételével be
látása szerint állapítja meg.

9
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301. §.

A rendőri büntetőbíróság az erdei kihágásból eredő kártérí
tési és egyéb magánjogi követeléseket, azok összegére való tekintet 
nélkül, a kihágási üggyel együtt tartozik tárgyalni s az ítéletben 
az erdei kihágásból eredő kártérítési és egyéb magánjogi követelé
sek tekintetében is döntenie kell.

302. §.

Az erdei kihágások esetében a sértettet megillető kártérítés 
összegét az erdei érték- és árszabályzat adatai alapján a következőké
pen kell megállapítani.

a) Erdei lopás esetén általában az ellopott dolognak az erdei 
érték- és árszabályzatban feltüntetett értékét kell kártérítésül meg
állapítani.

b) Élőfa kivágása és ellopása esetén, ha a ífa véderdőben, köz
érdekű telepítésre kijelölt területen, vagy az 1923. XIX. t.-c. alapján 
létesített s fenntartott erdőtelepítésekben, gazdasági fásításokban, 
vagy közutak, magánutak és birtokhatárok mentén állott, avagy ha 
más területen is állott, de ledöntése által az állomány záródása meg
bontatott, avagy ha a fa hagyásfa vagy magfa volt, — a fa értékének 
háromszorosát, — más esetekben a fa értékének másfélszeresét kell 
kártérítésként megállapítani.

Ha a fát gyökerestől döntötték le, az előbb említett kártérítési 
összeghez a fa döntése által keletkezett Üreg betöltésével járó költ
ségösszeget is hozzá kell számítani.

c) Ha a lábon állói fát a erdei kihágásnál ledöntötték ugyan — 
de tényleg el nem vitték, — a kártérítést az előbbi b) pont értelmé
ben kell megállapítani, de az összegből a fa árszabály szerinti értékét 
le kell vonni.

d) Élőfa megrongálása esetén la megrongált fa érték- és ársza
bályzat szerinti értékének egynegyedszeresétől egyszereséig terjedő 
összegben kell a kárt megállapítani a megrongálás {mértékéhez képest; 
ha azonban a megrongálás olyan fokú, hogy a fa annak következté
ben előreláthatóan kipusztul, úgy a kárösszeget az {előbbi e) pont sze
rint kell megállapítani. <

e) Valamely fa földben visszahagyott tuskó jának kiásása, el
lopása vagy megrongálása esetén a tuskó értékének kétszeresét kell 
kártérítésül megállapítani; ha pedig a kihágás véderdőben, jvagy 
közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen követtetett el, vagy ha 
a tuskó talajkötésre vagy sarjadzásra volt szánva, a tuskó értéké
nek háromszorosát kell kártérítésül megállapítani; úgy a kétszeres, 
mint a háromszoros kártérítési összeghez hozzá kell számítani a 
tuskó kiásása által keletkezett üreg betöltésével járó költségössze
get is.
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f) Alom, zöldgally, gyep, moha, televényföld, fenyőtoboz vagy 
erdei famagvak ellopása esetén a kárösszeget, iha a kihágás véd
erdőben vagy közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen történt, 
a llopott dolog érték- és árszabály szerinti értékének kétszeresében, 
ha pedig a kihágás más területen követtetett el, a lopott dolog értéké
nek rnás félszeresében kell megállapítani.

Ha azonban zöldgallyvágás esetében a faegyedék, melyekről a 
zöldgallyak levágattak, jelentékenyen megrongáltattak, a kártérítést 
a fenti d) pont szerint kell megállapítani.

g) 1 |A 287. §. 4., |5., 6., 7., 8. és 18. pontjaiban említett erdei ki
hágásoknál a megtérítendő kárt az eredeti állapot helyreállításával 
és a bekövetkezhető károk elhárításával járó költségekben, vala
mint a helyrehozhatatlan károknak megfelelő pénzösszegben kell 
megállapítani. í

h) Facsemetének (1—10 éves fácskának) ellopása vagy meg
rongálása esetén a facsemete érték- és árszabályzat szerinti értéké
nek kétszeresét kell kártérítésül megállapítani, ha pedig a facsemete 
erdősített vagy természetes úton erdősült területen állott, a csemete 
kétszeres értékét és minden darab ‘csemete után egy férfi kézi nap
számbérnek egytiziedrészét kell kártérítésül megállapítani.

Ha az előbbi bekezdésben említett erdei kihágást véderdőben 
az 1923:XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott erdőtelepítések
ben, gazdasági [fásításokban, vagy a közutak, magánutaik és Ibirtokha- 
tárok mentén álló fasorokban, vagy közérdekű erdőtelepítésre kijelölt 
területen követték el, kártérítésül a facsemete érték- és árszabály
szerinti értékének háromszorosát és minden (darab csemete után egy 
férfi napszámbérnek egy tize drészét kell megállapítani.

A kiszabott büntetés és kártérítés összege 5 pengőnél kevesebb 
nem lehet.

303. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében a sér
tettet a legeltetés minden megkezdett napjáért a következő kárté
rítés illeti meg:

1. egy drb kecske károsításáért...............................................5.— P
2. egy drb ló, szamár, öszvér vagy szarvasmarha ká

rosításáért .......................................................................2.50 P
3. egy drb sertés károsításáért makkoltatás idején . 1.— P
4. egy drb sertés károsításáért makkoltatás idején kívül —.50 P
5. egy drb juh károsításáért ........................................ 1.— P
6. egy *drb borjú ivagy csikó károsításáért................1.50 P
7. egy drb baromfi károsításáért...............................—.10 P
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Ezeknek a kártérítési összegeknek másfélszeresét kell megál
lapítani akkor, ha a jogtalan legeltetés nedves időjáráskor vagy 
véderdőben, vagy legeltetési tilalom alatt álló erdőben történt;

kétszeresét kell megállapítani akkor, ha a jogtalan legeltetés 
száraz időjáráskor véderdőben húsz éven aluli faállományban, vagy 
közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen történt, végül

háromszorosát kell megállapítani akkor, ha a jogtalan legelte
tés véderdőben húsz éven aluli faállományban, vagy közérdekű 
erdőtelepítésre kijelölt területen nedves időjáráskor történt.

304. §.

Ha valamely erdei kihágásnak minősülő lopást a tettes úgy. 
követ el’, hogy azáltall egyszersmind a £87. §,. 12—8. pontjai alatt 
felsorolt károsítások valamelyikét is elköveti, a megtérítendő kárt 
a 302. §^ban meghatározott módon nemcsak a lopás, hanem a káro
sítás után is meg kell állapítani.

Ha a tettes a 287. §. 11—16. pontjaiban meghatározott és erdei 
kihágásnak minősülő cselekmény elkövetésével kárt is okoz, őt az 
okozott és a 302. §. szerint megállapítandó kár megtérítésére is 
kötelezni kell.

305.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében az erdei 
érték- és ár szabályzatban meghatározott összegű hajtópénzt kell 
megállapítani annak a javára, aki a kárban talált állatot a tilos terü
letről kiterelte, vagy az állatot lefoglalás céljából a községi élőljá- 
rósághoz behajtotta és ott őrizetbe adta.

306. §.

Jogtalan (legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében a kár
térítést és hajtópénzt abban az esetben, ha annak megfizetésére a 
tettest kötelezni nem lehet, vagy ha az a tettesen be nem hajtható, 
az állat tulajdonosa köteles megfizetni.

307. §.

Erdei kihágás esetében a megítélt kártérítést, a hajtópénzt és 
az eljárási költségeket az elmarasztalt tettestársak egyetemlegesen 
kötelesek me gfiz et n i.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



132

308. §.

Az erdei kihágási ügyben hozott jogerős ítélettel megállapí
tott kártérítésre és hajtópénzre vonatkozó követelés elévülésére nézve 
a ma gás jogi szabályok irányadók.

D) Az eljárás éráéi kihágások eseteiben.

309. §.

Az erdei kihágási ügyek a rendőri büntetőbíráskodás körébe 
tartoznak s a büntetőbírói hatalmat a közigazgatás rendezéséről 
szóló 1929 :XXX. t.-c. 59. §-áiban megnevezett hatóságok gyakorolják.

Az eljárásra az alábbi 310—314. §-okban foglalt kiegészítésekkel 
a rendőri bűn tető élj ár ás szabályai irányadók.

310. §.

Magánindítványra üldözendő erdei kihágás miatt a magán
indítványt az általános jogszabályok szerint erre jogosultakon kívül 
az az okleveles erdőmérnök is előterjesztheti, aki annak az erdő
nek, amelyben a kihágás elkövettetett, a kezelésével: vagy felügyele
tével' van megbízva.

Ha az erdő államerdészeti kezelésben van, a magánindítvány 
előterjesztésére felijogosított erdőkezelőnek a m. kir. erdőhivatal 
képviselőjét kel'l tekinteni.

311.

Az erdőgazdaság vezetésével megbízott felesketett okleveles 
erdőmérnök, továbbá államerdészeti kezelésben levő erdőknél a 
kezdést ellátó m. kir. erdőhivatal képviselője erdei kihágások tár
gyalásánál az erdőtulaj dánost külön meghatalmazás nélkül is 
képviselheti.

312. §.

A hatóságok, a közigazgatási hivatalok, a községi elöljáróság 
tagjai, a feil esketett erdőgazdasági alkalmazottak, a mezőőrök, a 
vadőrök, a rendőri közegek és a csendőrség tagjai a tudomásukra 
jutott, nemkülönben az 1. §-ban felisorolt területeknek az 1923. évi 
XIX. t.-c. alapján létesített s fenntartott erdőtelepítésekben és 
gazdasági fásításokban, valamint a természetvédelmi területeknek 
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a tulajdonosai a területükön elkövetett és tudomásukra jutott hiva
talból üldözendő erdei kihágásokat az adatok és bizonyítékok 
közlésével az illetékes rendőri büntetőbíróságnál azonnal feljelenteni 
kötelesek.

A hatósági közegek a magánindít vágyra üldözendő erdei kihá
gásokat is kötelesek — ha eljárásuk közben ilyeneket észlelnek — 
a községi elöljáróságnak, vagy az érdekelt erdőtulajdonosnak azon
nal bejelenteni; viszont a községi elöljáróság a neki bejelentett s 
magánindítványra üldözendő erdei kihágásról az erdőtulajdonost 
köteles haladéktalanul értesíteni.

313. §.

A hivatalból üldözendő erdei kihágások miatt megindított rend
őri büntetőeljárásban a szakképviselő jogait és kötelességeit a m. 
kir. erdőigazgatóság vagy a ’m. kir. erdőhivatal kiküldöttje gyako
rolja, aki a tárgyaláson meg nem jelent sértett magánjogi érdekeit 
is képviselheti, ha az képviseltetéséről meghatalmazott által nem 
gondoskodott.

314. §.

A hatóságilag felesketett erdőmérnököknek, alerdészeknek és 
erdőőröknek -erdei kihágási ügyekben esküjükre való hivatkozással, 
saját közvetlen észleleteik alapján tett vallomásaik, nemkülönben 
a hatóságilag felesketett alerdészeknek és. erdőőröknek az erdőkár
naplóba saját közvetlen észleleteik alapján szabályszerűen bejegyzett 
adatai ellenbizonyíték hiányában teljes bizonyító erővel bírnak^

KILENCEDIK CÍM.

Vegyes és átmeneti rendelkezések.

315.

Ennek a törvénynek az alkalmazásában tulajdonosnak kell te
kinteni azt is, aki, habár tulajdonjoga telekkönyvezve nincs, az 
ingatlant birtokában tartja.

Hogy haszonélvezet esetében mennyiben terhelik a haszonélve
zőt azok a kötelességek, amelyeket ez a törvény a tulajdonosra ró, 
erre nézve a haszonélvezetre vonatkozó jogszabályok irányadók.
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316. §.

Ahol ez a törvény községet, vagy a községi hatóságnak vala
mely szervét, vagy közegét említi, ez alatt megyei és törvényhatósági 
jogú várost, vagy a városi hatóságnak megfelelő szervét és közegét 
is kell érteni. Ehhez képest Városokban községi bíró alatt a polgár
mestert, községi elöljáróság alatt a városi tanácsot, községi jegyző 
és a községi képviselőtestület által megbízott elöljárósági tag alatt 
a városi tanácsnak a tanács által erre a célra kijelölt tagját, községi 
képviselőtestület alatt a megyei város képviselőtestületét, a törvény
hatósági jogú városban pedig a városi törvényhatósági bizottságot, 
végül főszolgabíró alatt Budapest székesfővárosban a kerületi elöl
járóságot és a többi városokban a rendőrkapitányt, vagy a tanács 
által erre a célra kijelölt tisztviselőt kell érteni.

317. §.

Az erdőbirtokosságnak a 197. §. értelmében nyújtott kölcsön 
alapján az 1897:XXXII. t.-c. hatálya alá tartozó kötvények csak a 
pénzügyminiszter engedélyével bocsáthatók ki.

Ilyen kölcsön az említett kötvények kibocsátásának alapjául csak 
akkor szolgálhat:

1. ha az erdőbirtokosság kötelezi magát, hogy a kölcsönből folyó 
bárminemű tartozásainak fedezése végett szükség esetében az erdő
birtokosság tagjaira járulékot vet ki (1897:XXXII. t.-c. 2. §, 1. a. 
pontja);

2. ha a kölcsön jelzálogjognak telekkönyvi bekebelezésével bizto
síttatott és a kölcsön tőkeösszege — a netalán előzőleg bekebelezett 
tehertételekkel együtt — nem haladja meg a jelzálogul lekötött ingat
lan ama becsértékét, amely a lekötés idejekor állapíttatott meg és

3. ha a követelés biztosítására a hitelző intézet a kölcsön alapján 
kibocsátandó kötvényekből legalább egyévi kamat- és tőketörlesztési 
járuléknak megfelelő mennyiséget, az erdőbirtokosság külön kezelendő 
letétjeként, a kölcsön teljes törlesztéséig visszatart.

Az ilyen biztosíték és kamatai csak a hitelező intézet olyan köve
telésének fedezésére fordíthatók, amely a kölcsönből folyólag kelet
kezett és azok mási célra 'fel nem használhatók, sem pedig bírói 
vagy közigazgatási úton a kölcsön teljes törlesztéséig le nem foglal
hatók. Az erdőbirotkosság köteles gondoskodni arról, hogy a biztosí
ték eredeti tőkeösszegében a kölcsön teljes törlesztéséig fenntartassék.

A kölcsönből folyó kötelezettségek pontos teljesítése esetében a 
hitelező intézet az erdőbirtokosság kérelmére, ha a pénzügyminiszter 
előzetesen hozzájárul, a biztosíték kamatait köteles az erdőbirtokos
ság rendelkezésére bocsátani.

Ha a kölcsönnek és járadékainak meghatározott részét a föld
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nevelésügyi miniszter az 1908:XLIII. t.-c 1. §. 8. pontja alapján 
államsegélyként a kölcsön egész tartamára az államkincstár terhére 
vállalja el, a biztosíték megfelelően csökkenthető.

318. s.

Az erdő- és természetvédemi terület tulajdonosa, az erdészeti 
személyzet, valamint a közbiztonsági közegek az erdőben, vagy a ter
mészetvédelmi területen, a nyilvános utakon és a nyilvános területe
ken kívül jogosulatlanul tartózkodókat, abban az esetben, ha ott 
tartózkodásukat akár a közbiztonság, akár a tulajdon biztonsága, akár 
a vadállomány nyugalmának szempontjából aggályosnak látják, a 
területről kiutasíthatják s a náluk talált lőfegyvert, fejszét, baltát, 
fűrészt, vagy erdei termék szedésére alkalmas .bármi más eszközt el- 
vehetik, de kötelesek az elvett tárgyakat 14 nap alatt a közigazgatási 
hatóságoknak jelentés mellett beszolgáltatni.

Ha a kiutasított személy a kitiltási felhívásnak azonnal eleget 
nem tesz, vagy ha az említett tárgyakat átadni vonakodik, vele szem
ben a VIII. Címben foglalt megtorló eljárásnak van helye; ha pedig 
ellenszegül, cselekménye, mint közhatósági közeg ellen elkövetett erő
szak bűntette, a büntető törvények rendelkezései szerint büntettetik.

Ha a kiutasított személy az erdőben vagy a természetvédelmi 
területen való tartózkodásra, illetőleg a fegyverviselésre vonatkozó 
jogosultságát a közigazgatási hatóság előtt sem tudná igazolni, a tőle 
elvett tárgyakat a hatóság elkobozni köteles.

319. §.

A véderőket, a természetvédelmi területeket és a közérdekű és 
önkéntes erdőtelepítéseket, illetőleg területeiket laddig, amíg jövedel
met nem hajtanak, teljes adómentesség, addig pedig, amíg jövedel
mük az okszerű várható tiszta jövedelemnél kisebb, megfelelő adó
mérséklés illeti meg.

Adómérséklésnek van ezenkívül helye:
1. Ha a gazdálkodás módját az erdőrendészeti hatóság közérdek

ből a tulajdonos kárára állapítja meg, vagy ha
2. az erdőt kárt okozó elemi csapások érik (bármily korú állo

mányban jelentkező fagykár, széldöntés, szél-, hó- vagy zúzmara-törés, 
tűzvész, rovarkárok stb. esetén).

A rendszeres gazdasági terv szerint kezelt erdők községi vagy 
egyéb pótadóinak megállapításánál csak az azokat terhelő egyenes 
adók fele vehető a kivetés alapjául.

Az adómentességet, vagy adómérséklést a földmívelésügyi minisz
ter által megállapított feltételek szerint ideidglenes adókedvezmény 
alakjában 10 évről—10 évre a pénzügyminiszter adja meg.
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320. §.

Ha erdőre legeltetési, makkoltatási, vagy fűhasználati szolga
lom nehezedik, vagy ha természetvédelmi területté kijelölt ingatlant 
oly szolgalom terhel, amely a törvény rendelkezéseinek alkalmazá
sát megnehezíti, a földmívelésügyi miniszter a tulajdonos kérelmére 
vagy hivatalból a tulajdonosra és a szolgalom élvezőjére egyaránt 
kötelezően a szolgalom megváltását elrendelheti.

A megváltásnál úgy az eljárás, mint a megváltási ár megálla
pítása tekintetében is a kisajátításra vonatkozó jogszabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.

321. §.

Erdőket és természetvédelmi területeket nem szabad olyan szol
galmi jogokkal megterhelni, amelyek ennek a törvénynek az erdők 
fenntartására, illetve a természetvédelmi területek rendeltetésének 
biztosítására vonatkozó rendelkezéseivel ellentétben vannak. Ehhez 
képest erdőkre és természetvédelmi területekre szolgalmi jogot a 
telekkönyvi hatóság a telekkönyvben csak akkor jegyezhet be, ha az 
erdő rendészeti hatóság a feljegyzés ellen az előbbi bekezdésben fog
lalt tiltó rendelkezés alapján kifogást nem tesz.

322. §.

Az erdő belsejében fekvő, vagy az erdőbe beékelődő minden 
olyan idegen földterületet, amely 10 kát. holdat meg nem halad, az 
erdő tulajdonosa kisajátíthat.

Az idegen földterület tulajdonosa vagy tulajdonosai a kisajátí
tótól földjeiknek hasonló értékű területtel való kicserélését kíván
hatják.

A kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja meg; az 
eljárásra nézve az 1881 :XLI. t.-c.-nek és az ezt módosító törvények
nek a rendelkezései irányadók.

322/a. §.

A 45. §. 3. pontja alá tartozó és 2000 kát. holdat meg nem ha
ladó erdőgazdaságokban az lüzemterv végrehajtására olyan feddhetlen 
életű magyar állampolgárokat is lehet alkalmazni:

1. akik valamely hazai középiskola negyedik osztályának sikeres 
elvégzése után hazai erdőgazdasági szakiskolán alerdészi bizonyít
ványt szereztek;
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2. akik az erdőgazdasági szakiskolát, vagy az egykori vadász
erdői m. kir. erdőőri szakiskola továbbképző tanfolyamát .sikeresen 
elvégezték s ezt bizonyítvánnyal: igazolják;

3. akik valamely hazai középiskola négyosztályának sikeres el
végzése után erdőőri képesítést szereztek s e törvény életbelépése 
előtt legalább négy éven át teljesítettek erdei szolgálatot és ezt 
az illetékes királyi erdőfelügyelő bizonyítványával igazolják;

4. akik — képesítésükre való tekintet nélkül — a törvény 
életbelépése előtt legalább 12 éven át teljesítettek, mint hatósági 
esküt tett erdészek, szolgálatot s ezt az illetékes királyi erdőfel
ügyelő bizonyítványával igazolják.

Ugyanezek az erdőgazdasági és műszaki segédszolgálatra is 
alkalmazhatók.

323. §.

Azokban az esetekben, amelyekben ez a törvény a kisajátítási 
jog megadását a földmívelésügyi miniszter hatáskörébe utalja, az 
a jogkör is a földmívelésügyi minisztert illeti meg, amelyet az 1881. 
évi XLI.t.-c. a kisajátítások tekintetében a kereskedelemügyi minisz
ternek biztosít.

324. |§.

A törvény rendelkezése alá eső területek kisajátításánál az 
engedély megadására jogosított hatóság a kisajátítási jog engedé
lyezésére nézve előzetesen a földmívelésügyi minisztert is meghall
gatni köteles.

325. -§.

Ha a bányahatóság ennek a törvénynek a rendelkezése alá eső 
területre ad kutatási engedélyt, az engedélyezés tárgyalására a kir. 
erdőfelügyelőt is köteles meghívni.

A bányahatóság köteles az engedélyest az engedélyokiratban 
mindazoknak a rendszabályoknak a betartására is kötelezni, ame
lyeket e törvény rendelkezései az erdőfenntartás és erdővédelem 
érdekében megállapítanak.

32Ő. |§.

Az alatt az átmeneti idő alatt, míg valamely erdőre a 37. §. értel
mében köteles üzemterv, illetve a 38. § értelmében az üzemtervet pótló 
jegyzőkönyv elkészül és jóváhagyást nyer, — az erdőben fahasznála-
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tokát csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével szabad gyakorolni; 
az erdő egyéb használata pedig csak ennek a törvénynek a korlátozá
sai között gyakorolható. Amennyiben az erdőrendészeti hatóság a 
kérelem beadásától számított 30 napon belül nem intézkedik, az enge
délyt megadottnak kell tekinteni. A hatóság a használatot az e tör
vény 37. §-ában megállapított mértéken túl nem korlátozhatja s az e 
törvényben megszabott kötelezettségeket meghaladó feltételekhez nem 
kötheti.

327. §.

A 74. §-ban említett kezelési költségjárulékokat az alatt az át 
átmeneti idő alatt, míg a törvényhozás a költségjárulék egységtételeit 
elsőízben meg nem állapítja, azok szerint a kulcsok szerint kell ki
vetni, amelyek a törvény életbeléptetését megelőző évben egyrészt a 
kezelési költségátalányok, másrészt az erdőőrzési járulékok kivetésénél 
alkalmaztattak.

328. i§.

A vármegyei közös erdőőri szervezetek a törvény életbelépésé
vel megszűnnek s a szervezetekben alkalmazott járási (hatósági) erdő
őrök megfelelő alkalmazásáról vagy végellátásáról az állam gondos
kodik.

A járási (hatósági) erdőőrök nyugellátásánál a vármegyei közös 
erdőőri szervezetekben eltöltött szolgálati időt törvényhatósági szol
gálatnak kell tekinteni, melynek beszámítása tekintetében az 1912: 
LXV. t.-c. 16. §-ának határozmányai irányadók.

A közös erdőőri szervezetek által létesített erdőőri nyugdíj-, 
segély- és egyéb alapok összes vagyona és pénzkészlete, úgyszintén a 
törvény életbeléptetése után befolyó erdőőrzési járulékok az állam 
tulajdonába mennek át.

329. §.

Az erdőtulajdonosok és a természetvédelmi területtulajdonosok 
felsőbb hatóságainak vagyonfelügyeleti hatáskörét ez a törvény csak 
annyiban érinti, hogy a vagyonfelügyeleti hatáskörben intézkedéseik 
nem állhatnak ellentétben ennek a törvénynek a rendelkezéseivel.

Az ilyen tulajdonosoknak az erdejüket, illetve a természetvédelmi 
területeiket érintő kérelmeit az erdőrendészeti hatóság érdemben 
csak akkor tárgyalhatja, ha azokhoz a vagyonfelügyeleti hatóság 
hozzájárult és ezt a kérelmező a hozzájárulást tartalmazó határozat 
bemutatásával igazolja.
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330. §.

Az e törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos beadványok és 
iratok — beleértve a fellebbezéseket és panaszokat, valamint azok 
mellékleteit is — bélyegmentesek. Bélyeg- és illetékmentes az ingat
lanoknak az e törvény értelmében az állam részére való megszerzése, 
továbbá a 148. és 193. §. szerint való tulajdonátruházás.

Az előbbi bekezdésben említett bélyegmentesség a peres eljárásra 
nem terjed ki, úgyszintén nem terjed ki a bélyeg- és illetékmentesség 
a tulajdonos és alkalmazottai vagy más harmadik személyek között 
létrejövő jogügyletekre és erdei termékek nyilvános árverése esetén 
az árverési jegyzőkönyvekre sem.

331. §.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923 :XIX. 
t.-c. 19. §-át ez a törvény akként módosítja, hogy az abban említett 
erdőrendészeti áthágásokra, — úgy a kiszabható pénzbírság meny- 
nyisége, mint az eljárás tekintetében is— ennek a törvénynek a 268— 
286. §-ai irányadók.

332. § .

A közutakról és vámokról szóló 1890:1. t.-c. 133. §-át ez a tör
vény azzal egészíti ki, hogy az abban foglalt rendelkezések a véd
erdők, az 1923 :XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott erdőtelepí
tések és gazdasági fásítások, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt terü
letek és természetvédelmi 'területek faállományaira nem vonatkoznak, 
egyéb erdőterületeken pedig a faállomány letárolása csak elkerülhe
tetlen szükség esetében rendelhető el s a faállomány megritkítása sem 
terjedhet az elkerülhetetlen szükség körén túl; a letárolás vagy meg- 
ritkítás szükségességét és mértékét a kereskedelemügyi és földmívelés
ügyi miniszterek egyetértőén állapítják meg.

333. §.

Ennek a törvénynek a életbeléptetésével:
az 1879:XXXI. t.-c.;
az 1885 :XXIII. t.-c. 55., 56., 175. és 176. §-a, valamint a 184. §. 

b) pontja;
az 1894 :XII. t.-c. 13. és 14. §-a;
az 1896:XXVI. t.-c. 73. és 74. §-a, valamint az 57. §. 8. pontja; 
az 1898:XIX. t.-c.;
az 1913 :XXX. t.-c. 9. és 10. §-a; végül
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az 1923:XVIII. t.-c. és általában mindazok a törvények, rende
letek és- szabályok, amelyek ennek a törvénynek a tárgyára vonatkoz
nak és annak rendelkezéseitől eltérnek, — hatályukat vesztik.

Ahol korábbi jogszabály az előbbiek szerint hatályon kívül hely er 
zett törvényre vagy törvényszakaszra hivatkozik, — ahelyett ennek a 
törvénynek a megfelelő rendelkezését kell érteni.

334. §.

Ez a törvény felhatalmazza az igazságügyminisztert, hogy az e 
törvényen alapuló telekkönyvi bejegyzésekre és e bejegyzések törlé
sére vonatkozó eljárást, továbbá a művelési ágak ezen törvény értel
mében bekövetkező megváltoztatásának a télekkönyvben való kitünte
tésére vonatkozó eljárást, végül az erdőbirtokossági kötelékből kibo
csátott s a kibocsátás után közös tulajdonba jutott ingatlan (201. §.) 
egyéni felosztására nézve a felosztási eljárást rendelettel szabályoz
hassa és hogy az e tárgyban, valamint a 169. .§. utolsóelőtti bekezdé
sében foglalt felhatalmazás alapján kiadandó rendeletéit a szükséghez 
képest ugyanilyen módon kiegészíthesse és módosíthassa.

A közös ingatlan felosztására vonatkozó eljárás a birtokrendező 
bíróság hatáskörébe tartozik. A jogerős felosztási eljárás eredmé
nyét a telekkönyvben és a földadókataszterben rendelettel megállapí
tandó módozatok szerint hivatalból kell keresztülvezetni.

335. §.

Ez a törvény felhatalmazza a földmívelésügyi minisztert, hogy 
az átmeneti szabályokat és az e törvény végrehajtása céljából szük
séges szabályokat — még pedig abban az esetben, ha a végrehajtás
sal megbízott többi miniszterek ügykörét is érintik, velük egyetértve 
— az érdekeltség meghallgatásával, rendelettel megállapíthassa és 
hogy úgy ezt a rendeletét, — mint az e törvény alapján kiadandó 
egyéb rendeletéit is a szükséghez képest ugyanilyen módon kiegészít
hesse és módosíthassa.

336. §.

A törvény életbelépésének idejét a földmívelésügyi miniszter ren
delettel állapítja meg. Végrehajtásával a földmívelésügyi, az igazság
ügyi, a belügyi, a pénzügyi és a kereskedelemügyi miniszterek bízat
nak meg.

Budapesten, 1930 január 30-án.
Bíró Zoltán,

az 0. E. E. ügyvezetője.
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INDOKOLÁSOK

1. §-hoz.

Nem kívánatos, hogy a legelők, melyek a mezőgazdaságnak egyik 
igen jelentős szükségletét hivatottak kielégíteni, az erdőtörvény rendelke
zése alá tartozzanak, ezért kellett a 4. pontba a pótlást felvenni, hogy mi
helyt állandó legelővé alakítják át a területeket, nem lehet őket e törvény 
hatálya alá vonni.

Az 5. pontba fel kellett venni a toldást, hogy csak azokat az eddig 
erdőként fel nem vett ingatlanokat kell a törvény hatálya alá sorolni, 
amelyeket a vízrendészeti hatóság minősít okvetlenül fenntartandóknakr 
mivel ezeken a helyeken mindent a vízrendészet érdekeinek kell aláren
delni.

2. §-hoz.

Ki kell venni a törvény rendelkezései alól azokat a területeket, ame
lyek kifejezetten más, nem erdőgazdasági célokat szolgálnak, ezért kellett 
a karácsonyfa-telepeket, faiskolákot, gyümölcsösöket, bot- és füzvessző- 
telepeket (1. pont), valamint a törvény életbeléptetése előtt létesített vad
tenyésztésre szolgáló remiseket (3. pont) a törvény általános rendelkezései 
alól kivonni.

A 4. pont beiktatása nemcsak azért szükséges, hogy a gazdaságok 
legelőszükségletének ellátása fenn ne akadjon, de azért is, hogy ennek 
ellenében a megmaradó erdőt a további megcsonkítástól és a legeltetéstől 
mentesítsük.

Az 5. pont beiktatása az önkéntes fásítás előmozdítását célozza, mert 
senki sem fog másként a teljesen szabad mezőgazdaságról az erdőgazda
ságra önként áttérni, ha csak a szabad rendelkezési jogot részére nem biz- 
tisítjuk.

3. §-hoz.

Az e téren felmerülő vitás kérdést legcélszerűbb a szabályszerű ható
sági eljárásra utalni.

4. §-hoz.

Az első bekezdésben tervezett változtatásokat azért kellett felvenni, 
hogy az erdőbirtokost ne lehessen kötelezni olyan terület újból való beerdő- 
sítésére, amelyik akkor sem tartoznék a törvény rendelkezése alá, ha az 
erdő állna rajta.

Az új bekezdést azért szükséges beiktatni, hogy a mezőgazdaságra 
jól alkalmas irtásokat ne legyen kénytelen a birtokos feltétlenül elvonni a 
mezőgazdaságtól, hanem helyettük, más mezőgazdaságra kevésbé alkalmas 
területet ültethessen be.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



142

5. §-hoz.

Esetleges félreértések elkerülése végett kellett az „elkülönítés” szó 
helyett „legelőelkülönítést” bevenni.

6. §-hoz.

A 3. pontban a végleges rendelkezést a vízügyi hatóság részére kell 
fenntartani az 1. §. 5. pontjánál már említett okból. Az üzemtervre való 
utalás a kérdés természetéből folyik. Végül nem szorul különös indokolásra 
ez a pótlás sem, amely a birtokos kártalanítására vonatkozik, mert termé
szetes, hogy ha a birtokost mások érdekében korlátozzuk gazdálkodási sza
badságában s ezáltal károsodik, a kárt meg kell részére téríteni.

7. §-hoz.

A kijelölés hatósági teendő, ezért kellett azt az erdőrendészeti hatóság 
hatáskörébe utalni. Ez a megoldás módot nyújt a birtokosnak arra is, 
hogy esetleges kifogásait vagy igényeit az eljárás során érvényesíthesse.

8. §-hoz.

A másokkal közös határvonalon a határjelek felállítását az erdőbirto
kos egyoldalúlag nem is foganatosíthatja, ezért kellett az utolsó bekezdést 
megfelelően módosítani.

9. §-hoz.

Az erdőbe beékelt mezőgazdasági földeket s némely szomszédos vagy 
kívül fekvő területeket (csemetekert, illetmények stb.) az erdőgazdaságtól 
elkülöníteni nem lehet, ezért célszerű a törzskönyvbe ezeket is felvenni. Csak 
természetes a kívánság, hogy az ilyen általános szabályok megalkotásánál 
a kormányzat az érdekelteket is hallgassa meg. Az adatok származását 
azért kell feljegyezni, hogy a törzskönyv azok megbízhatósága tekinteté
ben is felvilágosítást adjon.

11. §-hoz.

Csak szórendváltozás a könnyebb érthetőség céljából.

12. §-hoz.

A birtokos értesítése magától értetődő kellék, amit a szövegbe fel kel
lett venni.

13. §-hoz.

Az erdőgazdaság általános céljának meghatározása, ahol ki kellett 
emelni a főcél, a birtokos érdekeinek kielégítése mellett a közérdekből 
elengedhetetlen kívánalmat: az erdők megfelelő fenntartását. A szigorú 
tartamosság, bár kívánatos, de nem elengedhetetlen követelmény. Ahol 
arra vagyonfelügyeleti szempontból szükség van, az erre hivatott ható
ságok enemű kívánságai lesznek amúgy is irányadók.
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14. §-hoz.
•

Tekintettel arra, hogy a területeket a tulajdonosok legeltetés céljaira 
kapták, az olyan területeken, ahol lehet állandó legelőt létesíteni, a 
birtokosok enemű kívánsága elől nem lehet kitérni. Ezért vette fel az 
egyesület az átalakítást kötelező formában a szövegbe.

15. §-hoz.

Az erdőgazdálkodás legnagyobb veszedelme nálunk a legeltetés. Kopár 
területeink keletkezése majdnem kivétel nélkül a legeltetésre vezethető 
vissza, legalább 90 százalékban ez az oka a magánerdők jó részében» észlel
hető siralmas állapotnak. Ez a kérdés ezenfelül állandó ütközőpontja az 
erdő- és mezőgazdaságnak.

Az Országos Erdészeti Egyesület teljes mértékben méltányolja a 
mezőgazdaságnak a legelőhöz fűződő érdekeit, ezért minden javaslatot 
megtett, hogy a legeltetésre állandóan használt és alkalmas fás területek 
(fás legelők) a törvény hatálya alól kikapcsolitassanak. Viszont kötelessége 
rámutatni arra, hogy az erdőgazdaság és legeltetés ugyanazon a területen 
össze nem fér. Ami a törvény értelmében erdő, ott a legeltetést arra a 
minimális mértékre kell korlátozni, amit az erdőgazdaság minden számot
tevő 'kár nélkül megbír.

A változtatások, mint a kecskére vonatkozó abszolút tilalom, a véd
erdők és fiatalosok, valamint a felújítás alatt álló területek teljes nyugal
mának biztosítása elengedhetetlen kellékei az erdögazdákodásnak, ezeket 
tehát magában a törvényben kellett biztosítani.

16. §-hoz.

Az általános irtási, lomb- és alomszedési tilalom kimondása a véd
erdőkre is csak addig indokolt, amíg az üzemterv, amely ezeket a kér
déseket szabályozza, elkészül.

17. §-hoz.

Az új szöveg biztosítani kívánja a birtokosnak azt a jogát, hogy 
ilyen célokra szükséges apró területeket — a véderdők kivételével — 
hatósági engedély nélkül is igénybevehessen. (Másrészről biztosíték az ellen 
is, hogy a bányahelyek változtatásával ne lehessen nagy területeket ki
irtani.

18. §-hoz.

A tervezet 19. §-ában tárgyalt intézkedések, amelyeknek végleges 
megoldását, az általános üzemte ívkényszerre való tekintettel, az üzem
tervre kell bízni. Addig is azonban, amíg az üzemterv elkészül, bizto
sítani kell a birtokosnak azt a jogát, hogy ia .sürgősen szükséges területeket 
hatósági engedély nélkül is igénybevehesse bizonyos korlátok között. 
Másrészről a kitermésnek a hozadékba való beszámítása megakadályozza 
azt, hogy ezeket az átalakításokat azzal a számítással foganatosítsák, hogy 
a normálisnál nagyobb fahozadékhoz jussanak.
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19. §-hoz. •

A tervezet 20. §-ából átalakítva. Tekintettel csekély erdőállomá
nyunkra, nagymérvű fabehozatalunkra, le kellett itt szegezni azt az alap
elvet, hogy erdőterületünknek nem szabad apadnia. A tervezet rendelke
zéseivel szemben mutatkozó kisebb enyhítések a gazdasági életből folyó 
olyan kívánalmak, amelyeket a birtokos joggal igényelhet. Nem lehet 
a birtokost, aki saját jószántából telepített be mezőgazdasági területe
ket, sem attól a jogtól elütni, hogy ezeket erdőirtás esetén a pótlásba 
beszámíthassa, sem pedig attól, hogy az ilyen területeket, más terület 
beerdősítése esetén, külön engedély kérése nélkül is kiirthassa, ha azokon 
egyébként nem kell közérdekből erdőt fenntartani. Gondoskodni kell arról 
az esetről is, ha az irtásra utalt birtokosnak nincsen olyan területe, amelyet 
csereképpen be tudna erdősíteni és pedig olyan formában, hogy a birtokos 
által teljesítendő szolgáltatás ott szaporítsa az erdőterületet, ahol arra 
kifejezetten szükség van. Csak természetes az a rendelkezés, amelyik 
kisajátítás esetére nem a szenvedő felet, a birtokost kötelezi a pótlásra, 
mert hisz ily esetben az irtás nem az ő érdekében és nem az lő kívánságára 
történik.

20. §-hoz.

Az eredeti tervezet 18. §-ában foglalt intézkedést, mivel csupán egy 
különleges1 felújítási módról van szó, az üzemterv keretéibe kellett utalni.

22. §-hoz.

A tulajdonképeni cél a felújítások és a fiatalosok védelme, ezért 
addig, amíg a cél másként is elérhető, nem szabad a vadállomány apasz- 
tásához nyúlni, ami egyébként is végső kényszereszköznek tekinthető.

24. §-hoz.

Az erdőigazgatóság helyett az erdőfelügyelö beiktatása az eljárás 
gyorsítása érdekében szükséges, A faállomány kényszertarolást, mint igen 
súlyos következményekkel járó intézkedést, a legelső fórumnak kellett 
fenntartani. A védekezés közérdekből történik s költségei messze túlhalad
ják pl. a gyümölcsösökben való hernyóirtás költségeit. A sáskairtás vagy 
járvány ellen való védekezéssel lehet az amúgyis igen ritkán felmerülő 
eljárást leginkább összehasonlítani s így annak költségeit nem lehet a 
birtokosokra hárítani.

25. §-hoz.

Igen természetes a birtokosnak az a kívánsága, hogy ha megfelelő 
szakértő erdőtisztje van, vagy a munkálatokat maga kívánja teljesíteni, 
idegen hatósági beavatkozás nélkül is végezhesse az állam költségén. 
Viszont nemakarás esetére a végrehajtás jogát az állam részére biztosí
tani kell!

26. §-hoz.

Mivel a javasolt módosítás szerint a költségeket az állam viseli, 
a 26—29. §-ok elesnek. Szükséges volt azonban ezek helyett egy új 26. 
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§. beiktatása. Az állomány esetleges letárolása esetén a birtokos önhibáján 
kívül elesik a területnek annyi évi nö védőkétől, amennyi idős1 az állomány 
volt. Különösen áll ez arra az esetre, ami pedig leginkább előfordul, amikor 
a fiatal állományt kell idő előtt letarolni. Feltétlenül méltányos tehát a 
kívánság, hogy megfelelő adókedvezményben részesüljön.

30. §-hoz.

A közbeiktatott beszúrások az erdőnek a tűz ellen való fokozottabb 
védelme és a teendők pontosabb körülírása érdekében szükségesek.

34. §-hoz.

Az intézkedési 'sorrend megváltoztatása azért szükséges, hogy a tűz 
oltása a lehető leggyorsabban kezdetét vegye, mert a főszolgabírói szék
helyek gyakran nagy távolságra vannak.

35. §-hoz.

A második bekezdés módosításának célja az, hogy az oltás vezetése 
mindenkor a hozzáértő erdészeti személyzet kezében maradjon.

37. §-hoz.

A betoldások lés módosítások főcélja annak a kidomborítása, hogy 
az üzemterv is elsősorban a birtokos céljait van hivatva'szolgálni. A 45. §.
1. és 2. pontja alá tartozó erdőknél a tartamosság megkívánása ezek jogi 
természetében leli 'magyarázatát, mert a birtokos nem jogosult a tőke 
tartozékát képező fakészletek igénybevételére. Másrészről bizonyos mér
tékig korlátozni kellett az állami beavatkozás mértékét a magánbirtoko
sokkal szemben, akik a tőke felhasználása tekintetében senkinek sem tar
toznak felelősséggel. Kétségtelen, hogy a hozadékok bizonyosfokú tarta
mossága a magánerdőkben is kívánatos. Mivel azonban a magánerdők 
állományviszonyai igen sok esetben nem alkalmasak arra, hogy a birtokos 
anyagi tönkretétele nélkül egyenesen a szigorú tartamosságra lehessen 
áttérni, másrészről nem lehet jogcímet találni arra, hogy a birtokost a 
10 évenként az üzemtervben engedélyezett használatok időbeli foganatosí
tásában, ha a fenntartásra vonatkozó kötelezettségeknek eleget tesz, kor
látozzuk: fel kellett venni a §-ba azokat a rendelkezéseket, amelyek az 
állam beavatkozási jogának bizonyos keretek közé való szorítása mellett 
ezek között a határok között a birtokos szabad rendelkezését biztosítják.

38. §-hoz.

Mivel az üzemterv elkészítése számottevő költséget és munkát jelent, 
a rendszeres gazdálkodásra valamely okból nem alkalmas erdőknél ki 
kellett kötni azt, [hogy az üzemtervet egyszerű jegyzőkönyv pótolhassa. 
A területhatár lefixirozása szükséges, hogy a 300 kát. holdnál kisebb 
erdő tulajdonosát ne lehessen egységes üzemterv készítésére kényszeríteni. 
Teljesen ki kellett kapcsolni az üzemtervi kényszer alól a 10 kát. holdnál 
kisebb erdőket, amelyeknél csupán azok erdőként leendő fenntartását lehet 
megkövetelni.
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39. §-hoz.

A területhatár felemelését a nehéz gazdasági viszonyokon kívül a 
magánerdök számottevő részének elhanyagolt állapota és csekély jövedel
mezősége indokolja.

A második bekezdés módosítása a magánerdőmérnökök foglalkozta
tására kíván módot nyújtani.

41. §-hoz.

Az üzemtervek jóváhagyását már csak azért is kell az erdőrendészeti 
hatóságra bízni, mert a helyi viszonyoknak, a birtokos körülményeinek 
ismerete a magánerdők üzemterveinek jóváhagyásánál feltétlenül szerepet 
fog játszani, ezek az ismeretek pedig a helyi szerveknél vannak meg. Az 
üzemtervi kötelezettség kiterjesztése' a jóváhagyási munkát amúgy is 
annyira megszaporítja, hogy teljesen elegendő lesz, ha azok az üzemtervek 
kerülnek fellebbezés folytán a másodfokú erdőrendészeti hatósághoz, ame
lyeknél az erdőfelügyelő és tulajdonos álláspontja lényegileg eltér. Szük
ség esetén lehet itt bizonyos területhatárt is megállapítani, mert annak 
igazán nem volna célja, hogy apró erdőbirtokok üzemterveinek vagy 
jegyzőkönyveinek ezrei megjárják a minisztériumot. Végül az üzemterv 
jóváhagyásánál merülhetnek fel olyan nézeteltérések az I. fokú hatóság és 
a birtokos között, amiket csak a fellebbezés során kifejlődő kontradiktorius 
eljárás alapján bírálhat el megfelelően a felsőbb hatóság. Erre pedig fel
tétlenül szükség van, mert az üzemterv rendelkezései, amik felett eddig a 
minisztérium a fél meghallgatása nélkül döntött, a birtokos gazdálkodási 
lehetőségét, a birtok jövedelmezőségét évtizedekre döntik el.

42. §-hoz.

Az üzemmód, vágásforduló és fafaj az erdő egész jövedelmezőségére 
és így a vagyon egész értékére döntő befolyásúak. Ezekben a kérdésekben 
— fenyegető veszély nélkül — a birtokos egyéni elhatározásának kell 
fenntartani a döntést. Mivel pedig igen sok megoldás lehetséges még a 
törvénytervezetben megszabott korlátok között is, a végső döntést a füg
getlen szakfórumoknak kell fenntartani.

44. §-hoz.

Nem szorul bővebb indokolásra, hogy ha az üzemtervet idegen érdek
ből a birtokos kárára hivatalból kell megváltoztatni, ezért a birtokos kár
talanítást igényelhet attól, akinek érdekében a módosítás történik.

45. §-hoz.

A szakasz kettészakítása már a könnyebb megértés szempontjából is 
indokolt. Az első bekezdés szövegének módosítását az új 322/a §. rendelke
zései indokolják. Törölni kellett a §. második bekezdését, mert a kötelező 
segédszolgálat kimondása, különösen ebben a formában, könnyen veszé
lyeztetheti a birtok jövedelmezőségét. Egyebekben utalunk az új 46. §. 
indokolására.
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46. §-hoz.

Az erdőgazdaság szakértő vezetésének kérdése egyike a törvény leg
nehezebben megoldható feladatainak. Kétségtelen, hogy az állam anyagi 
helyzete nem bírja meg ma akkora személyzet alkalmazását, hogy az az 
irányítást az összes erdőkben elláthatná. Másrészről az erdőgazdaság veze
téséhez szükséges szakismeretek korántsem olyan általánosan kiterjedtek, 
hogy ezt nyugodtan rá lehetne bízni az esetleg minden szakismeretet nél
külöző tulajdonosra. A kötelezettség kimondása kétségtelenül megterhelést 
jelent a birtokosra, amivel szemben azonban jelentékeny előnyök is jelent
keznek. Elsősorban megszabadul a hozzá nem értésből származható gyakori 
erdőrendészeti áthágásoktól. Ezenfelül a szakértő alkalmazott sok olyan 
jövedelmező használatra, vagy mellékhasználatra vezetheti rá a birtokost, 
amelyek jövedelme az ő javadalmazását messzé felülmúlja. Végül semmi 
akadálya annak, hogy a képesített alkalmazottat egyéb, különösen műszaki 
teendők végzésével is megbízhassa. Módot kellett azonban emellett keresni 
arra, hogy a kisebb birtokosnak lehetőleg több megoldás álljon rendelke
zésére, amelyek közül azt választhassa, amelyiket saját szempontjából leg
előnyösebbnek tart.

47. §-hoz. (A régi 46. §.)

A 300 kát. holdnál kisebb erdőbirtokokat nem lehet szakképzett erdőőr 
tartására kifejezetten kötelezni. Ahol az erdő értéke és jövedelmezősége 
ezt megbírja, vagy indokolttá teszi, ott a birtokos majd önként alkalmaz 
ilyent, annál is inkább, mert egyéb teendők végzését is rábízhatja. A 3. be
kezdés kedvezményét természetszerűleg ki kellett terjeszteni a 300 kát. 
holdnál kisebb magánbirtokokra, valamint azokra is, akik az üzemterv 
végrehajtására középfokú képesítésű egyént alkalmaznak, akit a véde
lembe szintén fokozottabb mértékben bevonhatnak.

Az eredeti tervezet 47. §-át az előző §-ok átszövegezése folytán törölni 
kellett annál is inkább, mert a kötelező társulás kimondása csak a legrit
kább esetben vezetne megfelelő eredményre.

48. §-hoz.

. A személyzet létszámának kötelező megállapítását csak a kötött bir
tokokra lehet kimondani, ahol a jelenlegi birtokos úgy az üzemterv betar
tásáért, mint a vagyonállag Védelméért más, harmadik személlyel (jog
utód, várományos, stb.) szemben is felelős. A magánbirtoknál a tulajdo
nos elbírálására kell bízni, mennyi személyzetet alkalmaz. A józan belátású 
erdőbirtokos amúgy sem fog az okvetlenül szükségesnél kevesebb személy
zetet alkalmazni, itt tehát csupán a törvényben előírt képesítés betartá
sára kell szorítkozni és még így is lehetővé kell tenni, hogy a nagyon ked
vezőtlen helyzetben levő birtokos csekélyebb minősítésű alkalmazottat tart
hasson.

49. §-hoz.

A tervezett, illetőleg javasolt módosítás lehetővé kívánja tenni azt, 
hogy védelmi személyzetét az erdőgazdaság vezetője maga képezhesse ki, 
saját szükségletének és igényének megfelelően, még pedig anélkül, hogy 
azért állandóan több ember tartására legyen kötelezve.

54. §-hoz.

Az első bekezdés módosított szövege a szerzett jogok természetes
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védelme. A §-nak az eredeti tervezetbe felvett többi rendelkezése felesle
ges, jogtalan és céltalan beavatkozás a magánjogba, miért is az egyesület 
ezek feltétlen törlését kéri.

55. §-hoz.

A magánalkalmazásban álló erdészeti személyzet a birtokos alkalma
zottja, akivel feltétlenül rendelkezni kíván. Ebből folyik, hogy magában a 
törvényben szószerint meg kell állapítani a tőlük követelhető eskü szö
vegét.

57. §-hoz.

A hatóság szó helyett közbiztonsági szó beiktatásával az egyesület azt 
az álláspontját kívánta leszegezni, hogy a magánalkalmazott, ha nem 
követ el a büntetőtörvénybe ütköző cselekedetet, csak munkaadójának fele
lős. Természetes, hogy a birtokost terheli ezzel szemben a törvények által 
a munkaadóra hárított felelősség. A harmadik bekezdés módosításával ki
fejezett törvényes kötelességévé kívánta tenni az egyesület a, személyzet
nek a vad- és halállományra való felügyeletet,t ami nemcsak a 22. §-nak, 
de az évszázados szokásnak és az eskü szövegének is természetes folyo
mánya. Az új utolsó' bekezdés felvételét a gyakorlati életben felmerült ese
tek szükségessé.

59. §-hoz.

A §. módosítása természetes következménye a birtokos legelemibb 
jogának, hogy fizetett alkalmazottjával, — a mások jogainak épségben 
tartása mellett — rendelkezni kíván. Az eredetileg tervezett intézkedés a 
magánszolgálatban lehetetlen helyzetet teremtene, mert megadná az 
ellenszegülés jogát az alkalmazottnak olyan esetben is, amikor a birtokos 
kívánsága nem ütközik a büntetőtörvénybe.

Az alkalmazott a munkaadójával szemben kényszerhelyzetben van, 
mert az engedelmesség megtagadása csak elbocsátást vonhat maga után. 
A büntetőtörvénybe ütköző rendelkezés teljesítését meg kell tagadnia, 
egyéb esetekben azonban eleget tesz kötelezettségének, ha a munkaadóját 
figyelmezteti a cselekmény következményeire. Erre az álláspontra vezet
hetők vissza azok a törvényes rendelkezések, amelyek a felelősséget ilyen 
esetekben teljesen a munkaadóra hárítják. Az ellenőrzés az állam joga és 
kötelezettsége s a magánalkalmazottat — ha nincs a büntetőtörvénybe 
ütköző cselekedetről szó, — az engedelmesség megtagadására felhatal
mazni. vagy a munkaadó feljelentésére kötelezni nem szabad.

60. §-hoz.

Az 50. §-nál felhozott indokokból törölni kell.

61. §-hoz.

A kényszertársulás törlésének (47. §.) megfelelően törölni kellett 
a §. második bekezdését is.

62. §-hoz.

A címkérdés rég óhajtott szabályozása. A főerdész címet továbbra is 
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a főiskolai képesítésű alkalmazottak részére kellett fenntartani, mivel ez 
a környező államok jórészében így van. Viszont az erdész, körerdész, 
pagonyerdész címeket az egyesület hozzáférhetővé kívánta tenni az 51. 
és 322/a §-ban megszabott képesítésű egyének részére abban a reményben, 
hogy ez nem fogja igényeiknek olyan fokozódását maga után vonni, ami 
alkalmaztatásukat tenné pénzügyileg lehetetlenné.

64. §-hoz.

A c) pontot 65. §. átszövegezése folytán kellett törölni.

65. §-hoz.

Az egyesület az erdőbirtok állami kezelésbe vételét nem büntetésnek, 
de kedvezménynek kívánta tekinteni, mivel — remélhetőleg — ugyanannak 
a feladatnak a megoldását olcsóbbá fogja tenni. Emellett csak természetes 
az, hogy, ha az állam a szakértő kezelést általános kötelezettséggé teszi, 
gondoskodnia kell arról is, hogy ott, ahol annak ellátása a birtokos anyagi 
erejét meghaladja, vagy ahol az a birtokos igényeit kielégíti, az állami 
kezelésbe vétel tényleg meg is történjék.

Ezért kellett az államra nézve is kötelezettségként kimondani a fel
sorolt esetekben az íállami kezelésbevételt.

66. §-hoz.

Nem volna indokolt az állami kezelést tisztán tulajdonos-változás 
miatt megszüntetni, ha azt az új tulajdonos nem kívánja; viszont nem 
volna indokolt az előző tulajdonos mulasztása miatt elrendelt állami keze
lést tovább is fenntartani, ha az új tulajdonos a mulasztást pótolja s az 
állami kezelés megszüntetését kéri.

68. §-hoz.

A módosítás a 65. §-nál eszközölt módosításnak természetes követ
kezményei.

72. §-hoz.

A rövid betoldás félreértések elkerülése céljából szükséges.

74. §-hoz.

A kát. tiszta jövedelem nem adja a hű képét az erdő tényleges jöve
delmezőségének. Feltétlenül figyelembe kell venni az erdők jelenlegi álla
potát is a kezelési járulék megállapításánál.

,80. §-hoz.
Az engedélyhez nem kötött megosztásokat a külön beiktatott 80. a. 

§. tárgyalja, ezért a második bekezdést törölni kellett.
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80. a. §-hoz.

Az 1908. évi birtokrendezési törvények (a közbirtokosságok arányo
sításáról) a 100 kát. holdat állapították meg olyan területminimum gya
nánt, amely mint önálló gazdasági egység a közösségből kiszakítható.

A második bekezdés ezt az alapelvet juttatja érvényre.
Az első és harmadik bekezdés a különálló erdőrészletek eladását, vala

mint a törvényes örökösök között létrejövő osztályegyezség végrehajtását 
mentesítik a hatósági jóváhagyás alól.

Az első már magában véve nem esik a megosztás fogalma alá, a 
második pedig annyira integrális része a tulajdon felett való rendelkezés
nek, hogy ezeket korlátozni egyáltalán nem lehet.

Végül a negyedik bekezdés a községek, városok és egyéb lakott helyek 
fejlődését ,s közérdekű építkezések foganatosítását kívánja megkönnyíteni.

Önként értetődik, hogy a művelésiág változtatáshoz az engedélyt az 
előző .rendelkezések értelmében ki kell kérni *s csupán az elidegenítés nem 
igényel jóváhagyást.

Nagyobb aggodalomra a közérdek szempontjából már csak azért 
sincsen ok, mert a Csonkaország területének túlnyomó nagy részén 100 
kát. holdnál kisebb területeken is lehet, ha nem is ^szigorúan tartamos, 
de rendszeres és célszerű erdőgazdaságot űzni.

81. §-hoz.

Mivel az erdőigazgatóság székhelye gyakran elég távol esik, célsze
rűbbnek látszott az elsőfokú véleményezést az erdőrendészeti hatóság hatás
körébe utalni annál is inkább, mert a minden törvényhatóság területén 
megalakítandó elsőfokú erdőrendészeti hatóság útján az eljárás gyorsab
ban lesz lebonyolítható.

82. §-hoz.
A 100 kát. holdas területhatár beiktatása következtében az első 

bekezdés utolsó mondatát és az egész második bekezdést törölni kellett 
annál is inkább, mert az első bekezdés mondata ebbe a magánjogba mélyen 
benyúló kérdésben igen sokféle magyarázatra ndott volna lehetőséget.

83. §-hoz.
A változtatást a hatáskör módosítása és a gyorsabb elintézés lehetővé- 

tétele indokolja.

84. §-hoz.
E § megszövegezésénél az egyesület abból a feltevésből indult ki, hogy 

a birtokos erdejét, vagy annak egy részét csak abban az esetben fogja el
idegeníteni, ha a befolyó vételárra rá van szorulva, vagy az ingatlanért 
igen előnyös vételárat érhet el.

A magántulajdon fogalmának tiszteletbentartásából következik, hogy 
az állami beavatkozás nem lehet olyan, ami a birtokos anyagi érdekeivel 
ellentétben állana, vagy az erdők forgalmi értékét csökkentené.

Biztosítani kell tehát az erdőbirtokos részére feltétlenül azt a vétel
árat, amelyet erdeiért más úton elérhetne, ezt pedig csak az elővételi jog 
révén lehet.
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A megosztáshoz köthető feltételek a határok célszerű megválasztásán 
és az egyes részletekhez való hozzájutás biztosításán túl nem terjedhetnek.

A 60 napos határidőt az Országos Erdőgazdasági Tanács közbeikta
tása teszi szükségessé.

Az első bekezdés módosítását az eljárás gyorsítása teszi szükségessé. 
A második bekezdést azért kellett módosítani, mert hiszen az elidegenítés 
a szerződések hatósági jóváhagyásával már tényleg megtörtént.

87. §-hoz.

Mivel a hagyaték megosztását az új 80. a) §. a hatósági jóváhagyás 
alól kivonja, az első bekezdés erre vonatkozó részét törölni kellett.

88. §-hoz.

Mivel a magánjogba való ilyen erős beavatkozás csakis a közérdekkel 
indokolható meg, a felmerülő költségeket is csak a köz viselheti. Ezért 
a 88. §-t törölni kellett.

89. §-hoz.

A módosítást a 81. §. megváltoztatása indokolja.

91. §-hoz.

Teljesen szokatlan a 91. §-nak erre az esetre elzárást kimondó rendel
kezése.

A megosztás bekebelezése hatósági engedély nélkül amúgy sem lévén 
foganatosítható, teljesen elegendőnek kell tartanunk, ha ezeknek a rendel
kezéseknek a megszegését a törvény erdőrendészeti áthágásnak minősíti és 
pénzbüntetéssel torolja meg. Ezért a §-t teljes egészében törölni kellett.

92. §-hoz.
Az első mondat néhány sorát, mint feleslegeset, törölni kellett.

96. §-hoz.
A negyedik pontba be kellett szúrni a más szállító berendezéseket s 

ugyancsak az engedélyezési eljárás keretébe kellett utalni az átszállítás 
megszűnésekor követendő eljárás megállapítását.

100. §-hoz.
Az eszközölt beszúrások egyrészről a szerzett jogok védelmét, más

részről azt célozzák, hogy a létesített új szállító berendezést a földtulajdo
nos is használhassa.

101. §-hoz.
A szállítandó anyagok megfelelő megjelölése az ellenőrzés lehetősé

gének elengedhetetlen kelléke.
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103. §dioz.
Már használatban levő út igénybevétele esetén nem lehet az út tulaj

donosát arra kényszeríteni, hogy a fenntartást idegen kezébe adja, viszont 
ily esetben az átszállításra jogosultat kell kötelezni arra, hogy a fenn
tartási költségeknek a szállításnál arányos részét viselje.

1.10.  §-hoz.
Nem volna gyakorlati értéke annak, ha időlegesen szállító favásárlók 

részére is 'biztosítanék a kisajátítási jogot, mert könnyen előfordulhatna 
az az eset, hogy más (szállítási vonal híján a vételi szerződés lejártával 
az erdőbirtokos teljesen ki volna szolgáltatva a régi favásárlóknak, vagy 
pedig kénytelen volna újból költséges kisajátítási eljárás útján a szállí
táshoz szükséges területet attól megszerezni.

112. §-hoz.
A -kisajátítás alól célszerű kivonni a belsőségeket, kerteket, parkokat, 

szőlőket, gyümölcsösöket is, mivel ezeknek a rendszerint kisebb terjedelmű, 
de annál értékesebb ingatlanoknak az összefüggését alig néhány öles 
terület kisajátítása is igen kártékonyán szakíthatja meg.

Fennmarad még ezekre a területekre mindig a bérlet lehetősége, ami 
annál kevésbé adhat nagyobb aggodalmakra okot, mert legtöbbnyire apró 
területrészek igénybevételéről van szó.

116. §-hoz.
A „Vízi közlekedés” szó helyett „vizen át való kÖzlekedés”-t kell tenni, 

egyébként változatlan.

117. §-hoz.
A harmadik bekezdésből törölni kellett a költségvetést, mivel a 

vízépítményeknél, különösen ha azok nagyobbméretűek, a tényleges építési 
költség igen gyakran nagymértékben eltér a költségvetési előirányzattól.

Már pedig az esetleges hozzájárulások megállapításánál nem ( az 
előirányzatot, de a tényleges készkiadást kell alapul venni.

119. §-hoz.
Az állandó gazdaságra berendezett nagyobb erdő birtokok érdekeinek 

védelme céljából kellett a 20 évet a régi törvényben is megállapított 50 
évre felemelni.

A szállítási1 engedély átruházását az erdő vagy a faanyag eladása 
esetére feltétlenül (szükséges biztosítani, mert hiszen a vásárló a birtok, 
vagy a fakészlet megvásárlásakor a szállítási engedélyt, és az ebből folyó 
lehetőséget feltétlenül értékeli.

Egyébként is az engedély bizonyos terület mennyiségileg is megálla
pított fatermésére szól, semmi értelme nem volna tehát annak, hogy 
bármilyen okból beálló tulajdonosváltozás esetén a jogutódot megfosszuk 
a jogelődje által már régebben folytatott gyakorlatból származó elsőbb
ség előnyeitől.
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123. §-hoz.
A kisajátítás alól kiveendő ingatlanokat célszerűnek látszik éppúgy 

kibővíteni, amint ez a szárazon való szállításnál történt.

124. §-hoz.
Az egyesület célszerűnek találta a régi erdőtörvény 188. §-ában meg

állapított és a gyakorlatban is jól bevált feltételeket fenntartani az olyan 
víziútvonalakra, amelyekre vonatkozólag már régebben .kiadott szállítási 
engedélyek vannak érvényben.

A bármely engedményes által az engedélyezett mennyiségből 5 éven 
át igénybevett résznek a felszabadítását azért is szükséges kimondani, 
nehogy túlzott mennyiségekre vonatkoztatott engedélyek kérésével az egyes 
víziuitak teljes szállítóképességét egyesek lefoglalják anélkül, hogy ezt a 
mennyiséget csak egyszer is tényleg leszállítanák. Ez esetben ugyanis 
más ugyanarra a víziútra utalt érdekelteket fosztaná meg teljesen alap
talanul a víziszállítás lehetőségétől.

,125. §-hoz.

A közös usztatást kötelezően elrendelni lehetetlenség.
Méretbelileg egymástól jelentékenyen eltérő faválasztékokat együtt 

úsztatni nem lehet, mert a nagyobbméretű nehéz választékok a könnyű 
anyagot a partra és a zátonyokra kiverik.

Viszont usztatásnál a vízbe dobott anyagot lehetetlen) úgy megjelölni, 
hogy azt a kifogás után tulajdonosok szerint el lehessen különíteni, így 
pedig nemcsak az anyag (szétosztása, de az úsztatási apadék megállapítása 
is csak örökös, úgyszólván kiegyenlíthetetlen torzsalkodásra vezetne.

Ezt a megoldást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az alkal
mazás módjára nézve az engedményesek békésen megállapodnak.

128» §-hoz„

A víziművek kezelését, mivel itt legtöbbnyire nagyértékű és gondos 
fenntartást igénylő építményekről van szó, nem lehet a tulajdonostól el
vonni, viszont a dolog természetéből folyik, hogy a gyűjtött víz felett való 
rendelkezést annak a részére kell mindig biztosítani, aki az úsztatást vagy 
tutajozást éppen gyakorolja.

A víz kibocsátásának idejét, a szükséges mesterséges duzzasztás ma
gasságát ugyanis a távolságokon kívül az időjárás, a faanyag minősége és 
sok más olyan körülmény is befolyásolja, amelyeket csak az tud megfele
lően elbírálni, aki a szállítást éppen gyakorolja. Ezért az erre vonatkozó 
rendelkezési jogot feltétlenül az ő részére kell biztosítani.

129. §-hoz.

A 4-ik pont és az utolsó bekezdés rendelkezései ellentétben állanak a 
119. és 124. §-oknál eszközölt módosításokkal. Mivel azonban a múltban az 
átruházásokat elég gyakran nem jelentették be, az átruházó felelősségét 
meg kellett itt állapítani már csak azért is, hogy az engedély átruházását 
minél előbb kérjék és így a hatóság a vásárló felelősségét előre kimond
hassa és őt a biztosíték letételére kötelezhesse.
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142. §-hoz.

A §. új szövegezése a felmerülő műszaki munkálatok és talajkötési 
munkák létesítését az államra kívánja hárítani s csupán a kisebb jelentő
ségű ilyen munkálatok fenntartásával kívánja a tulajdonost terhelni. Az 
állam hozzájárulásának ez a valamivel nagyobb mértéke már csak azért is 
indokolt, mert különösen az ilyen műszaki munkák majdnem kivétel nélkül 
csak a szomszédos, vagy lejjebb fekvő területek, illetőleg műtárgyak védel
mét szolgálják.

144. §-hoz.

Senkit nem lehet kötelezni arra, hogy azt, amire saját magának szük
sége van, ilyen célokra átadni köteles legyen, ezért a szövegbe fel kellett 
vennii, hogy a kötelezettség csak a birtokos saját szükségletét meghaladó 
mennyiségű anyagokra terjedhet ki.

145. §-hoz.

Az első bekezdésbe fel kellett venni a békés megállapodás lehetőségét, 
míg a második bekezdést a 142. §. új szövegének megfelelően kellett módo
sítani.

146. §-hoz.

Az első bekezdésből a műszaki munkálatokat a 142. §. értelmében 
törölni kellett, hasonlóképpen törölni kellett a „megokolt esetekben” kité
telt is, mert az ilyen közérdekű munkálatoknak a megjelölt kedvezmények
kel való támogatása minden esetben indokolt.

A 4. pontból törölni kellett a 143. és 144. §-okban említett kártalaní
tásra és költségekre való utalást, mivel ezeket a módosított tervezet sze
rint minden esetben az állam köteles fedezni.

146. a) §-hoz.

Több helyütt megtörtént, hogy az 0. F. B. egyes magánbirtokosok 
erdejéből nagyobb területeket jelölt ki szomszédos községek legelőszükség
letének kielégítése céljából 10 éves legeltetési kényszerbérletre.

Ilyen területek a legeltetési bérlet lejártával igen könnyen kerülhet
nek a közérdekből befásítandó területek közé.

Mivel a kijelölés a birtokos akaratán kívül hivatalból történt s a terü
letek esetleges elkopárosodását, vagy megrongálását nem a tulajdonos 
ténykedése idézte elő, önként érthető, hogy az itt felmerülő összes munká
latok költségeit az államnak kell viselnie, amely a birtokost a bérletre 
kényszerítette.

147. §-hoz.

Az 1. pont értelmében teljesítendő szolgáltatásokra a községet csak 
abban az esetben lehet joggal kötelezni, ha az illető anyagok a birtokos 
saját területén egyáltalán nem, vagy esetleg nem elegendő mennyiségben, 
vagy olyan nagy távolságban fordulnak elő, hogy azoknak a helyszínére 
való szállítása a munkálatokat aránytalanul megdrágítaná.
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148. §-hoz.

Az eredeti szöveg csupán az állam részére kívánta a kisajátítási jogot 
és az efelett való döntést megadni.

Elég gyakran előfordulhat azonban az az eset, hogy az elrendelt erdő
telepítési munkálatok várható gazdasági eredményei egyáltalán nem álla
nak arányban a teljesítendő befektetéssel, vagy pedig, hogy a befektetés 
költségei a birtokos anyagi erejét meghaladják.

Bár a tervezet az előbbiekben eltért némileg attól az alapelvtől, hogy 
a köz érdekében szükséges tennivalók költségeit feltétlenül a köznek kell 
viselnie, mégsem lehet az egyes birtokosokat arra kötelezni, hogy arány
talanul nagy költséggel járó vagy anyagi erejüket messze túlhaladó befek
tetéseket eszközöljenek a köz javára.

Ilyen esetekre tehát biztosítani kellett a birtokos részére azt a jogot, 
hogy a terület kisajátítását kérhesse, amely esetben a munkálatok költsé
gei természetszerűleg a tulajdonossá váló államot terhelik.

Mivel azonban az ilyen kisajátítás esetleg az időleges pénzzavarban 
lévő tulajdonos birtokának összefüggését kellemetlenül megzavarná, módot 
kellett találni arra is, hogy a munkálatokat ilyen esetekben az állam saját 
költségén végeztesse el s viszont a birtokosnak módja legyen — ha anyagi 
helyzete megjavult — a területet záros határidőn belül visszaváltani.

Ezt a megoldást célozzák a terület díjtalan átengedésére vonatkozó 
rendelkezések.

150. §-hoz.

Az első bekezdést a 140. §-ban eszközölt módosítások figyelembevéte
lével kellett megváltoztatni.

151. §-hoz.

A változtatás csak stiláris jellegű, a §. értelmét nem módosítja.

151. a) §-hoz.

Sem a joggal, sem a méltányossággal nem volna összeegyeztethető, 
hogy az ebben a fejezetben biztosított kedvezményeket azoknak a bir
tokosoknak is megadja az állam, akik a terület elkopárosodását gondatlan, 
vagy rendszertelen gazdálkodásokkal idézték elő.

Ha az ilyen értelmű tiltó rendelkezés a törvényből hiányoznék, a 
gondatlan birtokost semminő aggodalom nem tartaná vissza a rendszer
telen gazdálkodástól, mert hiszen mindig számíthat arra, hogy a pusztuló
félben levő területet állami segítséggel könnyen rendbe fogja hozni.

Ezért volt szükséges ilyen értelmű új §-nak a tervezetbe való felvétele.

152. §-hoz.

Ebbe a §-ba fel kell venni egyrészről azt, hogy az erdőrendészeti 
hatóság a kijelölésnél a tulajdonost is meghallgassa, másrészről biztosí
tani kellett a tulajdonos részére is azt a jogot, hogy valamely területet 
a közérdekből befásítandó területek közé felvétethessen s ilyenformán 
jogot szerezzen az ilyen erdő telepítések részére biztosított kedvezmé
nyekhez.
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153. §-hoz.

A második bekezdés módosítását az a megfontolás tette .szükségessé, 
hogy a kisajátítás tulajdonképpen a tulajdonjogba való erőszakos beavat
kozás, aminek csak feltétlen szükségesség esetén van helye. Viszont a 
harmadik bekezdés kiegészítését a 148. §-nál eszközölt módosítások tették 
szükségessé már csak azért is, hogy az állam már a kijelölés alkalmával 
tisztában legyen azzal, mely területek beerdőisítési költségei fogják az 
állami költségvetést terhelni.

158. §-hoz.

A 148. -§-nál eszközölt módosításnak természetes következménye, 
hogy a tulajdonos által kért kisajátítás, illetőleg díjmentes átadás esetén 
is fel kell az iratokat a miniszterhez terjeszteni már csak azért is, hogy 
a szükséges költségfedezetről a tárca költségvetésében idejében tudjon 
gondoskodni.

160. §-hoz.

Az első és második bekezdésben eszközölt módosítások az előző 
§-okban tervezett módosításoknak természetes következménye.

162. §-hoz.

A területeknek erdősítésre való kijelölése feltétlenül közérdekből 'tör- • 
ténik, az eljárási költségek tehát csak a közt terhelik, amelynek érdeké
ben az eljárás megindul. Az erre vonatkozó külön (bekezdést ezért a §. 
végén fel kellett venni.

Önkéntes erdőtelepítés.

Általános indokolás.

A törvénytervezet semmínő intézkedést nem tartalmazott arra nézve, 
hogy az állam a birtokosok erdősítési kedvét valamilyen módon fokozza, 
vagy előmozdítsa. Mivel egyrészről nagymérvű fabehozatalunk csökkentése, 
másrészről nagykiterjedésű fátlan területeinknek legalább részben való 
befásítása az erdők szaporítását mindenképpen közérdekké teszi, csak 
helyesnek lehet minősíteni minden olyan gazdaságpolitikai intézkedést, 
amely az önkéntes erdőtelepítést az állam túlzott megterhelése nélkül lehe
tővé vagy könnyebbé teszi.

,164. a) §-hoz.

Az a birtokos, aki mezőgazdasági földjét azzal a kötelezettséggel 
erdősíti be, hogy ezt mint e törvény hatálya alá eső erdőt törzskönyvezni 
engedi amellett, hogy az erdősítésbe számottevő költséget fektetett be, 
hosszabb időre lemond ingatlanának hasznáról.

A fiatal erdőtelepítés ugyanis az első 1—2 évtizedben alig szolgáltat 
valami hasznot, sőt gondozása és fenntartása jelentékeny költséget okozhat.
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Igaz ugyan, hogy a függő termés ezen a területen évről-évre felhal
moz ódik és bizonyos mértékű tőkeképződést eredményez, mivel azonban 
a törvénytervezet értelmében a törzskönyvezett erdőt a birtokos üzemterv 
szerint lesz köteles kezelni, ennek természetes következménye! az, hogy az 
így képződött tőkét nem tudja majd a gazdaságból egyszerre kivonni, 
hanem a rendszeres erdőgazdálkodás alapfeltételeinek megfelelően ezután 
a tőke után is csak az évi kamatokat, az erdő -rendes évi növedékét veheti 
majd igénybe.

Mivel a fejezet általános indokolásából kivehetőiig a birtokos az 
erdő telepítésével közérdeket is szolgál, a legelemibb igazságnak kell 
minősítenünk azt az eljárást, hogy az állam arra az időre, ameddig a 
birtokos a területből -semmi hasznot nem húz, a közszolgáltatások alól 
mentesítse.

A másik részről viszont számolni kell azzal, hogy a mezőgazdálkodás 
ma teljesen szabad.

Ha tehát azti a birtokost, aki saját jószántából is hajlandó erdőt tele
píteni, még pedig olyan területen, amelyik mezőgazdasági művelésre is 
alkalmas, éppen úgy kényszeríthetjük arra, hogy ezt a területet továbbra 
is erdőként tartsa fenn és üzemterv szerint kezelje, mint a mostani 
erdők birtokosait: alig tehető fel, hogy valaki meghozza azt az áldozatot, 
amivel az erdő telepítése, egyrészről az erdősítés befektetési költségei, 
másrészről a mezőgazdaságnál évenként ismétlődő jövedelmek elvesztése 
folytán jár. Bizton számíthatunk arra, hogy amíg a mostani nehéz mező
gazdasági helyzet tart, sok birtokos fogja szívesen meghozni ezt az; áldo
zatot, ha tudja azt, hogy a beerdősített területtel és annak fatermésével 
szabadon fog rendelkezni. Sőt attól sem kell félnünk, hogy ezeket az erdő
ket idő előtt ki fogják irtani, mert a imái helyzet is igazolja, hogy -a 
gyorsabb növésű fanemekből helyeden telepített erdőgazdaság jövedelme 
— bár nem éri el az elsőrendű mezőgazdasági területek jövedelmét, — 
egyrészt a termés, másrészt a faárak állandósága következtében bizto
sabb egzisztenciát nyújt a birtokosnak, mint a gyengébb mezőgazdasági 
földek és pedig annál is inkább, mert sokkal kisebb munkaerő-szükséglete 
következtében a munkabérek drágulását sem érzi annyira, 'mint a mező
gazdaságnál.

Az első és második bekezdésben eszközölt módosítások az előző §-okban 
tervezett módosításoknak természetes következményei.

164. a) §-hoz.
Mivel Magyarország mai helyzete mellett minden erdőtelepítést bizo

nyos mértékig közérdekűnek kell tekinteni, feltétlenül szükségesnek lát
szott ezt a §-t a törvénytervezetbe bevenni már csak azért is, hogy az 
állam erdőgazdálkodási politikájának irányát maga a törvény szegezze le.

165. §-hoz.
A stiláris módosításokon kívül fel kellett venni azt a pótlást, hogy 

a fás legelővel is rendelkező legeltetőtársulatok alapszabályait e törvény 
rendelkezéseinek megfelelően ki kell egészíteni már csak azért is, hogy a 
földmívelésügyi miniszter vagyonfelügyeleti joga a fahasználatokra vonat
kozólag ott is megfelelően biztosítva legyen.

167. §-hoz.
A szövegben kifejezésre kellett juttatni, hogy a megalakulásig a név

jegyzék is csak tervezet, másrészről törölni kellett az eddigi gyakorlattól 
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eltérően beállított bizottságot, mert az egy emberrel, az elnökkel való tár
gyalás sokkal gyorsabb és rendszerint eredményesebb is.

168. §-hoz.

A módosítások indokolását a 167. §-nál adtuk.

169. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítások.

171. §-hoz.

Az 1—9., 10. és 12. pontokon eszközölt stiláris módosítások csak 
a helyesebb megértést célozzák. A 4. és 5. pontoknál betoldott pótlásokra 
a birtokossági adminisztráció szabályozása céljából van feltétlen szükség.

172. §-hoz.

A második bekezdésben eszközölt módosítás tulajdonképpen az alakuló 
közgyűlés teendőinek helyes körülírását célozza.

173. §-hoz.

Mivel a névjegyzéktervezetet csak az alakuló közgyűlés hitelesíti, ott, 
ahol az arányrészeket régebbi joggyakorlat nem szentesítette, nem lehet 
a névjegyzéktervezetet a szavazás alapjául elfogadni, mert az ilyen terve
zetekbe, amint azt a gyakorlat megmutatta, igen gyakran csúsznak be 
jelentékeny hibák.

174. §-hoz.

Az első bekezdést a 173. §. rendelkezéseinek megfelelően módosítani 
kellett.

175. §-hoz.

Az elkészítésnek az erdőrendészeti hatóság hatáskörébe való utalása 
természetes következménye a hatósági jogkör megváltoztatásának.

176. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

177. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

178. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

179. és 180. §-hoz.

A módosítások a teendők pontosabb körülírását célozzák.
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181. §-hoz.

A bizottságot a 167. §-ban eszközölt módosításnak megfelelően törölni 
kellett.

A 222., 229. §-okra való utalást az eddig is bevált gyakorlat tette 
szükségessé.

183. §-hoz.

A beiktatott módosításokat az eddig is működött birtokosságok zavar
talan továbbműködésének lehetővététele teszi szükségessé.

184. §-hoz.

Az első bekezdés stiláris módosítása a pontosabb értelmezés céljából 
szükséges.

A §. végére betoldott új bekezdés az eddigi rendszerről való zavar
talan átmenetet biztosítja.

185. §-hoz.

Tisztán stiláris módosítás.

188. §-hoz.

A stiláris módosításokon kívül szükség volt annak a kifejezett meg
állapítására, hogy la közös erdő felől a birtokossági tagok csak a jóvá
hagyott szabályzat értelmében megtartott közgyűlésen (rendelkezhetnek.

190. §-hoz.

Az első bekezdés szövegének módosítása csak a vételár hováfordítását 
célozza.

197. §-hoz. ’

A negyedik bekezdésben célszerű a 194. és 195. §-okra utalni. Egyéb
ként a szöveg változatlan.

Be kellene ezenkívül ebbe a §-ba szövegezni a törlesztéses kölcsön 
elsőbbségi jogát, mert 'enélkül az ilyen birtokosságok részére aligha' lehet 
kölcsönt biztosítani.

198. §-hoz.

Az elővásárlási jog elsősorban az erdőbirtokosság, másodsorban a köz
ség és csak végső esetben az állam részére bizto ítandó, mert (hiszen a 
közérdeknek is ez; a sorrend felel meg.

Már az adminisztráció szempontjából is kívánatos, hogy az arány
részek ne oszoljanak meg túlságosan sok birtokos (között, ment az igen 
apró arányrészeket természetbeni használatokkal arányosan kielégíteni 
úgyszólván lehetetlen.

Másrészről kívánatos minden eszközzel előmozdítani azt, hogy ilyen 
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területek lassan a politikai község tulajdonába menjenek át s csak a 
végső esetben lehet ilyen aprólékos jogoknak az állam részére való meg
vásárlására gondolni ott, ahol magának a törvénynek a végrehajtása teszi 
szükségessé, hogy a birtokosságban az állam is részes legyen.

199. §-hoz.

Az első bekezdés módosítása sajtóhibaigazítás. A második bekezdés 
módosítása a gyorsabb eljárást célozza.

201. §-hoz.

A harmadik bekezdésben eszközölt betoldást a hivatkozott §-6k teszik 
szükségessé, míg a negyedik bekezdés után betold ott fúj bekezdés a tör
vény helyesebb értelmezése céljából szükséges.

208. §-hoz.

Az utolsó bekezdésben eszközölt beszúrás az államerdészeti keze
lés természetéből folyik.

209. §-hoz.

Az első mondat második részét törölni kellett, mivel hanyatló árak 
mellett nem lehet a második árverés legkedvezőbb ajánlattevőjét arra 
kényszeríteni, hogy az első árverésen tett, esetleg az övénél magasabb, 
legkedvezőbb ajánlatot kötelezőnek ismerje el.

210. §-hoz.

Az első két bekezdés kicserélését a logikai sorrend indokolja. A har
madik bekezdésben az eljárás gyorsítása céljából kellett határidőt felvenni.

214. §-hoz.

A második bekezdést azért kellett kiegészíteni, mért a választmány 
alakítása nem feltétlenül kötelező.

Rá kell ezenfelül mutatnunk arra, hogy a kivetési jog elévülése a 
törvényben szabályozva nincs.

217. §-hoz.

A második bekezdésből törölni kell a tagsági járulék kivetését, mert 
hiszen egyáltalán nem kívánatos, hogy a birtokosságok olyan terhet 
vállaljanak magukra, amelyeknek kamatát és törlesztési részleteit a bir
tokosság jövedelmei nem fedezik.

A negyedik^ bekezdés szövegmódosításai a miniszter jogának részle
tesebb körülírását célozzák, míg a §. végén eszközölt toldás célja, hogy az 
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ilyen alapokat eredeti rendeltetésük céljaira minden körülmények között 
biztosítsa.

220. §-hoz.

A módosítás önként folyik abból a rendelkezésből, amely külön vá
lasztmány megválasztását nem teszi az erdőbirtokosság feltétlen köteles
ségévé.

222. §-hoz.

A negyedik bekezdésben eszközölt módosítás az eljárás pontosabb 
körülírását célozza.

223. §-hoz.

A második bekezdés módosítása a hatáskör decentralizálásának követ
kezménye. Az 1., 4. és 5. pontokban eszközölt módosítások stiláris jelle
gűek. Az új 7. pont beszúrása az elővásárlási jog gyakorlásának szabá
lyozása céljából szükséges s ennek megfelelőleg a további pontok számo
zása eggyel eltolódik.

Egyébként a 7—2:2. pontok szövege változatlan.

228. §-hoz.

A második bekezdés módosítására a szavazás módjának pontos meg
állapítása érdekében van szükség. A 4. bekezdést a 229. §-nak megfelelően 
kell módosítani.

229. §-hoz.

Nem lehet erdőrendészeti áthágásnak minősíteni azt, ha a tagok a 
közgyűlésen nem jelennek meg határozatképes számban, mert hiszen az 
új közgyűlés összehívása iránt az alapszabály ilyen esetekre intézkedik, s 
a második közgyűlés rendszerint a megjelentek számára való tekintet nél
kül határozatképes.

Hatósági beavatkozásnak csak az esetben van helye, ha a tagok indo
kolatlanul vonakodnak a határozathozataltól.

230. §-hoz.

A második bekezdésben megállapított panasz jogát csak az esetben 
lehet a m. kir. erdőhivatal részére biztosítani, ha az erdő állami kezelés
ben van.

233. §-hoz.

A második bekezdésben „erdőigazgatóság” helyett „erdőhivatal” 
teendő, egyébként változatlan.
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235. §-hoz.

Az első bekezdésben „megakadályozása” helyett „megakadásait kel
lett betenni, mert hiszen szándékosság nélkül is megakadhat a birtokos
ság működése.

A második bekezdésben „erdőigazgatóság” helyett „erdőhivatalt” kell 
tenni.

A harmadik bekezdés módosításai a 223. §. átszövegezésén alapulnak.

239. §-hoz.

A módosítás természetes következménye annak a rendelkezésnek, hogy 
az arányrészeket csak a névjegyzékben kell nyilvántartani.

241. §-hoz.

Az 1. pontot célszerűnek látszott némi betoldással kiegészíteni. A 3. 
pontba fel kellett venni a tulajdonos meghallgatását is. Az eredeti szöveg
utolsó bekezdésének beiktatása nem célszerű, mert különösen a balaton- 
menti hegyek védelme érdekében teendő intézkedések olyan messzemenő 
közgazdasági vonatkozásúak, hogy azokat egy ilyen, úgyszólván ötlet
szerűen beiktatott rendelkezéssel véleményünk szerint nem szabad el
intézni. I)e másrészről nem látszik indokoltnak az sem, hogy míg a terve
zet az összes többi természeti emlékek kijelölését teljesen a földmívelés
ügyi miniszter hatáskörébe utalja, addig az itt felsorolt néhány területet 
már maga a törvényhozás minősítse ilyen területnek. Ezért az eredeti 
tervezet utolsó bekezdését töröltük.

Viszont célszerűnek látszik az új utolsó bekezdés beiktatása, hogy a 
tulajdonos is kérhesse a természeti emlékek közé leendő felvételt, mert 
hiszen igen gyakran előfordulhat az az eset, hogy például egyes különös 
korú vagy méretű fáról a tulajdonoson kívül másnak nincs is tudomása.

242. §-hoz.

A gazdasági munkákon kívül fel kellett venni az első bekezdésbe a mű
szaki vagy egyéb munkákat is, mert különösen a műszaki munkák járhat
nak a terület egész képének, vagy a termőhelyi viszonyoknak teljes meg
változtatásával.

243. §-hoz.

A tulajdonjog fogalmának tiszteletbentartása megköveteli, hogy a 
művelés korlátozása vagy beszüntetése folytán bekövetkezhető károkért a 
tulajdonos megfelelő kártalanítást kapjon.

Annál inkább indokolt ez, mert hiszen a kijelölés egyáltalán nincs 
területnagysághoz kötve s előfordulhat az az eset is, hogy a kijelölés foly
tán a tulajdonos egész birtokának használatában korlátozva lesz.

Mivel itt a kisajátításhoz teljesen hasonló elbírálást igénylő magán
jogi kérdésről van szó, a kártalanítás megállapítását, ha békés megálla
podás nem jön létre, feltétlenül bírói útra kell utalni.

244. §-hoz.

Az államra kell hárítani a fenntartáshoz szükséges műszaki munkák 
viselésének költségét is, mert egyes esetekben (pl. sziklák, barlangok fenn

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



163

tartásánál) ezek jelentékeny költséget igényelnek anélkül, hogy a birto
kosnak azokból csak a legkisebb haszna is volna.

246. §-hoz.

Könnyen megtörténhetik, hogy a természeti emléket vagy természet
védelmi területet esetleg rövid ideig itt-tartózkodó külföldi vendégek vagy 
tudományos kutatók kívánják megtekinteni olyankor, amikor a birtokos 
engedélyét valamely előre nem látható okból, pl. mivel külföldön tartózko
dik, idejében beszerezni nem lehet. Szükséges ezért a §-t oly módon kiegé
szíteni, hogy a természetvédelmi terület megtekintésére a földmívelés
ügyi miniszter is adhasson engedélyt.

247. §-hoz.
Változatlan, csupán az első bekezdésben kell az utolsó mondatba 

„tulajdonosra” és „háruló” szavak közé „és az államra” szavakat be
szúrni, mivel a kijelölésnek nemcsak a tulajdonos, hanem az állam köte
lezettségeit is szabályoznia kell.

250. §-hoz.
Nem lehet a kisajátítást attól az igen nehezen megállapítható feltétel

től függővé tenni, hogy a fenntartás a földtulajdonos kezén nem lenne 
megfelelően biztosítva, ezért az első bekezdést olyan módon kellett átszö- 
vegezni, hogy ha a tulajdonos a természeti emlék fenntartását nem vál
lalja, a területet ki kell sajátítani.

253. §-hoz.
Az egyesület feltétlenül szükségesnek tartja, hogy elsőfokú erdőren

dészeti hatóság gyanánt a régi erdőtörvényben megállapított erdészeti al
bizottság állíttassék vissza olyan formában, hogy annak a, főispán vagy 
alispán mint elnökön kívül két erdőbirtokos és két okleveles erdőmérnök 
legyenek a tagjai.

A törvénytervezet az erdőrendészeti hatóságok munkakörét sokkal tá- 
gabb területre terjeszti ki s ezenfelül az odakerülő ügyek közül ma sok
kal több az olyan szakkérdés, amelyik a kérdésről való legalább általános 
tájékozottság nélkül el nem intézhető. Feltétlenül kívánatos azért, hogy a 
bizottságnak két olyan erdőbirtokos legyen a tagja, akiknek maguknak is 
rendszeres gazdasági terv szerint kezelt erdőbirtokuk van; az okleveles 
erdőmérnökök pedig szükség esetén mint szakértő kültagok is bevonhatók 
legyenek a bizottságba, amire már a régi erdőtörvény is módot adott.

A tervezetbe ezen a címen további rendelkezést nem vett fel az egye
sület, mivel egyrészről a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvény a 
kormányt felhatalmazza arra, hogy új munkakörök részére új bizottságo
kat állítson fel, másrészről pedig az erre vonatkozó rendelkezések am úgyis 
csak a belügyminisztériummal egyetértésben illeszthetők be a törvénybe 
s azok letárgyalására a földmívelésügyi minisztérium hivatott.

255. §-hoz.

Bár az egyesület arra az álláspontra helyezkedett, hogy az állami 
hivatalok (erdőigazgatóság, erdőfelügyelő, erdőhivatal) hatósági jogkörrel 
nem ruházhatók fel, mégis meg kellett hagyni az első bekezdésben az erdő
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igazgatóságot is, mert az erdők törzskönyvének vezetése az erdőigazgató- 
ság kezében maradna az egyesület álláspontja szerint is s így az igazga
tóság erre vonatkozó intézkedéseivel szemben is biztosítani kell a jog
orvoslat lehetőségét.

Az „állami” erdőfelügyelő helyett a „királyi” erdöfelügyelő címet 
javasolja az egyesület visszaállítani, már csak azért is, mert ez a cím a 
régi erdőtörvényben gyökerező 50 éves múltra utal.

257. §-hoz.

Az eredeti tervezet 1. és 6. pontját ebből a szakaszból az egyesület 
törölte, mert törölni javasolta az eredeti tervezetnek a 26. és 54. §-aiban 
tárgyalt azokat a rendelkezéseit, amelyek alapján a hatóság a panasz tár
gyává tehető határozatot hozhatná.

Viszont az 1—5. és 10. pont alatt hat újabb tétel felvételét javasolja 
az egyesület.

A felsorolt esetek egyrésze ugyan szakkérdések elintézésével kapcso
latos, a teendő intézkedés azonban évtizedekre előremenőleg nyúl bele a 
birtokos rendelkezési jogába s az erdőgazdaság jövedelmezőségére és érté
kére döntő befolyást gyakorol.

Bár a 257/a. szám alatt beiktatni javasolt §. mindezekben az esetek
ben előírja a megszervezni kért Országos Erdőgazdasági Tanács meghall
gatását, mégis fel kellett venni ezeket a kérdéseket azok közé, amelyek
ben a közigazgatási bírósághoz panasszal lehet élni, mivel a földmívelés
ügyi miniszter a döntésnél a tanács véleményétől el is térhet.

Lényegében ezekben a vitás kérdésekben két szakvélemény áll egy
mással szemben, az állami adminisztráció szerveinek és a magánfél erdé
szeti alkalmazottjának véleménye és nem lehet minden körülmények között 
megnyugtatónak tekinteni azt, ha a végleges döntés> az egyik szakközeg 
hivatali felsőbbségének kezében van. Annál kevésbé lehetne az eljárást 
teljesen megnyugtatónak tekinteni, mert joggal feltehető, hogy az állami 
adminisztráció közege felsőbbségétől nyert utasítás értelmében jár el s 
ilyen esetben már eleve ki van zárva, hogy a birtokos felebbezése ered
ményre vezethessen.

A szakértő erdőmérnököknek a közigazgatási bíróság munkájánál 
leendő alkalmazását pedig éppen az a körülmény teszi szükségessé, hogy 
ezek az ügyek szakértő bevonása nélkül érdemlegesen el sem bírálhatók. 
Olyan formát kellett tehát keresni, amely mellett a szakértők véleménye 
a döntésnél minden külső befolyástól mentesen megnyilvánulhat.

257/a. §-hoz.

Az egyesület szükségesnek látja, hogy mindazokban a kérdésekben, 
amelyekben a birtokos és az állam között vagy pedig a két fél szakértő 
alkalmazottai között lényegesebb nézeteltérések merülhetnek fel, olyan 
független szaktestület álljon tanácsadó szerv gyanánt a miniszter ren
delkezésére, amelynek összeállításába az érdekelt birtokososztálynak is 
van befolyása s amely éppen összetételénél fogva alkalmas arra, hogy az 
ellentétes érdekeket összeegyeztesse.

A földmívelésügyi miniszter nemcsak a közérdek hivatalos képvise
lője, de egyúttal hivatali felsőbbsége is az ügyben eljáró állami alkalma
zottaknak s ha az ügy elintézése tisztán az adminisztráció útján történik, 
a szakkérdésekben csak az állami alkalmazottak véleményére lenne utalva.

Kétségtelen, hogy mint minden gazdasági ágnál, az erdőgazdaságnál 
is ugyanazt a célt különböző eszközök alkalmazásával is el lehet érni vagy 
ugyanazt az eszközt lehet gyorsabb vagy lassabb tempóban alkalmazni.
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Igen különböző az a hatás, amit az egyes eljárási módok ilyen esetek
ben a gazdálkodás legközelebbi eredményeire gyakorolnak s igen könnyen 
előfordulhat az az eset, hogy az olyan intézkedés, amelyik a távoli jövő
ben kétségtelen nagy haszonnal kecsegtet, a közelebbi jövőben aránytalan 
terheket ró a birtokosra, vagy pedig hogy valamely teendőnek túlgyors 
tempóban való keresztüleröszakolása egyenesen a birtokos tökretételét 
eredményezné.

Egyes gazdálkodási módok favorizálása, túlzott ellenszenv vagy ro- 
konszenv az egyes fanemek tenyésztésével szemben, aránylag csekély je
lentőségű tényezők hatásának túlbecsülése a legkiválóbb szakembernél is 
idézhetnek elő olyan tévedést, ami a birtokosra kárral járhat vagy lehet
nek forrásai olyan a birtokos akaratával ellenkező intézkedésnek, amit 
eminens közérdek egyáltalán nem tesz feltétlenül szükségessé.

Nem lehet tehát megnyugtató az, ha ezek a szakkérdések tisztán az 
állami adminisztráció szemszögéből megvilágítva kerülnek döntés alá.

Ezért tartja az Országos Erdészeti Egyesület ezeknek a kérdéseknek 
az elintézésénél a független véleményező szerv közbeiktatását szüksé
gesnek.

Kétségtelen azonban, hogy még a tanács véleményével felszerelt 
ügyek is csak az állami adminisztráció felsőbb szervein keresztül juthat
nak a miniszter elé s ezenkívül sincs kizárva az az eset, hogy valamelyik 
kormányzatnál olyan politikai tendenciák jutnak a kérdések elintézésénél 
döntő szerephez, amilyenek a szomszédállamokban ma napirenden vannak, 
s amelyeket tisztán erdőgazdasági szempontból már csak azért sem tekint
hetők kívánatosnak, mert az általuk teremtett bizonytalanság egy gaz
dasági ág fejlődésére sem lehet kedvező hatással.

Ezért tartja az Országos Erdészeti Egyesület feltétlenül szükséges
nek, hogy még a tanács bevonásával intézett azok az ügyek is, amelyek a 
birtokos anyagi érdekét vagy rendelkezési jogát igen mélyen érintik s 
amelyeket a 257. §-ban taxatíve is felsoroltunk, panasz útján a közigaz
gatási bíróság elbírálása alá legyenek bocsáthatók.

258. §-hoz.

Az egyesület elvi álláspontjának megfelelően, mely szerint hatósági 
teendők az állami hivatalokra nem bízhatók, a tervezet szövegéből törölni 
kellett az erdöigazgatóságot.

A 259. és 260. §-ok biztosítják ugyan sürgős esetekben az erdőigazga
tóság, illetőleg az erdőfelügyelő intézkedési jogát, de ugyancsak kötelessé
gükké teszik azt is, hogy az ilyen intézkedést az elsőfokú erdörendészeti 
hatóságnak bejelentsék, kétségtelen tehát, hogy a rendelkezés szankcióját 
csak a hatóság intézkedése adja meg.

Ha az erdőfelügyelők — amint ez remélhető — az erdészeti albizott
ságok székhelyén lesznek alkalmazva, módjukban álland azonnal kérni 
intézkedésükre a hatósági jóváhagyást. Nem tartja azonban lehetőnek az 
egyesület azt, hogy állami közegeknek egyszerű adminisztratív útón joguk 
legyen még a sürgősséget is határidő kitűzésével kimondani, mert ez — a 
felebbezés késői elintézése esetén — teljesen illuzóriussá tenné a felebbe- 
zési jogot.

A már végrehajtott határozat megváltoztatása egyrészről eredményt 
a birtokos szempontjából nem jelentene, ha pedig az eredeti állapotot visz- 
sza akarnál állítani, az eljárt tisztviselőt még az anyagi károkért 
sem tehetné felelőssé; mert hiszen az kétséget kizáróan jóhiszeműen és 
törvényesen járt el.
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259. §-hoz.

Az eredeti tervezet utolsó bekezdését az egyesület törölni kéri.
Már a 255. és 258. §-ok indokolásánál rámutattunk az egyesületnek 

arra az elvi álláspontjára, hogy az állami funkcionáriusok ezekoen a kér
désekben hatósági jogkört ne gyakorolhassanak. Az állami közegek hiva
talos képviselői a közérdeknek. Mivel azonban ezekhél a kérdéseknél a 
magánérdeknek is jelentős szerep jut, sőt igen sokszor jelentkezik a tény
leges vagy látszólagos közérdekkel ellentétes formában: a két fél, a köz
érdek és magánérdek képviselői között felmerülő vita eldöntését nem lehet 
az egyik félre bízni, mert ez nem volna egyéb gazdasági diktatúránál.

Sőt az egyesület a 264/a. §-ba kifejezett tiltó rendelkezés felvételét 
javasolja, hogy a hatósági jogkör az állami hivatalokra átvonható ne 
legyen.

261. §-hoz.

Az egyesület külön pont gyanánt vette be a törvénytervezetbe azt, 
hogy az erdőfelügyelök a közigazgatási hatóságnál felmerülő vadászati 
ügyek előadói tisztét is kötelesek legyenek ellátni.

A törvénytervezettel kapcsolatos külön felterjesztésében az egyesület 
rámutatott arra, hogy az egész vadászati törvényt vegye revízió alá és a 
nem hivatásos, tehát nem erdész, vadászoknak is adjon megfelelő szerepet 
a vadászati adminisztrációban. Az erre vonatkozó végleges intézkedés ter
mészetesen csak az új vadászati törvény keretén belül találhat helyet, 
azért erre vonatkozó javaslatunkat csak a felterjesztésbe vettük be.

264/a. §-hoz.

Az egyesület feltétlenül szükségesnek tartja, hogy az adminisztráció 
gyorsítása és könnyítése érdekében az adminisztráció hatásköre kibővít
tessék ott, ahol a közérdek és a birtokos érdeke nem kerülnek egymással 
szembe.

Ilyen elsősorban az üzemtervtől eltérő kisebb * használatok engedé
lyezése.

Különösen áll ez az állami kezelésbe vett erdőkre, ahol az üzemterv 
végrehajtása is jórészt az állami adminisztráció kezében van.

Teljes megnyugvással lehet fogadni azt, hogy a javasolt szövegben 
mennyiségileg is körülhatárolt kisebb használatok engedélyezésére az ad
minisztratív hatóságok közvetlen jogot nyerjenek.

Viszont itt kívánta az egyesület leszegezni azt az álláspontját is, hogy 
a hatósági jogkör többi része az adminisztratív hivatalokra ne legyen 
átruházható.

265. §-hoz.

A első bekezdésbe pótlólag fel kellett venni a 322/a. §-ra való utalást 
is, mivel az eredetileg 51. §. alatt a középfokú képesítésre vonatkozólag
felvett rendelkezéseket az egyesület ide vitte át

268. §-hoz.

A változás az 1. pont rövidebb és szabatosabb átszövegezése, viszont 
a 7. pontban az „egyébként súlyosan” szavak törlése, amik közül indoko
lásra egyik sem szorul.
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269. §-hoz.

A negyedik bekezdést módosítani volt szükséges egyrészt azért, hogy 
olyan esetekben, amikor a jóhiszeműség kétséget kizáróan beigazolható, 
az eljáró hatóság a bírság mérséklésénél ne legyen kötve.

Viszont .szándékosság vagy üzérkedés esetén nem (lehet a bírság kisebb 
a jogtalanul kitermelt fa értékénél, mert ellenkező esetben az ilyen jog
talan haszon az áthágóra anyagi előnyt fog jelenteni s a kitermelt fa
anyag értékének csak egy részét felemésztő bírság nem fogja visszatar
tani attól, hogy az érték másik részét a törvény ellenére is biztosítsa a 
maga számára.

271. §-hoz.

Az első bekezdés utolsó mondatában a „tulajdonos között” szavak 
után „a felelősség kérdésében” szavakat kell beszúrni, mivel az ellenkező 
megállapodás csak erre vonatkozik. A második bekezdés elejéről törölni 
kell „Az eljárási költségek és hajtópénz megtérítésére, valamint” szava
kat, egyébként a §. szövege változatlan.

274. §-hoz.
A hiányzó részleteket, mint felesleges szószaporítást kellett törölni, 

mert hiszen az eltűrés fogalmában benne van, hogy a tulajdonos nem ipar
kodott a vétkes cselekményt megakadályozni vagy megtorolni s éppen így 
önként értetődik az is, hogy meg nem történt cselekményért büntetni sen
kit sem lehet.

278. §-hoz.

Az államfői kegyelemért való felebbezést törölni javasoljuk, nehogy 
az erre való utalás az ilyen értelmű folyamodások túlságos felszaporo
dását idézze elő.

281. §-hoz.
Az utolsó bekezdést át kellett szövegezni, mert hiszen a megtorló eljá

rás csak a határozat végrehajtásával fejezhető be. Ezzel szemben a bekez
désben tisztázni kellett azt, (hogy az intézkedés mikor válik jogerőssé.

287. §-hoz.

A 11. és 13. (pontban eszközölt csekély módosítás a helyesebb szövege
zést célozza.

288., 289., 290., 291. §-okhoz.

A bizottság a 100 pengős értékhatárnak 200 pengőre leendő feleme
lését tartja szükségesnek.

Közismert dolog, hogy ;a büntetőbírósági eljárásnál, ahol a fel
esketett személyzet tanúvallomását nem veszik feltétlenül bizonyító erejű
nek, milyen gyakran szabadul meg a kártevő pusztán azért, mert taga
dásával szemben a magánvádlóként szereplő birtokos nem tud két tanút 
állítani.
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Lehetetlen az erdőgazdálkodásnál arra berendezkedni, hogy az őrző 
személyzet párosával járja az erdőt, csupán azért, hogy a vétkes cselek
mény elkövetését a büntetőbíróság előtt is feltétlen bizonyossággal lehes
sen igazolni s így ezért is, de a sokkal rövidebb és gyorsabb' eljárásért is 
kívánatos, hogy az értékhatár megfelelő felemelésével a károsításoknak 
minél nagyobb része legyen közigazgatási úton elbírálható.

Úgy ezeknél, mint az ezután következő §-oknál is „árszabály” 
helyett mindenütt „érték- és árszabályát kell tenni, mert hiszen ezeknek 
az árszabályoknak sok olyan dolog értékét kell tartalmazmiok, amelyek
nek forgalmi áruk nincs.

294. §-hoz.
A súlyosbító körülmények közé fel kell venni azt is, ha a károsítást 

többen együtt követik el, mert akárhány vidéken szokásos az, hogy a 
károsítok egyszerre akkora tömegben lepik el az erdőt, hogy a védszemély- 
zet velük szemben tehetetlen.

295. §-hoz.
A második bekezdésben az első mondat egy részének törlése azt cé

lozza, hogy az ellenszegülő tettes minden esteben büntethető legyen, viszont 
a bekezdés végén az egyetemleges kötelezettség kimondása azt célozza, hogy 
a végrehajtás során a legtöbbnyire vagyontalan tettes mellőzéséivel közvet
lenül a felelős személyt lehessen végrehajtás alá vonni.

302. §-hoz.

A ha^yásfáért az érték háromszorosát kell megállapítani kártérítés 
gyanánt, mert ezeknek az eltávolítása legtöbbnyire a hézagosán maradó 
fiatalos, igen költséges pótlását teszi szükségessé.

Az utolsó bekezdést azért kellett betoldani, mert az apró, néhány fil
léres büntetések nem fogják különösen a fiatal állományok károsításától 
a notórius kártevőket visszatartani.

313. §-hoz.

Az erdőigazgatóság vagy erdőhivatal kiküldöttje csak akkor képvisel
heti a sértettet, ha az meg nem jelent, vagy képviseletéről nem gondosko
dott. Egyébként a magánfél tői a képviseltetés jogát elvenni nem lehet.

314. §-hoz.

A vallomás alapját, valamint az erdőkárnaplóba való bejegyzését is 
nem észrevételek, de észleletek alkotják.

319. §-hoz.

Az első bekezdést a Negyedik cím átdolgozásának megfelelően kellett 
megváltoztatni.

A második bekezdésben foglalt pótlásokra is feltétlenül szükség van, 
mert ha a hatóság közérdekből szorítja le a birtokból egyébként nyerhető 
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jövedelmet, csak természetes dolog, hogy a birtokos nem kötelezhető akkora 
közteher viselésére, mint a teljesen szabadon gazdálkodó másik birtokos.

Az elemi csapások esetén való adóelengedést azért kellett felvenni, mert 
az utóbbi években elég gyakran fordultak elő olyan súlyos fagykárok, 
amelyek nemcsak az egyévi növedéket tették tönkre, hanem fiatal, sőt 
középkorú állományok teljes elpusztulására is vezettek.

Igaz ugyan, hogy az ilyen kár az erdőgazdaságnál a jövedelem teljes 
elmaradását egyik evben sem idézi elő, ezzel szemben azonban a károsítás 
következményei hosszú időn át minden év fatermésében érezhetők s más
részről igen gyakran költséges pótlásokat tesznek az elemi csapások szük
ségessé.

Végül figyelembe kell venni azt is, hogy az erdőnek, mint vagyonnak 
a fakészlet is elválaszthatatlan tartozéka s így az ilyen károsodás magában 
a vagyonban is számottevő csökkenést jelent.

Mindezek alapján teljesen indokolt, hogy az elemi csiapásokkor nyújtani 
szokott adókedvezmények az erdőgazdaságra is kiterjesztessenek.

Mivel az üzemterv elkészítése, a szakképzett személyzet tartása a bir
tokosra közérdekből számottevő terhet ró, a szabad rendelkezés csökkentése 
esetleg az erdők forgalmi értékét is apaszthatja s a birtokost az erdőben 
levő fatökék igénybevételében közérdekből korlátozza, az egyesület legalább 
is méltányosnak tartja az 1879. évi XXXI. t.-c. 16. §-ában megszabott pót
adókedvezmény visszaállítását.

32a §-hoz.

A második bekezdés teljesen új szövegét be kellett toldani azért, hogy 
az ilyen kisajátítást szenvedő kisbirtokosok, amennyiben ezáltal birtokuk
nak számottevő részét elvesztenék, vagy a részlet elvonása egész gazda
ságuk egyensúlyát bolygatná meg, azonos értékű területtel való kártalaní
tásukat kérhessék s ily módon a föld nélkül maradás veszélyétől meg legye
nek védve.

322/a. §-hoz<

Ennek a rendelkezésnek a felvételét az egyesület két szempontból tartja 
szükségesnek.

Egyrészt a 2000 kát. holdnál kisebb, szabadrendelkezésű erdők tulaj
donosainak lehetővé kívánja tenni azt, hogy az üzemterv végrehajtására 
kisebb, képesítésű, tehát olcsóbb állandó alkalmazottat is tarthassanak.

Másrészt a szerzett jogok védelme érdekében biztosítani kívánta azt, 
hogy azok, akik középfokú képesítés alapján vagy eddigi megfelelő gyakor
latuk alapján láttak el ilyen, vagy gazdasági és műszaki segédszolgálatot, 
a nekik megfelelő munkakörben továbbra is akadálytalan elhelyezkedést 
találjanak.

325. §-hoz.

Az átszövegezés a gyorsabb eljárás és a §. céljának pontosabb meg
határozása érdekében volt szükséges.

326. §-(hoz.

Semmi értelme nem volna, hogy az ebben a §-ban az állam részére biz
tosított igen erős beavatkozási jogot, amit amúgy is csak egy háborús 
kormányrendelet adott az adminisztratív hivatalok kezébe, továbbra is el
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vonjuk a törvény által szervezett és a birtokosokhoz sokkal közelebb álló 
hatóságtól.

Csak természetes dolog, hogy az a körülmény, miszerint az üzem terv 
még nem készült el, a hatóság részére nem biztosíthat messzebbmenő be
avatkozási jogot, mint amennyire ez a beavatkozási jog e törvény élteimé
ben az államot az üzemterv összeállítása és végrehajtása körül megilleti. 
Szükségessé teszi ennek a törvényben leendő határozott megállapítását az 
a körülmény, hogy az adminisztratív hivatalok ezideig is sokszor támasz
tottak még e törvénytervezet keretein is túlmenő követeléseket a haszná
latok engedélyezésénél.

Az engedély elbírálásának határidőhöz kötése azéit szükséges, mert 
hiszen az erdő legfőbb jövedelmét a fahasználat képezi s az adminisztráció 
nehézkességével nem lehet a birtokost attól a jogától megfosztani, hogy 
ingatlanának hasznaihoz a kellő időben és akkor juthasson hozzá, amikor 
azokat legjobban tudja értékesíteni.

330. §-hoz.

Mivel a beavatkozások kivétel nélkül a közérdek címén történnek, ön
ként értetődik, hogy a bélyegmentességet a panaszokra is ki kell terjeszteni.

Hiszen a birtokos kivétel nélkül azért kénytelen a felsőbb hatósághoz 
hogy saját jogos, vagy legalább is jogosnak vélt érdekét a köz érdekében 
való megcsonkítása ellen megvédhesse, a panaszra tehát nem a saját el
járása, hanem a hivatalos beavatkozás szolgáltatja az indító okot. Az ilyen 
beadványokat nem lehet máskép minősíteni, mint a hivatalos felszólításra 
beadott válaszokat, amelyek pedig köztudomás szerint minden tekintetben 
bélyegmentesek.

335. §-hoz.

Az érdekeltek meghallgatását a rendeletek kiadása előtt feltétlenül 
biztosítani kell ebben a törvényben is, és pedig annál inkább, mert hiszen a 
törvénynek igen sok olyan intézkedése van, amelyik eddig szokatlan mér
tékben nyúl bele a magánjogokba.

Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest, VI.. Rózsa-u. Hl. Felelős üzemvezető.: Győry Aladár.
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ELSŐ CÍM.

Az erdők fenntartása.

I. Fejezet.

Az erdők meghatározása és nyilvántartása.

1. §.

E törvény hatálya alá tartoznak:
1. a földadókataszterben, az erdők törzskönyvében, vagy a telek

könyvben már e törvény életbelépése előtt is erdőként nyilvántartott 
földerületek, azok kivételével, amelyeket az erdőgazdasági művelés alól 
e törvény életbelépése előtt már kivontak, vagy törvény alapján ezen
túl kivonnak;

2. azok a földterületek, amelyek törvényes rendelkezések alapján 
erdőtelepítésre kijelöltettek, vagy kijelöltetnek;

3. az 1913. évi X. t.-c. 1. és 2. szakaszaiban felsorolt osztatlan 
közös legelőterületeknek azok a részei, amelyeket erdőjellegű faállo
mány borít, vagy amelyeknek a beerdősítését és erdőként fenntartását 
e törvény rendelkezései alapján a hatóság elrendelte;

4. az előbbi 1—3. pontok alá nem sorolható mindazok a földrész
letek, amelyeket erdőjellegű faállomány borít.

Az itt felsorolt földterületeket ez a törvény általánosságban er
dőnek nevezi.

2. §.
Nem vonható e törvény hatálya alá:
a) erdőjellegű faállománnyal borított belsőség, közterület, isten

tiszteleti és kegyeleti hely, erdőnek vagy erdőhöz tartozó egyéb terü
letnek nem minősülő területen létesített karácsonyfatelep, faiskola, 
bot- és fűzvesszőtermelőr-telep;

c) az olyan — erdőtelepítésre egyébként hatóságilag ki nem jelölt 
— földrészlet, amelyen a földtulajdonos e törvény életbelépése előtt ki
záróan vadtenyésztési célokat szolgáló bármily fafajú csenderest léte
sített, vagy e törvény életbelépése után ilyeneket létesít;

d) az a terület, amelyen a tulajdonos e törvény életbelépése után 
törvényes kötelezettség és a 324. §-ban biztosított adómentesség igény
bevétele nélkül telepít erdőt.
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A b), c) és d) pontok alatt felsorolt erdőterületekre is kiterjed
nek. azonban a Nyolcadik cím II. fejezetében foglalt rendelkezések, s 
ha természetvédelmi területté jelöltetnek ki, — a Hatodik cím rendel
kezései is.

A b), c) és d) pontok alá eső területeket a földadókataszterben, a 
telekkönyvben s az erdők törzskönyvében, mint e törvény hatálya alá 
nem tartozó „szabad erdő”-ket kell nyilvántartani.

3. §.

Minden olyan kérdésben, hogy valamely földterület e törvény ha
tálya alá esik-e, — a földmívelésügyi miniszter dönt.

4. §.

Az úrbéri birtokrendezés alkalmával a volt úrbéreseknek erdő- és 
legelőilletőség fejében s az e törvény életbelépésekor még el nem kü
lönített, közösen használt erdők az elkülönítés végrehajtásáig teljes egé
szükben ennek a törvénynek a hatálya alá esnek. A legelő elkülönítése 
után azonban a törvény hatálya csak az erdőilletőségül kihasított terü
letre, továbbá a legelőilletőségül kihasított területnek az 1. §. 3. pontja 
alá sorozható részeire terjed ki.

5. §.

Véderdőknek kell kijelölni mindazokat az erdőket:

1. amelyek kő- vagy hógörgetegek, kő- vagy földomlások, talaj
csúszások elhárítására, vadpatakok, vízmosások, vagy futóhomok kelet
kezésének és továbbterjedésének megakadályozására és szélvészek meg
fékezésére szolgálnak, továbbá

2. amelyeknek elpusztulása az alantabb fekvő, vagy szomszédos te
rületek termőképességét, források vízbőségét, épületek, ipartelepek, köz
utak, közforgalmi vasutak, közhasználatra szolgáló művek, hidak és 
egyéb műtárgyak biztonságát veszélyeztetné.

Ezekben az erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy védelmi hivatá
suknak is állandóan megfeleljenek.

Ha az erdőt idegen tulajdonban lévő építmény vagy műtárgy vé
delme érdekében kell véderdőül kijelölni, — az erdő tulajdonosa a meg
védendő létesítmény tulajdonosától annak a jövedelemcsökkenésnek a 
megtérítését követelheti, ami az erdőnek véderdővé kijelölése következ
tében áll be. A kártalanítás módját és mértékét az erdőrendészeti ha
tóság állapítja meg.

A véderdőket, — ha kijelölésük a törvény életbelépése előtt még 
nem történt meg, — am. kir. erdőigazgatóság javaslatára és a tulaj
donos meghallgatásával az erdőrendészeti hatóság hivatalból jelöli ki.
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6. §.
Minden erdőtulajdonos köteles erdejének — úgy a mások ingatla

naival, mint a másnemű művelési ághoz tartozó saját ingatlanaival 
érintkező — határait a törvény életbelépésétől számított két év alatt 
megfelelő határjelekkel megjelölni.

A véderdővé kijelölt részeket a kijelölésre vonatkozó határozat köz
lésétől számított 6 hónap alatt a határvonal szembeötlő pontjain „Véd
erdő” felírású táblákkal külön is meg kell jelölni.

A határjeleket és táblákat kifogástalan állapotban állandóan fenn 
kell tartani.

A mások birtokával közös határvonalon szükséges birtokhatárjelek 
felállítása, fenntartása, kijavítása és megújítása tekintetében az 1894: 
XII. t.-c. rendelkezései szerint kell eljárni.

7. §.
Az erdőket és az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területeket, mint az 

erdő tartozékait, — az erdőrendészet céljaira az erdők törzskönyvében 
nyilván kell tartani.

Az erdőtulajdonosok, valamint a közigazgatási és telekkönyvi ha
tóságok, a bíróságok és az állami hivatalok kötelesek a nyilvántartáshoz 
szükséges adatokat a m. kir. erdőigazgatóságnak illetve azok közegeinek 
rendelkezésére bocsátani.

A nyilvántartás szabályait a földmívelésügyi miniszter rendelettel 
állapítja meg.

Az erdők törzskönyve közokirat.

8. §.

Az erdőkre vonatkozó tulaj dón jogi változásokról köteles a telek
könyvi hatóság a telekkönyvi bejegyzéssel egyidőben az illetékes m. kir. 
erdőigazgatóságot is értesíteni.

9. §.

Az erdők törzskönyvének végleges összeállítása után a földadóka
taszterben az erdőművelési ág alá tartozó földrészletek között már csak 
azokat a földrészleteket szabad nyilvántartani, amelyek az erdők törzs
könyvében is mint erdők tartatnak nyilván. Ehhez képest az erdőtörzs
könyv végleges összeállítása után a földadókatasztert az erdőtörzskönyv 
alapján ki kell igazítani, a kiigazítás megtörténte után pedig a földadó
katasztert és az erdők törzskönyvét ötévenkint egyeztetni kell

10. §.
A földadókataszterben erdőként nyilvántartott földrészleteket a 

pénzügyi hatóság más művelési ágba csak abban az esetben írhatja át, 
ha a földrészlet az erdőtörzskönyvből már töröltetett; ha pedig vala
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mely földrészletet a pénzügyi hatóság a földadókataszterben más mű
velési ágból az erdőművelési ágba ír át, — erről az adatok közlésével 
az illetékes m. kir. erdőigazgatóságot azonnal értesíteni köteles.

A m. kir. erdőigazgatóság az erdőtörzskönyv kiigazításáról minden 
egyes esetben köteles az érdekelt tulajdonost, továbbá a földadókatasz
ter kiigazítása végett a pénzügyi hatóságot, a telekkönyv kiigazítása 
végett pedig a telekkönyvi hatóságot éresíteni,

II. Fejezet.

A z erdőgazdálkodás általános szabályai.

11. §.
Minden erdőterületen erdőalkotásra alkalmas fafajokból álló fa

állományt kell az erdőgazdaság céljának megfelelő sűrűségben állan
dóan fenntartani; a gazdálkodást pedig a tulajdonos kívánságainak és 
szükségleteinek, az okszerű erdőgazdálkodás követelményeinek, az erdő 
terjedelmének, állapotának és rendeltetésének figyelembevételével úgy 
kell szabályozni, hogy az erdő fennmaradása és lehetőleg a fahasznáh- 
tok tartamossága is biztosíttassák, a talaj termőereje állandóan fenn- 
tartassék, sőt fokoztassék, továbbá, hogy a faállományok kellő ápolás
ban és védelemben részesíttessenek.

12. §.
Az 1. §. 3. pontjában felsorolt területeket leg elő gazdaságra lehet 

berendezni. Ebben az esetben a legeltetést kell a gazdálkodás fő céljául 
tekinteni s a faállományt csak a talaj megóvásához, valamint a legelő 
megjavításához és karbantartásához szükséges sűrűségben és elosztás
sal kell fenntartani.

13. §.

Kecskét erdőben legeltetni egyáltalában nem szabad. Egyéb álla
tok legeltetése véderdőben, továbbá 20 évnél fiatalabb szálerdőben vagy 
15 évnél fiatalabb sarjerdőben, végül erdősítés vagy természetes fel
újítás alatt álló területeken tilos. A többi erdőkben a tulajdonos által 
gyakorolható legeltetés módját és mértékét az üzemterv szabályozza.

A legeltetés ellen tilalmazott területeket szembetűnő tilalmi je
lekkel meg kell jelölni és a jeleket a tilalom tartama alatt épségben 
kell tartani.

14. §.

Véderdőben a fa tuskóit, gyökereit kiszedni, a fát gyökerestől 
dönteni, továbbá zöldgallyat vágni és almot szedni addig, míg a véd
erdő üzemterve elkészül, csak hatósági engedéllyel szabad.
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15. §.

Véderdőben kő-, kavics-, homok-, agyag-, vagy egyéb bányát az 
erdőtulajdonos csak az erdőrendészeti hatóság engedélyével nyithat.

Másféle erdőben a tulajdonos a bányamívelésnek csak a bejelen
tésére köteles1. Ez a bányaműveléshez mészkő- és palabányánál össze
sen 3 kát. holdnál, egyéb bányánál' pedig összesen 1 kát. holdnál na
gyobb területre van a tulajdonosnak szüksége, az erdőrendészeti ható
ság engedélyét kell megszerzni.

A bányászást újabb területre csak abban az esetben szabad 
áthelyezni, ha az előző területen a bányászás már befejeztetett.

A bányászásra használt területrészeket, ha faállománnyal vannak 
fedve, a főhasználati területbe be kell számítani.

16. §•
Az erdő tulajdonos erdőgazdasági, üzemi, szállítási ,s egyéb beren

dezések céljaira, továbbá a saját részére és a személyzet részére szük
séges mezőgazdasági földek, lakóházak és a hozzátartozó kertek cél
jaira, az erdőterületbőd megfelelő területrészeket igényelhet. E terü
letrészek helyét és terjedelmét az üzemterv állapítja meg.

Addig is, míg a szükséges területek helye és terjedelme az 
üzemtervben végleg mégha tároztatnék, az erdőtulajdonos az első be
kezdésben felsorolt célokra szükséges területeket külön hatósági en
gedély nélkül is igénybeveheti azzal a megszorítással azonban, hogy 
a mezőgazdasági földek, lakóházak és hozzátartozó kertek céljaira 
igénybevett területek együttes kiterjedése 1000 kát. holdat meg nem 
haladó erdőgazdaságokban az összterület legfeljebb 2%-áig, 1000 kát. 
holdat meghaladó erdőgazdaságokban pedig legfeljebb 20 kát. holdig 
terjedhet.

A kihasított területrészeket, ha faállománnyal vannak fedve, a 
főhasznáiati területbe be kell számítani.

17. §.

A 15. és 16. §-okban megjelölt célokra kihasított területeket, va
lamint az erdőtulajdonosnak az erdő belsejében fekvő más művelési 
ághoz tartozó területeit (szántó, rét, legelő stb.) az erdőhöz tartozók
nak kell tekinteni, amelyek «minden vonatkozásban ennek a törvénynek 
a rendelkezései alá esnek. Rendeltetésük megszűnésével, úgyszintén 
akkor is, ha az engedélyezett célra nem használtatnak, avagy az 
engedélyezett célra való használásuk a talaj termőerejének megóvása 
szempontjából aggályos, újból be kell erdősíteni és erdőgazdasági 
művelés alá venni.

18. §•

A födművelésügyi miniszter megokolt esetben a törvény hatálya 
alá eső erdőterületnek az erdőgazdasági művelés alól való végleges
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kivonását is megengedheti, ha a tulajdonos ahelyett erdő tenyésztésre 
alkalmas ugyanakkora erdőgazdasági értékű, de legalább ugyanakkora 
nagyságú más területet helyez egyidejűleg erdőgazdasági művelés 
alá. A kibocsátott terület faállományát csak olyan mértékben szabad 
kiirtani, amilyen mértékben a kiirtásra engedélyezett erdő pótlására 
szolgáló csereterületen az erdőtelepítés teljes sikerrel már befejez
tetett.

Ha az erdőtulajdonos nem rendelkezik a kiirtandó erdő pótlására 
megfelelő területtel, a földművelésügyi miniszter az irtást ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy a birtokos az e törvény 142. §-a alapján ki
sajátított területekből váltson magához a kisajátítási ár ellenében 
akkora nagyságú területet, amekkora az előbbi bekezdés szerint a 
csereerdőtelepítéshez szükséges.

A kibocsátott területet az erdők törzskönyvéből csak akkor szabad 
törölni, ha a csereterületen az erdőtelepítés teljes sikerrel már meg
történt és a csereterület az erdők tözskönyvébe már bejegyeztetett.

Területpótlást nem lehet követelni abban az esetben, ha az erdőt 
törvény értelmében kell az erdőgazdasági művelés alól kivonni.

19. §•
Az olyan erdőterület, amelynél az erdőművelés megszüntetése víz

mosásképződést, vagy futóhomokterjedést okozhatna, vagy a termő
talaj jelentékeny leromlására vezetne, az erdőgazdasági művelés alól 
csak abban az esetben bocsátható ki, ha a terület utak, szállítóberen
dezések, épületek, vagy közérdekű létesítmények elhelyezése, bányá
szati, vagy ipari célra szükséges.

III. Fejezet.

Az erdők védelmezése.

20. §.

Minden erdőtulajdonos köteles erdejét emberek, állatok, élős
ködő- és gyomnövények károsításaitól, továbbá elemi csapások pusz
tításaitól is tőle telhetőén óvni és védelmezni.

Nem gyakorolhat, nem rendelhet el és nem tűrhet az erdőtulaj
donos erdejében olyan műveletet, amely az erdő termőtalajának lemo
sását idézhetné elő, vagy talaj csúszást, kőgörgeteg, vagy vízmosás 
keletkezését, vagy homokfúvást okozhatna, avagy az erdő természetes 
felújulásának vagy az erdősítéseknek sikerét veszélyeztethetné.

21. §.

Ott, ahol az erdő épségbentartását a vadállomány veszélyezteti, 
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az erdőrendészeti hatóság az erdőtulajdonost, vagy a vadászati jog 
bérlőjét, ha a felújítások és az erdősítések sikerének biztosítására, 
valamint a fiatalosok védelme érdekében elrendelt intézkedéseket nem 
foganatosítják, a vadállomány megfelelő apasztására is kötelezheti.

22. §.

Káros rovarok és* betegségokozó élőisködő gombák fellépésének és 
elterjedésének megakadályozására az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, 
a m. kir. erdőigazgatóság meghallgatásával, vagy javaslatára meg
felelő intézkedéseket tehet, de ha nagyobb költségekkel járó munká
latokat, vagy faállománytárolást szándékozik elrendelni, ehhez a 
földművelésügyi miniszter hozzájárulását ki kell kérnie.

Az erdészeti hatóság által elrendelt intézkedéseket köteles a tu
lajdonos saját költségén végrehajtani.

23. i§.

Ha rovarok, vagy élősdi növények károsítása esetében nagyobb 
veszély elhárításáról kell gondoskodni, az erdőrendészeti hatóság által 
elrendelt védekezési és irtási munkálatok vezetésével a m. kir. erdő
igazgatóságot kell megbízni.

A munkálatokhoz szükséges kézi- és igásmunkaerőt a területileg 
érdekelt községek kötelesek az erdőigazgatóság rendelkezésére bo
csátani.

Ilyen esetekben az erdőigazgatóság jogosult a községi közmunka
erőt is a községi közmunkatartozás megváltásánál alkalmazott mun
kabérek mellett igénybe venni. A munkálatok költségeit az állam 
előlegezi.

24. §.

Az elrendelt munkálatok költségeit a megvédett érdekek arányá
ban mindazok az erdőtulajdonosok közösen viselik, akiknek erdejében 
a káros rovarok és élősködő gombák felléptek, s akiknek erdejére 
nézve az erdőrendészeti hatóság megállapítása szerint a káros rova
rok és élősködő gombák fellépésének veszedelme a teljesített véde
kezési és irtási munkálatok által elháríttatott.

A munkálatok befejezésével az erdő rendészeti hatóság a felme
rült költségeket a m. kir. erdőigazgatóság előmunkálatai alapján az 
erdőtulajdonosokra az első bekezdésben említett arányban kiveti s 
gondoskodik azok behajtásáról.

25. §.

Káros rovarok és élősködő gombák irtásának elősegítésére a föld
művelésügyi miniszter indokolt esetekben az erdőtulajdonosoknak az 
Országos Erdei Alapból államsegélyt engedélyezhet.
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26. §.
Ha az erdőtulajdonos a 22. §. alapján elrendelt munkálatokat a ki

tűzött időre nem teljesíti, az erdőrendészeti hatóság elrendelheti, 
hogy a munkálatokat az erdőtulajdonos költségére állami előleggel a 
m. kir. erdőigazgatóság hajtsa végre.

Az állam által előlegezett költségeket a fizetésre kötelezett erdő
tulajdonos 30 nap alatt köteles megfizetni. A befizetés elmulasztása 
esetén a kivetett költségeket a közadók módjára kell behajtani.

27. §.

Erdőben, az erdőhöz tartozó egyéb területen és az erdő szélétől 
számított 100 méternyi távolságon belül, még a szomszédos ingatlanok 
tulajdonosainak is, csak az erdőtulajdonos, vagy az erdészeti személy
zet engedélyével, a szükséges óvórendszabályok betartása mellett és 
csakis veszélytelen helyeken szabad tüzet rakni.

Tűzveszélyes helyeken az erdőtulajdonos a tűzrakást mindenki
nek megtiltani köteles.

Aki tüzet rak, köteles azt távozás előtt tökéletesen eloltani. Azok 
pedig, akik az erdőben üzemszerű tüzelést végeznek, (meszet éget
nek, fát szenítenek stb.) a tüzelés helyét a tüzelés egész ideje alatt 
folytonos és gondos őrizet alatt kötelesek tartani.

Az erdőrendészeti hatóság vagy a tulajdonos az erdőégések 
megakadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket rendelhet el; 
különösen száraz időjárásnál az erdőrendészeti hatóság az erdő egész 
területére kiterjedően a tüzelést, a dohányzást és a közutakon kívül 
való közlekedést is eltilthatja.

A vasutak tulajdonosait az erdőrendészeti hatóság arra is köte
lezheti, hogy a vasút erdőn áthaladó szakasza mentén megfelelő szé
lességű pásztát, a könnyen gyúló anyagoktól állandóan tisztántartsa- 
nak. Az elrendelt intézkedés végrehajtása a vasúttulajdonosnak az 
erdei tűz esetében fennálló kártérítési kötelezettségét meg nem 
szünteti.

28. §.

Erdőben, az erdőhöz tartozó egyéb területen és az erdő szélétől 
számított 100 méternyi távolságon belül égő gyufát, -szivart, szivar
kát, vagy más égő vagy tűzveszélyes tárgyat eldobni, kellően nem 
védett tűzveszélyes világító eszközt használni, vagy könnyen gyúló 
anyagot, — ide nem értve a vadtenyésztési célra szolgáló takarmányt 
— felhalmozni tilos.

29. §.

Aki erdőben, vagy annak közelében elhagyott tüzet talál, köteles 
azt eloltani, ha pedig eloltani nem tudja, vagy ha erdőégést vesz 
észre, vagy pedig erdőégésnek jut tudomására, köteles azt az útjába 
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eső első ház lakóinak tudomására hozni, ezek pedig kötelesek az elha
gyott tűzről, úgyszintén az erdőégésről az erdő tulajdonosát, vagy a 
tulajdonos hozzátartozóit, vagy alkalmazottait haladéktalanul érte
síteni, avagy az esetet az égéshelyhez legközelebb eső község elöljáró
ságának, esetleg a járási főszolgabírónak bejelenteni.

30. §.

A községi elöljáróság, — ha erdőégés tudomására jut — köteles 
a lakosságot az oltáshoz azonnal kirendelni és az erdőégésről a járási 
főszolgabírónak jelentést tenni.

Ha az oltáshoz a szomszédos községek munkaerejére is szükség 
van, ennek kirendelése végett a községi elöljáróság a szomszédos köz
ségek elöljáróságait megkeresni köteles, melyek a megkeresésnek 
azonnal eleget tenni kötelesek.

Ugyanezek a kötelességei a járási főszolgabírónak is, ha erdei 
tüzeset jut tudomására.

A járási főszolgabíró szükség esetében a rend fenntartására az 
oltáshoz a csendőrséget is kirendeli.

31. §.

Az oltáshoz kirendeltek a községi elöljárókkal együtt az oltáshoz 
szükséges eszközökkel (csákány, kapa, fejsze) felszerelve tüstént az 
égés helyére kötelesek sietni s ott az oltásvezetőnek az oltásra vonat
kozó rendelkezéseit minden munkabérre vagy jutalomra való igény 
nélkül teljesíteni kötelesek.

Az oltás vezetése a helyszínén lévő, rangban első erdészeti al
kalmazottat, különben a főszolgabírót, s ha ezek közül senki sincs 
jelen, annak a községnek előljárósági tagját illeti, amelynek határá
ban, vagy legközelebbi szomszédságában az erdöégés van.

Az oltás bevégzése után az égés helyét legalább 1 napig, s ha 
szükséges, több napig is kirendelt erdőőrökkel, vagy községi lako
sokkal őriztetni kell.

32. §.

Ha valamely vidéken az erdei lopások igen gyakoriakká válnak, 
az erdőrendészeti hatóság az érdekeltek kérelmére, vagy hivatalból 
is elrendelheti, hogy a veszélyeztetett területen, valamint azon a terü
leten, ahol a termékeket értékesíteni szokták, erdei terméket csak a 
jogos szerzést bizonyító igazolvány mellett szabad iszállítani, eladni, 
vagy venni.

Az erdőrendészeti hatóság határozatát az összes érdekelt köz
ségekben ki kell hirdetni.

Ha az erdei lopásokkal veszélyeztetett erdők több törvényható
ság területén feküsznek, vagy ha a lopott terméket értékesítés vagy 
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felhasználás végett más törvényhatóságok területére is átviszik, — 
az érdekelt törvényhatóságok elsőfokú erdőrendészeti hatóságai 
egyetértve járnak el.

Az igazolványok kiállítására és kezelésére vonatkozó szabályo
kat a földmívelésügyi miniszter állapítja meg.

IV. Fejezet.

Az erdőgazdasági üzemtervek.

33. §.

Az erdőgazdálkodás szabályozására az 1. §. hatálya alá tar
tozó minden erdőről az erdőrendészeti hatóság által megállapított 
határidő alatt erdőgazdasági üzemtervet kell készíteni s azt a m. 
kir. erdőigazgatóság útján két példányban hatósági jóváhagyásra 
be kell mutatni.

Az üzemterv összeállításának és időszaki átvizsgálásának sza
bályait, valamint a beterjesztesnél követendő eljárást a földmíve
lésügyi miniszter rendeletben állapítja meg.

34. §.

300 kát. holdnál kisebb erdőknél, ha azok nem a 41. §. 1. és 2. 
pontjában felsorolt személyek tulajdonában vannak, — az üzem
tervet a tenyésztendő fafaj, az üzemmód, a vágásforduló, a hasz
nálatok, valamint a felújítás megállapítását, 10 kát. holdnál kisebb 
iiyen erdőknél pedig az erdőfenntartás és a felújítás módját tartal
mazó jegyzőkönyv is pótolhatja.

Az egy község határában fekvő, 10 kát. holdnál kisebb ilyen 
erdőkre nézve a fenntartás és a felújítás módját közös kimutatásba 
foglaltan is meg lehet állapítani; a kimutatás az üzemtervet pótolja. 
A jóváhagyott kimutatásból egy példányt a községi elöljáróságnak 
is ki kell adni.

A törvénynek az üzemtervi e vonatkozó rendelkezései az üzern- 
tervet pótló jegyzőkönyvre és kimutatásra is kiterjednek

35. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket azokra az erdöbirtokokra,' ame
lyek államerdészeti kezelésben vannak, minden esetben, azokra 
pedig, amelyek nincsenek ugyan államerdészeti kezelésben, de 300 
kát. holdat meg nem haladnak, — a tulajdonos kérelmére az állam 
díjmentesen készítteti el. Az erdőrendezési külső felvételekhez szük
séges fuvarerőt, kézimunkaerőt, anyagokat és szereket azonban 
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mindig az erdőtulajdonos köteles szolgáltatni, valamint az erdőkre 
vonatkozó kataszteri birtokívet és telekkönyvi kivonatot is az erdő
tulajdonos köteles a m. kir. erdőigazgatóság rendelkezésére bocsá
tani.

A 300 kát. holdnál nagyobb kiterjedésű erdőbirtokok gazdasági 
üzemtervét, ha az erdőbirtok nincs államerdészeti kezelésben, az 
erdőtulajdonos köteles saját költségén elkészíttetni. Ha a földmí
velésügyi miniszter az erdő csekély jövedelmére, valamint a tulaj
donos anyagi helyzetére való tekintettel megokoltnak látja, — az 
erdőtulajdonos kérelmére az ilyen erdőbirtok gazdasági üzemtervét 
is elkészíttetheti, még pedig vagy teljesen díjtalanul, avagy a költ
ségek bizonyos hányadának megtérítése ellenében. Az előző bekez
désben említett természetbeni szolgáltatásokra azonban az erdő
tulajdonos minden esetben köteles.

36. §.

Az erdőgazdasági üzemtervek elkészítését, valamint az üzem
rendezési külső felvételeket csak okleveles erdőmérnök végezheti.

37. §.

Az erdőgazdasági üzemterveket a m. kir. erdőigazgatóság meg
hallgatásával az erdőrendészeti hatóság hagyja jóvá.

38. §.

Az üzemterv nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely tör
vénnyel ellentétben van.

Ha az erdőtalaj termőerejének fenntartása, az okszerű erdő
gazdálkodás érdeke, vagy az erdő különleges rendeltetése a terve
zett gazdasági rendelkezésekkel nem látszik kellően biztosítottnak, 
az erdörendészeti hatóság a jóváhagyás során az üzemtervet módo
síthatja, vagy kiegészítheti.

Az erdőtulajdonos kívánságait — ha az előző bekezdésekben 
említett körülmények fenn nem forognak, — az üzemterv jóváha
gyásánál figyelembe kell venni.

39. §.

Ha az erdőtulajdonos erdejének gazdasági üzemtervét, az erdö
rendészeti hatóság által megállapított határidő alatt jóváhagyás 
végett be nem terjeszti, — az erdőrendészeti hatóság a törvényben 
szabályozott büntető rendelkezések alkalmazásán kívül még arra is 
jogosult, hogy az üzemtervet, az erdőtulajdonos költségére elkészít
tesse s a felmerült költségeket a közadók módjára behajtassa.
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40. §.

A hatóság által jóváhagyott üzemterv rendelkezéseitől önké
nyesen eltérni nem szabad; ha azonban a rendelkezések megváltozta
tását fontos okok kívánnák, a földmívelésügyi miniszter a rendel
kezéseket az erdőtulajdonos indokolt kérelmére, módosíthatja.

Üzemtervtől eltérő használatra engedély szükséges, amit a föld
mívelésügyi miniszter, vagy felhatalmazása alapján az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság ad meg. Az engedélyező hatóság az enge
délyt feltételekhez kötheti.

Rendkívüli fahasználat engedélyezésénél az engedélyest a ki
használásra engedélyezett terület újraerdősítési költségeinek meg
felelő pénzbiztosíték előzetes közigazgatási letétbe helyezésére kell 
kötelezni; ha az engedélyes az újraerdősítést az előírt időre nem 
teljesíti, — az erdősítést a letett biztosítékból az erdőigazgatóság 
foganatosíttatja.

Rendkívüli fahasználatot — ide nem értve a védelmi, vagy 
állományápolási okokból nélkülözhetetlenül szükséges fahasználatot, 
— csak arra a területre vonatkozóan lehet engedélyezni, — amely
nek kihasználása az üzemtervben a legközelebbi tíz évre rendes fő
használatként elő van írva, s az engedélyezhető rendkívüli fahasz
nálat nem haladhatja meg a legközelebbi tíz évre üzemtervileg elő
írt főhasználat mértékét. Üjabb rendkívüli fahasználat mindaddig 
nem engedélyezhető, amíg a korábbi rendkívüli fahasználat a ren
des évi főhasználat szüneteltetése által meg nem takaríttatott, s a 
kihasznált terület sikeres újraerdősítése meg nem történt.

A földmívelésügyi miniszter az államerdészeti kezelésbe nem 
vett erdőkre nézve az erdőfelügyelőket, az államerdészeti kezelésbe 
vett erdőkre nézve pedig az erdőhivatalokat — az eljárás szabályo
zása mellett — felhatalmazhatja, hogy az erdőtulajdonos kérelme 
alapján az erdőgazdaságban felmerülő rendkívüli szükségletek ki
elégítésére a 10 évi fahasználati területek határain és az egy évi 
fahasználat egytized részének mértékén belül megfelelő fahasznála
tot az erdőrendészeti hatóságok külön engedélyének kieszközlése 
nélkül kijelöljenek.

V. Fejezet.

Az erdőgazdasági személyzet.

41. §.
Az erdőgazdaság szakszerű irányítása és vezetése végett:
1. kis- és nagyközségek, községi iskolák, az 1913: X. t. c. alap

ján alakult legeltetési társulatok, telepesek, volt úrbéres birtokos
ságok és birtokossági csoportok, úgyszintén az ezekből alakult erdő
birtokosságok kötelesek, valamint a külön ^hatósági rendelkezés alap

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



17

ján alakult erdőbirtokosságok erdejüket államrendészeti kezelésbe 
adni;

2. az állam, a vármegyei- és a városi törvényhatóságok, megyei 
városok, vagyonközségek, egyházak, egyházi személyek, egyházi tes
tületek, felekezeti iskolák és egyéb felekezeti tanintézetek, közinté
zetek, köz- és magánalapítványok, közbirtokosságok, illetve az ezek
ből alakult erdőbirtokosságok, továbbá hitbizományok és nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok kötelesek erdőgazdaságaikban kellő 
számú okleveles erdőmérnököt alkalmazni, ha pedig erdejük kis ter
jedelme miatt okleveles erdőmérnök-személyzetet nem alkalmaznak, 
— erdejüket államerdészeti kezelésbe kötelesek adni;

3. az előbbi pontok alá nem sorolható erdőtulajdonosok, ha er
dejük legalább 3000 kataszteri hold, kötelesek okleveles erdőmér
nököt alkalmazni, vagy a földmívelésügyi miniszter hozzájárulása 
esetében erdejüket államerdészeti kezelésbe adni; ha pedig erdejük 
3000 kát. holdnál kisebb, de legalább 300 kát. hold és sem okleveles 
erdőmérnököt nem alkalmaznak, sem erdejüket államerdészeti keze
lésbe nem adják, kötelesek erdőgazdaságuk irányítására és vezeté
sére nézve okleveles erdőmérnök állandó szaktanácsait igénybevenni, 
vagy okleveles erdőmérnök tartására ugyan e pontnak a rendelke
zése alá tartozó más erdőtulajdonossal társulni.

Azt az erdőtulajdonost, aki a 48. §-ban meghatározott szak
minősítésnek és egyéb kellékeknek maga is birtokában van, — ha 
erdőgazdaságának vezetését és irányítását maga látja el, — az elő
írt erdőgazdasági személyzeti létszámba be kell számítani.

42. §.

Az az erdőtulajdonos, akinek erdeje legalább 300 kát. hold, — 
az erdőgazdasági segédszolgálat és az őrzési szolgálat együttes 
ellátására a 48. §-ban meghatározott kellékekkel rendelkező aler- 
dészt köteles alkalmazni, kivéve, ha a 343. § alapján az üzemterv 
végrehajtására már alkalmaz alerdészt.

Közös alerdész tartására az erdőtulajdonosok a 45. §. rendel
kezései szerint társulhatnak.

43. §.

A 41. §. 1. és 2. pontjai alatt felsorolt erdőtulajdonosk közül 
azok, akiknek erdeje 300 kát. holdnál kisebb, — kötelesek erdejük
nek erdőőrökkel való őriztetéséről gondoskodni.

Erdőőrök alkalmazására az erdőtulajdonosok a 45. §. rendel
kezései szerint társulhatnak.

44. §.

A 41—43. §-ok rendelkezései nem terjednek ki árvédelmi tár
sulatnak, vagy árvédelmi müvek engedélyesének azokra az egyéb
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ként e törvény hatálya alá tartozó területeire, amelyeken a vízügyi 
hatóság rendelkezése alapján árvédelmi és folyamszabályozási célra 
faállományt tartanak fenn.

45. §.

A 41—43. §-ok szerint társulásra jogosított erdőtulajdonosok 
közös erdőmérnök, alerdész vagy erdőőr alkalmazására csak olyan 
csoportosulással társulhatnak, amely mellett, — figyelembe véve a 
területek fekvését, megközelíthetőségét és együttes kiterjedését, va
lamint a közös alkalmazott lakóhelyét, — a teljesítendő feladatok 
eredményes ellátását közös alkalmazással is biztosítani lehet.

A társulásra vonatkozó megállapodást az erdőrendészeti ható
ságnak jóváhagyás végett be kell mutatni.

46. §.

Az alkalmazandó erdőgazdasági személyzet létszámát és a sze
mélyzet alkalmazásba vételének határidejét a tulajdonos meghallga
tásával minden erdőbirtokra nézve az erdőbirtok jövedelmezőségé
hez, az erdő tagoltságához, valamint az erdőgazdasági munkálatok 
terjedelméhez mérten és az e fejezetben foglalt rendelkezések 
figyelembevételével az erdőrendészeti hatóság állapítja meg.

47. §.

Erdőgazdaságokban erdőmérnöki szolgálatra csak olyan oki. 
erdőmérnököt szabad alkalmazni, aki magyar állampolgár és okleve
lét belföldön szerezte, vagy külföldön szerzett oklevelét belföldön 
szabályszerűen honosította, s ezenfelül az 50. §-ban foglalt ren
delkezések értelmében sincs az ily alkalmazásból kizárva.

48. §.

Erdőgazdasági segédszolgálatra csak olyan magyar állampol
gárt szabad alkalmazni, ki az 50. §-ban foglalt rendelkezések értel
mében az ily alkalmazásból nincsen kizárva és-

1. e törvény életbelépése után felállítandó kétéves tanfolvamú 
hazai erdészeti altiszti -szakiskolán képesítést szerzett;

2. a tatai, illetőleg az esztergomi erdőgazdasági szakiskolát vagy 
az egykori görgényszentimrei, liptóújvári, királvhalmi és vadászerdői 
m. kir. erdőőri szakiskolák valamelyikének kétéves tanfolyamát sike
resen elvégezte;

3. az 1879 : XXXI. t -c. 37. §-ában előírt erdőőri szakvizsgát le
tette ;

4. akinek az 1—3. pontokban meghatározottnál is magasabb er
dészeti szakminősítése van.
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49. £.

Erdők őrzésére csak olyan magyar állampolgárt szabad alkal
mazni, aki huszadik életévét betöltötte és ezenfelül az 50. §-ban fog
lalt rendelkezések értelmében sincs az ily alkalmazásból kizárva.

50 §.

Erdőmérnöki, segéd-, vagy őrszolgálatra nem lehet alkalmazni azt:
a) aki bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jog

erősen kiszabott szabadságvesztésbüntetésre Ítéltetett, addig, amíg 
büntetésének kiállása uán, ha pedig a büntetés végrehajtása felfüg- 
gesztetett, az Ítélet jogerőre emelkedésének napja után, ha kegyelmet 
kapott, az erre vonatkozó elhatározás keltének napja után, végül ha 
a büntetés végrehajtása elévült, az elévülés időpontjának beállta után, 
bűntett miatt elitélés esetében öt év, vétség miatt elitélés esetében 
három év el nem telt:

b) akit jogerős büntetőbírósági Ítélettel hivatalvesztésre Ítéltek, 
a hivatalvesztés tartama alatt;

c) aki erkölcsi tekintetben alapos kifogás alá esik.

51. §.

Azt a magyar honos erdészeti alkalmazottat, aki e törvény életbe
lépésekor valamely erdőgazdaságban már alkalmazásban áll, — alkal
mazásában a tulajdonos továbbra is megtarthatja. Az ilyen alkalma
zottat a 46. §. értelmében megállapítandó személyzeti létszámba be 
Kell számítani

52. §.
Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 

erdőőrök, ha az alkalmaztatásukra nézve a törvényben meghatározott 
feltételeknek megfelelnek, — és huszadik életévüket már betöltötték, 
— első szolgálatbalépésükkor hatósági esküt kötelesek tenni, még 
pedig az erdőmérnökök az elsőfokú erdőrendészeti hatóság előtt, az 
alerdészek és az erdőőrök pedig a járási főszolgabíró előtt

A hatósági eskü szövege a következő:
a) okleveles erdőmérnököknél:
„Én N. N. esküszöm a mindenható és mindenttudó Istenre, hogy 

a gondviselésemre bízott erdőkre, annak összes tartozékaira, vad- és 
halállományára, a törvényes védelem alá helyezett állatokra, termé
szeti emlékekre lelkiismeretesen felügyelek, szolgálati kötelességemet 
hűen és pontosan teljesítem: a törvényeket és rendeleteket megtar
tom iés mindenkivel megtarttatni törekszem, az erdő tulajdonosának 
érdekeit minden rendelkezésemre álló törvényes eszközzel megvédel
mezem és előmozdítom; mindazokról, amiket gondozásomra bíznak, 
lelkiismeretesen számot adok; a gondozásomra bízottakat minden ká
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rosítástól megóvni törekszem, a kártevőkkel szemben pártatlanul és 
az igazsághoz híven, a törvény rendelkezései szerint eljárok; az alám 
rendelt erdészeti alkalmazottakat kötelességeik teljesítésében szigo
rúan ellenőrzőm. Isten engem úgy segéljen!”

b) alerdészeknél és erdőőröknél:
„Én N. N.» esküszöm a mindenható és mindenttudó Istenre, hogy 

a gondozásomra bízott erdőre, annak összes tartozékaira, vad- és hal
állományára, a törvényes védelem alá helyezett állatokért, természeti 
emlékekre hűséggel és lelkiismeretesen felvigyázók, szolgálati köteles
ségemet a törvényeknek, rendeleteknek és szolgálati utasításomnak 
megfelelően pontosan teljesítem; mindenről, amit gondozásomra bíz
nak, lelkiismeretesen számot adok, a kártevőkkel szemben a törvény 
és szolgálati utasításaim szerint pártatlanul és az igazsághoz híven 
eljárok, a kártevőket elöljáróimnak bejelentem; mindenben a való 
igazsághoz tartom magam és soha senkit alaptalanul nem vádolok. 
Isten engem úgy segéljen!”

A letett hatósági esküről bizonyítványt kell kiszolgáltatni és a 
felesketett egyénekről nyilvántartást kell vezetni. Úgy az eskübizo
nyítványban, mint a nyilvántartásban meg kell jelölni, hogy a feles
ketett egyén milyen minőségben (erdőmérnök, alerdész. erdőőr) bo
csáttatott esküre.

Az az erdőmérnök, aki az erdőtulajdonosnak nem alkalmazottja, 
hanem csak az erdőtulajdonossal kötött megállapodás alapján mint 
tanácsadó irányítja az erdőgazdaságot. — hatósági esküt nem tehet.

Az eskütétel, az eskübizonyítványkíszolgáltatás és a nyilvántar
tás szabályait a földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

53. §.

A törvény életbelépése idején már alkalmazásban álló erdészeti 
alkalmazottak közül a hatósági esküt csak azok kötelesek a törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben kitűzött határidő alatt letenni, 
akik alkalmazásuknak megfelelő esküt az 1879 : XXXI tzC. alapján 
még nem tették le.

54. §.

A felesketett erdőmérnökök, alerdészek és erdőörök szolgála
tukban közbiztonsági közegek, akiket ugyanazok a törvényen alapuló 
jogok illetnek meg, mint a közbiztonsági közegeket.

Ebben a minőségükben golyós lőfegyvert viselhetnek, amely fegy- 
verigazolványi és vadászjegy-illetékmentes.

A felügyeletükre vagy őrizetükre bízott területen a vadállo
mányra, halállományra és a törvényes védelem alatt álló állatokra is 
kötelesek felügyelni és szolgálati lőfegyverükön kívül a vadászat tu
lajdonosának vagy bérlőjének a hozzájárulásával egy darab golyós é> 
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egy darab sörétes vadászfegyvert is viselhetnek, melyek szintén fegy- 
verigazolványi és vadászjegy-illetékmentesek.

A felesketett erdészeti alkalmazottak szolgálatukban a földmíve
lésügyi miniszter által megállapított, könnyen felismerhető jelvényt 
kötelesek viselni.

Ha a felesketett erdészeti alkalmazottat erdészeti szolgálati kerü
letén kívül eső, esetleg bérelt területen is megbízzák a vadászat fel
ügyeletével, az említett fegyverigazolványi és vadászjegy-illetékmen
tesség őt ezen a területen is megilleti.

55. §.

A felesketett alerdészek és erdőőrök a földmívelésügyi miniszter 
által kiadott utasítás szerint az erdőben észlelt károsításokról naplót 
kötelesek vezetni s abban a bejegyzéseket a kelet kivételével aláírni 
kötelesek.

55. §.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnökök, alerdészek és 
erdőőrök az erdőtulajdonos rendelkezése alá tartoznak.

Az erdőgazdaságokban alkalmazott erdőmérnököknek, alerdészek
nek és erdőőröknek azokat a tennivalóit és kötelességeit, amelyeknek 
teljesítésére erdei, vadászati és halászati kihágások, erdőrendészeti 
áthágások és erdőégés, vagy közveszély esetében, továbbá az ország
határ védelme körül mint hatóságilag felesketett közbiztonsági köze
gek kötelesek, továbbá fegyverviselési, fegyverhasználati és fegyelmi 
szabályaikat (a törvény végrehajtása során a (földmívelésügyi minisz
ter és a belügyminiszter által egyetértőén kiadott szolgálati utasítás 
állapítja meg. A szolgálati utasítás rendelkezéseihez az erdőtulaj
donosok és az erdészeti alkalmazottak szigorúan alkalmazkodni köte
lesek.

ö7. §.

A 41. §. 1. és 2. pontjaiban felsorolt erdőtulajdonosok által az 
államerdészeti kezelésben lévő erdejükön alkalmazott alerdészek és 
erdőőrök szolgálati kötelességeit, valamint szolgálati viszonyait a 
földmívelésügyi miniszter által kiadandó szolgálati és fegyelmi sza
bályzat szabályozza.

A szabályzat rendelkezései az erdőtulajdonosra is kötelezők.

58. §.

Az erdőtulajdonos és erdészeti alkalmazottja közötti jogviszonyt, 
ha az alkalmazott nincs közszolgálatban, — a törvény korlátái között 
a felek között létrejött szerződés szabja meg.

Azok az erdőtulajdonosok, akik közös erdőmérnök, alerdész vagy 
erdőőr tartására társulnak, — kötelsek az alkalmazottal írásbeli szol
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gálat-i szerződést kötni s azt jóváhagyás végett az erdörendészeti ható
ságnak bemutatni.

59. §.

Erdőigazgató, fő erdőtanácsos, \erdőtanácsos, fő er döf elügyelő,, 
erdöf elügyelő, főerdőmester, erdőmester, főerdész és erdőtiszt címet 
csak oki. erdőmérnök és csak szolgálatadójának hozzájárulásával hasz
nálhat.

Nagyobb erdőgazdaság vezetésével megbízott egyén részére a 
földmívelésügyi miniszter e rendelkezés alól rendkívül indokolt eset
ben eltérést engedélyezhet.

Alerdész, körerdész és pagonyerdész címet csak az használhat, 
aki a 48. §. 1—3. pontjai alatt meghatározott szakminősítés valame
lyikével rendelkezik.

60. §.

Az 54. §. alapján megállapított hatósági jelvényt csak tényleges 
szolgálatban álló felesketett erdészeti alkalmazott jogosult viselni.

Aki a jelvényt jogosulatlanul viseli, vagy aki az előbbi szakasz
ban felsorolt címeket jogosulatlanul használja, — kihágást követ eL 
s az 1879 : XL. t.c. 45. §-ában megállapított büntetés alá esik.

VI. Fejezet.

Az erdők államerdészeti kezelése.

61. §.
Az erdőgazdaságokban felmerülő mindazoknak a tennivalóknak az 

ellátása végett, amelynek (teljesítéséhez erdészeti szakképzettség 
szükséges, — államerdészeti kezelésbe kell venni:

a) a 41. §. fL. fontjában felsorolt erdőtulajdonosok erdeit;
b) a 41. §. 2. pontjában felsorolt erdőtulajdonosok közül azoknak 

az erdeit, akik erdejük kis terjedelme miatt erdőmérnököt nem alkal
maznak ;

c) azokat a közérdekű erdőtelepítésekre kijelölt területeket, ame
lyeknek tulajdonosai erdőmérnököt nem alkalmaznak;

d) a 41. §. 1. és 2. pontjai alatt nem említett erdőtulajdonosok
nak 3000 kát. holdnál kisebb erdeit, ha a kezelésbevételt az erdőtu
lajdonos kéri.

62. §.

A 61. §-ban meghatározott feladatok jellátása végett a földmí- 
velétsügyi miniszter a 68. §. alapján kezelésbe veendő erdőkön kívül 
államerdészeti kezelésbe veheti még;

a) azt az erdőt is, amelynek tulajdonosa az erdőgazdaság irányi- 
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tásáról és vezetéséről, vagy az erdőgazdasági segédszolgálat szak
szerű ellátásáról az erdőrendészeti hatóság által kitűzött határidő 
alatt nem gondoskodik;

b) a gyámhatóság előterjesztése alapján a gyámság vagy gond
nokság tartamára a gyámolt vagy gondnokolt erdejét; végül

c) mindazokat |az erdőket, amelyeknek államerdészeti kezelésbe
vételét az erdőtulajdonos kéri.

63. §.

Az államerdészeti kezelést meg kell szüntetni;
a) a 61. §. a) pontja alapján államerdászeti kezelésbe vett er

dőnél az új tulajdonos kívánságára akkor, ha az erdő olyannak jut a 
tulajdonába, aki erdejét államerdészeti kezelésbe adni nem köteles; 
megszüntetendő pedig annak az évnek a végével, amelyben az új tu
lajdonos az államerdészeti kezelés megszüntetését legalább 3 hónap
pal az év vége előtt a m. kir. erdőigazgatóság útján kéri;

b) a (61. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett er
dőknél annak az évnek a végével, amelyben az államerdészeti keze
lés elrendelésének oka megszűnt;

c) a 61. §. c) pontja alá sorozott területeknél annak az évnek a 
végével, amely évben az erdőtelepítés érdekében elrendelt gazdasági, 
műszaki és erdőtelepítési munkálatok teljes és sikeres befejezést 
nyertek, kivéve, ha a megtelepített erdőt a 61. §. a), b), vagy d) 
pontja érteimében, vagy a földmívelésügyi miniszternek a 62. §. 
alapján hozott határozata szerint továbbra is államerdészeti keze
lésben kell tartani;

d) a 61. §. d) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett er
dőnél a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után, ha a meg
szüntetést az erdőtulajdonos kéri; megszűnik pedig a kérelem beje
lentésének napját követő év végével;

e) a 62. §. a) és c) pontjai alapján államerdészeti kezelésbe 
vett erdőknél a kezelés kezdetétől számított tíz év letelte után abban 
az esetben, ha megszüntetését az erdőtulajdonos kéri; vagy ha a 
megszüntetést a földmívelésügyi miniszter az államerdészet érdekei, 
vagy más fontos közérdek szempontjából látja szükségesnek; meg
szüntetendő pedig a kérelem bejelentésének, vagy a rendelet kézbesí
tésének napját követő év végével;

f) a 62. §. b) pontja alapján államerdészeti kezelésbe vett er
dőknél annak az évnek a végével, amelyben a gyámságot vagy 
gondnokságot a gyámhatóság megszünteti;

g) az erdőgazdasági művelés alól e törvény megsértése nél
kül kivont erdőkre nézve annak az évnek a végével, amelyben az 
erdőgazdasági művelés megszűnt.
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64. §.

Az államerdészeti kezelésbevételt és a kezelés megszüntetését 
az olyan erdőre, amely valamely hatóság vagyonfelügyelete alatt 
áll, csak a vagyonfelügyeleti hatóság hozzájárulásával szabad 
elrendelni.

65. §.

A törvény életbeléptekor már államerdészeti kezelés alatt álló 
erdők közül azokra, amelyekre az államerdészeti kezelés nem kötelező, 
a kezelést a törvény életbelépése évének végével meg kell szüntetni, 
kivéve, ha a továbbkezelést a [földművelésügyi miniszter a tulajdonos 
kérelmére elrendeli.

A külön szerződésen alapuló államerdészeti kezeléseknél a 
szerződés rendelkezései irányadók.

66. §.

Az államnak az államerdészeti kezeléssel kapcsolatos felada
tait a m. kir. erdőigazgatóságok végzik a nekik alárendelt m. kir. 
erdőhivatalok közreműködésével.

A m. kir. erdőigazgatóságok hatásköre az államerdészeti keze
lést illetőleg az erdőgazdaságokban felmerülő mindazokra a tenni
valókra terjed ki, amelyeknek teljesítéséhez (erdészeti szakkép
zettség szükséges.

A m. kir. erdőigazgatóságok az előbb említett föladatokat a 
törvények, a rendeletek, az üzemtervek és az esetleg kiadott külön 
hatósági intézkedések rendelkezéseinek megfelelően teljesítik, eze
ken a korlátokon belül a tulajdonosok kívánságait figyelembe 
venni kötelesek.

67. §.

Az erdőigazgatóságoknak az előző szakaszban megállapított 
hatásköre nem terjed ki az államerdészeti kezelésbe átvett erdők
ben szükséges erdőgazdasági munkáknak az elkészített tervek és 
megadott útbaigazítások szerint való közvetlen végrehajtására (pl. 
a határjelek felállítására, a faanyagok és más erdei termékek ter
melésére, szállítására, raktározására és értékesítésére, az erdősíté
sek foganatosítására stb.), továbbá az anyag- és pénzkezelésre.

Ezeket a feladatokat saját munkaerejükkel és saját költségü
kön az erdőtulajdonosok kötelesek teljesíteni. A földművelésügyi 
miniszter azonban az erdőtulajdonos kérelmére elrendelheti, hogy 
az erdőigazgatóság a költségek megtérítése ellenében egészben 
vagy részben ezeket a feladatokat is teljesítse.

68. §.

Az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdonosai a se- 
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gédszclgálat szükségszerinti ellátásáról és erdejük őriztetéséről 
az erdőrendészeti hatóság által megállapított személyzet alkalma
zásával saját költségükön maguk kötelesek gondoskodni.

69.§.

A 66. §-ban felsorolt tennivalók teljesítéséhez szükséges kézi 
munkaerőt, anyagokat, szerszámokat és az ezek szállításához szük
séges fuvart az érdekelt erdőtulajdonos díjtalanul köteles az erdő
hivatal és az erdőigazgatóság kiküldöttjének rendelkezésére bo- 
csájtani. '

Az erdőigazgatóságnak és szerveinek az állami kezelés körében 
felmerülő összes egyéb szükségleteit az állam fedezi.

70. §.

Az államerdészeti kezelésbe vett erdők tulajdonosai az állam
erdészeti kezeléssel járó költségek fejében az államnak évi járu
lékot fizetnek.

A kezelési költségjárulékot a m. kir. erdőigazgatóság által 
szolgáltatott adatok alapján és az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
által a 71. §. szerint a kezelési költségjárulékokra megállapított 
egységtételek alkalmazásával a községi (városi) közegek (jegy
zők, városi adóhivatalok) vetik ki.

A kivetés ellen az 1923:VII. t.-c.-ben a közadókra vonatkozóan 
megállapított jogorvoslattal lehet élni.

A kivetés ellen benyújtott fellebbezések tárgyalásánál a jogor
voslati hatóságok az illetékes m. kir. erdőigazgatóság véleményét 
meghallgatni kötelesek.

A kezelési költségjárulékok az egyenes adók természetével bír
nak. az ingatlant közvetlenül terhelik, behajtásukra nézve a köz
adókra megállapított szabályok irányadók, bírói árverés esetében 
pedig a három évnél nem régibb hátralékok a vételár bírói felosz
tásánál törvényes elsőbbséggel bírnak és az 1923. évi VII. t.-c. 74. 
§-ának a) pontjában felsorolt köztartozásokkal együtt az azokra 
megállapított szabályok szerint elégítendők ki.

Az ingatlanok haszonélvezetére vezetett bírói végrehajtás ese
tében a kezelési költségjárulékokat az 1923 :VII. t.-c. 75. §. a) pont
jában felsorolt s törvényes elsőbbséggel biró tételként kifizetendő tar
tozások között kell kifizetni.

71. §.

Az államerdészeti kezelésbe átvett erdők kezeléséért fizetendő 
évi járulékokat az erdők terjedelme alapján s egyszersmind jövedel
mezőségüknek is a figyelembevételével kell megállapítani.
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A kezelési költségjárulék áfagos egységtételét, vagyis azt az Ösz- 
szeget, amelyet az illető törvényhatóságban átlagosan egy kát. 
hold erdő kezeléséért a tulajdonos fizetni köteles, a földmívelés
ügyi miniszter előirányzása alapján az állami költségvetés kereté
ben 5 évről 5 évre törvényhatóságonként a törvényhozás álla
pítja meg.

Azokban a törvényhatóságokban, amelyekben a kezelésbe át
vett erdők jövedelmezőségi viszonyai között nagyobb eltérések van
nak, az erdőrendészeti hatóság a m. kir. erdőigazgatóság javaslata 
alapján legfeljebb három /jövedelmezőségi osztályt állít fel, azokba 
az erdőket besorozza s mindegyik osztályra nézve külön-külön álla
pítja meg a kezelési költségjárulék egységtételét, vagyis azt az 
összeget, amelyet az illető jövedelmezőségi osztályba sorozott erdő 
után kát. holdanként a tulajdonos fizetni köteles.

A jövedelmezőségi osztályokra megállapított egységtételek át
laga nem haladhatja meg a kezelési költségjárulékoknak a tör
vényhozás által megállapított átlagos egységtételét, továbbá a leg
magasabb iegységtétel a legalacsonyabb egységtétel háromszorosá
nál nagyobb nem lehet.

A besorozás ellen a 244. §-ban szabályozott jogorvoslatnak 
van helye.

72. §.
A közérdekű erdőtelepítésekre kijelölt területeket az elrendelt 

összes munkálatok teljes és sikeres befejezéséig, továbbá az 1. §.
3. pontjában említett területeket kezelési költségjárulékkal meg
terhelni nem szabad.

A véderdők és a természetvédelmi területként kijelölt erdők 
tulajdonosait (a földmívelésügyi miniszter az elsőfokú erdőren
dészeti hatóság meghallgatása után a kirótt kezelési költségjáru
lék megfizetésének kötelezettsége alól meghatározott időre részben, 
vagy kivételes indokok alapján egészben is felmentheti.

73. §.
Az államerdészeti kezelés az államerdészeti kezelésbe átvett 

erdők állagával és hasznaival való rendelkezés tekintetében nem 
érinti a tulajdonosnak a törvényes jogszabályok által nem kor
látozott jogait.

74. §.
Az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdonosai, ha erdő

gazdasági ügyeiket nem személyesen intézik, kötelesek meghatal
mazottat kijelölni, aki őket az állami erdőfelügyelővel, a m. kir. 
erdőigazgatósággal és a m. kir. erdőhivatallal való érintkezés
ben képviseli.
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75. §.

A hatóságok az államerdészeti kezelésbe átvett erdők tulajdo
nosaihoz intézett rendelkezéseiket — ha a rendelkezés végrehajtá
sánál vagy a végrehajtás felügyeleténél az erdőigazgatóságnak is 
közre kell működnie —, az erdőigazgatósággal is közölni kötelesek.

76. §.
A 66. §-ban említett államerdészeti kezelési szervek hatásköre 

a kerületükbe eső állami erdők kezelésére nem terjed ki; a földmű
velésügyi miniszter azonban az esetleg még érdekelt miniszterrel 
egyetértőén, kivételesen az ilyen erdők kezelését is a 66. §-ban 
említett szervek hatáskörébe utalhatja.

MÁSODIK CÍM.

Az erdők megosztása.

77. §.

Összefüggő erdőt megosztva elidegeníteni csak a földművelés
ügyi miniszter előzetes hozzájárulásával és az általa megállapított 
terv szerint szabad.

78. §.
A megosztás engedélyezését a m. kir. erdőigazgatóság útján 

előterjesztendő kérvényben a tulajdonosnak kell a földművelés
ügyi minisztertől kérelmeznie.

A kérvényhez mellékelni kell a megosztani szándékolt egész 
erdőterület kataszteri birtokívének és telekkönyvi betétjének vagy 
telekjegyzőkönyvének másolatát, az erdőgazdasági íüzemtervet, to
vábbá két példányban az erdőnek a tervezett megosztást feltün
tető pontos térképét. Végül csatolni kell két példányban a megosz
tás tervét, amelynek tartalmaznia kell az elidegenítésre szánt min
den egyes területrészre nézve, valamint az erdőtestből esetleg vissza
maradó területrészre nézve is a kiterjedést, a fekvést, valamint a 
talaj- és faállomány leírását.

79. §.
Megosztás esetében a területrészeket úgy kell kihasítani, hogy 

mindegyik területrész határát lehetőség szerint utak, nyiladékok, 
töltések, vagy természetes vonalak alkossák, továbbá, hogy lehető
leg minden egyes területrészből szekérrel járható úton az erdei 
terméket a szomszéd területek igénybevétele nélkül el lehessen 
szállítani; végül, hogy minden kihasított birtokdarab fekvése és 
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kiterjedése olyan legyen, hogy rajta okszerű erdőgazdálkodást ön
állóan is lehessen folytatni.

80. §.

Az erdőmegosztás engedélyezéséért benyújtott kérvényt a m. kir. 
erdőigazgatóság helyszíni megvizsgálás után véleményének nyilvání
tásával 30 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz továbbítja; 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság pedig az iratokat a hozzáérkezés- 
től számított 15 nap alatt saját javaslatával a földmívelésügyi minisz
terhez terjeszti fel és javaslatát a kérvényezővel is közli, akinek jogá
ban van a közléstől számított 15 nap alatt a földmívelésügyi miniszter
hez a javaslatra vonatkozóan észrevételeket tenni.

81. §.

Az erdőmegosztás engedélyezésért előterjesztett kérelem ügyé
ben a földmívelésügyi miniszter az országos erdőgazdasági érdekek és 
a fennforgó méltányos magánérdekek szemelőtt tartásával a kérvény 
hozzáérkezésétől számított 15 nap alatt végérvényesen határoz.

A hozzájárulást a földmívelésügyi miniszter az erdőfenntartás 
biztosítása és a kihasított részeknek okszerű erdőgazdálkodásra alkal
masakká tétele céljából a feltételekhez kötheti, a megosztási tervet 
módosíthatja, sőt a megosztást a következő bekezdésben említett ese
teket kivéve, — egészben, vagy részben el is tilthatja.

Ha a megosztás a 79. § követelményeinek megfelel, •— a hozzá
járulást sem megtagadni, sem feltételekhez kötni nem szabad.

Nem szabad a hozzájárulást megtagadni, vagy feltételekhez 
kötni akkor sem:

1. ha úgy az eredeti tulajdonos kezén visszamaradó területrész, 
mint az elidegeníteni szándékolt területrészek külön-külön egy tag
ban legalább 100—100 kát. hold kitérjedésűek;

2. ha a kihasított területrészt az ezzel közvetlenül határos erdő 
tulajdonosa szerzi meg, feltéve azonban, hogy a lehasítás után még 
visszamaradó területrész kiterjedése egy tagban legalább 100 kát. 
hold; s végül

3. ha az elidegenítés háztelkek, villatelkek, gyógyintézetek cél
jára vagy általában közérdekű célra történik.

A megosztás megengedése e-setében a földmívelésügyi miniszter 
a megosztást feltüntető térképnek és a megosztási tervnek mindkét 
példányát hozzájárulási záradékkal látja el s azok egyik példányát a 
félnek, másik példányát pedig az ellenőrzés gyakorolhatása végett a 
m. kir. erdőigazgatóságnak adja ki.

82. §.

Az erdőmegosztás megengedése esetében az egyes területrészeket 
az engedélyezett megosztási tervnek megfelelően, a m. kir. erdőigaz
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gatóság ellenőrzése mellett, a természetben állandó határjelekkel ki 
kell jelölni.

Az egyes területrészeket csak akkor szabad birtokba adni, ha 
határvonalai már állandósíttattak.

83. §.

A megosztásnak e törvény alapján való engedélyezése nem pótolja 
azt a hatósági hozzájárulást, vagy tudomásvételt, amit az ingatlanok 
elidegenítésére nézve esetleg más jogszabály előír.

84. §.

A 77—82. §-ok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor 
is, ha az erdőnek megosztva, részletekben való elidegenítése csere, 
ajándékozás, árverés, vagy csődben értékesítés útján történik; 
továbbá akkor is, ha közös erdőt kell a tulajdonostársak között fel
osztani.

Nem esik az ebben a címben meghatározott korlátozások alá az 
az erdőmegosztás, amikor örökösödés vagy örökösödés jellegű ajándé
kozás következtében hagyatékhoz tartozó erdőt kell az örökösök és a 
hagyományosok között a hagyatéki eljárás során felosztani.

Ürbéri elkülönítés, tagosítás vagy arányosítás során erdőnek a 
bírósági eljárás következtében szükséges és a fennálló törvények által 
különben megengedett megosztásához a földmívelésügyi miniszter 
engedélyét nem kell megszerezni, de a bíróságnak a m. kir. erdőigaz
gatóság meghallgatásával hivatalból kell ügyelnie arra, hogy a meg
osztásnál az e címben foglalt rendelkezések megfelelően alkalmaz
tassanak.

A m. kir. erdőigazgatóságot az első és a harmadik bekezdésben 
említett esetekben a megosztást érintő minden kérdésben fellebbviteli 
jog illeti meg.

85. §.

A hatóságok, községi elöljáróságok és hatósági közegek kötelesek 
a tudomásukra jutott erdőmegosztásokról a m. kir. erdőigazgatósá
got azonnal értesíteni.

86. §.

Erdőterületeknek megosztva, részletekben való elidegenítésénél, 
ha ahhoz e törvény szerint hatósági engedély szükséges, — a tulaj
donjog változás bekebelezését a telekkönyvi hatóság csak akkor ren
delheti el, ha a megosztás hatósági engedélyezése igazolva van.
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HARMADIK CÍM.

Az erdei termékek szállítása.

I. Fejezet.

Szállítás szárazon.

87. §•
Ha valamely erdőből az erdei terméket megfelelő irányban haladó 

közút, alkalmas viziút, közforgalmi vasút, vagy más közforgalmú szál
lítási berendezés hiányában vagy egyáltalában nem, vagy csak arány
talanul csekély haszonnal lehetne elszállítani, — az erdei termék tulaj
donosa jogosítva van erdei termékét az erdőrendészeti hatóság enge
délyével nyilvános közlekedésre nem szolgáló területeken is átszállítani, 
— szükség esetében erre a célra másnak a magánútját (vontató-, csusz- 
tató-szán- vagy szekérútját, ösvényét, csusztatóját), magánvasútját 
vagy másféle szállítóberendezését is használni, valamint az átszállí
tandó erdei termékek rakásolására és feldolgozására szükséges földte
rületeket is használni. A használatért, valamint az okozott károkért és 
költségekért az engedélyes a földtulajdonosnak, illetve a szállítóberen
dezés tulajdonosának teljes kártalanítással tartozik.

88. §.

A 87. §-ban említett engedélyt az elsőfokú erdőrendészeti ható
ságtól kell kérni.

A benyújtott kérvényt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az 'ér
dekelt községekben 30 napi közszemlére téteti ki s erről az érdekelt 
földtulajdonosokat azzal a figyelmeztetéssel értesíti, hogy az átszállí
tásra vonatkozó észrevételeiket a kézbesítéstől számított 30 nap alatt 
szóval vagy írásban a községi elöljáróságnál adhatják be.

A szóval előterjesztett észrevételeket jegyzőkönyvbe kell foglalni.
Az észrevételek beadására kitűzött határidő letelte után az első

fokú erdőrendészeti hatóság meghallgatja a m. kir. erdőigazgatóságot, 
szükség esetében az államépítészeti hivatalt, a kultúrmérnöki, illetve 
folyammérnöki hivatalt és a gazdasági felügyelőséget is. Ha szükséges, 
— helyszíni bejárást rendel el, melynek vezetésére egyik tagját, vagy 
a törvényhatóság valamelyik tisztviselőjét küldi ki.

A helyszíni bejárásra az összes érdekelteket, valamint az ugyan
azon területen átszállításra már korábban jogot nyert engedélyeseket, 
a m. kir. erdőigazgatóságot és az előbbi bekezdésben megnevezett hiva
talok közül azokat is meg kell hívni, amelyeknek jelenlétére feltétlenül 
szükség van. A bejárásnál résztvevők észrevételeit a tárgyalási jegyző
könyvbe be kell foglalni.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a tett észrevételek gondos 
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megvizsgálása után a kérelem ügyében soronkívül határoz és határo
zatát közli az összes érdekelt felekkel és hivatalokkal.

Az engedélyezésnél szigorúan ügyelni kell arra, hogy az átszállí
tás csak elkerülhetetlen szükség esetében engedélyeztessék, hogy az 
idegen utak és földterületek igénybevétele a nélkülözhetetlen mértéken 
túl ne terjedjen s hogy a közérdekű követelmények, valamint az igény
bevétellel érintett földtulajdonosok jogos kívánságai az engedély-felté
telek megállapításánál figyelembe vétessenek. E törvény által megsza
bott keretekben köteles az erdőrendészeti hatóság mindazokat a rendel
kezéseket is megtenni, amelyeket az átszállítás akadálytalan lebonyolí
tása érdekében szükségesek.

89. §.
Az átszállítást engedélyező határozatban meg kell állapítani:
1. a szállítható erdei termékek választékát és mennyiségét;
2. a szállítás útvonalát, módját és időtartamát;
3. a használható földterületeket, használatuk módját és feltételeit ;
4. a használható utakat, használásuk módját és feltételeit;
5. a használható földterületek és utak tulajdonosainak kártalanítási 

igényét az engedélyessel szemben s egyszersmind az előre megállapít
ható kártalanítások összegét és megfizetésének módozatait;

6. a kártalanítások és egyéb kötelezettségek biztosítására szüksé
ges biztosíték összegét letételének, kezelésének és visszaszolgáltatásá
nak feltételeit;

7. az engedélyesnek és a földtulajdonosoknak egyéb jogait és kö
telességeit egymássá’ szemben, végül

8. az átszállítási engedély megszűnésekor követendő eljárást.

90. §.

Idegen magánutak és földterületek használatát legfeljebb 3 évre 
lehet engedélyezni. A 3 év lejártával az engedélyt felülvizsgálat alá 
kell venni s ha az eredetileg fennállott kényszerítő körülmények még 
mindig fennállanak, az átszállítási és területhasználati engedélyt újabb 
3 évre meg lehet hosszabbítani, a használati díjakat és kártalanítási 
összegeket azonban újból meg kell állapítani.

91. §.
Az átszállításra engedélyezett magánutakat az azokhoz tartozó 

műtárgyakkal együtt az engedélyes köteles jókarba helyezni és az en
gedély ideje alatt jókarban tartani.

92. §.

Az átszállításra engedélyezett magánutat az engedélyes csak any- 
nyiban használhatja, amennyiben azzal a tulajdonos vagy az út hasz
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nálatára korábban jogot szerzett személy úthasználatát nem akadá
lyozza. Az út tulajdonosa azonban az átszállítási engedély tartama 
alatt az engedélyezett útra használási jogot újabb személyeknek csak 
abban az esetben adhat, ha az az átszállításra jogosított érdekeit nem 
sérti.

93. §.

Ha az átszállításra engedélyezett magánút olyan helyeken halad át, 
ahol az igénybevételre engedélyezett magánút vagy földterület tulaj
donosának vagy az igénybevett földterületen használatok gyakorlására 
jogosított más személynek a szállított erdei termékekhez hasonló erdei 
termékei vannak felhalmozva, — az engedélyes köteles alkalmazottait 
minden egyes szállítmányra nézve igazolvánnyal ellátni és szállított 
termékeit megkülönböztetésre alkalmas módon megjelölni. Az igénybe
vett út vagy földterület tulajdonosának vagy a használatok gyakorlá
sára jogosított más személynek jogában áll az átszállítást ellenőriztetni 
és visszaélések esetében a visszaélések megszüntetéséről őrök alkalma
zásával vagy más alkalmas módon is gondoskodni.

Az ellenőrzés és a kétségtelenül megállapított visszaélések folytán 
szükségessé vált jogos védekezés költségeiért az engedélyes kártala
nítással tartozik.

94. §.

Ha az érdekelt felek az átszállítás feltételeire nézve, vagy az en
gedélyezett útnak és földterületnek használására nézve az átszállítási 
engedély kiadása előtt megegyeznek, avagy ugyanezekre nézve az en
gedély kiadása után az erdőrendészeti hatóság által megállapított fel
tételektől eltérően egyeznek meg, — a megegyezést az elsőfokú erdő
rendészeti hatóságnak bejelenteni kötelesek, s a megegyezés alapján az 
engedélyfeltételek módosítását is kérhetik

95.

Az engedé’yezett átszállítást, az engedélyben megjelölt földterület 
és út használatát a földterület és az út tulajdonosa tűrni köteles, de az 
engedélyes részéről kártalanításként igényelheti:

1. földterület használata esetében:
aj az ingatlan tényleg használt részére eső vesztett haszonnak és 

az ingatlan többi részére eső esetleges jövedelemcsökkenésnek megfelelő 
járadékot;

b) az ingatlan értékében a használat folytán a használat meg
szűnésekor mutatkozó értékcsökkenésnek megfelelő összeg megtérítését;

c) a használattal okozott egyéb károknak és költségeknek a meg
térítését ;
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2. 'magánút használata esetében:

a) annak az összegnek a megtérítését, amely az út tényleg hasz
nált részére eső beruházási költségek évi törlesztési hányadából a hasz
nálat arányában az engedélyesre esik;

b) a használattal okozott károk és költségek megtérítését.

96. §.

A 95. §. 1. a), 2. a) pont alatti kártalanítások jogosságát, valamint 
a 100. §-ban említett használati díjnak és kártalanításnak összegét és 
megfizetésük módozatait az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az átszál
lítást engedélyező határozatában állapítja meg.

Ugyancsak az elsőfokú erdőrendészeti hatóság állapítja meg az 
engedély megszűnésekor a 92. §-ban tárgyalt úthasználati hozzájáru
lást, valamint a 95. §. 1. b) és c) és 2. bj pont alatt tárgyalt kártalaní
tások összegét és megfizetésük módozatait is abban az esetben, ha az 
érdekelt felek meg nem egyeznek.

Az elsőfokú határozatok ellen a földmívelésügyi miniszterhez fel
lebbezéssel lehet élni. A földmívelésügyi miniszter másodfokon hozott 
határozatával meg nem elégedő fél a 245. §-ban meghatározott jog
orvoslattal élhet.

97. §.
Az engedélyes az átszállításból reá háruló kártalanítási és egyéb 

kötelezettségeinek biztosítására, valamint az engedély-feltételek be nem 
tartása esetében ellene megindítható erdőrendészei eljárás során ki
szabható pénzbírság biztosítására még a szállítás megkezdése előtt 
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban biztosítékot köteles letenni.

A biztosíték összegét, letételének, kezelésének és visszaszolgálta
tásának feltételeit az erdőrendészeti hatóság állapítja meg.

A biztosítékot az engedély megszűnésével az engedélyesnek csak 
akkor szabad visszaadni, ha a kártalanítások rendezése megtörtént és 
ha az engedélyes a reá netalán kirótt erdőrendészeti pénzbírságot is 
megfizette.

Ha a jogerősen megállapított kártérítési összeget, valamint a ne
tán kirótt erdőrendészeti pénzbírságot az engedélyes a megállapított 
határidőig meg nem fizeti, — a letett biztosítékból kell azokat fedezni.

Ha a kártalanítási kérdésekben valamelyik fél a 245. §. értelmében 
a polgári bírósághoz fordul, — a biztosítéknak a kártalanítás biztosí
tására szolgáló részét bírói letétbe kell átutalni.

98. §.

Az átszállítás megkezdésének és befejezésének napját köteles az 
engedélyes az elsőfokú lerdőrendészeti hatóságnak, 'valamint az enge- 
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délyezett földterület, vagy magánút tulajdonosának 8 nappal előre 
bejelenteni.

Az átszállítási engedélyt vissza kel] vonni, ha az engedélyes az 
átszállítási jogát egy éven át nem gyakorolja, vagy pedig a meg
állapított biztosítékot a kitűzött idő alatt le nem teszi.

99. §.

Az 1894:XII. t.-c. 36—40. §-ainak rendelkezéseit az erdőbirto
kok megközelítéséhez szükséges közös erdei utak létesítése érdekében 
is alkalmazni keik

Ha valamely erdőnek nincsen megfelelő útja — az erdőtulaj
donos indokolt kérelmére a község köteles az erdőrendészeti hatóság 
által meghatározandó út létesítéséről és fenntartásáról az idézett tör
vényszakaszok alkalmazásával gondoskodni.

100. §.

Átszállítás szüksége esetében az erdőrendészeti hatóság megen
gedheti, hogy az engedélyes másnak az átszállítási területen lévő 
magánhasználatú vasútját, vagy másféle szállító berendezését az en
gedélyezett erdei termékek átszállítására megfelelő használati díjért 
és kártalanítási kötelezettség mellett esetenként igénybevegye. Nem 
szabad azonban az engedélyt erre megadni akkor, ha a szállító
berendezés tulajdonosa az átszállítandó erdei terméket maga haj
landó elfogadható feltételek mellett átszállítani és tényleg át is 
szállítja.

Az ebben a szakaszban tárgyalt engedélyek kiadása körül köve
tendő eljárás részletes szabályait az igazságügyi, h kereskedelemügyi, 
— és a földmívelésügyi miniszter egyetértőén rendelettel állapítják 
meg.

101. §•

Ha erdei termékeknek egy és ugyanazon területen való átszállí
tására több jelentkező egyidőben kér engedélyt, közös út, vasút, vagy 
egyéb szállító berendezés használatára kell őket kötelezni, a szállítás 
módozatait azonban az engedélyesek között pontosan szabályozni kell.

102. §. —

Természetvédelmi területeket, valamint olyan egyházi, vallási, 
közoktatási, tudományos, istentiszteleti, vagy kegyeletes célokra szol
gáló vagy ilyen célokra rendelt t ingatlanokat, amelyek nem erdők, 
vagy mezőgazdasági területek, az átszállítás érdekében igénybevenni, 
vagy azokra közös dülőút építése céljából kisajátítási jogot engedé
lyezni (99. nem szabad.
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103. §,

Az engedélyezési eljárásnál felmerülő költségek a folyamodót 
terhelik.

Az átszállítással kapcsolatos egyéb ügyekben a felmerülő eljárási 
költségeket az a fél viseli, aki az eljárás megindítását kérte; a hiva
talból elrendelt ellenőrző eljárás költségeket pedig az elrendelő ható
ság viseli. Ha azonban a kért, vagy a hivatalból elrendelt eljárásra 
valamely fél hibája szolgáltatott okot, az eljárási költségek megfize
tésére a hibás fél köteles.

Ha az eljárási költségek viselésére az előbbiek szerint több fél 
köteles, az erdőrendészeti hatóság állapítja meg, hogy a felmerült 
költségeekt az érdekelt felek milyen arányban kötelesek viselni.

Az eljárási költségeket a hatóság felhívására a fél előlegezni 
köteles.

A megállapított költségeket a fizetésre kötelezett 30 nap alatt 
köteles megfizenti. A befizetés elmulasztása esetében a költségeket a 
közadók módjára kell behajtani.

II. Fejezet.

Szállítás vizen.

104. §.

A tutajozást (szálfákat, rudas anyagot, tönköket tutajokba kö
tötten úsztatni) hajózható folyókon és folyószakaszokon, továbbá 
azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és patakokon, 
amelyeken vízimüvek segélye nélkül már eddig is állandóan tutajoz- 
nak, a hajózási és vízrendőri szabályok megtartásával mindenki sza
badon gyakorolhatja.

Azokon a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és patako
kon, amelyeken eddig még egyáltalában nem, vagy csak vízimüvek 
segélyével, vagy enélkül ugyan, de csak időszkonként tutajoztak, 
továbbá a mesterségesen létesített csatornákon csak az erdőrendé
szeti hatóság engedélyével szabad tu táj ózni.

105. §.

Fát úsztatni (tűzifát, tönköket kötetlenül úsztatva szállítani) a 
hajózásra használt folyókon, folyószakaszokon és csatornákon általá
ban tilos; más folyókon, folyószakaszokon és patakokon pedig csak az 
erdőrendészeti hatóság engedélyével szabad.

106. §.

Az erdőrendészeti hatóság a tutajozást és a faúsztatást a 104. 
és a 105. §-okban, valamint a már kiadott szállítási engedélyben fog
lalt rendelkezések ellenére is a szükséghez képest bármely vizen kor
látozhatja, sőt be is tilthatja ólyan esetekben, amikor azt árvédelmi, 
vízszabályozási vagy általában közérdekű munkálatok, vagy építke
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zések akadálytalan végrehajtása szükségessé teszi.

107. §.

A tutajozás és faúsztatás előmozdítására, a károk megakadályo
zására és a vizen át való közlekedés biztosítására szolgáló vízimüve
ket és egyéb építményeket csak az erdőrendészeti hatóság engedé
lyével szabad létesíteni.

108. §. —

A 104-—107. §-okban említett célokra szükséges engedélyt az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóságtól kell kérni.

A kérvény tárgyalásánál, valamint a (határozat meghozatalánál 
a 88. §. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy ha 
a folyamodó olyan vízre kér szállítási engedélyt, amelyen a tutajo
zást, vagy faúsztatást már gyakorolják, vagy amelyre már engedély 
van kiadva és a folyamodó új vízimüveket és egyéb építményeket 
létesíteni nem szándékozik, — a határozatokat a tutajozásra vagy a 
faúsztatásra már jogot nyert [engedélyesekkel, — más esetekben pedig 
ezenfelül már a vízfolyás mentén lévő községekkel, a víz másnemű 
használatára jogosítottakkal, a tervezett építkezések által közvetlenül 
érintett parttulajdonosokkal, a kultúrmérnöki, illetve a folyammérnöki 
hivatallal is közölni kell.

109. §.

Az engedélyben meg kell jelölni a (Szállításra szolgáló vízfolyás 
igénybevehető szakaszát és mellékágait, a szállítás és a fakifogás mód
ját és szabályait, az engedély időtartamát, a szállítási időszakot, a szál
lítható faanyag választék szerint részletezett mennyiségét, valamint az 
egyes években leszállítható mennyiségeket; az engedélyes kártalanítási 
és egyéb kötelezettségeinek biztosítására szükséges pénzbeli biztosíték 
összegét, letételének, kezelésének és visszaszolgáltatásának feltételeit. 
Végül részletesen rendelkezni kell mindazokban a kérdéskben, ame
lyeknek rendezése az adott esetben szükséges.

no. §.
Szállítási engedélyt csak személyre szólóan, az engedélyeseknek 

igazoltan jogos tulajdonát képező faanyag szállítására és csak meg
határozott mennyiségre, továbbá csak a mennyiséggel és a szükséges 
beruházások költségeivel arányban álló időre, de legfeljebb 20 évre 
szabad adni.

A szállítási, engedélyt csak hatósági engedéllyel és csak olyan sze
mélyre szabad átruházni, aki a még le nem szállított faanyag tulaj
don jpgát is megszerezte.
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111. §•

Olyan vízre, mely tutajozásra, vagy faúsztatásra még nincs, vagy 
nincs kellően berendezve, — csak azzal a feltétellel adhat az erdő
rendészeti hatóság tutajozási vagy faúsztatási engedélyt, hogy az 
engedélyes köteles a szállításra engedélyezett vízfolyam-szakaszou 
mindazokat a vízmüveket saját költségén még a szállítás megkezdése 
előtt létesíteni, amelyek a tutajozás és a faúsztatás előmozdítására 
szükségesek, nemkülönben azokat a védőmüveket is, amelyek a part
tulajdonosok és a víz másféle használatára jogosítottak érdekeinek, 
továbbá épületeknek, utaknak, vasutaknak, hidaknak, vízimüveknek és 
egyéb építményeknek a tutajozás és a faúsztatás által okozható károk
kal szemben való megvédésére és a vizen át való közlekedés biztosítá
sára szükségesek.

Nem lehet az engedélyest a parttulajdoncsok és a víz másféle 
használatára jogosítottak érdekeinek, továbbá épületeknek, utaknak, 
vasutaknak, hidaknak, vízimüveknek és egyéb építményeknek a meg
védésére szolgáló védőmüvek létesítésére kötelezni abban az esetben, 
ha a tutajozást vagy a faúsztatást nem gyakorolják.

Az engedélyben mindezeket a munkálatokat az általános vízügyi 
érdekeknek is a figyelembevételével részletesen kell megállapítani, 
végrehajtásukra határidőt kell szabni és rendelkezni kell arra nézvi 
is. hogy azokat ki köteles elvégezni.

A szállítási engedély kiadása után létesített épületeket, utakat, 
vasutakat, hidakat, vízimüveket és egyéb építményeket nem a tutajozó 
vagy úsztató engedélyes, hanem tulajdonosuk köteles a tutajozás és 
faúsztatás által okozható károk ellen saját költségén megvédeni.

Ha az első bekezdés alapján elrendelt és létesített védőmüvek 
elégteleneknek bizonyulnának arra a védelmi célra, amelyre létesíttet- 
tek, vagy újabb védőművek létesítésével való kielégítésüket a szállí
tási engedély tartama alatt bármikor elrendelheti.

112. §.

Ha a parttulajdonosok és a víz másféle használatára jogosítot
tak érdekeinek, továbbá épületeknek, utaknak, vasutaknak, hidak
nak, vízimüveknek és egyéb építményeknek a biztosítására szolgáló 
olyan védőműveket és védőberendezéseket kell a tutajozás és a fa
úsztatás akadálytalan gyakorolhatása érdekében kiegészíteni, vagy 
átalakítani, amelyek már a tutajozási és faúsztatási engedély ki
adása előtt is meg voltak, — a kiegészítés vagy az átalakítás költ
ségeit és az egész védőmű- vagy berendezés fenntartási költségei
nek aránylagos részét az engedélyes köteles viselni.

Az erdőrendészeti hatóság határoz afölött, hogy ilyen esetben 
a kiegészítési vagy átalakítási munkát ki köteles elvégeztetni.
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113. §.

A víz másféle használatára jogosítottak (zsilip-, gát-, malom
tulajdonosok stb.) kötelesek megengedni, hogy vízimüveiket és 
egyéb építményeiket a tutajozásra vagy faúsztatásra jogosítottak 
a szállítás lehetővé tétele érdekében az erdőrendészei hatóság enge
délyével saját költségükön megfelelően átalakíthassák; sőt ha a tu
tajozást vagy a faúsztatást különben nem lehetne gyakorolni, — 
abba is belenyugodni kötelesek, hogy üzemük az erdőrendészeti 
hatóság által meghatározott időben szüneteljen. A berendezések 
átalakításával és az üzem esetleges szünetelésével járó károkért a 
szállításra jogosítottaktól kártalanítást követelhetnek.

Az előbbi bekezdésben tárgyalt korlátozások a vízhasználat 
folytonosságát igénylő nagyipari vállalatokra és községi vízvezeté
kekre, valamint az 1913: XVIII. t. c. jll. §-ában említett víztáro
lókra és vízerőművekre nem terjeszthetők ki.

114. §.

Az olyan vízen, amelynek valamely szakaszán egyéb átjáró hiá
nyában gázlókon szoktak átkelni, — az engedélyest kötelezni kell 
arra, hogy a közlekedést megfelelő híd, vagy palló építésével, vagy 
pedig a szállítás időnként való szüneteltetésével a szállítási időszak
ban is biztosítsa.

115. §.

A kisajátítási jog engedélyezhető azokra a területekre, amelyek 
az engedélyezett vízimüvek és egyéb építmények létesítésére, a fa
anyagoknak a víz partjához való szállítására, a parton való elhelye
zésére és szállítására való előkészítésére, továbbá kifogására és a 
parton való raktározására elkerülhetetlenül szükségesek, — ha azokat 
az engedélyes az 1885:XXIII. t.-c. 65. §-a alapján kártalanítás nélkül 
nem használhatná; vagy ha azokat kérelmére a hatóság az 
1913:XVIII. t.-c. 8. §-a értelmében javára használati joggal meg nem 
terhelné.

Természetvédelmi területeket, házakat, udvarokat, kerteket, vala
mint egyházi, vallási, közoktatási, tudományos, istentiszteleti, vagy 
kegyeletes célokra szolgáló vagy ilyen célokra rendelt ingatlanokat, ha 
azok nem erdők, vagy mezőgazdasági területek, kisajátítani nem 
szabad.

A kisajátítási jogot az elsőfokú erdőrendészeti hatóság meghall
gatásával a földmívelésügyi miniszter adja meg. Az eljárásra nézve 
az 1881 :XLI. t.-c. rendelkezései s az ezeket módosító törvényes ren
delkezések irányadók.
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116. §.
Ugyanarra a vízre csak annyi faanyagnak a tutajozására vagy 

usztatására szabad engedélyt adni, amennyinek a leszállítása a víz
folyás szállítóképességének a figyelembevétele mellett okszerűen lehet
séges.

Olyan vízre tehát, amelyen a tutajozást, vagy faúsztatást már 
gyakorolják, vagy erre a célra másnak már engedélyt adtak, — 
újabb szállítási engedélyt:

1. csak arra a famennyiség-különbözetre szabad kiadni, amely a 
vízfolyáson leszállítható összes famennyiség és a már kiadott engedé
lyekben foglalt famennyiségek összege között mutatkozik; továbbá

2. abban az esetben, ha az újabb engedélyért folyamodó kimu
tatja, hogy valamelyik jogélvező az engedélyezett mennyiséget a 
folyamodvány beadását megelőző öt naptári év alatt egy évben sem 
szállította mind le, -— arra a mennyiségre is, amennyivel az ilyen 
jogélvező az utolsó öt év alatt, még a szállítás eredménye tekinteté
ben legkedvezőbb évben is kevesebbet szállított az engedélyben meg
határozott évi mennyiségnél. Újabb engedélykiadásánál az összes jog
élvezőket és engedélyeseket meg kell hallgatni.

117. §•
Ha ugyanarra a vízre többen kapnak tutajozási vagy faúsztatási 

engedélyt, vagy esetleg mindkettőt, — az erdőrendészeti hatóság 
állapítja meg a szállítás sorrendjét és azokat a szabályokat, melyek 
szerint a tutajozást és faúsztatást gyakorolni kell.

Az erdőrendészeti hatóság szükség esetében külön tutajozási idő
szakot, s mindegyik engedélyesnek külön úsztatási időt szab ki, 
amelyen belül az engedélyes az úsztatást kártalanítás terhe mellett 
befejezni köteles.

Az úsztatási idő kiszabásánál a sorrendet a jogélvezők között az 
engedély iránti kérelem benyújtásának a sorrendje szerint kell meg
állapítani; az egy napon beadott kérelmek benyújtói között pedig 
annak a jogélvezőnek kell az úsztatásra elsőbbséget adni, aki nagyobb 
értékű faanyagot szállít.

118. §.

Ha az erdőrendészeti hatóság olyan vízre ad tutajozási vagy fa- 
úsztatási engedélyt, amelyen a tutajozást, vagy a faúsztatást már 
gyakorolják, — az a korábbi jogélvező, aki a szállítás előmozdítására 
szolgáló berendezéseket létesítette, berendezéseinek használatát, — az 
anyagok kifogására, partra szállítására és raktározására szolgáló be
rendezések kivételével — az új engedélyesnek is megengedi köte
les. Az új engedélyes azonban ennek ellenében köteles a berendezések 
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tulajdonosának az igénybevételi jog tartania alatt évenként akkora 
összegű évi beruházási költségjárulékot fizetni, amennyi a tényleges 
beruházási költségeknek a berendezés tulajdonosa részére engedé
lyezett szállítási időtartamra számított évi egyenlő törlesztési hányadá
ból (anniutás) reá aránylagosan esik; ezenfelül viselni köteles az évi 
fenntartási és üzemi költségek, valamint a szállítás által esetleg má
soknak okozott károkért járó közösen viselendő kártalanítási költsé
gek aránylagos részét is.

Azt az aránylagos részt, amelyet az új engedélyes az előbbi be
kezdésben említett beruházási költség évi törlesztési hányadából, to
vábbá az évi fenntartási, üzemi és az esetleg közösen viselendő kártala
nítási költségekből viselni köteles, az új engedélyes évenként leszállít
ható famennyisége és a kiadott engedélyek szerint évenként leszállít
ható összes famennyiség között fennálló arány szerint kell megálla
pítani.

A kivetett költségjárulékot és egyébb (költséghányadokat a fize
tésre kötelezett engedélyes akkor is teljes összegükben megfizetni 
köteles, ha az engedélyezett famennyiségnek csak egy részét szállítja 
le, vagy ha szállítási jogát valamely évben egyáltalában nem gyako
rolja.

119. §.
Ha a költségjárulék és a költséghányad fizetésére kötelezett en

gedélyes engedélye alapján maga is létesít a szállítás céljaira beren
dezéseket, ezeknek használatát, — az anyagok kifogására, partraszál- 
lítására és raktározására szolgáló berendezéseinek kivételével — úgy 
a korábbi jogélvezőknek, mint az ;utána esetleg piég következő új en
gedélyesnek is megengedni köteles, — de költségjárulékot és egyéb 
költséghányadot csak az utóbbiaktól követelhet.

120. §.

Ha valamely vízen vízijármüvek segélyével többen gyakorolják 
a tutajozást, vagy a faúsztatást vagy mind a kettőt, — a víz szállító 
erejének fokozására és szabályozására szolgáló vízímüveket állandóan 
az a jogélvező köteles fenntartani (kezelni, őrizni és jókarban tartani), 
aki a vízimüveket létesítette, vagy akit erre az erdőrendészeti ható
ság kötelezett. A gyűjtött víz használata tekintetében tutajozási és 
faúsztatási időszakonként mindig az a jogélvező rendelkezik az érde
keltek közös megegyezésével, ilyennek hiányában pedig az erdőrendé
szeti hatóság által megállapított szabályok szerint, aki a tutajozást 
vagy a faúsztatást éppen gyakorolja.

121. §.

A tutajozás és a faúsztatás jogát megszűntnek kell tekinteni:
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1. ha a jog gyakorlására engedélyezett idő lejár;
2. ha az engedélyes az elrendelt berendezéseket a kitűzött idő alatt 

nem létesítette, vagy a megállapított pénzbiztosítékot le nem tette;
3. ha az engedélyes jogát 5 egymásután következő éven át egyál

talában nem gyakorolta;
4. ha az engedélyes az engedélyben meghatározott fatömeg tulaj

donjogát még a szállítás megkezdése előtt másra átruházta.
Ha a 3. vagy 4. pontban említett feltételek csak részben állanak 

be, — az engedélyes joga is csak részben, t. i. arra a fatömegre 
szűnik meg, amelynek tulajdonjogát másra ruházta át, illetőleg 
amennyinek a leszállítására a 116. § 2. pontja szerint újabb enge
délyért folyamodónak engedélyt lehet adni.

122. §.

A tutajozás és a faúsztatás céljaira, valamint a tutajozás és a 
faúsztatás által okozható károk megakadályozására szolgáló víziműve
ket és egyéb építményeket csak az erdőrendészeti hatóság engedélyé
vel, vagy rendeletére szabad átalakítani, vagy eltávolítani.

Ha a szállítási engedély lejár, az erdőrendészeti hatóság elren
delheti, hogy az a jogélvező, akinek szállítási joga megszűnik, •— az 
előbbi bekezdésben megjelölt célokra szolgáló, általa létesített, vagy 
a fenntartás kötelezettségével másoktól átvett víziművek és egyéb 
építmények közül:

a) azokat, amelyek az első bekezdésben megjelölt célokra még 
szükségesek, megfelelő kártalanításért új engedélyesnek, vagy más 
szállításra jogosítottnak átadja; vagy

b) azokat, amelyek az első bekezdésben megjelölt célokra már 
nem szükségesek, vagy azokra már nem használhatók és a tutajo
zást, faúsztatást, vagy a víz lefolyását hátrányosan befolyásolhatják. 
— saját költségén megfelelően átalakítsa, vagy eltávolítsa; vagy 
abban az esetben, ha a tutajozást, vagy a faúsztatást tovább senki 
sem gyakorolja, — a parttulajdonosok és a vízhasználatra jogosítot
tak érdekeinek védelmére — vagy egyéb védelmi célra kártalanítási 
igény nélkül a vízjogi hatóság rendelkezése szerint visszahagyja, 
vagy másnak átadja.

Az első bekezdésben említett létesítmények további rendeltetésé
nek megállapítása végett az erdőrnedészeti hatóság, vagy a vízügyi 
hatóság partbejárást rendelhet el, amelyre az összes érdekelteket, az 
erdőigazgatóságot és a kultúrmérnöki, illetve folyammérnöki hivatalt 
is meg kell hívni.

123. §.

Az előbbi szakasz második bekezdésének rendelkezése alá eső léte
sítményeket mindaddig, míg az erdőrendészeti hatóság azok további
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rendeltetése felöl nem intézkedik, az az engedélyes köteles fenntar
tani (kezelni, őrizni és jókarban tartani), aki azt az engedély lejár
tát közvetlenül; megelőző idő alatt is fenntartotta, de joga van annak 
ellenében a 118. § alapján megállapított költségjárulékot és egyéb 
költséghányadot a fenntartás ideje alatt is beszedni.

A létesítmények fenntartására az előbbi bekezdés szerint kötele
zett engedélyes, ha engedélye lejáróban van, köteles az engedély le
járta előtt 6 hónappal az erdőrendészeti hatóságnál a létesítmények 
további rendeltetésének és fenntartási módozatainak megállapítására 
nézve intézkedést kérni.

Ha az erdőrendészeti hatóság a létesítmények további rendelte
tése és fenntartása tekintetében az engedély lejártától számított 6 
hónap alatt nem rendelkezik, — az engedélyesnek az első bekezdésben 
említett kötelezettsége megszűnik.

124. §.
Ha a 122. §-ban említett vízimüveket és egyéb építményeket a 

szállításra jogosított, az engedély lejártával a hatóság rendelkezése 
értelmében más jogélvezőnek átadja, — kártalanításul csak azt az 
összeget követelheti, amely az eredeti állapot visszaállítása esetén az 
átadott létesítmény elbontható részeiért és felszereléséért remélhető 
bevételből az elbontással, értékesítéssel és az eredeti állapot vissza
állításával járó költségek fedezése után haszonképpen megmaradna.

A létesítmények által elfoglalt területekért — kivéve a termé
szetes vízmederből elfoglalt és a vízimű bekötése által elfoglalt terüle
teket, melyek után kártalanítás nem jár — a területtulajdonos olyan 
összegű kártalanítást követelhet, amennyi értük kisajátítás esetén 
járna

125. §.

A tutajozási és a faúsztatási jog engedélyese jogának gyakorlá
sát csak az engedélyben meghatározott pénzbiztosíték letétele és az 
engedélyben elrendelt víziművek és egyéb építmények létesítésének 
teljes befejezése után kezdheti meg s az engedélyben meghatározott 
mennyiségnél több fát vagy olyan fát, melyre az engedély nem ter
jed ki — nem szállíthat.

Ha a szállítási engedély több évre szól — az egyes évekre nézve 
megállapított mennyiséget csak az erdőrendészeti hatóság előzetes 
engedélyével szabad túllépni, a szállítási többletet azonban az egész 
engedélyidőre megállapított összes famennyiségbe be kell számítani.

A tutajfát és a szabadon úsztatott tönköket a szállító bélyegé
vel meg kell jelölni.

Hasáb- és dorongfát csak kötetlenül, darabonként szabad úsz
tatni.
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Tutajon megfelelő vízállás mellett terhelésként az engedélyben 
megjelölt tűzifát és egyéb tárgyakat is szabad szállítani.

126. §.

A tutajozás és faúsztatás megkezdését köteles az engedélyes a 
vízfolyás mentén fekvő községek elöljáróságainak legalább 8 nappal 
előbb bejelenteni, s legalább 24 órával előbb tudomására köteles adni 
az útbaeső összes vízhasználat-berendezések tulajdonosainak is.

A tutajozás és a faúsztatás befejezését a szállításra jogosított 
ugyancsak 8 nap alatt köteles az előbbi bekezdésben említett közsé
gek elöljáróságainak bejelenteni. A bejelentést követő 3 nap alatt a 
községi elöljáróságok 15 napon át a községházán kifüggesztendő hir
detményben, esetleg más alkalmas módon is a 128. § második be
kezdésében említett következményekre való hivatkozással felhívni kö
telesek az összes érdekelteket, hogy a tutajozás és a faúsztatás által 
netalán szenvedett káraikra kártalanítási igényüket a hirdetmény ki
függesztésének utolsó napjától számított 30 nap alatt az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak jelentsék be.

A kifüggesztést igazoló záradékkal ellátott hirdetményt a köz
ségi elöljáróság a kifüggesztési idő letelte után az elsőfokú erdőren
dészeti hatóságnak azonnal beterjeszteni köteles

127. §.

A tutajozási és faúsztatási jog élvezője és a jogélvező hozzátar
tozói, megbízottai és alkalmazottai, ha a tutajozással, vagy a fenn
tartással járó tennivalók elvégzése érdekében feltétlenül szükséges, a 
víz partján fekvő földeken szabadon járhatnak. Az okozott károkért 
azonban a jog élvezője felelős,

128.

A tutajozási és faúsztatási jog élvezői a tutajozással vagy a 
faúsztatással okozott károkért kártalanítással tartoznak.

Az a kártszenvedő, aki kártalanítási igényét a kitűzött határidő 
alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be nem jelenti, — kár
talanításra igényt nem tarthat.

129. §.

Azok, akik a tutajozás, vagy a faúsztatás céljaira és az okozható 
károk elhárítására szolgáló vízimüveket, vagy egyéb építményeket 
megrongálják, vagy a jogosan gyakorolt tutajozást vagy faúsztatást 
bármiképpen akadályozzák, a jog élvezőjének kártalanítással tartoz
nak. Büntetőjogi felelősségük érintetlen marad.
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130. §.

Az ebben a fejezetben említetett összes kártalanítások eseteiben 
a kártalanítás jogosságát, összegét és módozatait, valamint a 118. és 
119. §-okban tárgyalt költségjárulékok és egyéb költséghányadok ősz- 
szegét és megfizetésük módozatait az erdőrendészeti hatóság állapítja 
meg.

Az elsőfokú határozat ellen a földmívelésügyi miniszterhez fellebbe
zéssel lehet élni, a másodfokú határozattal meg nem elégedő fél 
pedig a 245. §-ban megállapított jogorvoslattal élhet.

131. §.

A tutajozási és a faúsztatási ügyekben az engedélyezési és egyéb 
eljárásnál felmerülő költségek viselésére, megállapítására és behajtá
saira nézve a 103. § rendelkezései, a pénzbiztosíték rendeltetésére, le
tételére, kezelésének és visszaszolgáltatásánáak módozataira nézve 
pedig a 97. § rendelkezései irányadók.

NEGYEDIK CÍM.

Közérdekű erdőtelepítések,

I. Fejezet.

Általános határozatok

132. §.

Közérdekből erdőt kell telepíteni:

a) termőképességük és gazdasági használhatóságuk helyreállí
tására mindazokon a földterületeken, amelyek a termőtalaj lemosa- 
tása, elkopárosodása, avagy vízmosások vagy homokfúvás következté
ben termőerejükben jelentékenyesen megromlottak, vagy amelyeken a 
felsorolt káros tényezők felépítése miatt a termőtalaj leromlásától kell 
tartani

b) mindazokan a földterületeken, amelyeken a megtelepítendő 
erdő az 5. §-ban felsorolt védelmi célokra szükséges, végül

c) slt. 1913 :X. t.-c. hatálya alá eső közöslegelők olyan terület
részein, amelyeknek beerdősíté-sét legelőjavítási vagy egyéb legelő
gazdasági érdekek követelik.

Mindezeken a területeken az erdőtelepítéssel egyidejűleg, esetleg 
azt megelőzően, a talaj megkötésére és a káros vizek elvezetésére eset
leg szükséges műszaki munkálatokat is teljesíteni kell.

A területeket úgy kell kijelö.ni, hogy a megállapított határ
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vonalakon belül a szükséges műszaki és erdősítési munkálatok végre
hajtása s a létesítmények fenntartása biztosítható legyen.

133. §.

A 132. § a) pontja alá eső földterületek közül azokon, amelyek 
termőerejét megfelelő mezőgazdasági művelettel (begyepesítéssel, ta
karmánynövények termesztésével, szőlő- vagy gyümölcsfa-telepítéssel) 
is biztosan helyre lehet állítani, — a beerdősítést a tulajdonos kérel
mére mellőzni lehet, a helyreállításra azonban a tulajdonost határidő 
kitűzésével kötelezni kell és egyúttal a vármegyei m. kir. gazdasági 
felügyelőség meghallgatásával meg kell állapítani azokat a szabályo
kat is, amelyek szerint a területet a helyreállítás ideje alatt kezelni 
és használni kell.

A helyreállításra a hatóság által megfelelőnek talált mezőgazda
sági műveletek közül a földtulajdonos azt alkalmazhatja, amit magára 
nézve előnyösebbnek tart.

Ha a terület helyreállítását a tulajdonos a kitűzött határidő 
alatt eredményesen végre nem hajtja, — a területet az e címben 
foglalt rendelkezések alkalmazásával erdőtelepítésre azonnal ki kell 
jelölni.

134. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken foganatosítandó 
erdősítési munkálatok a terület tulajdonosát, a műszaki és talaj- 
kötési munkálatok pedig, — ha elvégzésüket a terület tulajdonosa ön
ként nem vállalja, — az államot terhelik. A létesített talajkötési mű
veket — az e szakasz utolsó bekezdésében említett berendezések kivé
telével — az erdőtelpítésre kijelölt terület tulajdonosa köteles saját 
költségén fenntartani (kezelni, gondozni és őrizni) még abban az 
esetben is, ha azokat az állam létesítette.

A friegtelepített erdő megvédésére esetleg ''elkerülhetetlenül szük
séges kerítést a tulajdonos köteles saját költségén létesíteni és fenn
tartani.

Ha a tulajdonos az elrendelt erdőtelepítési munkálatokat nem tel
jesíti vagy a fenntartásról nem gondoskodik, azokat az ő költségére 
az állam végezteti eh

Azoknak az állandó rendeltetésű és költségesebb műszaki beren
dezéseknek, amelyeket nagyobb görgetegek és földtömegek felfogása, 
vagy nagyobb vízmosások megkötése és általában a vizek lefolyásá
nak szabályozása céljából kell létesíteni, —- úgy az építési, mint a 
fenntartási költségeit is az állam viseli.

135. §.

A 132. § b) pontja alapján elrendelt erdőtelepítésekkel kap
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csolatos munkálatok (erdősítési-, műszaki- és talajkötési munkálatok, 
kerítés st.) költségeihez, ideértve a 137. § szerint esetleg felmerülő 
kártalanítási költségeket is, — az előnyök arányában mindazok a kör
nyékbeli ingatlan-tulajdonosok hozzájárulni kötelesek, akiknek a tele
pítés előnyöket biztosít.

A költségviselés arányát az erdőrendészeti hatóság állapítja meg 
s ugyancsak ő gondoskodik a költségek kivetéséről és behajtásáról is.

136. §.

Ha a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeken elrendelt 
munkálatokkal kapcsolatban vagy ezek céljának biztosítására a terü
leten kívül eső földterületen is kell végezni kiegészítő műszaki mun
kálatokat, ezek teljesítését s a szükséges talajkötési művek felállítását 
és fenntartását a földterület tulajdonosa tűrni köteles még akkor is, 
ha ezek a munkálatok annak a földrészletnek, amelyen telj esi ttettek, 
előnyöket nem is biztosítanak; a költségek viselésére azonban — a 
135. §. esetét kivéve — nem kötelezhető, sőt ha kimutatja, hogy a 
munkálatok következtében — átmenetileg vagy állandóan — kárt 
szenved é$ ez a kár a munkálatokból származó -esetleges előnyöket 
meghaladja, valóságos károsodásáért kártalanítást követelhet.

Az előbbi bekezdésben említett kiegészítő munkálatokat, annak a 
megállapításánál, hogy azok költségei kit terhelnek, — úgy kell tekin
teni, mintha azokat magán a kijelölt területen kellene teljesíteni.

137. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területen teljesítendő műszaki munká
latokhoz és a védelmet igénylő területrészek bekerítéséhez szükséges 
nyersanyagokat (fát, karót, rozsét, tövist, meszet, követ, kavicsot, 
homokat. stb.) a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek közelében 
fekvő földrészletek tulajdonosai erdejükből, legelőjükből, egyéb föld
jeikről, vagy bányáikból, ha ott saját szükségleteiket meghaladó 
mennyiségben rendelkezésre állanak, — rendes forgalmi áron át
engedni kötelesek. Megengedni kötelesek azt is, hogy az érdekeltek a 
fentemlített (célra szolgáló anyagokat, eszközöket, szereket stb az ő 
területükön át szállítsák a munkahelyre, vagy az ő területükön rakják 
le és készítsék elő felhasználásra.

A szállításnál okozott károkért és a munkálatok helye körül 
elfoglalt területek használatáért azonban kártalanítás jár.

A kártalanítas azt terheli, aki azt a munkát, amelyhez az átszállí
tott, vagy lerakott anyagok, stb. felhasználtatnak — a 134. §. rendel
kezése szerint saját költségén elvégezni köteles.

138. §.

A 136. és 137. §-ok eseteiben követelhető kártalanításoknál a kár
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talanítás jogosságát, összegét és módozatait — ha a felek meg nem 
egyeznek — az elsőfokú erdőrendészeti hatóság állapítja meg;

A kártalanítás összegét szükség esetében az állam előlegezi. Az 
előlegezett kártalanítási összeget a kártalanításra kötelezett a hatá
rozat közlését követő 30 nap alatt még abban az esetben is meg
fizetni köteles, ha a 252. §-ban említett bírói út igénybevétetett. A 
fizetés elmulasztása esetén az előlegezett összeget a közadók módjára 
kell a kártalanításra kötelezettől behajtani.

Az erdőrendészeti hatóságnak a kártalanítás ügyében hozott ha
tározata ellen megengedett jogorvoslatot a 252. §. szabályozza.

139. §.

Az elrendelt erdősítési munkálatokat az állam a földmívelésügyi 
miniszteri tárca 'költségvetésének terhére megokolt esetekben a követ
kezményekkel mozdítja elő:

1. a kijelölt területek államrendészeti kezelését a helyreállítási 
munkák teljes és sikeres befejezéséig díjmentesen látja el, s a munká
latok szakavatott vezetését és irányítását állami közegekkel ugyancsak 
díjmentesen végezteti;

2. a tulajdonos kérelmére az erdősítéshez szükséges csemetét a 
törvény életbelépésétől kezdve 15 éven át minden tulajdonosnak, azon 
túl azonban csak a kedvezőtlen 'anyagi helyzetben lévőknek, ingyen 
szolgáltatja, s vasúti szállítás esetében az erdősítési helyhez legköze
lebb fekvő vasúti állomásra saját költségén szállíttatja el;

3. pénzsegélyben részesíti az igazoltan kedvezőtlen anyagi viszo
nyok között lévő tulajdonosokat;

4. a tulajdonos kérelmére előlegezi a teljesítendő erdősítési mun
kálatok költségeit;

5. az előlegezett költségeknek visszafizetésére esetleg időhaladé
kot ad, sőt a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő tulajdonosokat az 
előlegezett összegek visszatérítésének kötelezettsége alól részben vagy 
egészben felmenti.

A kedvezményre jogosultságot s a kedvezmények mérvét a föld
mívelésügyi miniszter állapítja meg.

140. §.

Az elrendelt munkálatokat saját határában a község is előmozdí
tani köteles a következő szolgáltatásokkal:

1. az államköltségen teljesítendő munkálatokhoz a 137. §-ban fel
sorolt anyagokat a község erdejéről, legelőjéről, egyéb földjeiről vagy 
bányáiból — ha ott rendelkezésre állanak — díjtalanul szolgáltatja 
ki abban az esetben, ha ilyen anyagok a közelben a tulajdonos saját 
birtokán rendelkezésre nem állanak;

2. a községi faiskola csemetekészletének feleslegét az erdősítéshez 
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ingyen bocsátja rendelkezésre vagy a szükséges csemete termelésére 
az államnak megfelelő területet ingyen ad használatra;

3. az állami költségen vagy az állami előleggel teljesítendő mun
kálatokhoz a szükséges fuvar és kézi munkaerőről az erdőigazgatóság 
megkeresésére a községi közmunka megváltásánál alkalmazott fuvar 
és kézi-napszámbérek megtérítésének feltétele mellett gondoskodik;

4. az erdő telepítésre kijelölt területnek károsításoktól való meg- 
védelmezésére a felesketett községi mezőőröket és erdőőröket fegyelmi 
felelősség terhével kötelezi.

141. §.

Nem részesíthető a közérdekű erdőtelepítésekre megállapított ked
vezményekben az a földtulajdonos, akinek a törvény életbelépése után 
elkövetett cselekménye, mulasztása vagy helytelen gazdálkodása szol
gáltatott okot az erdőtelepítés elrendelésére. Ilyen esetekben az erdő
telepítéssel kapcsolatosan szükséges összes műszaki, talajkötési és 
erdősítési munkálatokat a tulajdonos köteles saját költségén elvégez
tetni.

142. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területek vagy azok egyes részei ki
sajátíthatok abban az esetben, ha az elrendelt munkálatok eredményes 
kivitelét, vagy a rajtuk létesített állandó rendeltetésű műszaki beren
dezések fenntartását másként kellően biztosítani nem lehet.

A kisajátítási jog az államot illeti meg, de az államnak ezt a 
jogát a földmívelésügyi miniszter bárkire átruházhatja, akinek kezén 
a kijelölt terület helyreállítása és okszerű használata, nemkülönben a 
műszaki berendezések fenntartása biztosítottnak látszik.

A kisajátítást a terület tulajdonosa a kijelölési határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 60 napon belül maga is kérheti, ilyen esetben 
a területet az állam, község, vagy más megbízható személy részére 
feltétlenül ki kell sajátítani.

Az állam részére kisajátított vagy a kisajátítás során megvett 
területet a földmívelésügyi miniszter a kisajátítási ár (vételár) elle
nében bármikor átadhatja község, vagy olyan személy tulajdonába, 
aki az első bekezdésben említett feltételeknek megfelel.

A kisajátítási eljárásnál az 1881 :XLI. t.-c., s az ezt módosító tör
vényes rendelkezések határozmányai irányadók azzal az eltéréssel, 
hogy a kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja meg, s 
hogy a kisajátítás alá eső terület talajértékének kiszámításánál a 
134. §. utolsó bekezdésében említett költségeket a remélhető bevételek
ből leszámítandó kiadások közé nem szabad beszámítani.

A földadó alá nem eső területeket — ha beerdősítésre alkalma
sak — a kisajátítási ár megállapításánál nem szabad az illető osztá- 
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iyozási vidék legalsó tiszta jövedelmi osztályába sorozott erdők érté
kénél magasabban értékelni.

143. §.

A kijelölt területekre vonatkozó erdőtelepítési tervhez szükséges 
adatokat a terület tulajdonosa és szomszédai az erdőigazgatóság fel
hívására szolgáltatni kötelesek.

Egyébként az adatok összegyűjtésénél, a terv elkészítésénél, úgy- 
zintén az előírt munkálatok végrehajtásánál és ellenőrzésénél a m. kir. 

e-rdőigazgatóság megkeresésére a közigazgatási hatóságok és hiva
talok is kötelesek közreműködni.

II. Fejezet.

A területek kijelölése s a teljesítendő munkálatok megállapítása,

144. §.

Azokat a területeket, amelyeken a 132. §. értelmében közérdekből 
erdőt kell telepíteni, a m. kir. erdőigazgatóság javaslata alapján a 
tulajdonos meghallgatásával az elsőfokú erdőrendészeti hatóság hiva
talból állapítja meg.

A kijelölési eljárást a tulajdonos kérelmére is meg kell indítani.

145. §,.

Az erdőigazgatóság javaslatához az erdőtelepítés részletes tervét 
is mellékelni köteles.

Azokat az egymáshoz közel fekvő, vagy egymással összefüggő 
területeket, amelyeken az erdőtelepítési, talajkötési, talajjavítási és 
vízlevezetési munkálatokat csak egymással összefüggésben, egységes 
terv szerint, vagy egységes munkabeosztással és egységes vezetés 
mellett lehet sikeresen elvégezni, közös munkakerületekbe kell beosztani 
s minden munkakerületre közös erdőte’epítési tervet kell készíteni még 
akkor is, ha a közös munkakerületbe tartozó területek többek tulaj
dona.

A közös erdőtelepítési tervet úgy kell összeállítani, hogy abban 
minden egyes tulajdonos területe, kötelessége és joga külön-külön sza
batosan megállapíttassék.

146. §.

Minden érdekeltnek és szakigazgatási hivatalnak (gazdasági fel
ügyelőség, jál'amépítészeti, kultúrmérnöki, folyammérnöki hivatal 
stb.) alkalmat kell adni arra, hogy az erdőigazgatóság javaslatára és 
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az erdőtelepítési tervre vonatkozó észrevételeit még az elsőfokú hatá
rozat meghozatala előtt megtehesse.

Evégből az erdőigazgatóság az erdőtelepítési javaslatot és tervet 
a járási főszolgabíróhoz teszi át; aki azt a községházán legalább 15 
napra közszemlére téteti ki s tárgyalására a m. kir. erdőigazgatóság
gal egyetértve alkalmas napot tűz ki.

A tárgyaláson megjelenhet, vagy igazolt meghatalmazottal kép
viseltetheti magát és észrevételeit előterjesztheti bárki, aki a javas
latban tárgyalt munkálatok által magát érintve érzi.

A tárgyalás befejezésével a tárgyalási jegyzőkönyvet az összes 
iratokkal együtt a m. kir. erdőigazgatóság képviselője veszi át és 
véleménye nyilvánításával határozathozatalra az elsőfokú erdőrendé
szeti hatósághoz terjeszti be.

147. §.

Az erdőrendészeti hatóság az erdőigazgatóság javaslatát és az 
erdőtelepítési tervet mindenekelőtt általánosságban a közérdek szem
pontjából, majd az eljárás szabályszerűsége tekintetében és részletei
ben érdemileg is bírálat alá veszi, megvizsgálja az érdekeltek által 
emelt kifogásokat is s azután szabályszerű határozatban dönt a java
solt erdőtelepítés elrendeléséről, esetleg megtagadásáról, vagy a terv 
kiegészítéséről.

Az erdőtelepítést elrendelő határozatban a területnek állam
rendészeti kezelésbe vételéről s az erdők törzskönyvébe való felvéte
léről is rendelkezni kell.

A határozat jogerőre emelkedése után az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság az erdőtelepítési tervet az esetleg módosító rendelkezések fel
sorolása mellett jóváhagyási záradékkal látja el s azt a szükséges 
példányszámban való elkészítés végett az erdőigazgatóságnak adja ki.

148. §.

Az erdőtelepítési terv összeállításának, beterjesztésének, jóvá
hagyásának, módosításának és hatályon kívül helyezésének szabályait 
a földmívelésügyi miniszter állapítja meg. Egyebekben e törvény 
rendelkezései szempontjából az erdőtelepítési terv az erdőgazdasági 
üzemtervvel azonos elbírálás alá esik.

III. Fejezet.

Az erdőtelepítési munkálatok végrehajtása, ellenőrzése és a megtelepí
tett erdő kezelése.

149. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek határait a kijelölés 
jogerőre 'emelkedésétől számított egy éven belül a 6. §. rendelkezései 
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szerint tartós határjelekkel meg kell jelölni 6 a jeleket állandóan fenn 
kell tartani.

A határjelek felállítását, valamint a jóváhagyott erdőtelepítési 
tervben megállapított erdőtelepítési munkálatokat az államerdészeti 
igazgatás közegeinek közvetlen irányítása, útmutatása és ellenőrzése 
mellett a területtulajdonos köteles az előírt időre elvégeztetni.

A műszaki és talaj kötési munkálatokat, ha azokat nem a tulaj
donos kívánja saját költségén elvégeztetni, a m. kir. erdőigazgatóság 
államköltségen hajtatja végre.

A közös munkakerületbe sorozott területeken teljesítendő erdő
telepítési munkálatokat az érdekelt területtulajdonosok terhére állami 
előleggel szintén a m. kir. erdőigazgatóság végezteti el. Ugyancsak 
állami előleggel végezteti el a m. kir. erdőigazgatóság a területtulaj
donos terhére az elrendelt erdőtelepítési munkálatokat azokon a terü
leteken is, amelyeknek tulajdonosa az előírt munkálatokat idejében 
nem teljesíti. Az előlegezett költségeket la területtulajdonosok a fel
hívás kézhezvételétől számított 30 nap alatt kötelesek megfizetni. A 
fizetés elmulasztása esetében az előlegezett költségösszegeket a közadók 
módjára kell behajtani.

A földmívelésügyi miniszter a költségek megfizetésére az érde
keltnek a fizetési határidőn belül előterjesztett kérelmére megokolt 
esetben halasztást adhat, sőt a költségek megfizetése alól őt részben 
vagy egészben fel is mentheti.

150. §.
Az erdőtelepítési tervben elrendelt tennivalókról minden érde

keltet, akire az erdőtelepítési terv kötelezettségeket ró — az erdő
igazgatóság évről-évre kimerítően tájékoztatni köteles, mégpedig 
olyan időben, hogy kötelességének idejében eleget tehessen.

151. §.
Az erdőrendészeti hatóság az erdőigazgatóság javaslatára időn

ként elrendelheti, hogy a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt terüle
teken, különösen a közös munkakerületekbe sorozott területe
ken, valamint a 133. §. álá eső területeken elrendelt munkálatok 
végrehajtását a járási főszolgabíró, az erdőigazgatóság és a gazda
sági felügyelőség, valamint szükség esetében a kultúrmérnöki, 
illetve folyammérnöki hivatal a helyszínen bizottságilag felülvizs
gálják és a szükséges intézkedéseket a helyszínen megtegyék.

A helyszíni vizsgálat idejét az erdőigazgatósággal egyetértve a 
járási főszolgabíró tűzi ki s a vizsgálatokhoz a községi elöljáróságot 
és az érdekelt területtulajdonosokat is meghívja.

A bizottság által elrendelt intézkedések ellen a közvetlenül 
érdekeltek a végrehajtásra vonatkozó felhívás kézbesítését követő 
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naptól számított 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz 
felszólalással élhetnek.

A felszólalást az erdőigazgatóságnál kell benyújtani. A felszóla
lásnak felfüggesztő hatása van.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak a felszólalást elintéző 
határozata végérvényes.

A helyszíni vizsgálat költségei az erdőtelepítésre kijelölt és 
megvizsgált területek tulajdonosaira át nem háríthatok.

152. §.

Az erdőtelepítésre kijelölt területeken telepített erdőket állan
dóan fenn kell tartani s ennek a törvénynek a rendelkezései szerint 
kell kezelni.

A megtelepített erdők közül azokat, amelyek az 5. §. szerint 
minősíthetők — véderdőknek kell kijelölni.

A 132. §. c) pontja alá eső területeken megtelepített erdőket a
12. §. rendelkezései szerint leg elő gazdaságra is be lehet rendezni.

153. §.

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területeknél az erdőgazda
sági üzmtervet az erdőtelepítés befejezéséig az erdőtelepítési terv 
pótolja, a telepítés befejezése után azonban az üzemtervet azonnal 
el kell készíteni. Az erdőgazdasági üzemterv jóváhagyásával 
erdőtelepítési terv hatályát veszti.

ÖTÖDIK CÍM.

Az erdőbirtokosságok.

I. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok megalakulása,

154. §.

A közbirtokosságoknak, a volt úrbéres birtokosságoknak, vagy 
ezek csoportjainak, továbbá a telepeseknek az 1. §. meghatározása alá 
eső közös erdeiben tulajdoni vagy használati illetőséggel biró tulaj
donostársak (részes felek) kötelesek közös erdőgazdasági ügyeiknek 
intézésére és a közösségből folyó egyéb ügyeiknek ellátása, valamint 
közös érdekeiknek hatályosabb előmozdítása céljából a törvény értel
mében erdőbirtokosokká alakulni, mégpedig a törvény életbelépteté
sétől, illetve attól az időponttól számított egy év alatt, amikor a kö
zös erdő a tulajdonostársak tulajdonába jut, vagy ennek a törvény
nek a hatálya alá kerül.
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Nem kötelesek külön ’erdőbizottsággá alakulni a tulaj donostársak 
(részes felek) azokra az e törvény hatálya alá eső erdőterületekre 
nézve, amelyekre az 1913. X. törvénycikk alapján már legeltetési1 tár
sulattá alakultak meg.

A legeltetési társulatok, ha olyan területekkel rendelkeznek, ame
lyek e törvény hatálya alá esnek, — kötelesek alapszabályaikat és 
legelőrendtartásukat e törvény rendelkezéseinek megfelelően ki
egészíteni.

Az erdőbirtokosságok legelőgazdaságra berendezett vagy legelte
tési célokat szolgáló területeikre kötelesek az 1913 :X. t.-c. rendel
kezései szerint legelőrendtartást alkotni.

155. §.

Az erdőbirtokosság megalakítása végett a tulajdonostársak az 
erdőrendészeti hatóság által megállapított időben alakuló közgyűlést 
kötelesek tartani, amelynek feladata összeállítani a közös erdőben 
illetőséggel bíró tulajdonostársak névjegyzékét és megállapítani az 
erdőbirtokosság alapszabályait.

156. §.

Az alakuló közgyűlés előkészítésére, nevezetesen a tagok név
jegyzéktervezetének és az alapszabályok tervezetének elkészítésére, 
továbbá a birtokossági közös ügyeknek a megalakulásig való ellátá
sára 'a tulajdonostársak ideiglenes megbízással elnököt kötelesek ki
küldeni s a kiküldést az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be
jelenteni.

Ha a tulajdonostársak ennek a kötelességüknek a megalakulásra 
kitűzött egyéves határidő első két hónapja alatt eleget nem tesznek, 
az erdőrendészeti hatóság arra alkalmas tulajdonos társak, vagy 
szükség esetében a tulajdonos társak körén kívül álló más egyént 
hivatalból rendel ki elnökül.

157. §.

A 156. §. szerint kiküldött vagy kirendelt elnök köteles a birto
kossági tagok névjegyzékének tervezetét sürgősen összeállítani, az 
alapszabályok tervezetét elkészíteni és ezek megtörténtét az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak 8 nap alatt bejelenteni.

A névjegyzék összeállításában és az alapszabályok tervezetének 
elkészítésében a m. kir. erdőhivatal, ha pedig a közös erdő nincs 
államerdészeti kezelésben, — a kezelő erdőmérnök is közreműködni 
köteles, de közreműködhetik benne az elsőfokú erdőrendészeti ható
ság és a m. kir. erdőigazgatóság kiküldöttje is.

158.

A tulajdonostársakról, mint az erdőbirtokosság tagjairól, név
jegyzéket kell vezetni, amelyben a tulajdonostársak (tagok) nevét. 
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lakását, tulajdoni vagy használati illetőségét és az általuk gyako
rolható szavazatok számát állandóan nyilván kell tartani.

A telekkönyv szerinti tulajdonostársakat a névjegyzékbe a 
telekkönyvben kitüntetett illetőségeikkel kell felvenni. Ha azonban 
a tényleges birtoklás, illetőleg az erdő használatában való eddigi 
tényleges részesedés a telekkönyvi állapottól eltér, vagy ha a közös 
ingatlan tulajdonjoga nem a tulajdonostársaknak vagy közös elne
vezéssel megjelölt összességüknek a javára van telekkönyvezve, — 
az illetőségeket a tényleges birtoklás alapján kell kitüntetni. Ugyan
így kell eljárni akkor is, ha az egyes tulajdonostársak vagy illető
ségeik a telekkönyvben nincsenek feltüntetve.

Ha valakinek jogosultsága, illetőségének nagysága vitás, jogo
sultsága, illetősége és szavazati joga tekintetében a kérdés bírói 
eldöntéséig ideiglenesen a közgyűlés határoz, de a határozat megho
zatalában az érdekelt fél részt nem vehet.

Addig, míg a bírói rendezés ilyen esetekben megtörténik, — a 
névjegyzékbe a jogosultaknak csak a nevét és a lakását kell felvenni.

159. §.
Mihelyt a jogosultság kérdése bíróilag rendeztetett, vagy egye

sek vitás jogosultsága bíróilag eldöntetett, úgyszintén mihelyt a 
névjegyzék ellen beadott felebezéseket az erdőrendészeti hatóság 
elbírálta, — a névjegyzéket a bírói döntésnek, illetve a hatósági 
elbírálásnak megfelelően azonnal ki kell egészíteni, vagy kiigazítani.

Az így véglegesen megállapított névjegyzéket, melyben a később 
beálló változásokat mindenkor hivatalból kell kitüntetni, helyessé
gére nézve minden év első rendes közgyűlésén meg kell vizsgálni és 
szükség szerint ki kell igazítani.

A névjegyzék nyilvános és . azt bármely érdekelt megtekintheti.
A névjegyzék összeállításának és állandó vezetésének részletes 

szabályait a földmívelésügyi miniszter az igazságügyminiszterrel 
egyetértve, rendelettel állapítja meg.

160. §.
Az alapszabályokban különösen a következőket kell meg

állapítani :
1. az erdőbirtokosság elnevezését, székhelyét és annak kijelen

tését, hogy az erdőbirtokosság e törvény értelmében alakult;
2. az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanoknak telek- 

könyvszerü és földadókataszteri pontos megjelölését;
3. az erdőbirtokosság képviseletére és a határozatok végre

hajtására szükséges szerveknek és közegeknek (elnök, választmány, 
erdőgazda, pénztáros, jegyző), valamint hatáskörüknek megjelölését 
és megválasztásuk módját;

4. a közgyűlés hatáskörét, továbbá a közgyűlés összehívásának^ 
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a tárgysorozat megállapításának, a tanácskozás rendjének, a hatá
rozathozatalnak, a határozatok kihirdetésének módját, a közgyűlés 
határozatképességének feltételeit, úgyszintén a gyűlés határozat
képtelensége esetére vonatkozó rendelkezéseket;

5. az alkalmazottak félfogadásának és alkalmazásának módját 
és feltételeit, továbbá az alkalmazottak szolgálati utasítását;

6. azokat a rendszabályokat, amelyeket a 3. és 5. pontban fel
sorolt személyek ellen kötelességmulasztás, vagy szabálytalan eljá
rás esetében az ügyvitel akadálytalan menetének biztosítása végett 
alkalmazni kell;

7. a tagok jogait és kötelességeit annak a meghatározásával, 
hogy mekkora legkisebb illetőség jogosít egy szavazatra és hogy 
az ennél kisebb illetőséggel bíróknak miként kell csoportosulniok a 
szavazás gyakorlása végett;

8. az erdei termékek értékesítésének és az erdei használatok 
gyakorlásának szabályait;

9. az erdőbirtokosság tulajdonában lévő ingatlanok és általában 
a közös vagyon kezelésének és használásának szabályait;

10. a tagok által lerovandó használati díjak, járulékok és közös 
munka kivetésének és lerovásának szabályait;

11. az anyag-, leltár- és pénzkezelés szabályait;
12. az évi tiszta jövedelem felosztásának szabályait, továbbá az 

esetleg létesítendő erdőgazdasági alap, tartaléktőke vagy pénzalap 
létesítésének szabályait.

Az alapszabályok nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, 
amelyek törvénnyel vagy rendelettel ellenkeznek.

161. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a 157. §-ban említett beje
lentés alapján az alakuló közgyűlés megtartására határnapot szab, 
a közgyűlésre kiküldöttet rendel ki és az erdőbirtokosság elnökét a 
közgyűlés idejének közhírré tételére hívja fel.

Az alakuló közgyűlés az esetleges felszólalások eldöntése után 
megállapítja a névjegyzéket, azután pedig az alapszabályokat, s úgy 
a névjegyzéket, mint az alapszabályokat a közgyűlés jegyzőkönyvét 
hitelesítő személyekkel hitelesítteti.

A megállapított és hitelesített névjegyzéket és alapszabályokat 
a községházánál 15 napra közszemlére kell kitenni, amely idő alatt 
azok ellen minden érdekelt fél panaszt nyújthat be.

A 210—215. és a 217—218. §-ok rendelkezéseit az alakuló köz
gyűlésre nézve is megfelelően alkalmazni kell.

162. §.

Az alakuló közgyűlésen a névjegyzéktervezetbe felvett tulajdo
nostársak szavazattöbbséggel határoznak. A szavazattöbbséget a 
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névjegyzék megállapításánál abban az esetben, ha a tulajdonos
társak már korábban is meghatározott és nyilvántartott illetőségek 
szerint gyakorolták jogaikat, — ezeknek az illetőségeknek a figye- 
lembevéelével kell megállapítani, — különben pedig fejenként.

Az alapszabályok megállapításánál a határozatokat már az 
alakuló közgyűlésen megállapított névjegyzékben foglalt arány
részek szerint kell hozni.

163. §.

Az alakuló közgyűlés határozatképességéhez annyi jogosultnak 
a jelenléte szükséges, hogy a 162. §. 1. bekezdése szerint számított 
szavazataik az összes szavazatoknak legalább a felét tegyék.

Ha az alakuló közgyűlésen a jogosultak a határozatképességhez 
szükséges számban meg nem jelentek, — 30 napon belül új alakuló 
közgyűlést kell tartani, amely határozatképes, ha azon a jogosultak 
közül legalább annyian vannak jelen, hogy szavazataik az összes 
jogosultak szavazatainak egynegyed részét elérik.

Ha az új alakuló közgyűlés sem határozatképes, a 164. §-nak 
megfelelően kell eljárni.

164. §.

Ha a tulajdonostársak a tagok névjegyzékének összeállítására 
és az alapszabályok megállapítására vonatkozóan a törvényben meg
határozott kötelességeiket nem teljesítik, a névjegyzék összeállítása 
és az alapszabályok tervezetének elkészítése iránt az elsőfokú erdé
szeti hatóság intézkedik, az alapszabályokat pedig az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság javaslata alapján a földmívelésügyi miniszter 
állapítja meg.

165. §.

A névjegyzéknek és az alapszabályoknak alakuló közgyűlésen 
megállapított és hitelesített névjegyzéknek és alapszabályoknak ter
vezeti példányait, valamint az azokról kellő számban készített és 
hitelesített tisztázati példányokat az alakuló közgyűlés jegyző
könyvével együtt köteles a birtokosság elnöke a kifüggesztési idő 
leteltével a netán beadott panaszokkal együtt az elsőfokú erdő
rendészeti hatósághoz késedelem nélkül beterjeszteni.

166. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a tagok névjegyzékét csak 
a netalán beadott panaszok alapján veszi bírálat alá. Panasz eseté
ben a vitás kérdést az eddigi birtokállapotnak megfelelően dönti el 
és határozatához képest a névjegyzéknek a netalán szükséges kiiga
zítását elrendeli.

Az alapszabályokat az arra vonatkozóan netalán beadott pana
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szókkal együtt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság véleménye kísé
retében a földmívelésügyi miniszterhez terjeszti fel.

167. §.

A földmívelésügyi miniszter a jóváhagyása alá felterjesztett 
alapszabályokat meg nem támadott részeikben is felülvizsgálja s 
azoknak törvénybe vagy rendeletekbe ütköző intézkedéseit megvál
toztatja, más hiányok esetében pedig határidő kitűzésével az alap
szabályok módosítását, kiegészítését vagy új alapszabályok készíté
sét rendeli el.

168. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság a felülbírált vagy megálla
pított névjegyzéknek és a jóváhagyott vagy megállapított alapsza
bályoknak egy-egy példányát visszatartja, egy-egy példányát az 
erdőbirtokosság elnökének és ha az erdő államerdészeti kezelésben 
van, egy-egy példányát pedig a m. kir. erdőhivatalnak adja {ki; 
ezenkívül az alapszabályokból az illetékes telekkönyvi hatósághoz 
annyi példányt tesz át, ahány község területén a közös erdő fekszik.

169. §.

Az elnök köteles a felülbírált vagy megállapított névjegyzéket 
és a jóváhagyott vagy megállapított alapszabályokat a jóváhagyó 
határozattal együtt a beérkezéstől számított 15 nap alatt kihir
detni és a kihirdetést követő naptól számított 30 nap alatt az erdő
birtokosság tagjait az alapszabályok életbeléptetése végett ‘ köz
gyűlésre összehívni.

170. §.

Az első közgyűlés megválasztja az elnököt és az alapszabályok
ban felsorolt végrehajtó közegeket és megteszi a végleges szervez
kedés tekintetében szükséges egyéb intézkedéseket is.

A megválasztással a 156. §. alapján kiküldött ideiglenes elnök 
megbízatása megszűnik.

171. §.
Ugyanannak az erdőbirtokosságnak a kötelékébe csak azokat 

a közös erdőket szabad bevonni, amelyekben a tulajdonostársak és 
ezek illetőségei ugyanazok.

Ha több közös erdőben a tulajdonostársak között személy sze
rint vagy illetőségek tekintetében eltérések vannak, mindegyik 
közös erdőre nézve külön-külön erdőbirtokosságot kell alakítani.

172. §.
Az 1898 :XIX. t.-c. II. címének hatálya alá tartozott közös bir

tokosságoknak abban az esetben, ha az idézett törvény érteimében 
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készült névjegyzéküket és ügyviteli szabályzatukat már életbeléptet
ték, vagy ha azokat a hatóság már elbírálta, jóváhagyta vagy meg
állapította, — a törvény szerint nem kell újból megalakulniok.

Az ilyen módon szervezkedett közös birtokosságoknak ebben a 
törvényben meghatározott névjegyzékét és alapszabályait az előbbi 
bekezdésben említett névjegyzék és szabályzat pótolja, az ügyviteli 
szabályzatnak azonban ezzel a törvénnyel ellenkező határozatai 
hatályukat vesztik és érvényben maradó határozatait e törvény ren
delkezéseinek megfelelően ki kell egészíteni.

Az alapszabálynak tekintendő ügyviteli szabályzat kiegészíté
sénél és életbeléptetésénél a 168. és 169. §. szerint kell eljárni.

173. §.

A jóváhagyott, illetőleg megállapított alapszabályok módosítá
sára, kiegszítésére vagy egészen új alapszabályokkal való helyette
sítésére, valamint hatályuknak új ingatlanra való kiterjesztésére a 
164—169., a 180. és a 181. §-oknak az alapszabályokra és a telek
könyvi bejegyzésekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

II. 'Fejezet.

Az erdőbirtokosságok jogviszonyai és hatásköre.

174. §.

Az erdőbirtokosság annak a határozatnak a közzétételétől 
kezdve, amellyel a földmívelésügyi miniszter az alapszabályokat 
jóváhagyta vagy megállapította, — jogképes. Mint ilyen, ennek a 
törvénynek a korlátái között saját neve alatt jogokat szerezhet, kö
telezettségeket vállalhat, a bíróságok előtt pert indíthat és perbe 
fogható.

A 172. §-ban említett erdőbirtokosságnak ez a jogképessége e 
törvény életbeléptetésével áll be.

175. §.

Az erdőbirtokosság nevében ingatlanok vagy egyéb vagyontár
gyak visszterhes szerzésével, vagy más kötelezettségek alapításával 
terheket vállalni csak annyiban szabad, amennyiben ez a tagok 
érdekében szükséges, vagy nyilvánvalóan hasznos és vagyoni ere
jükkel arányban áll.

A felügyelő hatóságnak kötelessége arra ügyelni, hogy az erdő
birtokosság működése ezen a körön belül maradjon.

Olyan szerződéses kötelezettségek vállalásához, amelyekkel az 
erdőbirtokosság 2000 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztet- 
nék, — az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyása szükséges.
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176. §.
Az erdőbirtokosság közgyűlése az erdőbirtokosság tagjait meg

illető összes szavazatoknak használati illetőségek szerint számított 
kétharmad részénél nagyobb szavazattöbbséggel és a földmívelés
ügyi miniszter jóváhagyásával a közös erdőt, vagy egy részét, ha 
az erdőbirtokosság tagjainak nyilvánvaló érdeke követeli, — érté
kének megfelelő áron eladhatja, vagy olyan ingatlannal (esetleg 
erdőbirtokossági használati illetőséggel), mely vele legalább is 
egyenlő értékű, — elcserélheti.

Az erdőbirtokosság közgyűlésének az elidegenítésre vonatkozó 
rendelkezése valamennyi tag irányában hatályos. t

A szerződés kiállítására és aláírására a közgyűlés részéről meg
bízott két tag van hivatva.

Az elidegenítés alapján szükséges telekkönyvi bejegyzések 
tekintetében egyebekben a telekkönyvi jognak az ilyen ingatlanokra 
vonatkozó rendelkezései irányadók.

177. §.

A közös erdő eladása esetében, úgyszintén akkor is, ha az erdőt 
végrehajtási árverésen eladják, a vételárnak azt a részét, amely az 
erdőt törvénynél vagy telekkönyvi bejegyzésnél fogva terhelő tar
tozások kielégítése után fennmarad, — a földmívelésügyi miniszter 
jóváhagyásával új közös ingatlan szerzésére, részleges eladás eseté
ben a megmaradt közös erdő kiegészítésére, az erdőbirtokosság kö
zös erdejének vagy más közös ingatlanának a beerdősítésére vagy 
jókarba helyezésére, vagy az erdőgazdaság fejlesztéséhez szükséges 
beruházásokra, esetleg új közös ingatlan szerzésére kell felhasz
nálni, s addig is, míg ez megtörténik, — a tagoknak fel nem oszt
ható és végrehajtás alá nem vonható közös vagyonaként, a földmíve
lésügyi miniszter által meghatározott módon, gyümölcsözőleg kell 
kezelni.

Kivételesen a földmívelésügyi miniszter megengedheti, hogy az 
erdőbirtokosság a vételárnak a terhek rendezése után fennmaradó 
részét egészben vagy részben a tagok között, használati illetőségeik 
arányában felossza.

A vételár felhasználására vonatkozó közgyűlési határozat
hoz az erdőbirtokosság összes tagjait használati illetőségeik szerint 
megillető szavazatoknak több mint fele szükséges.

178. §.

Ha a közös ingatlan vagy annak egy része kisajátítás alá esik, 
— az erdőbirtokosság közgyűlésének az összes illetőségek szerint 
számított többsége a földmívelésügyi miniszter jóváhagyásával úgy 
a kisajátítási terv, mint a kisajátítási ár tekintetében egyességet 
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köthet a kisajátítóval. Ez az egyesség valamennyi tag irányában 
hatályos.

179. §.

A közös erdő- és egyéb ingatlan eladásából befolyó vételár és a 
vételárnak az erdőbirtokosság tagjaira eső hányadrészei az erdő- 
biztokosság fennállása és az erdőbirtokossági tagság szempontjából 
az eladott ingatlannal és a tagoknak abban volt használati illetősé
geivel egy tekintet alá esnek.

180. §.

Az erdőbirtokosság megalakulásával a közös erdő tulajdona az 
erdőbirtokosságra száll át és az egyes tagokat csupán az erdőnek a
181. §-ban szabályozott közös használata és az ezzel járó jogok 
illetik meg.

Ha az erdőbirtokosság megalakult, a közös erdő tulajdonát az 
erdőbirtokosság javára kell bekebelezni. Ha a közös erdőben részes 
felek (tagok) egyéni telekkönyvi betéteiben (telekjegyzőkönyveiben) 
utalás történik arra a kapcsolatra, melyben az osztatlan illetőség a 
telekkel mint fődologgal volt, a tulajdonjognak az erdőbirtokosság 
javára való bekebelezésével egyidejűleg az utalást az egyéni betétek
ben (telekjegyzőkönyvekben) törölni kell.

Ha a tulajdonostársak s illetőségeik abban a telekkönyvi betét
ben (telekjegyzőkönyvben) vannak telekkönyvezve, amelyben a közös 
erdő van felvéve, a telekkönyvi hatóság az erdőbirtokosság tulajdon
jogának bekebelezése után a meghaladott és törölt bejegyzések ki
hagyásával új telekkönyvi betét (telekjegyzőkönyv) készítése iránt 
hivatalból is intézkedhetik.

Ha a tulajdonostársak illetőségei a tulajdonostársak egyéni be
téteiben vannak telekkönyvezve, ezeket az egyéni betétekből át jegy
zés nélkül le kell jegyezni s a tulajdonjogot az erdőbirtokosság ja
vára a közös erdő telekkönyvi betétében (telekjegyzőkönyvében) kell 
bekebelezni. Ha az egyes tulajdoni hányadrészek terheit törölni nem 
lehet, e terheket a tulajdonjognak az erdőbirtokosság javára való 
bekebelezésével egyidejűleg az erdőbirtokosság tulajdonába átment 
erdő telekkönyvi betétébe (telekjegyzőkönyvébe) a bejegyzések alap
jául szolgált kérelmek beérkezése időrendjének (iktatószámának) 
megfelelő sorrendben kell átvinni, annak feltüntetésével, hogy az át
vitt tehertétel melyik volt tulajdonostársnak s milyen nagyságú 
illetőségét terheli.

A tulajdonjognak az erdőbirtokosság nevére való bekebelezése 
után az egyes birtokossági tagok javára, vagy terhére további jogot 
a telekkönyvbe nem lehet bejegyezni.

A tulajdonjognak az erdőbirtokosság javára való bekebelezésé
vel egyidejűleg az 1898:XIX. t.-c. 49. §-a értelmében foganatosított 
feljegyzést törölni kell.
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181. §.

Az erdőbirtokosság tulajdonába a 180. §. értelmében átment 
erdő és egyéb ingatlanok (183. §.) kezelése és közös használatának 
szabályozása az erdőbirtokosságot illeti. Egyebekben is a közös in
gatlanok felől a részes felek (tagok) jogait közösen érintő ügyekben 
az erdőbirtokosság rendelkezik, ez a jogköre azonban a közös ingat
lan elidegenítése és megterhelése tekintetében csak a 176—178. és 
184. §-okban megengedett rendelkezésekre, valamint a használati 
illetőségeknek dologi teherként járulékokkal megterhelésére terjed 
ki. A közös ingatlanok felől az erdőbirtokossági közgyűlésen kívül 
még a részes felek (tagok) összessége sem rendelkezhet. Az egyes 
részes felek (tagok) az erdőbirtokosság fennállása alatt csak hasz
nálati illetőségeikről és ezekről is csak e törvény korlátái között 
rendelkezhetnek.

A közös erdő számára nyitott telekkönyvi betétben (jegyző
könyvben) az erdőbirtokosság tulajdonának bekebelezésével egyide
jűleg fel kell jegyezni, hogy az erdőt e törvény értelmében az erdő
birtokosság tagjainak használati joga terheli és hogy az erdőbirto
kosság rendelkezési joga az erdő tekintetében e törvény szerint 
korlátozva van.

A közös erdőre végrehajtást vezetni csak abban az esetben le
het, ha a tartozás az erdőt törvénynél, vagy telekkönyvi bejegyzés
nél (180. §. 4. és 181. §. 1. bekezdése) fogva terheli, vagy ha olyan 
kötelezettségből ered, amit az erdőbirtokosság az erdő elidegenítése 
iránt e törvény értelmében vállalt.

182. §.

Az erdőbirtokosság által szerzett minden ingatlan az erdőbirto- 
kosságnak a 181. §-ban meghatározott korlátozások alá eső tulajdo
nává lesz.

183. §.

Az erdőbirtokosság megalakulásának alapjául szolgáló közös 
erdővel együtt az erdőbirtokosság kötelékébe be kell vonni a tulaj
donostársaknak minden egyéb közös, habár külön telekjegyzőkönyv
ben, vagy telekkönyvi betétben felvett ingatlanát, úgyszintén min
den jövőben szerzendő ingatlanait is. Az ilyen ingatlanokra meg
felelően ugyanaz áll, ami a közös erdőre.

Ha a tulajdonostársaknak oly közös ingó vagyona van, amely a 
közös erdőnek, vagy az előbbi bekezdésben említett ingatlanok
nak tartozéka, vagy azok közös használatával kapcsolatos célokra 
szolgál, ez az ingó vagyon, mint a közös ingatlanok tartozéka, az 
erdőbirtokosság rendelkezése alá esik.
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184. §.

Az erdőbirtokosság kölcsönt csak a földmívelésügyi miniszter 
jóváhagyásával és csak az erdő jókarbahelyezésével, beerdősítésével, 
ápolásával, vagy elemi csapásoktól és azok következményeitől való 
megvédésével járó nagyobb rendkívüli kiadások fedezésére, továbbá 

• az erdő okszerű kihasználása érdekében elkerülhetetlenül szüksé
ges beruházásokra, az erdő határainak kikerekítésére szolgáló ingat
lanok megszerzésére és ha a meglévő erdő nem elégséges, megfelelő 
kiegészítő erdő megszerzésére vehet fel.

Az ilyen célokra felvett kölcsön biztosítása végett az erdőbirto
kosság a földmívelésügyi miniszter jóváhagyásával az erdőnek jel
zálogjoggal való terhelésére is jogosítva van.

A kölcsön-felvételt és a jelzálogjog bekebelezésének megengedé
sét kimondó közgyűlési határozathoz az erdőbirtokosság tagjait 
használati illetőségeik szerint megillető összes szavazatoknak több 
mint fele szükséges.

A földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokossági kölcsön felvé
telére vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyásával egyidejűleg 
meghatározza a kölcsön kiszolgáltatásának módozatait és azokat a 
biztosítékokat, amelyek arra szolgálnak, hogy a felvett kölcsön a ki
tűzött célon kívül más célra fordítható ne legyen.

Ha a földmívelésügyi miniszter az erdőbirtokosság határozatát 
jóváhagyta, — harmadik jóhiszemű személy ellenében nem lehet ér
vényesíteni azt, hogy az erdőbirtokosság rendelkezése az ebben a 
szakaszban megszabott feltételeknek nem felel meg.

185. §.

Az erdőbirtokosság tagja mindenki, akinek az erdőbirtokosság 
kötelékébe tartozó erdőben használati illetősége van. Más az erdő
birtokosság tagja nem lehet.

Az erdőbirtokosság tagja a közös erdőbeli használati illetőségét 
átruházhatja. Az illetőség átruházásával vagy átszállásával az erdő
birtokossági tagság is áthárul, vagy átszáll a szerző félre.

A használati illetőséget élők közötti jogügylettel csak önállóan, 
más ingatlanból, vagy egyéb átruházási tárgytól elkülönítve szabad 
áruházni.

A használati illetőségnek élők közötti jogügylettel való átruhá
zása eseteiben az erdőbirtokosság, vagy a község, ahol az erdőbirto
kosság székhelye van, vagy az állam ebben a sorrendben elővásár
lási joggal élhet.

Az elővásárlási jognak törvénynél fogva az a hatálya, mint a 
telekkönyvben bejegyzett szerződéses elővásárlási jognak.

186. §.
Az átruházást az elővásárlási jog gyakorlása végett az erdő- 
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birtokosságnál be kell jelenteni. Ez a bejelentés az elővásárlásra 
jogosultak mindegyikével szemben hatályos.

A bejelentést az erdőbirtokosság köteles az állam és a község 
nyilatkozatának kieszközlése végett a m. kir. erdőhivatallal és a 
községi elöljárósággal késedelem nélkül közölni, s nyilatkozni arra 
nézve, hogy elővásárlási jogával élni kíván-e, vagy nem.

Az elővásárlási jogot az erdőbirtokosság csak az előbbi bekez
désben említett közléstől számított 15 napon belül, a község 30 na
pon belül, az állam pedig 60 napon belül jogosult gyakorolni.

Ha megállapított határidő alatt az elővásárlási joggal sem az 
erdőbirtokosság, sem a község, sem az állam nem él, — a tag az át
ruházás tekintetében szabadon rendelkezhet.

187. §.

Az erdőbirtokosság nevén vezetett telekkönyvi betétben (telek
jegyzőkönyvben) átmenetileg még fenntartott tehertételek alapján 
az erdőbirtokossági tagokká lett volt tulajdonostársak ellen a közös 
erdő állagára, — tehát a volt tulajdoni hányadrészre, — végrehaj
tást vezetni nem lehet; végrehajtás tárgya csak a végrehajtást szen
vedőnek a közös erdőbeli használati illetősége lehet és a végrehaj
tási jogot a használati illetőségre korlátozottan lehet csak be
jegyezni.

Úgy ebben az esetben, mint bármily más esetben is a tag hasz
nálati illetőségére vezetett végrehajtás tekintetében a végrehajtási 
eljárásnak a nem telekkönyvezett ingatlanokra vonatkozó szabályait 
kell megfelelően alkalmazni.

Ha valamely tag {használati illetőségére végrehajtást vezetnek, 
a telekkönyvi hatóság az árverési hirdetményt az erdőbirtokosság- 
gal, a m. kir. erdőigazgatósággal és annak a községnek az elöljáró
ságával közölni köteles, ahol az erdőbirtokosság székhelye van.

A használati illetőséget a végrehajtást szenvedőnek más ingat
lanától elkülönítve kell árverés alá bocsátani.

Az állam, az erdőbirtokosság és a község a használati illetőség 
megvételére az árverésen bánatpénz letétele nélkül tehet ajánlatot. 
Ha utóajánlatot tesz, sem bánatpénzt letenni, sem az újabb árverés 
költségeit előlegezni nem köteles. Egyebekben az erdőbirto- 
kosságra és a községre a végrehajtási eljárásnak a bánat
pénz letétele alól felmentett árverelőre vonatkozó rendelkezései 
irányadók.

188. §.

A közgyűlés az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok 
egyes részeit az erdőbirtokosság kötelékéből csak akkor bocsáthatja 
ki, vagy az erdőbirtokosság teljes feloszlása iránt csak akkor intéz
kedhetik, — ha egyrészt a 184. §. értelmében felvett kölcsönből 
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eredő tartozás nem áll fenn, vagy ha az érdekelt hitelezők a kibo
csátáshoz, vagy a feloszláshoz hozzájárulnak és másrészt ha a föld
mívelésügyi miniszter a közgyűlésnek a kibocsátást vagy a felosz
lást kimondó határozatát jóváhagyta.

Az ingatlan-kibocsátást vagy az erdőbirtokosság feloszlását ki
mondó közgyűlési határozathoz a névjegyzékben nyilvántartott ösz- 
szes tagok szavazatainak kétharmadánál több szavazat szükséges.

A földmívelésügyi miniszter a közgyűlésnek az ingatlan-kibocsá
tást kimondó határoztatát abban az esetben, ha erdőterületről van 
szó, — csak akkor hagyhatja jóvá, ha a kibocsátandó ingatlan kisa
játítási eljárás alá esett, vagy ha az elidegenítés a 176. §-ban előírt 
engedélyen, a 181. §-ban szabályozott végrehajtási árverésen, vagy 
pedig bírósági ítéleten (1908 : VII. t.-c. X. cikkelye és 1908 : 
XXXIX. t.-c. 1. §-a) alapszik.

Ezek a feltételek az erdőbirtokosság feloszlását kimondó köz
gyűlési határozat jóváhagyására is irányadók, de ezeknek a feltéte
leknek fennforgása esetében is csak akkor szabad a feloszlást hatá
rozatot jóváhagyni, ha az erdőbirtokosság a kötelékébe tartozó ösz- 
szes ingatlanokat elidegeníti és a földmívelésügyi miniszter az elide
genítés megengedésével kapcsolatosan az erdőbirtokosságot új erdő 
szerzésére, vagy ilyennek megtelepítésére nem kötelezte.

Az erdőbirtokosság feloszlását az előbbi bekezdés esetein kívül 
is meg kell engedni abban az esetben, ha a tagokat megillető összes 
használati illetőségek egyetlen egy személy tulajdonába mennek át.

189. §.

Az erdőbirtokosság feloszlása esetében felszámolást kell tartani.
Az erdőbirtokosságot a felszámolás befejezéséig, ha a felszá

molás célja kívánja, — fennállónak kell tekinteni.
A felszámolást az erdőbirtokosság képviseletére hivatott szer

vek végzik, a földmívelésügyi miniszter azonban külön felszámoló
kat rendelhet ki.

Az erdőbirtokossági ingóvagyont elsősorban az erdőbirtokos
sági adósságok kiegyenlítésére kell fordítani és a felesleget az 
arányrészek arányában azok közt kell felosztani, akik a felosztás
kor az erdőbirtokosság tagjai voltak.

Az erdőbirtokosság feloszlásával a 181. §. alá eső ingatlan te
kintetében a törvény e címéből folyó korlátozások megszűnnek s az 
ingatlan a használati illetőségek arányában a tagok osztatlan közös 
tulajdonává lesz. Ilyen esetben a tulajdonjogot a felosztást kimondó 
jóváhagyott közgyűlési határozat és a tagok névjegyzéke alapján a 
tagok javára használati illetőségeik arányában kell bekebelezni.

Egyebekben a felszámolásnál követendő eljárást a földmívelés
ügyi miniszter az igazságügyi miniszterrel egyetértve rendelettel 
szabályozza.
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190. §.

Az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok természetben 
való használásának a joga és a felosztásra kerülő tiszta jövedelem a 
tagok névjegyzékében megállapított használati illetőségek arányában 
a tagokat illetik.

A tag a természetben gyakorolható használatokhoz való jogát 
másnak átengedheti, de az átengedést az alapszabályok korlátozhat
ják, nevezetesen elrendelhetik, hogy az erdőbirtokosság tagjainak 
vagy a helybeli lakosoknak a használat megszerzésére egyenlő feltéte
lek mellett mások felett elsőbbségük legyen s ennek a rendelkezésnek 
biztosítására kimondhatják azt is, hogy a használat átengedése csak 
az erdőbirtokosság közvetítésével történhetik.

191. §.

Azt, hogy a tagok a közös erdőben milyen használatokat, milyen 
mértékben gyakorolhatnak természetben, továbbá, hogy milyen hasz
nálatokat és erdei termékeket kell pénzért értékesíteni, a törvények, 
a rendeletek, az alapszabályok és az üzemterv korlátái között a köz
gyűlés állapítja meg.

192. §.

A közgyűlés határozata szerint eladás útján értékesítendő fa- és 
más erdei termékek mennyiségét és becsértékét, továbbá a bérbeadás 
útján értékesítendő használatok bérösszegének becsértékét, — ha a 
közös erdő államrendészeti kezelésben van, — am. kir. erdőhivatal 
becslése alapján, más esetekben pedig az erdő kezelésével megbízott 
erdőmérnök becslése alapján az eladás vagy a bérbeadás előtt ponto
san meg kell állapítani s ugyanakkor meg kell határozni az értékesí
tés egyéb feltételeit is.

193. §.

Az alapszabályok elrendelhetik, hogy a helybeli lakosság fogyasz
tására szánt termékeket kis részletekben árszabály szerint kell érté
kesíteni

Az árszabályt a m. kir. erdőhivatalnak, — ha pedig a közös 
erdő nincs államrendészeti kezelésben, — a kezeléssel megbízott 
erdőmérnöknek javaslata alapján évről-évre az erdőbirtokosság köz
gyűlése állapítja meg.

194. §.

A bérbeadás útján értékesítendő használatokat, — ideértve a 
vadászatra vonatkozó törvényes rendelkezések értelmében önállóan 
értékesíthető vadászati jogot is, — továbbá az eladásra szánt fa, vagy 
más erdei termékeknek azt a részét, amelyet árszabály szerint nem 
lehet értékesíteni, nyilvános árverésen kell bérbeadni, illetve eladni.

Kivételnek csak akkor van helye, ha a közgyűlésen valamely más 
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értékesítési mód alkalmazását a névjegyzékben nyilvántartott összes 
tagoknak fejenként számitottt háromnegyed részénél többen hatá
rozzák el.

Ha az árverési becsérték 1660 pengőnél magasabb, a nyilvános 
árverést csak az erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával szabad mel
lőzni. Az erdőrendészeti hatóság a jóváhagyást feltételekhez kötheti.

195. §.
Az árverési és a szerződési feltételeknek és ezek kihirdetése mód

jának megállapításában a kihirdetés végrehajtásának ellenőrzésében 
és az árverésen az elsőfokú erdőrendészeti hatóság kiküldöttje is köz
reműködhetik, ha pedig a névjegyzékben nyilvántartott összes tagok
nak, fejenként számítva, legalább egynegyed része kívánja, az első
fokú erdőrendészeti hatóság evégből köteles kiküldöttet kirendelni.

Az árverési hirdetményben és a feltételekben az utóajánlatok 
elfogadását ki kell zárni és az ajánlatok elfogadása vagy vissza
utasítása tekintetében az erdőbirtokosság részéről szabad kezet kell 
fenntartani.

Az árverés napját és feltételeit legalább 15 nappal előre ki kell 
hirdetni.

Ha az erdő államrendészeti kezelésben van, az elnök köteles az 
árverési hirdetmény és a feltételek egy-egy példányát a kihirdetés
kor a m. kir. erdőhivatalnak is megküldeni.

196. §.

Ha a becsértéket az első árverésen senki sem ajánlja meg, má
sodik árverést kell tartani, s a becsértéknél kisebb ajánlatot csak 
akkor szabad elfogadni, ha a becsértéket a második árverésen sem 
lehetett elérni. Ha a becsérték az 1000 pengőt meghaladta, a becsér
téknél kisebb ajánlatot a közgyűlés a második árverés után is csak 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyásával fogadhat el.

197. §.

Ha a becsérték 1000 pengőnél magasabb, az árverési iratokat az 
árverés eredményének felülvizsgálása végett minden esetben be kell 
terjeszteni az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz.

Ha a becsérték 1000 pengőnél nem magasabb, az elsőfokú erdő
rendészeti hatóság az árverést megelőzően, vagy az árverés után 8 
napon belül elrendelheti, hogy az erdőbirtokosság elnöke az árverés 
befejezése után az árverési iratokat az árverés eredményének hiva
talból való felülvizsgálása végett hozzá panasz esetén kívül is be
terjessze.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az árverési iratok beérkezé
sétől számított 8 nap alatt határoz, nevezetesen az árverési eljárás 
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szabálytalansága esetében az árverés eredményét megsemmisíti, szük
ség esetében az árverési feltételeket megfelelően módosítja és új árve
rés tartását, vagy pedig az értékesítés elhalasztását rendeli el.

Ha az árverés szabályszerűen folytattatott ugyan le, de az elfo
gadott ajánlat előnyösségéhez az erdőbirtokosság anyagi érdekei 
szempontjából alapos kétség fér, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
az erdőbirtokosságot új határozat hozatalára utasíthatja, vagy pedig 
az előző bekezdés értelmében járhat el.

198. §.

A földművelésügyi miniszter üzemtervtől eltérő rendkívüli hasz
nálatok engedélyezése esetében a nyilvános árverés útján való érté
kesítést még a 194. §. 2. és 3. bekezdésében meghatározott esetekben 
is kikötheti és a becsértéknél kisebb ajánlat elfogadását a 196. §. 
eseteire is megtilthatja.

199. §.

Az erdőbirtokosság azoktól a tagoktól, akik a kötelékébe tartozó 
ingatlanokat és az erdőbirtokosság egyéb vagyonát használják, az 
erdőbirtokossági kiadások fedezésére szükség esetében használati 
díjakat szedhet.

Az alapszabályok megállapíthatják, hogy a tag az igénybe venni 
kívánt használatokat mindaddig nem gyakorolhatja, míg a reá kive
tett használati díjat meg nem fizette.

200. §.

A kiadásokat, ideértve az erdőbirtokosság által felvett kölcsön, 
valamint egyéb erdőbirtokossági tartozás után fizetendő járadékokat, 
tőketörlesztési összegeket, kamatokat és járulékaikat is, elsősorban a 
használati díjakból, valamint az erdőbirtokosság kötelekébe tartozó 
ingatlanoknak és az erdőbirtokossági vagyonnak egyéb rendes évi 
jövedelmeiből kell fedezni.

Ha a kiadások ezekből a jövedelmekből nem fedezhetők, a hiányzó 
összeg fedezése végett a tagokra használati, illetőségeik arányában 
tagsági járulékot kell kivetni.

A megállapított időre be nem fizetett járulékok után az esedé
kesség napjától- a fizetés napjáig 5% késedelmi kamat jár.

A tag a használati illetősége után kivetett és tagsága idején 
esedékessé vált járulékokért és ezek késedelmi kamataiért az erdő- 
birtokossággal szemben személyesen felelős, sőt azokért tagságának 
megszűnése után is felelős marad.

201. §.

Az erdőbirtokosság az évenként kivetett járulékokról és azok ese
dékességéről a tagokat alkalmas módon értesíteni köteles.
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Ha valamelyik tag a kivetést jogossága vagy összege tekinteté
ben vagy a kivetési jog elévülésének bekövetkezése miatt sérelmes
nek tartja, az ellen, a határozat közlését követő naptól számított 15 
nap alatt a választmánynál, vagy ha választmány nincs, az elnöknél, 
s ezeknek határozata ellen az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnál pa
nasszal, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság határozata ellen pedig a 
földművelésügyi miniszterhez fellebbezéssel élhet.

202. §.

Az erdőbirtokosság által kivetett járulékok, — ideértve a hasz
nálati díjakat és a járulékok után fizetendő késedelmi kamatokat ie, 
— a tagok használati illetőségeinek olyan dologi terhei, melyek az 
egyenes adók természetével bírnak és az illetőségre vezetendő végre
hajtási árverés esetében, ha a jogerős árverés napjától visszafelé 
számított 3 éven belül váltak esedékessé, korábbi és az e törvény 
rendelkezése folytán elsőbbséggel nem bíró minden más követelés
nek, még a telekkönyvben bekebelezetteknek is,, megelőzésével elégí- 
tendők ki az árverési vételárból.

Az erdőbirtokossági járulékoknak és késedelmi kamatainak hát
ralékát a közadók módjára kell behajtani.

Az erdőbirtokosság által kiállított hátraléki kimutatás, vagy e 
kimutatásnak a község elöljárósága által hitelesített másolata vagy 
kivonata a bírósági eljárásban végrehajtható közokirat.

203. §.

Az erdőbirtokosság a közös munkával teljesíthető gazdasági tenni
valóknak természetben lerovását is elrendelheti.

A. természetben lerovandó közös munkát a tagok használati ille
tőségeinek arányában teljesítik. A közös munkát azonban a közgyű
lés által megállapított pénzértékben meg lehet váltani. Attól, aki e 
közös munkát nem teljesíti, a pénzértéket kell a járulékok módjára 
behajtani és az egyebekben is a tagsági járulékokkal egy tekintet 
alá esik.

204. §.

Az alapszabályok elrendelhetik, hogy az évi rendes bevételekből 
a kiadások fedezése után fennmaradó felesleget, vagy annak egy bizo
nyos hányadát előre nem látott közös kiadások, vagy az erdőbirto
kosság más rendkívüli szükségleteinek fedezhetése végett tartalék
töke, vagy pedig olyan erdőgazdasági alap képzésére kell fordítani, 
amelynek évi kamataiból a közös erdő kezelésével és az ügyvitellel 
kapcsolatos évi kiadásokat és közterheket állandóan fedezni lehessen.

Ha az erdőbirtokosság törlesztéses kölcsönt vett fel, vagy rész
letekben törleszthető más tartozást vállalt, — ha ez a törvény mást 
nem rendel, — legalább az egy évi törlesztési összegnek megfelelő 
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tartaléktökét kell képezni és fenntartani mindaddig, amíg a tartozás 
teljesen törlesztve nincsen. Szükség esetében evégből tagsági járulé
kot kell kivetni.

Egyébként az erdőbirtokosság évi rendes bevételeinek feleslegét 
a közgyűlés szabályszerűen hozott és jogerős határozata alapján a 
tagok között használati illetőségeik arányában fel kell osztani.

Üzemtervtől eltérő rendkívüli használatok esetében a földműve
lésügyi miniszter elrendelheti, hogy az erdőbirtokosság a rendkívüli 
jövedelmet, vagy annak egy részét a 1. bekezdésben megjelölt célra 
fordítsa; vagy pedig annyi évre felosztva használja fel a 3. bekezdés
ben meghatározott célra, ahány évi rendes használatnak az üzemterv
től eltérő használat megfelel, vagy pedig, hogy a rendkívüli jövedelmet 
vagy annak megfelelő részét gazdasági beruházásokra, ingatlan szer
zésére, vagy tartozások törlesztésére fordítsa.

Ha az erdőbirtokosság az első bekezdésben említett célra erdő
gazdasági alapot létesít, az alap rendeletetésének, gyümölcsöző elhe
lyezésének és kamatjövedelmei felhasználásának szabályait az alap
szabályokban kell megállapítani. Az erdőgazdasági alap tőkéje és 
kamatai addig, míg az alapszabályokban megállapított célokra szük
ségesek, sem bírói, sem közigazgatási úton le nem foglalhatók.

Az előbbi bekezdés rendelkezései azokra az erdőgazdasági ala
pokra is állanak, amelyeket a közös erdő tulajdonosai e törvény élet
belépése előtt létesítettek.

III Fejezet.

Az eraöbirtokosságok szervezete.

205. §.

Az erdöbirtokosságot peres s nem peres ügyekben hatóságokkal 
és harmadik személyekkel szemben az e törvényben és az alapszabá
lyokban meghatározott korlátok között az elnök képviseli. Ö képviseli 
az említett korlátok között a tagokat is azokban a peres és nem peres 
ügyekben, amelyek az összes tagokat, mint ilyeneket közösen érdeklik.

206. §.

A közgyűlés határozatait az elnök, az alapszabályokban felsorolt 
végrehajtó közegek (.erdőgazda, pénztáros, jegyző stb.) és az esetleg 
szervezett választmány hajtják végre.

A hatósági határozatok végrehajtása érdekében azokat az intéz
kedéseket, amelyek az alapszabályok szerint nem a közgyűlés hatás
körébe tartoznak, a birtokosság elnöke teszi meg.

Az elnök hatáskörébe tartozik ezeken felül minden tennivaló, me
lyet törvény, rendelet, vagy az alapszabályok reá bíznak; sőt — ha 
választmány nincs, — minden más ügy is, melyet törvény, rendelet, 
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vagy az alapszabályok az erdőbirtokoság valamelyik más szervének 
hatáskörébe nem utalnak.

207. §.

Ha az erdőbirtokosság az alapszabályokban választmány szerve
zéséről is gondoskodik, — a választmány a birtokosság elnökéből, — 
az alapszabályokban felsorolt végrehajtó közegekből (pl. erdőgazda, 
pénztáros, jegyző stb.) és a közgyűlés által választott legalább két 
erdőbirtokossági tagból áll.

A választmány hatáskörébe tartozik az erdőbirtokoisságnak min
den ügye, melyet törvény, rendelet vagy az alapszabályok kifejezet
ten hozzá utalnak és minden más ügy is, melyet törvény, rendelet és 
az alapszabályok az erdőbirtokosság valamelyik más szervének hatás
körébe nem utalnak.

208.

Az elnök, a végrehajtó közegek és a választmányi tagok az erdő- 
birtokossággal szemben azokhoz a korlátozásokhoz is alkalmazkodni 
kötelesek, amelyekhez képviseleti vagy rendelkezési jogukat közgyű
lési határozatok kötik.

209. §.

Az elnököt, a választmány tagjait és az alapszabályokban felso
rolt végrehajtó közegeket a közgyűlés, amennyiben az alapszabályok 
mást nem rendelnek, a tagok sorából választja. A választás eredmé
nyét 8 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak be kell jelen
teni s egyszersmind a m. kir. edőhivatallal is közölni kell.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jogosítva van megsemmisí
teni azt a választást, amely nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy 
vétség miatt jogerősen elítélt vagy egyéb okból alkalmatlan egyénre 
esett.

Ha az erdőbirtokosság tagjai az elnököt, valamint az alapsza
bályok megállapítása szerint esetleg szükséges választmánynak a tag
jait és az alapszabályokban felsorolt végrehajtóközegeket megvá
lasztani elmulasztják, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság őket a vá
lasztás foganatosítása végett közgyűlésre hívja össze; ha pedig a 
választás ekkor sem sikerül, sőt sürgős esetekben a választás meg
kísérlése előtt is ideiglenes elnökül és más közegekül a törvényben és 
az alapszabályokban megállapított hatáskörrel arra alkalmas erdő
birtokossági tagokat, vagy szükség esetében az erdőbirtokosság 
körén kívül álló alkalmas egyéneket rendel ki.

Az előbbi bekezdés értelmében kirendeltek ideiglenes megbíza
tása akkor szűnik meg, amikor az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 
által az erdőbirtokosság gyűlési határozaton alapuló kérelmére elren
delt választógy ülésen az erdőbirtokosság tagjai az elnököt és más 
közegeket megválasztják és a választást az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság tudomásul veszi.
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210. §.

A tagokat a törvényben és az alapszabályokban meghatározott 
jogok illetik.

A tagok az erdőbirtokosság ügyeiben közgyűlésen határoznak. 
A közgyűléseken a m. kir. erdőigazgatóság kiküldöttje, az állami 
erdőfelügyelő, továbbá — ha az erdő ál’amrendészeti kezelésben 
van, — am. kir. erdőhivatal kiküldöttje is résztvehet, a szólás jogá
val élhet, de szavazati joga nincs.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden ügy, amelyet törvény, 
rendelet vagy az alapszabályok oda utalnak.

A közgyűlés hatáskörének egy részét az alapszabályok az el
nökre, a választmányra és a végrehajtó közegekre is átruházhatják 
a következő ügyeket kivéve:

1. a tagok névjegyzékének kiigazítása és a névjegyzék vezetésé
nek ellenőrzése;

2. az alapszabályok módosítása s új alapszabályok megállapí
tása ;

3. az elnöknek, a választmányi tagoknak és a végrehajtó köze
geknek megválasztása, felmentése és elmozdítása;

4. a 3. pont alá nem eső erdőbirtokossági alkalmazottak megvá
lasztása, felmentése és elmozdítása;

5. az erdőbirtokosság szerveinek és alkalmazottainak intézkedései 
ellen emelt panaszok elintézése;

6. ingatlan szerzés;
7. az erdőbirtokosságot a használati illetőségek átruházása ese

tében megillető elővásárlási jog gyakorlása (185—186. §.) ;
8. ingatlan elidegenítés (175. §.);
9. az erdőbirtokosság kötelékébe tartozó ingatlanok tekintetében 

a 177., a 178., a 180. és a 181. §. 1. bekezdése szerint megengedett 
ügyletek;

10. az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztása, elidege
nítése, megterhelése és rendeltetésétől eltérő célra fordítása;

11. az erdőbirtokosság kötelékbe tartozó ingatlanok egy részé
nek az erdőbirtokosság kötelékéből való kibocsátása, vagy az erdő- 
birtokosságnak, mint társulatnak teljes felosztása és az ezek követ
keztében szükséges intézkedések;

12. a 184. §. szerint megengedett kölcsön felvétel;
13. olyan szerződéses kötelezettségek vállalása, melyekkel az 

erdőbirtokosság 500 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztetnék;
14. per indítása és perbeli egyezség kötése (174. §.);
15. az erdőbirtokossági ingatlanokon szükséges beruházások, ha 

a költségek 500 pengőt meghaladnak;
16. a költségvetés megállapítása, a számadások megvizsgálása, a 

felmentvény megadása; hiányok esetén a szükséges intézkedések meg
tétele ;
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17. az erdőbirtokosság évi rendes bevételeiből eredő tiszta jöve
delem megállapítása és határozat a tiszta jövedelem felhasználása 
felől;

18. az üzemtervtől eltérő rendkívüli használatokból eredő rend
kívüli jövedelem megállapítása és intézkedés annak az engedélyező 
rendelet értelmében való felhasználásáról;

19. intézkedés a közös erdő termékeinek és haszonvételeinek ter
mészetben való gyakorlása vagy értékesítése tekintetében, továbbá 
a vételi és bérleti szerződések megkötése, ha a becsérték 500 pengőt, 
vagy a bérleti idő 3 évet meghalad;

20. az erdei termékek árszabályzatának megállapítása (193. §.) ;
21. erdei termékek vagy használatok értékesítésénél a nyilvános 

árverés mellőzésének kérdésében határozás (194. §.);
22. a használati díjak szedésének elrendelése és a díjak megálla

pítása; a tagsági járulékok kivetése és a természetben lerovandó 
közös munka elrendelése (199., 200. §.) ;

23. intézkedés az erdőgazdasági üzemterv megállapításával és 
módosításával kapcsolatos ügyekben, továbbá az üzemtervtől eltérő 
gazdasági intézkedések és használatok megengedésének kieszközlése.

r

211. §.

Közgyűlést minden évben legalább egyszer kell tartani.
Az alapszabályok több közgyűlés tartását is elrendelhetik.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv má

solatát, ha a közös erdő államerdészeti kezelésben van, — am. kir. 
erdőhivatalnak, különben pedig az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
nak be kell küldeni.

212. §.

A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetében pedig az hívja 
össze, aki az elnök helyettesítésére az alapszabályok szerint hivatva 
van

A közgyűlést az alapszabályokban meghatározott eseteken kívül 
mindenkor össze kell hívni, ha az erdőbirtokosság érdekében szüksé
ges, vagy ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, vagy a földmívelés
ügyi miniszter elrendeli.

A tagoknak fejenként számított egytized része az ok és a cél 
megjelölésével bármikor kívánhatja a közgyűlés összehívását.

Ha az összehívás az elsőfokú erdőrendészeti hatóság vagy a föld
mívelésügyi miniszter által meghatározott időben, — az előbbi be
kezdés esetében pedig legkésőbb 8 nap alatt meg nem történik, a 
közgyűlést kérelemre, vagy hivatalból az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság hívja össze.

213. §.

A közgyűlés idejét és helyét a tárgyalás alá kerülő ügyek meg
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jelölésével legalább 15 nappal előre a tárgysorozatot tartalmazó köz
gyűlési meghívó kifüggesztésével és ezenfelül a helyben szokásos más 
módon is közhírré kell tenni. Ez a határidő az elsőfokú erdőrendé
szeti hatóság engedélyével halaszthatatlanul sürgős esetekben meg
rövidíthető, de 3 napnál rövidebb nem lehet. Az alapszabályok meg
állapíthatják, hogy a közhírrététel más módon is történjék.

A közgyűlési meghívót a kihirdetéssel egyidőben az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnak s ha a közös erdő államrendészeti keze
lésben van — ezen kívül a m. kir. erdőhivatalnak is meg kell küldeni.

Érvényes határozatot a közgyűlés csak a tárgy sorozatban meg
jelölt ügyekben az elnöknek a közgyűlés összehívása után érkezett 
hatósági intézkedések végrehajtására vonatkozó előterjesztései felől, 
továbbá az újabb közgyűlés összehívása végett előterjesztett indítvá
nyok felől hozhat

214. §.

A közgyűlést az elnök vezeti.
Az elsőfokú erdőrendéözeti hatóság és a földmívelésügyi minisz

ter a közgyűlésre kiküldöttet küldhet ki; ilyenkor az elnöklés joga 
ezeket, még pedig elsősorban a földmívelésügyi miniszter kiküldött
jét illeti.

A közgyűlés határozatait a közgyűlésen elnöklő mondja ki. A ha
tározatok kihirdetéséről az erdőbirtokosság elnöke gondoskodik.

- 215. §.

A közgyűlésen a tagok szavazati jogaikat személyesen, vagy iga
zolt meghatalmazottjuk által gyakorolják.

A szavazatokat a használati illetőségek szerint kell számítani, 
kivéve a 158. §. utolsó bekezdésében említett esetet, továbbá azokat 
az eseteket, amikor olyan ügyekben kell határozni, amelyekre nézve 
ez a törvény vagy az alapszabályok a fejenkénti szavazást írják elő.

A közgyűlésen a határozatképes számban megjelenteknek általá
nos többsége határoz, — kivéve a következő bekezdésben felsorolt 
ügyeket és azokat az ügyeket, amelyekben a határozathoz a törvény, 
vagy az alapszabályok nagyobb többséget kívánnak meg.

Az olyan közgyűlési határozatokhoz, amelyek ingatlanszerzésre 
(210. §. 6. pont), az erdőbirtokosság ingó tőkevagyonának felosztá
sára, elidegenítésére, megterhelésére, vagy rendeltetésétől eltérő célra 
való fordítására (210. §. 10. pont) vonatkoznak, •— a névjegyzékben 
nyilvántartott összes tagok szavazatainak felénél több szavazat szük
séges.

A közgyűlési határozatok érvényességéhez:
1. az elsőfokú erdőrendészeti hatóság jóváhagyása szükséges a 

210. §. 14. és 16. pontjaiban említett ügyeknél, továbbá abban az 
esetben, ha a beruházási szükséglet, vagy az eladási és bérbeadási
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becsérték vagy a szerződési kötelezettség 1000 pengőnél nagyobb, — 
a 210. §. 13., 15., 17., 19. és 21. pontjaiban említett ügyeknél is;

2. a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása szükséges a 210. §.
2., 6., 8—12. pontjaiban említett ügyeknél.

A jóváhagyást igénylő határozatokat a jóváhagyás bekövetkezé
séig végrehajtani nem szabad.

Ha az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az évi költségvetést meg
állapító közgyűlési határozat jóváhagyása felől a határozat felterjesz
tésétől számított 60 nap alatt nem határoz, — a jóváhagyást meg
adottnak kell tekinteni.

Azok, akik a jóváhagyást igénylő határozatokat a szükséges 
jóváhagyás nélkül végrehajtják, — azért magánjogi felelősséggel tar
toznak még abban az esetben is, ha a határozat végrehajtása miatt 
az erdőrendészeti hatóság őket erdő-rendészeti áthágás címén fele
lősségre vonta.

216. §.

Ha az erdőbirtokosság tagjai a közgyűlési tárgyalásra kitűzött 
ügyekben akár a közgyűlés határozatképességének hiánya, akár más 
ok miatt határozatot nem hoznak, vagy ha a jogerős határozatok 
végrehajtása érdekében a közgyűlés hatáskörébe tartozó intézkedé
seket nem teszik meg, az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az erdő- 
birtokosságot erdőrendészeti áthágás miatt felelősségre vonhatja és 
szükség esetében a közgyűlés és a végrehajtó szervek hatáskörét 
arra alkalmas erdőbirtokossági tagokra, vagy az erdőbirtokosság 
körén kívül álló alkalmas egyénekre ruházhatja át, kivéve a 210. §.
2., 3., 6—12. és 21. pontjaiban megjelölt ügyeket, amelyekben ugyan
is mindenkor csak az erdőbirtokossági közgyűlés jogosult határozni.

Az így megbízott egyének részére az erdőbirtokossági ügyek el
látásáért az erdőrendészeti hatóság az erdőbirtokosság terhére díja
zást is megállapíthat.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság az átruházott hatáskört a köz
gyűlésre újból, illetve az erdőbirtokos-sági végrehajtó szervekre visz- 
szaállíthatja, ha azt legalább annyi tag kéri írásban, ahánynak ösz- 
szes szavazata az összes tagok szavazatainak a felét meghaladja.

217. §.

A közgyűlés határozatai ellen a határozat kihirdetését követő 
naptól számított 15 nap alatt az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz 
panasznak van helye.

Panasszal élhet minden érdekelt fél, az erdőbirtokosság elnöke, 
továbbá az, aki a közgyűlést mint elnök vezette, úgyszintén a tör
vényhatóság tiszti ügyésze, a m. kir. erdőigazgatóság kiküldöttje, 
valamint az állami erdőfelügyelő és ha az erdő államerdészeti keze
lésben van, — am. kir. erdőhivatal kiküldöttje is.
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A panaszt már a közgyűlésen be lehet jelenteni, az ekként beje
lentett panaszt a közgyűlés jegyzőkönyvében fel kell jegyezni; külön
ben a panaszt az erdőbirtokosság elnökénél’ kell írásban, vagy szóval 
bejelenteni. A szóbeli panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A panasz a határozat végrehajtását felfüggeszti, de az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság a panasszal megtámadott határozat végrehaj
tását, ha az felsőbb hatóság jóváhagyására nem szorul, előzetes in
tézkedésekkel megengedheti. A 215. §. utolsó bekezdését megfelelően 
alkalmazni kell azokra is, akik a panasszal megtámadott határozatot 
a panasz elintézése előtt végrehajtják anélkül, hogy a végrehajtást 
a hatóság előzetes intézkedéssel megengedte volna.

218. §.

Az elsőfokú erdőrendébzeti hatóságnak a 217. §-ban említett 
panasz felett hozott határozata ellen, ha a törvény ki nem zárja, — 
a közlést követő naptól számított 15 nap alatt a földmívelésügyi mi
niszterhez fellebbezéssel lehet élni.

Az előbbi szakasz 2—4. bekezdéseit az ilyen fellebbezésre is meg
felelően alkalmazni kell.

219. §.

Az erdőbirtokosságnak minden törvényellenes rendelkezése, hatá
rozata vagy intézkedése miatt, mely az erdőbirtokosság kötelékébe 
tartozó ingatlan tekintetében a tagok használati illetőségét vagy 
azon alapuló tagsági jogát sérti, ha a sérelem az e törvényben meg
engedett jogorvoslat útján elhárítható nem volt, az érdekelt igényét 
a rendes magánjogi elévülési idő alatt bírói úton érvényesítheti az 
erdőbirtokosság ellen.

Bírói úton érvényesítheti különösen, hogy a tagok névjegyzékébe 
a jogosultat fel nem vették, vagy abba nem jogosultat vettek fel, 
hogy valamelyik tagnak használati illetőségét vagy azon alapuló 
szavati jogát nem helyesen álapították meg, vagy hogy az erdőbir
tokosság kötelékébe jogosulatlanul vontak, vagy nem vontak be va
lamely ingatlant

IV. Fejezet.

Az erdőbirtokosságok 'működésének ellenőrzése

220. §

Az erdőbirtokosság az elsőfokú erdőrendészeti hatóság és a 
földművelésügyi miniszter felügyelete alatt működik.

Működését ezenfelül a m. kir. erdőigazgatóság, az állami erdő
felügyelő, a m. kir. erdőhivatal és a közigazgatási hatóságok is ellen
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őrizni és a tapasztalt hiányokról az elsőfokú erdőrendészeti hatóság
nak késedelem nélkül jelentést tenni kötelesek.

221. §.

A felügyelő hatóság az erdőbirtokosság ügyvitelét és vagyon
kezelését, a vagyon célszerű gazdasági hasznosítása és jövedelmezte- 
tése szempontjából is bármikor megvizsgáltathatja, az erdőbirtokos
ságot a vizsgálat eredményének közlésével a tapasztalt hiányok vagy 
szabálytalanságok megszüntetésére utasíthatja és a szükséges intéz
kedések tárgyalása és határozathozatal végett megfelelő határidő 
kitűzésével a közgyűlés összehívását is elrendelheti.

222. §.

Az erdőbirtokosság működésének megakadása, az erdőbirtokosság 
rossz gazdálkodása, s az erdőbirtokosság ügyeinek az erdőbirtokos
ság célját veszélyeztető módon való vitele vagy pénzügyi zavarok ese
tében a földművelésügyi miniszter az erdőbirtokossági ügyek vitelére 
miniszteri biztost küldhet ki.

A miniszteri biztos működésének tartamára az elsőfokú erdő
rendészet hatóságnak a 220. §-ban meghatározott felügyeleti joga, 
valamint a m. kir. erdőigazgatóságnak, az állami erdőfelügyelőnek, 
a m. kir. erdőhivatalnak és a közigazgatási hatóságoknak az idézett 
szakaszban meghatározott ellenőrző kötelessége függőben van.

A miniszteri biztos, — a 194. §. 2. bekezdésében, továbbá a 210. 
§. 2., 3., 6—12. és 21. pontjaiban megjelölt ügyek kivételével, ame
lyekben csak a közgyűlés jogosult határozni, — a közgyűlés, a vá
lasztmány és az elnök jogait gyakorolja és tennivalóit végzi.

A biztos mellé a földművelésügyi miniszter az érdekeltek köréből 
véleményező bizottságot állíthat.

A biztos működése legfeljebb 5 évig tarthat.
Ennek, vagy ha a megbízás rövidebb időre szól, a kitűzött idő

nek elteltével a miniszteri biztos az erdőbirtokosság közgyűlését az 
elnök és esetleg a választmány megválasztása végett összehívja és 
nekik az ügyek további vitelét átadja.

Ha azonban a földművelésügyi miniszter a körülmények folytán 
indokoltnak találja, vagy ha az érdekeltek maguk kérik, a miniszteri 
biztos működését esetről-esetre meghosszabbíthatja, de az erre vonat
kozó rendeletben az újabb határidőt minden esetben határozottan 
megjelöli.

223. §.

A felügyelő hatóság különösen ellenőrizni köteles az ingatlanok 
rendeltetésszerű használatát, az erdősítésekre, beruházásokra stb. szánt 
összegeknek rendeltetésszerű felhasználását, az évi tiszta jövedelem 
helyes felosztását és ingatlanszerzés vagy ingatlanelidegenítés esetei
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ben azt, hogy az erdőbirtokosság által szerzett ingatlan értéke, vagy 
az erdőbirtokosság által elidegenített ingatlanért kapott érték az 
adott ellenértékét valósággal fodezze.

224. §.

Ha az elnök, vagy az erdőbirtokosság valamelyik végrehajtó 
közege a törvényben, rendeletben, vagy az alapszabályokban reáru
házott tennivalókat nem teljesíti, vagy kötelességeit egyébképpen 
súlyosan megszegi, vagy eljárásával a tagok érdekeit veszélyezteti, 
az erdőrendészeti hatóság őket erdőrendészeti áthágás miatt felelős
ségre vonhatja (257. §. 7. pont), tisztüktől elmozdíthatja és a 209. 
§. 3. bekezdése értelmében járhat el.

225. §.

Ha az erdőbirtokosság képviseletére hivatott közegek az erdő
birtokosság valamely jogát érvényesíteni elmulasztják, az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság, mint felügyelő hatóság a törvényhatóság 
tiszti ügyészének, esetleg más ügyvédnek, még az erdőbirtokosság 
ellenzése ellenére is, megbízást adhat a jog érvényesítésére.

A megbízásnak ugyanaz a joghatálya, mintha az erdőbirtokos
ság adta volna.

226. §.

Ha a közös erdő, amelynek tulajdonosai a 154. §. értelmében kö
telesek erdőbirtokossággá alakulni, nincs a tulajdonostársak közös 
birtokában és használatában, vagy ha a tulajdonjog nem a tulajdonos- 
tarsaknak vagy közös elnevezéssel megjelölt összeségüknek, hanem a 
községnek, vagy másnak javára van telekkönyvezve, a felügyelő ható
ság a birtokkereset vagy a tulajdoni kereset megindítása, vagy a 
telekkönyv kiigazítása végett az előbbi szakasz megfelelő alkalma
zásával intézkedhetik. Ilyen esetben és általában minden olyan eset
ben, amikor a tulajdonostársak illetőségei a telekkönyvben még ki
tüntetve nincsenek, a közös erdő tulajdonát az erdőbirtokosság meg
alakulása előtt is az erdőbirtokosság közös elnevezése alatt az illető
ségek kitüntetése nélkül kell a telekkönyvbe bejegyezni.

227. §.

A hatósági kiküldetések költsége abban az esetben, ha a kikül
detés az erdőbirtokosság kérelmére történt, vagy ha a 222. §-ban 
jelzett esetről van szó, az erdőbirtokosságot terhelik. Más esetekben a 
kiküldetés költségeit a kiküldő hatóság viseli.

A hatósági kiküldetések iránt tett intézkedések panasszal meg 
nem támadhatók. A kiküldött eljárása ellen azonban panasznak van 
helye a kiküldő hatósághoz.
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HATODIK CÍM.

Természetvédelem.
228. §.

E törvény védelembe veszi:
a) a kipusztulás veszélye miatt oltalomra szoruló, szabadon te

nyésző állatokat és növényeket, valamint tenyészeti helyüket;
b) a hasznosságuknál fogva védelemre érdemes állatokat, a va

dászati törvényes rendelkezések hatálya alá eső vadászatos állatok 
kivételével;

c) a különlegességük miatt fenntartásra érdemes kőzet- és te
repalakulatokat, barlangokat és természetes tavakat;

d) a szép természeti tájrészleteket, valamint a műemlékek ter
mészeti díszeit; s végül

e) azokat a íerwwszeíi emlékként fenntartásra érdemes termé
szeti tárgyakat, amelyekhez történelmi emlékek, mondák vagy re
gék fűződnek, vagy amelyek különlegességük vagy ritkaságuk miatt 
becsesek.

A védett természeti alkotás által elfoglalt területet, valamint a 
védett növény és állat tenyészeti helyét a természet védett helyének, 
e törvény meghatározásában pedig természetvédelmi területnek kell 
tekinteni.

Az első bekezdésben kimondott védelem nem terjed ki azokra a 
természeti tárgyakra, amelyek belsőségekben, valamint magántulaj
donban lévő díszkertekben és kertekben foglalnak helyet.

229. §.
Az olyan vidéket, ahol a tájszépészet jelentőségénél fogva a ter

mészeti táj szépségének fenntartását kiterjedt területen kell köz
érdekből biztosítani, — am. kir. minisztérium a földmívelésügyi 
miniszter javaslatára tájvédelmi körzetté nyilváníthatja, s a kör
zetbe eső földterületek használatát e célnak megfelelően rendeletileg 
szabályozhatja.

A szabályozás az elkerülhetetlen szükségesség keretét meg nem 
haladhatja és belsőségek, díszkertek és kertek használatára ki nem 
terjeszthető.

A rendeletet a Budapesti Közlönyben, valamint az érdekelt tör
vényhatóság hivatalos lapjában közhírré kell tenni.

A rendelet végrehajtásáról a földmívelésügyi miniszter gon
doskodik.

230. §.

Szabad területeken hirdetési célt szolgáló létesítményt (oszlo
pot, táblát stb) csak oly módon szabad felállítani, hogy az a termé
szeti táj képét ne rontsa.
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Kifogásolható helyen és módon alkalmazott ilyen létesítmény 
eltávolítandó.

231. §.

Erdőben, mezőgazdasági területen és közhasználatú területen 
szemetelni tilos.

232. §.

Erdő- és mezőgazdasági területeken a források, patakok és ta
vak vizét hulladék beszórásával, vagy bármily más módon beszeny- 
nyezni, valamint forrásba étel- vagy italneműt behelyezni tilos.

233. §.

Erdő- és mezőgazdasági területeken nem szabad forrást olyan 
módon rendezni vagy átalakítani, hogy azáltal a szabadon tenyésző 
állatok ivóvízhez jutása megnehezíttessék.

Olyan forrásnál, ahol az állatok ivóvízhez férése kellően nincs 
biztosítva, — szükség esetén a forrás megfelelő átalakítását el lehet 
rendelni.

234. §.

Barlangot csak a földmívelésügyi miniszter engedélyével és az 
általa jóváhagyott terv alapján szabad feltárni, rendezni, vagy ter
mészetes alkatában megváltoztatni.

235. §.

Aki barlangot fedez fel, köteles azt 30 nap alatt a földmívelés
ügyi miniszternek bejelenteni.

236. §.

Tilos a törvény alapján védett növényt, állatot elpusztítani, for
galomba hozni, tenyészetében zavarni, a védett állatot elfogni vagy 
fogságban tartani, a védett madár fészkét érinteni, megbolygatni, 
elpusztítani, tojásait elszedni vagy forgalomba hozni. Tilos a védett 
állat vadászata is, minden időben.

A védelem nem terjed ki épületeken található madárfészkekre.
A földmívelésügyi miniszter a védett állatnak, növénynek, vagy 

a védett madár tojásának kizárólag tudományos célra való meg
szerzésére esetenként engedélyt adhat.

237. §.

A 228. §. alapján védelem alá eső állatot, növényt, természeti 
tárgyat és helyet az Országos Természetvédelmi Tanács meghallga
tásával a földmívelésügyi és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
egyetértőén állapítják meg.
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A természeti tárgyak és helyek védetté nyilvánítására nézve 
előzetesen a földtulajdonost is meg kell hallgatni.

A megállapító rendeletet közhírré keli tenni s a természet
védelmi terület kijelölése által érdekelt földtulajdonosnak is meg 
kell küldeni. A rendeletben meg kell állapítani mindazokat a kötele
zettségeket is, amelyek a védelem alá vétel által, illetőleg a természet
védelmi terület kijelölése által az egyes földtulajdonosokra háram- 
lanak.

238. §.

A természeti emlékekről, a természetvédelmi területekről, vala
mint a 229. §-ban tárgyalt tájvédelmi körzetekről a földmívelésügyi 
miniszter törzskönyvet vezettett.

Az erdőnek minősülő területekből kijelölt természetvédelmi te
rületeket az erdők törzskönyvében is fel kell tüntetni.

239. §.

Ha megszűnik az ok, amely a területnek védetté nyilvánítását 
szükségessé tette, a területet a védetté nyilvánítás alól azonnal fel 
kell oldani s az esetleg elrendelt használati korlátozást azonnal meg 
kell szüntetni.

240. §.

A természetvédelmi területté vagy tájvédelmi körzetté nyil
vánítással járó tulajdonjogi korlátozásokat, úgyszintén e korlá
tozásoknak a védetté nyilvánítás feloldása folytán bekövetkező 
megszűnését a telekkönyvbe be kell jegyezni.

A telekkönyvi bejegyzésnél követendő eljárást az igazságügyi 
miniszter rendeletileg szabályozza.

241. §.

A természetvédelmi területet mindenkor úgy kell megállapí
tani, hogy a megóvandó természeti alkotás megtekintése és fenn
tartása, valamint a megóvandó növény- és állatfaj zavartalan 
tenyészete biztosíttassék.

Barlangnál természetvédelmi területül a barlangfeletti terüle
tet, valamint a ki- és bejáráshoz szükséges felszíni területet kell 
kijelölni.

Belsőséget, magántulajdonban lévő díszkertet és kertet termé
szetvédelmi területnek nyilvánítani nem szabad.

242. §.

A törvényes védelembe vett természeti alkotás épségét sér
teni vagy veszélyeztetni nem szabad; a védett állat- és állatfaj 
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zavartalan tenyészetét pedig az erre a célra kijelölt természet
védelmi területen biztosítani kell.

Ehhez képest természetvédelmi területen csak olyan munkála
tok végezhetők, amelyek a védett alkotás épségét és fennmaradását, 
nemkülönben a védett állat- és növényfaj zavartalan tenyészetét 
nem veszélyeztetik; a védelem biztosítására a földművelésügyi mi
niszter szükség esetén a természetvédelmi terület gazdasági műve
lésének módját is megszabhatja, a terület használatát korlátoz
hatja, vagy eltilthatja.

Természetvédelmi területen építményeket csak a földművelés
ügyi miniszter engedélyével szabad létesíteni.

A védelem érdekében szükséges mindezek a használati korlá
tozások védetté nyilvánított barlangnál, a barlang feletti földszinti 
területre is kiterjednek.

243. §.

Ha a védelem alá vett barlang többféle földbirtokhoz tarto
zik, a tulajdonosok a barlang közös használatára kötelesek. A kö
zös használat rendezésére a tulajdonosok szabályzatot kötelesek 
készíteni és azt jóváhagyás végett a földművelésügyi miniszternek 
bemutatni.

244. §.

A természetvédelmi területet állandóan fenntartandó határ
jelekkel és a terület rendeltetését megjelölő táblával kell ellátni.

A földművelésügyi miniszter a védelem és a megóvás fokozot
tabb biztosítása érdekében a természetvédelmi terület bekerítését, 
sőt a természeti tárgy épségben tartására esetleg szükséges mű
szaki létesítmények felállítását is elrendelheti.

A határjeleket, a jelzőtáblát, a kerítést és az előbbi bekezdés
ben említett műszaki létesítményeket, — ha a földtulajdonos arra 
nem vállalkozik, — államköltségen kell felállítani — és fenn
tartani.

245. §.

Ha a természetvédelmi területté nyilvánítás által elérni szán
dékolt közérdekű cél a földtulajdonos kezén megfelelően bizto
sítva nincs, ennek hathatósabb biztosítása végett a természet
védelmi terület kisajátítható.

A kisajátítási jog az államot illeti meg, de az államnak ezt a 
jogát a földművelésügyi miniszter bárkire átruházhatja, akinek 
kezén az elérni szándékolt célt biztosítottnak látja.

A kisajátítást a természetvédelmi területté nyilvánító határo
zat keltétől számított 60 napon belül maga a tulajdonos is kérheti; 
ilyen esetben a területet az állam, község vagy más megbízható 
személy részére feltétlenül ki kell sajátítani.

Az állam részére kisajátított vagy a kisajátítás során megvett 
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területet a földművelésügyi miniszter a kisajátítási ár, vagy a 
vételár ellenében bármikor átadhatja községnek, vagy olyan sze
mélynek, aki az első bekezdésben említett feltételnek megfelel.

A kisajátítási eljárásnál az 1881 :XLI. t.-c. s az ezt módosító 
törvényes rendelkezések határozínányai irányadók azzal az elté
réssel azonban, hogy a kisajátítási jogot a földművelésügyi minisz
ter adja meg s hogy a kisajátítás alá eső területért jaró kártalaní
tási Összeg megállapításánál a területen lévő természeti alkotás 
különleges tudományos, vagy történelmi becsét tekintetbe venni nem 
lehet; úgyszintén nem lehet a tulajdonos hátrányára számításba 
venni azt az értékvesztességet sem, amely azáltal áll elő, hogy a terü
let gazdasági használata a terület természetvédelmi területté nyil
vánítása folytán korlátozva van.

246. §.
Nem szabad természetvédelmi területet vagy a 229. § alapján 

kijelölt tájvédelmi körzetbe eső erdő- és mezőgazdasági területet 
tagosítás útján kicserélés alá vonni, vagy olyan szolgalmi jogok
kal megterhelni, olyan célra kisajátítani, vagy hatóságilag igénybe 
venni, amely a területnek e törvényen alapuló természetvédelmi 
rendeltetésével ellentétben van.

Ilyen területekre szolgalmi jogot a telekkönyvi hatóság csak 
akkor jegyezhet fel, ha igazolva van, hogy a földművelésügyi mi
niszter a bejegyzéshez hozzájárult.

247. §.

A hatósági engedélyhez kötött vagy államköltségen, illetve 
állami hozzájárulással végzendő munkálatok és földhasználatok 
engedélyezésénél a törvény e címében foglalt rendelkezések alap
ján védelem alá eső területekre nézve az engedélyező hatóság gon
doskodni köteles arról, hogy a munkálat vagy használat a föld
művelésügyi miniszter által megállapított természetvédelmi rendel
kezések betartásával hajtassák végre.

248. §.

A törvény életbeléptetésekor a földművelésügyi miniszter a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértésben a földmű
velésügyi és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumoknak, a 
a tudományos intézményeknek a természetvédelem terén érdekelt 
tudományos és társadalmi egyesületeknek és a Műemlékek Országos 
Bizottságának kiküldöttjeiből és nehány természetbarátból Országos 
Természetvédelmi Tanácsot szervez s élére a kormány kötelékén kívül 
álló és a természettudományok művelésében, vagy a természetvéde
lem körül érdemeket szerzett egyént nevez ki.
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A tanács ügyvezetését a földművelésügyi miniszter által ki
nevezett biztos látja el.

A tanács feladata, hogy a földművelésügyi és a vallás- és köz
oktatásügyi minisztereket természetvédelmi intézkedéseiknél tá
mogassa és hogy a védelemre érdemes természeti tárgyak felkuta
tásánál és feltárásánál, valamint a természetvédelem társadalmi 
felkarolásának elősegítésénél kezdeményezően közreműködjék.

Az Országos Természetvédelmi Tanács a természetvédelem 
hatályosabb biztosítására kebelében szakosztályokat alakíthat és a 
földművelésügyi miniszter hozzájárulásával vidéki Természetvé
delmi Bizottságokat is szervezhet.

A Tanács és a vidéki bizottságok működési szabályzatát a 
földművelésügyi miniszter állapítja meg.

Sem a Tanács, sem a bizottságok tagjai díjazásban nem része
sülnek, kiküldetés esetében azonban díjazhatok; a díjazás mérté
két a földművelésügyi tárca terhére a földművelésügyi miniszter 
a pénzügyminiszterre] egyetértőén állapítja meg.

A Tanács irodai ügyviteléhez szükséges személyzet létszámát 
és javadalmazását a földművelésügyi miniszter az állami költség
vetésben irányozza elő

HETEDIK CÍM.

Erdőrendészeti hatóságok, a jogorvoslatok, az erdészeti igaz
gatás szervezete.

249. §.

Erdőrendészeti ügyekben, ha ez a törvény másként rendelkezik, 
elsöfokon a törvényhatóság közigazgatási bizottságának gazda

sági albizottsága,
másod- és végsőfokon pedig a földmívelésügyi miniszter intéz

kedik.
Az erdei kihágásokra a VIII. cím rendelkezései irányadók.

250. §.

Ha valamely tulajdonosnak területileg összefüggő egészet alkotó 
erdeje, vagy különálló darabból álló, de egy erdőgazdasági üzemegy
ségnek tekinthető erdeje két, vagy több törvényhatóság területén 
fekszik, — a belügyminiszterrel egyetértve a földmívelésügyi minisz
ter állapítja ímeg, hogy az egész erdő felett melyik törvényhatóság 
közigazgatási bizottságának gazdasági albizottsága gyakorolja az 
elsőfokú erdőrendészeti hatóságot.
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251. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, valamint a m. kir. erdő
igazgatóság határozatai ellen a földmívelésügyi miniszterhez fellebbe
zésnek van helye.

A földmívelésügyi miniszter határozata a 252. és a 253. §-okban 
felsorolt esetek kivételével végérvényes.

Fellebbezéssel élhet a határozat közlésétől számított 15 nap alatt 
minden érdekelt fél, a m. kir. erdőigazgatóság, az állami erdőfel
ügyelő, az eljárásban érdekelt szakigazgatási hivatalok, továbbá erdő
birtokossági ügyekben ezeken kívül még: a birtokossági elnök, a köz
gyűlést vezető hatósági kiküldött és a tiszti ügyész.

A fellebbezésekre és egyéb jogorvoslatra nézve egyebekben a köz
igazgatási törvények általános határozatai irányadók.

Az elsőfokú erdő rendészeti hatóság köteles minden erdészeti 
vonatkozású és erdőbirtokossági ügyben hozott határozatát a m. kir. 
erdőigazgatóságnak és az állami erdőfelügyelőnek, ha pedig közös-, 
vagy közlegelőt érint, — a vármegyei m. kir. gazdasági felügyelőség
nek is kiadni.

252. §.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság mindama határozatai ellen, 
amelyek a 96., 130. és a 138. §-ok'alapján a kártalanítások, a hasz
nálati díjak és az évi költségj ár ulékok jogosságának, összegének és 
fizetési módozatainak a megállapítására vonatkoznak, szintén lehet 
fellebbezéssel élni. A földmívelésügyi miniszter ilyen ügyekben hozott 
másodfokú határozatával meg nem elégedő félnek jogában áll a vitás 
kérdések elintézését a bíróságtól kérni, de ha ezzel a jogával a hatá
rozat közlésétől számított 30 nap alatt nem él, — a másodfokú hatá
rozat jogerőre emelkedik.

253. §.

A közigazgatási bírósághoz panasznak van helye a földmívelés
ügyi miniszter ama határozata ellen, mellyel:

1. afölött határoz, hogy valamely földterület e törvény rendel
kezése alá tartozik-e (3. §.);

2. idegen érdekből véderdőül kijelölt erdő tulajdonosának kár
talanítása iránt intézkedik (5. §.);

3. a vadállomány apasztását rendeli el (120. §.);
4. a káros rovarok és növények fellépésének megakadályozását 

célzó nagyobb szabású védekezési és irtási munkálatok költségeinek 
aránylagos viselése, illetve kivetése felől intézkedik (24. §.);

5. erdei termék átszállítási, valamint tutajozási és faúsztatási 
engedélyekből folyóan a pénzbiztosíték összegét, letételének, kezelésé
nek és visszaszolgáltatásának feltételeit megállapítja (97., 109. §.);

6. az eljárási költségek kivetéséről intézkedik (103. és- 131. §.);
7. a tutajozással, vagy a faúsztatással okozható károk megakadó- 
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lyozására szükséges vízimüvek és egyéb építmények létesítésénél, vagy 
átalakításánál az engedélyes és a parttulajdonosok vagy a víz másféle 
használatára jogosítottak között felmerülő vitás kérdésekben eljár 
(in. §•);

8. a tutajozás és faúsztatás jogának megszűnése körül keletkező 
vitás ügyeket ellátja (121. §.);

9. a közérdekű erdőtelepítés költségeinek aránylagos viselése, 
illetve kivetése felől intézkedik (135. §.);

10. természetvédelmi terület gazdasági művelését és használatát 
szabályozza (242. §).

A panasz jog a 4. pont alatt említett esetnél a munkálat szüksé
gességére, — a 7. és 8. pont alatt említett ügyeknél pedig a kártala
nítási összeg megállapítására ki nem terjed.

A panaszt a határozat közlésétől számított 15 nap alatt az első
fokú erdőrendészeti hatóságnál kell benyújtani.

Panasszal élhet minden érdekelt fél.
A panaszokra egyebekben a közigazgatási bíróság előtti eljárást 

szabályozó törvények rendelkezései irányadók.
Ezeket a panaszokat a közigazgatási bíróság olyan tanácsban 

tárgyalja, amelynek tagjai a tanácselnök, két közigzgatási bíró és 
két szakértő erdőmérnök.

A két szakértői erdőmérnök egyikét a földmívelésügyi miniszter, 
másikát pedig az Országos Erdészeti Egyesület által 3 év tartamára 
kijelölt 4—4 egyén közül esetről-esetre a tanácselnök hívja be.

Szakértő tanácstagul csak olyan okleveles erdőmérnököt lehet 
kijelölni, aki az oklevél megszerzése óta legalább 20 évet töltött —• 
részben külső — gyakorlati szolgálatban. Az Országos Erdészeti 
Egyesület tényleges szolgálatban álló állami tisztviselőt nem jelölhet.

Szakkérdések előadásával szakértő tanácstagot kell megbízni.

254. §.

Sem a fellebbezés, sem a panasz nem akadályozza a megtámadott 
erdőrendészeti hatósági vagy erdőigazgatósági határozatok tilalmát 
kimondó, vagy tilalmat fenntartó rendelkezéseinek és azoknak az 
intézkedéseinek a végrehajtását, amelyekre nézve a hatóság vagy a 
m. kir. erdőigazgatóság ennek a törvénynek, vagy pedig az általános 
közigazgatási eljárást, illetve a közigazgatási bíróság előtti eljárást 
általánosságban szabályozó törvényeknek rendelkezései alapján a 
végrehajtás sürgősségét határidő kitűzésével, akár magában a meg
támadott határozatban, akár külön intézkedéssel kimondta.

Más esetekben a fellebbezésnek és a panasznak halasztó hatálya 
van

255. §.
Az erdők felett és a természetvédelmi rendelkezések alapján 

védett területek felett a közvetlen hatósági felügyeletet, valamint az 
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erdészeti közigazgatás szolgálatát a m. kir. erdöigazgatóságok látják el..
Ehhezképest a m. kir. erdőigazgatóságok:
1. figyelemmel kisérik az erdőgazdaságokat, a természetvédelmi 

rendelkezésekkel védett területeket, az 1923 :XIX. t.-c. alapján kijelölt 
és fenntartott gazdasági fásításokat, a közérdekű erdőtelepítésre ki
jelölt területeket a törvényeknek, rendeleteknek az erdőgazdasági 
üzemtervnek (erdőtelepítési-, fásítási-, használati terv) és az 
erdőrendészeti hatóság külön rendelkezéseinek a betartása tekinteté
ben, s tapasztalataik alapján a szükséges intézkedésekre az erdő
rendészeti hatóságnak javaslatot tesznek; sürgős esetekben saját 
hatáskörükben is intézkedhetnek, de intézkedésüket az erdőrendészeti 
hatóságnak bejelenteni kötelesek;

2. ellátják az államrendészeti kezelésbe átvett erdők erdőgazda
sági kezelését;

3. teljesítik mindazt, amit a törvény vagy a földművelésügyi 
miniszter hatáskörükbe utal, vagy kötelességükké tesz;

4. közhatóságoknak szakvéleményt adnak az általános közigazga
tás körében felmerülő erdészeti, természetvédelmi és vadászati vonat
kozású kérdésekben;

5. képviselik működésük területén a földművelésügyi kormány
zatot. mindazokban a hivatali eljárásokban, amelyekben az erdőgaz
dasági és természetvédelmi közérdek érintve van.

A m. kir. erdőigazgatóságnak a törvény alapján tett intézkedé
seit hatósági rendelkezésnek kell tekinteni.

256. §.

A m. kir. erdőigazgatóság az előző szakaszban körülírt feladatait 
központi személyzetével és a neki alárendelt állami erdőfelügyelők és 
m. kir. erdőhivatalok közreműködésével látja el.

257. §.

Az erdőigazgatóság a kerületében lévő erdők és a természet
védelmi rendelkezések alapján védett területek felett a közvetlen ható
sági felügyeletet az állami erdőfelügyelők útján gyakorolja.

Az állami erdőfelügyelőket a földművelésügyi miniszter jelöli ki.
Az állami erdőfelügyelők:
1. a helyszínen ellenőrzik az erdőkre nézve, valamint a közérdekű 

erdőtelepítésre kijelölt területekre, az 1923 :XIX. t.-c. alapján kijelölt 
és fenntartott gazdasági fásításokra, úgyszintén a természetvédelmi 
rendelkezések alapján védett területekre, állatokra és növényekre 
nézve a törvények, rendeletek, hatósági intézkedések végrehajtását, 
valamint az erdőgazdasági üzemterv rendelkezéseinek végrehajtását;

2. ha eljárásuk rendjén törvénybe, az üzemterv előírásaiba, vagy 
hatósági intézkedésekbe ütköző cselekményt tapasztalnak, azokat addig 
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is, míg az erdőrendészeti hatóság intézkedik, betilthatják, a veszéllyel 
járó mulasztások pótlására a tulajdonost felszólíthatják és tapasz
talatukról, valamint intézkedésükről az erdőigazgatóságnak azonnal 
jelentést tesznek;

3. a kerületükben működő elsőfokú erdőrendészeti hatóságoknál 
az erdészeti és természetvédelmi vonatkozású ügyek intézésénél ellát
ják az előadói tennivalókat, elkészítik az intézkedési tervezetet és 
szükség esetében a helyszínén letárgyalják azokat az ügyeket, ame
lyek erdészeti szakismeretet igényelnek;

4. a vadászati közigazgatás körében felmerülő ügyekben az eljáró 
és intézkedő hatóságoknak szakvéleményt adnak, s a közigazgatási 
bizottság elé tartozó vadászati ügyek elintézésénél ellátják az előadói 
tennivalókat;

5. véleményt adnak az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnak min
den erdészeti vonatkozású kérdésben, végül;

6. ellátják mindazokat a feladatokat, amiket az erdőigazgatóság 
rájuk bíz.

Az állami erdőfelügyelők feladataik ellátásánál mindenkor az 
erdőigazgatóság nevében és utasításai szerint járnak el:

a 2. pont alapján tett intézkedéseiket hatósági rendelkezéseknek 
kell tekinteni, melyeknek végrehajtásánál szükség esetében a köz
igazgatósági hatóságok, a rendőri közegek és a csendőrség is közre
működni kötelesek;

a 3. pontban említett tennivalók elvégzéséhez a törvényhatóság, 
az állami erdőfelügyelő részére megfelelő hivatali helyiséget köteles 
rendelkezésre bocsátani és gondoskodni köteles azokról az irodai és 
dologi szükségletekről is, amelyek ezeknek a tennivalóknak az ellátá
sánál felmerülnek.

Az állami erdőfelügyelő hivatalos utazásainak költségeit az állam 
viseli, kivéve azokat az eseteket, amikor az eljárási költségek e tör
vény, vagy más jogszabály értelmében az érdekelteket terhelik.

Az állami erdőfelügyelő a közigazgatási bizottságnak és a köz
igazgatási bizottság gazdasági albizottságának ülésein részt vehet, 
de szavazati joga nincs.

258. §.

Az erdőigazgatóság kerülete erdőhivatali kerületekre oszlik.
A m. kir. erdőhivatal végzi az államrendészeti kezelésbe átvett 

erdők szakszerű kezelését, a 66. és 67. §. szerint s teljesíti mindazokat 
a feladatokat is, amiket az erdőigazgatóság kötelességévé tesz.

259. §.

Az erdőigazgatóságnál a számviteli feladatokat az erdőigazgatóság 
mellé rendelt erdészeti számvevőség látja el.

Az erdészeti számvevőségi szolgálatnál elsősorban okleveles erdő
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mérnököket kell alkalmazni. Szükség esetében azonban lehet olyan 
egyéneket is alkalmazni, akiknek az állami szemvevőségi szolgálatra 
előírt képességük megvan.

260. §.

Az erdőigazgatóságok, állami erdőfelügyelők, erdőhivatalok, szám
vevőségek székhelyét és kerületi beosztását, valamint szolgálati ügy
körüket a földművelésügyi miniszter állapítja meg, s az erre vonat
kozó rendeletet szükségszerint bármikor módosíthatja, vagy ki
egészítheti.

261. §.

Az erdészeti közigazgatásnak a törvény által megszabott és erdő
mérnöki szakismereteket kívánó feladatai ellátásánál, valamint az 
állami, törvényhatósági és községi erdőgazdaságokban erdőmérnöki 
szakismereteket kívánó feladatok ellátásánál csak olyan okleveles erdő
mérnököket szabad alkalmazni, akik a 48. §-ban előírt feltételeken 
kívül a köztisztviselőkre nézve megszabott általános kellékeknek is 
megfelelnek.

Az állami erdőfelügyelői tennivalók ellátásával csak olyan okleveles 
erdőmérnököt lehet megbízni, akinek legalább 8 évi erdőmérnöki gya
korlati szolgálata van, s az előbbi bekezdésben említett feltételeknek 
is megfelel.

262. §.

Az erdészeti közigazgatás ellátásához szükséges személyzet lét
számát, fizetési osztályba sorozását és javadalmazását az állami költ
ségvetés «állapítja meg.

A személyzet szolgálati és fegyelmi tekintetben a földmívelésügyi 
miniszter fennhatósága alá tartozik.

263. §.

Abból a célból, hogy az 'erdészeti közigazgatásban az 'erdőgazda
sági közérdek és az erdőtulajdonosok érdekei között szükséges egyez
tetés hathatósan biztosíttassák, !— a fö'dmívelésügyi miniszter Orszá
gos Erdőgazdasági Tanács néven véleményező testületet szervez.

Az Országos Erdőgazdasági Tanácsot a földmívelésügyi miniszter 
nevezi ki és pedig:

d) 8 rendes és két póttagot az Erdészeti Egyesület kijelölése 
alapján /az ország erdőbirtokosai közül;

b) 8 rendes és 2 póttagot saját választása szerint olyan okleveles 
erdőmérnökök közül, akik az oklevél megszerzése után több mint (20 
évet töltöttek legalább részben külső erdőgazdasági gyakorlati szolgá
latban ;

c) 8 rendes és két póttagot az Országos Erdészeti Egyesület elő
terjesztése alapján, az ugyanolyan képesítésű, de tényleges állami szol
gálatban nem álló erdőmérnökök közül;
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d) 1 rendes és 1 póttagot az Országos Mezőgazdasági Kamara 
előterjesztése alapján; végül

e) 1 rendes és 1 póttagot az OMGE előterjesztése alapján.
A kinevezetteken kívül 4 rendes és 1 póttagot a közigazgatási 

bíróság küld ki bírói képesítésű tagjai közül.
A kinevezés 3 év tartamára szól.
A tanács elnökét, a tanács által ajánlott 3 olyan egyén közül, akik 

nem állanak tényleges állami szolgálatban, a földmívelésügyi miniszter 
nevezi ki. A tanács 2 alelnökét ia tanács teljes ülése választja és pedig 
az egyiket a b), a másikat a c) (pont alapján kinevezett tagok közül.

Az ügyeket a tanács az elnökön, vagy elnöklő alelnökön, esetleg 
tanácselnökön kívül 8 tagból álló tanácsban intézi.

A nyolctagú tanácsba a tárgyalásvezető (betudásával az ia>, b), c) 
pontok alapján kinevezett tagok közül (2—2^-t, a d) és e) pontok alap
ján kinevezettek egyikét, a 'kijelölt közigazgatási bírák (közül pedig 
egyet kell behívni.

A tanács megalakulásának és behívásának módozatait, nemkülön
ben a tanácsi eljárás szabályait az ügyrend állapítja meg. Az ügyren
det áz Országos Erdészeti (Egyesület állítja össze, joghatályossá azon
ban csak a földmívelésügyi miniszter jóváhagyása után válik. Az ügy
rendet az Országos (Erdőgazdasági Tanács javaslata alapján a föld
mívelésügyi miniszter módosíthatja.

Az elnök, az alelnökök, valamint a tanács tagjai teljes ülésben a 
következő szövegű esküt kötelesek letenni:

„Én, N. N. esküszöm, hogy mint az Országos Erdőgazdasági Ta
nács tagja, ebben a tisztemben mindenkor legjobb tudásom, becsüle
tem és lelkiismeretem szerint, részrehajlás nélkül és minden befolyás
tól mentesen fogok véleményt adni s a hivatalos titkot megőrzőm. 
Isten engem úgy segéljen!”

A földmívelésügyi miniszter az Országos Erdőgazdasági Tanácsot 
előzetesen meghallgatni köteles:

1. A 3., 18., 40., 81. és 245. §-okban tárgyalt ügyek elintézésénél;
2. a 41 §. 3. pontja alá tartozó magánerdők üzemterveinek, vagy 

üzemtervet pófó jegyzőkönyveinek jóváhagyásánál és végül
3. az 5., 6., 16., 20., 22., 24., 46., 132. és 332. §-okban tárgyalt 

ügyek másodfokú elintézésénél
A tanács a hozzáutalt ügyekben 30 napon belül nyilatkozni köteles.
A tanács ülésein az állam képviseletében a földmívelésügyi minisz

ter megbízottja, valamint az érdekelt felek, vagy azok képviseletében 
valamely okleveles erdőmérnök is résztvehetnek és (felszólalhatnak.

264. §.

Minden erdőtulajdonos és földtulajdonos megengedni köteles, 
hogy az erdőrendészeti hatóságok kiküldöttjei, továbbá a m. kir. erdő
igazgatóságnak és alárendelt hivatali szerveinek személyzete, valamint 
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az állami erdőfelügyelő a tulajdonukban 'evő erdőket, természetvédelmi 
területeket, közérdekű erdőtelepítésre javasolt vagy kijelölt területeket 
az 1923 :XIX. t.-c. alapján erdőtelepítésre és gazdasági fásításra ki
jelölt területeket, továbbá egyéb ingatlanaikat a tulajdonos, vagy al
kalmazottainak értesítése mellett r— rendkívüli esetekben anélkül is, •—, 
ellenőrzés és a törvényben előírt egyéb kötelességük teljesítés végett 
bármikor bejárják; kötelesek ezenkívül az állami erdőfelügyelet és 
ellenőrzés céljára szükséges adatokat az eljáró hivatali közegek ren
delkezésére bocsátani és nekik a szükséges szóbeli felvilágosításokat is 
megadni.

Az e törvény hatálya alá eső terület tulajdonosa az erdőrendé
szeti hatóság felhívása esetén köteles meghatalmazottat megnevezni, 
aki az erdőrendészeti hatósággal való érintkezésben őt teljes joggal 
képviseli.

NYOLCADIK CÍM.

Büntető rendelkezések.

I. Fejezet.

Az erdőrendészeti áthágások.

265. §.

Erdőrendészeti áthágást követ el:

1. az az erdőtulajdonos, vagy ingatlantulajdonos, aki e tör
vényben, az 1923 :XIX. t.-c.-ben vagy az erdőgazdasági üzemterv
ben (erdőtelepítési-, fásítási-, használati terv) meghatározott kö
telességeit kellő időben nem teljesíti; vagy e törvény és az erdő
gazdasági üzemterv tiltó rendelkezéseit megszegi, vagy az erdő
rendészeti hatóság rendelkezéseit, vagy a m. kir. erdőigazgatóság
nak e törvény alapján kiadott rendelkezéseit nem teljesíti;

2. az a földtulajdonos, aki a földjén vagy a földjének szom
szédságában, vagy közelében szükséges közérdekű erdőtelepítési 
és talajkötési munkálatok kijelölését és sikeres végrehajtását a
136., 137. és 143. §-okban meghatározott kötelességeinek meg
felelő időben való teljesítésével előmozdítani indokolatlanul el
mulasztotta ;

3. az a község, amely a határában elrendelt közérdekű erdő
telepítési és talajkötési munkálatok sikeres végrehajtását a 140. 
§-ban meghatározott kötelességének megfelelő időben való teljesí
tésével előmozdítani indokolatlanul elmulasztotta;

4. az erdei termékeknek nyilvános közlekedésre nem szolgáló 
területeken hatósági engedéllyel való átszállítása esetében az en
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gedélyes és az átszállításra igénybe vett ingatlan tulajdonosa, ha 
az átszállítási engedély valamely feltételét, vagy az erdőrendé
szeti hatóságnak az átszállítás érdekében kiadott rendeletét meg 
nem tartja;

5. erdei termékek vizen való szállítása esetében az a szállí
tásra jogosult, aki a szállítási engedély feltételét, vagy az erdo- 
rendészeti hatóságnak a szállítás érdekében kiadott rendeletét 
meg nem tartja;

6. az, aki olyan vizen, amelyen a tutajozáshoz és faúsztatás- 
hoz hatósági engedély szükséges, engedély nélkül tutajoz, vagy 
fát úsztat;

7. a 154. § alá eső erdőbirtokosságnak elnöke, avagy végre
hajtó közege, ha e törvényben, a felügyelő hatóság határozatai
ban, vagy a birtokossági alapszabályokban reáruházott tennivaló
kat nem teljesíti, vagy az ott meghatározott kötelességeit egyéb
képpen súlyosan megszegi, vagy eljárásával az erdőbirtokosság 
tagjainak iaz érdekeit veszélyezteti.

Az erdőtulajdonosnak a 277. § 14—17. pontjai alatt felsorolt 
cselekményei nem esnek ennek a szakasznak a rendelkezései alá.

266. §.

Erdőrendészeti áthágás miatt az elmarasztaltat pénzbírsággal 
kell büntetni.

A pénzbírság — ennek a szakasznak a 3. és 4. bekezdésében tár
gyalt eseteket kivéve — 10 pengőtől 1000 pengőig, ismétlés eseté
ben 2000 pengőig terjedhet.

Engedély nélkül, vagy a hatósági engedélytől eltérően vég
rehajtott erdőirtással elkövetett erdőrendészeti áthágás esetében 
a pénzbírságot a kiirtott terület arányában kell kiszabni, még 
pedig szigorítottan védett területen (285. §) történt irtás eseté
ben holdanként 100 pengőtől 400 pengőig, — másféle terület ki
irtása esetében pedig holdanként 50 pengőtől 300 pengőig terjed
hető összegben, a kiszabott pénzbírság azonban egytized (Vio) kát. 
holdnál kisebb terület kiirtása esetében sem lehet kevesebb 10 
pengőnél.

Az erdőgazdasági terv előírásától, vagy a használatokat sza
bályozó hatósági rendelettől eltérő fahasználattal elkövetett erdö- 
rendészeti áthágás esetében, ha a kihasznált fatömeg értéke az 
1000 pengőt meghaladja, a kiszabható pénzbírság a fa értékének 
egytized részénél kisebb és egész értékénél nagyobb nem lehet.

Ha a jogtalan erdőirtás vagy fahasználat nyilvánvalóan 
haszonleséséből történt, — a kiszabható pénzbírság a kitermelt fa
anyag egész értékénél kisebb nem lehet.

Ha az erdőrendészeti áthágást szigorítottan védett területen 
követték el, — ezt a pénzbírság kiszabásánál súlyosbító körül
ménynek kell betudni.
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267. §.
A 265. § 1. pontjában meghatározott erdőrendészeti áthágás 

esetében az elmarasztaltat a marasztaló határozatban elmulasz
tott kötelességeinek teljesítésére és a törvényellenes cselekmény, 
vagy mulasztás hátrányos következményeinek megszüntetésére, 
vagy megelőzésére is záros határidővel kötelezni kell.

Az üzemterv vagy a használatokat szabályozó hatósági ren
delet előírásának megsértésével gyakorolt fahasznált vagy erdő
irtás esetében az elmarasztaltat a terület újraerdősítésének biztosí
tása céljából megfelelő pénzösszeg letétbe helyezésére is lehet 
kötelezni, és ha túlhasználat történt, intézkedni kell aziránt is, 
hogy a fahasználat mindaddig szüneteltessék, míg a túlhasználat 
meg nem takaríttatik és szükség esetén az üzemterv ennek meg
felelően átdolgoztassék.

Erdősítési kötelezettség nem teljesítése miatt indított erdő
rendészeti áthágási eljárás során a foganatosításra egy évnél nem 
hosszabb határidőt kell kiszabni s egyúttal a határozatban intéz
kedni kell aziránt is, hogy a határidő be nem tartása esetében 
az erdősítést az áthágó terhére a m. kir. erdőigazgatóság fogana
tosítsa. Az ilyen esetben felmerült költségeket, —, ha az áthágó 
30 nap alatt be nem fizeti, — közadók módjára kell behajtani.

268. §.
Ha nem a tulajdonos, hanem a használatok gyakorlására jogo

sított személy (haszonbérlő, haszonélvező, favásárló stb.) Jogai
nak gyakorlása körében követ el olyan cselekményt, amit a 265. § 
1. pontjának meghatározása szerint erdőrendészeti áthágásnaK 
kell minősíteni, — emiatt a használatok gyakorlására jogosított 
személyt kell felelősségre vonni még abban az esetben is, ha közre 
és a tulajdonos között ezzel ellenkező megállapodás állana is fenn.

Az eljárási költségek és a hajtópénz megtérítésére, valamint 
az elkövetett cselekmény hátrányos következményeinek megszün
tetésére vagy megelőzésére elsősorban a használatokra jogosított 
személyt, másodsorban azonban a tulajdonost is kötelezni kell.

Mulasztással elkövetett erdőrendészeti áthágásért a használa
tok gyakorlására jogosított személy csak akkor felelős, ha az el
mulasztott tennivalók teljesítését ő vállalta el, vagy arra az erdő
rendészeti hatóság őt kötelezte. Ilyen esetekben az eljárási költsé
gek megtérítése, valamint a mulasztás pótlása tekintetében a hasz
nálatok gyakorlására jogosított személlyel együtt, másodsorban az 
erdőtulajdonos is felelős, de csakis akkor, ha az elmulasztott 
tennivalók teljesítésére az erdőrendészeti hatóság nem kifejezet
ten a használatok gyakorlására jogosított személyt kötelezte.

269. §.
Ha valamely közös birtokosság (a 154. § hatálya alá tartózó 
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erdőbirtokosság vagy az 1913:X. t.-c. alapján alakult legeltetési 
társulat) tagja az őt egyéni használati- vagy tulajdonjoga alap
ján jogosan megillető erdei használatokat nem az üzemtervben, 
vagy a hatósági rendeletben előírt helyen, vagy módon gyakorolja, 
a tagot saját személyében kell felelősségre vonni akkor, ha a bir
tokosság (társulat) kimutatja, hogy a tag az áthágást tudta es 
beleegyezése nélkül követte el s azt a birtokosság felügyeleti köte
lességének szigorú gyakorlásával sem volt képes megakadályozna 
Ha a birtokosság ezt igazolni nem tudja, a cselekményért a bir
tokosság felelős.

Ha a tag cselekményével egyszersmind a 284. § 1. pontjába 
ütköző kihágást is elköveti, ellene a kihágási eljárást is meg kell 
indítani.

A közös birtokossági tagnak mulasztással elkövetett erdőren- 
dészeti áthágásaira a 268. § utolsó bekezdésének a rendelkezései 
irányadók.

270. §.
A 265., 268., 269. §-ok, vagy más törvény szerint felelős szemé

lyek a hozzátartozóik, megbízottaik és alkalmazottaik (gazdaságuk 
intézői, kezelő- és őrzőszemélyzetük, cselédjeik, munkásaik, fuvarosaik 
stb.) által elkövetett erdőrendészeti áthágásokért felelősek; kiskorú, 
vagy gondnokság alá helyezett személy által elkövetett erdőrendészeti 
áthágásokért pedig az atya, a gyám, vagy a gondnok felelős.

Ha azonban a felelős személyek kimutatják, hogy az áthágást 
tudtuk és beleegyezésük nélkül követték el és hogy azt felügyeleti 
kötelességük szigorú gyakorlásával sem voltak képesek megakadá
lyozni, — pénzbírsággal nem lehet őket sújtani, — de az eljárási 
költségek viselésére és az elkövetett mulasztások pótlására és a 
cselekmények hátrányos következményeinek megszüntetésére vagy 
megelőzésére őket ebben az esetben is kötelezni kell.

271. §.

Ha a 270. § szerint felelős személyek másoknak olyan cselek
ményt engednek meg, vagy mások részéről olyan cselekményt tűr
nek el anélkül, hogy azt a rendelkezésükre álló törvényes eszközök
kel megakadályozni, vagy megtorolni igyekeznének, — amelyet a 
törvény alapján erdőrendészeti áthágásnak kell minősíteni, — úgy 
büntetendők, mintha azt maguk követték volna el.

272. §.

Az erdőrendészeti áthágás miatt az elmarasztaltat az eljárási 
költségekben, legeltetéssel elkövetett erdőrendészeti áthágás eseté
ben pedig ezenfelül a 303. § megfelelő alkalmazásával a hajtópénz
ben is el kell marasztalni.

Az eljárás beszüntetése, felmentő határozat, vagy behajthatat
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lanság esetében az eljárási költségeket és a hajtópénzt az Orszá
gos Erdei Alap viseli.

273. §.

Az erdőrendészeti áthágások eseteiben befolyó pénzbírságok 
négyötöd része az Országos Erdei Alapot illeti, egyötöd részét 
pedig annak a községnek kell kiadni, amelynek területén az erdő
rendészeti áthágást elkövették.

Az erdőrendészeti hatóság az elmarasztalt kérelmére különös 
méltányást érdemlő esetekben a pénzbírság részletekben való le
fizetését is megengedheti.

274. §.
A pénzbírság az elmarasztalt hagyatékát csak akkor terheli, 

ha a marasztaló határozat még az elmarasztalt életében jogerőssé 
vált. A 267. § alapján elrendelt erdőrendészeti intézkedések végre
hajtását azonban az elmarasztalt halála nem akadályozza.

275. §.

A jogerős határozattal kiszabott pénzbírság csak államfői 
kegyelemmel engedhető el, a kegyelmi jog az eljárási költségek és 
a hajtópénz elengedésére, valamint az áthágás hátrányos követ
kezményeinek elhárítására, vagy a mulasztás pótlására vonatkozó 
kötelezettség megszüntetésére nem terjed ki.

276. §.

Az erdőrendészeti áthágás miatt kiszabott pénzbírság rendbír
ság jellegű és szabadságvesztésre át nem változtatható.

277. §.

Erdőrendészeti áthágással másnak okozott kár miatt a kár
térítési követelést polgári per útján lehet érvényesíteni.

278. §.

Az erdőrendészeti áthágások büntethetősége az áthágás el
követésének napjától számított 2 év alatt — a pénzbírság behajt
hatósága a marasztaló határozat jogerőre emelkedését követő nap
tól számított 3 év alatt, — az eljárási költségek és a hajtópénz 
behajthatósága pedig a marasztaló határozat jogerőre emelkedé
sét követő naptól számított 5 év alatt évül el.

Az elévülést félbeszakítja az erdőrendészeti áthágás büntet
hetősége tekintetében az áthágás feljelentése, vagy az erdőrendé
szeti hatóságnak a tényállás megállapítására irányuló bármilyen 
intézkedése. A félbeszakító intézkedés napján az elévülés újból 
kezdetét veszi.

Az elévülés, a pénzbírság, az eljárási költség és a hajtópénz 
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behajthatósága tekintetében félbeszakad az erdőrendészeti és a 
közigazgatási hatóságnak a marasztaló határozat végrehajtására 
irányuló intézkedése által, az intézkedés napján azonban az elévü
lés újból kezdetét veszi.

Mulasztással elkövetett erdőrendészeti áthágásnál a büntet
hetőség mindaddig fennáll, míg a mulasztás nincs pótolva.

Az erdőrendészeti áthágási ügyben hozott és fellebbezéssel 
meg nem támadott elsőfokú határozat a kézbesítéstől számított 
16-ik napon, a másodfokú határozat pedig meghozatala napján 
válik jogerőssé.

279. §.

Az erdőrendészeti áthágások elbírálása az erdőrendészeti ható
ságok hatáskörébe tartozik.

Erdőrendészeti áthágás miatt az eljárást hivatalból kell meg
indítani.

A hatóságok, a köigazgatási hivatalok, a községi elöljáróság 
tagjai, a mezőőrök, a rendőri közegek és a csendőrség tagjai a 
tudomásukra jutott erdőrendészeti áthágásokat fegyelmi felelős
ség terhével kötelesek a községi elöljáróságnál, a járási főszolga
bírónál, a m. kir. állami rendőrség működési területén, állami 
rendőrség kapitányságánál vagy kirendeltségénél, a m. kir. erdő
hivatalnál, az állami erdőfelügyelőnél, vagy a m. kir. erdőigazgató
ságnál feljelenteni. Ugyanez kötelessége a hatóságilag felesketett 
erdészeti alkalmazottaknak és vadőröknek is, de csak azokra az 
erdőrendészeti áthágásokra nézve, amelyeknek elkövetéséért nem 
a szolgálatadójuk felelős. A szóbeli feljelentést jegyzőkönyvbe 
kell foglalni.

A községi elöljáróság és a főszolgabíró a feljelentésről a m. 
kir. erdőigazgatóságot, vagy az állami erdőfelügyelőt azonnal érte
síteni köteles.

A m. kir. erdőigazgatóság az állami erdőfelügyelő útján köte
les a feljelentés alaposságáról meggyőződést szerezni, s ha azt 
alaposnak találja, — az eljárást megindítani, nevezetesen a fő
szolgabírót, a m. kir. állami rendőrség kapitányságát vagy kiren
deltségét megkeresni, hogy a tényállásnak szükség esetében a hely
színen való felvételére és megállapítására 30 nap alatt tárgyalást 
tűzzön ki.

A főszolgabíró köteles a tárgyalást a határidőn belül kitűzni.

280. §.
A tárgyalásra, — a vád tüzetes közlésével, — legalább 15 

nappal előbb meg kell hívni a terheltet és az esetleges vele együtt 
felelős személyt, továbbá az állami erdőfelügyelőt és bejelentett 
tanúit, úgyszintén az esetleg szükséges szakértőket.
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A feleket a tárgyaláson igazolt meghatalmazottak képviselhe
tik, s a terhelt a tárgyalásra tanúit és saját költségére esetleg 
oki. erdőmérnök szakértőjét is magával viheti.

A tárgyalást akkor is meg kell tartani, ha a szabályszerűen 
meghívott felek nem is jelennek meg.

Ha a terhelt a tárgyalás megtartása előtt legalább 8 nappal a 
főszolgabírónak írásban bejelenti, hogy a vád alaposságát elismeri 
és a tárgyalás megtartását nem kívánja, a főszolgabíró a tárgya
lás megtartását mellőzi s erről a meghívottakat idejében értesíti.

281. §.

A tárgyaláson a vádat és a vád bizonyítékait az állami erdő
felügyelő terjeszti elő, akinek jogában áll a tényállás tisztázása 
végett a tárgyaláson a felekhez, a tanukhoz és a terhelt szakértő
jéhez kérdéseket intézni. Ha az erdőfelügyelő, vagy a terhelt a 
tényállás tisztázásához újabb tanuk meghívásával póttárgyalást, 
vagy helyszíni vizsgálatot tart szükségesnek, — a tárgyalást 
vezető főszolgabíró a póttárgyalás, illetve a helyszíni vizsgálat 
megtartása tekintetében azonnal intézkedni köteles.

A póttárgyalásra és a helyszíni vizsgálathoz a terheltet is 
meg kell hívni.

A helyszíni vizsgálatot az eljáró főszolgabíró csak akkor ren
delheti el, ha azt a terhelt kéri, avagy ha arra a tényállás fel
derítése céljából elkerülhetetlenül szükség van.

Ügy a tárgyalásról, mint a helyszíni vizsgálatról jegyző
könyvet kell felvenni.

282. §.
Az erdőfelügyelő a vádat a tárgyalás folyamán olyan sze

mélyre is kiterjesztheti, akinek az erdőrendészeti áthágás el
követésében való részessége csak a tárgyalás rendjén tűnik ki. Ha 
azonban az ilyen terhelt nincs jelen, vagy azonnal meg nem idéz
hető, — a tárgyalás folytatását el kell halasztani, s őt az új tár
gyalásra meg kell idézni, vagy ha a tényállás tisztázására az ő 
egyszeri kihallgatása is elegendő, — utólagos kihallgatását el kell 
rendelni.

283. §.

A tárgyalás, vagy a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét és 
mellékleteit, a 280. § utolsó bekezdése esetében pedig a terhelt 
nyilatkozatát a tárgyalást vezető főszolgabíró az állami erdő
felügyelőnek adja ki, aki azokat tüzetesen megokolt indítvánnyal 
határozathozatal végett az elsőfokú erdőrendészeti hatósághoz ter
jeszti be.

Az elsőfokú erdőrendészeti hatóság, ha a tényállást teljesen 
kiderítettnek találja, — elsőfokban határoz, ellenkező esetben a 
tárgyalás kiegészítését rendeli el.
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Az elsőfokú határozat ellen a 251. §-ban tárgyalt Jogorvoslat
nak van helye.

Az elsőfokon kiszabott pénzbírságot másodfokon csak abban 
az esetben szabad súlyosbítani, ha a vádlott terhére a vádló is 
fellebbezett.

II. Fejezet.

Az erdei kihágások.
A) Az erdei kihágások meghatározása.

284. §.

Ha a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el az, aki:

1. erdőterületről fát, vagy egyéb növényt, erdei terméket, 
talajalkatrészt, előkészített fát vagy egyéb anyagot az erdőben 
vagy az erdőhöz tartozó egyéb területeken termett mezőgazdasági 
és kertészeti terményt, hangyabábot (hangyatojást) és petét, vagy 
bármi más értéket képviselő dolgot ellop, vagy ellopását meg
kísérli ;

2. másnak az erdejében jogtalanul fát levág, kidönt vagy 
bármi módon megrongál; élő facsemetét bármi módon megrongál, 
letapos, kitép, vagy megsemmisít, a levágott fának a földben vissza
hagyott tuskóját bármi módon megrongálja, vagy kiássa;

3. erdőterületen másnak a tulajdonában lévő levágott fáját, 
feldolgozott faanyagát, vagy leszedett, összegyűjtött erdei termé
két bármi módon megrongálja, vagy hasznavehetetlenné teszi;

4. erdőterületen másnak az erdei termékrakásait jogtalanul 
ledönti, vagy széthányja;

5. másnak az erdejében üzemi épületet szállító- vagy egyéb 
erdőgazdasági berendezést, kerítést jogtalanul megrongál vagy 
hasznavehetetlenné tesz;

6. másnak az erdejében gazdasági megjelölésre szolgáló jelet, 
mérnöki, vagy tilalmi jelet, vagy tudományos megfigyelésre fel
állított tárgyat jogtalanul, — avagy határ megjelölésére szolgáló 
jelzőtárgyat gondatlanságból és jogtalanul megváltoztat, eredeti 
helyéről eltávolít, megrongál, hasznavehetetlenné tesz, vagy meg
semmisít;

7. másnak az erdejében jogtalanul a talajt bármiféle célból 
és módon meglazítja, alom-, moha- vagy gyeptakaróját megrongálja, 
vagy eltávolítja; követ, homokot mozgásba hoz; vagy pedig a terü
letre követ, törmeléket, szemetet, vagy másféle anyagokat, tárgya
kat hord;

8. másnak az erdejében jogtalanul, vagy engedély nélkül, vagy 
nem az engedélyezett helyen csatornát, utat, rakodót, vagy munka
helyet készít; meszet, szenet éget, kátrányt vagy hamuzsírt főz;
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9. másnak az erdejében az erdő növényzetét, vagy annak ré
szeit, termékeit, vagy a talaj alkatrészeit nem abban az időben 
és nem olyan módon termeli, szedi, gyűjti, vagy viszi el az erdő
ből, ahogyan arra jogosítva van; vagy az erdei termékek gyűjté
sénél és termelésénél határozottan eltiltott munkaeszközt használ;

10. másnak az erdejében jogtalanul legeltet, vagy másnak az 
erdejébe állatokat jogtalanul behajt vagy beenged; a legelő álla
tokat tilos úton hajtja, vagy jogos legeltetés esetében a legeltetett 
állatok állandó őriztetéséről megfelelően nem gondoskodik;

11. másnak az erdejében jogtalanul vagy engedély nélkül köz
lekedési eszközzel tilos úton jár, vagy új utat tör;

12. másnak az erdejében jogtalanul vagy engedély nélkül 10 
évesnél fiatalabb, vagy erdősítés alatt álló állományokban jár;

13. másnak az erdejében jogosulatlanul a nyilvános utakon 
és helyeken kívül tartózkodván s az erdészeti személyzet esetleges 
kiutasító felszólításának azonnal eleget nem tesz, vagy a nála lévő 
fegyvert, fejszét, baltát, fűrészt, vagy erdei termék szedésére al
kalmas más eszközt az erdészeti személyzetnek átadni vonakodik;

14. a 27. és 28. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével 
tüzet gerjeszt, tűzrakásra engedélyt ad, vagy a tűzrakást veszé
lyes helyeken eltiltani elmulasztja, vagy ha jogosan is rak tüzet, 
de a szükséges óvórendszabályokat be nem tartja; tűzveszélyes 
tárgyat eldob, kellően nein védett tűzveszélyes világító eszközt 
használ, vagy könnyen gyúló anyagot halmoz fel;

15. saját erdejében vagy másnak az erdejében az erdei üzem
hez szükséges tüzelésnél a tűzvész elkerülésére szükséges (27. 
intézkedéseket megtenni elmulasztja;

16. a 29—31. §-okban meghatározott kötelességének teljesí
tését alapos ok nélkül elmulasztja, vagy megtagadja;

17. erdőben, mezőgazdasági területen, közhasználati területen 
szemetel;

18. akár saját-, akár másnak az erdejében forrás, patak, vagy 
tó vizét beszennyezi, vagy forrásba étel- vagy italneműt behe
lyez ;

19. akár saját ingatlanján, akár másnak az ingatlanján a 228. 
§-ban foglalt rendelkezések megsértésével az oltalom alá helyezett 
állatot vagy növényt elpusztítja, tenyészetében zavarja, forga
lomba hozza, vacrv a védett á Hatot elfogja, fogságban tartja, 
vagy tojását, petéjét elszedi, forgalomba hozza, vagy megsem
misíti ;

20. a 32. § alapján elrendelt kivételes hatósági intézkedés 
megszegésével igazolvány nélkül erdei terméket szállít, elad, 
vagy vesz.

285. §.
A 284. szakaszban használt „erdő” vagy ,,erdőterület” el

nevezés alatt a törvénynek ebben a fejezetében foglalt rendelkező- 
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sek alkalmazásánál az 1. §-ban meghatározott földrészleteket, az 
1. § hatálya alá eső földrészletekhez tartozó azokat az egyéb ter
mékeny és terméketlen területeket, amelyek az üzemtervekben nyil
vántartatnak, továbbá a trmészetvédelmi területeket, az 1923 :XIX. 
t.-c. alapján kijelölt és fenntartott gazdasági fásításokat, valamint 
a közutak, magánutak és birtok- és taghatárok mentén álló fasoro
kat kell érteni.

286. §.

A büntető rendelkezések alkalmazásánál szigorítottan védett 
területnek kell tekinteni a véderdőt, a természetvédelmi területet, az 
erdőtelepítés végleges befejezésétől számított tizenötödik év végéig 
a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területet, valamint a közutak 
mentén álló fasorokat.

287. §.

Ha a 284. §-ban felsorolt cselekmények esetében az ellopott 
dolog értéke, vagy az okozott kár összege 100 pengőt meghalad, a 
cselekményt a büntetőtörvények szerint az eset körülményeihez 
képest mint bűntettet, vagy vétséget kell büntetni, kivéve, ha a sér
tett bejelenti, hogy az ellopott dolog értékének, vagy az okozott kár 
összegének megtérítése iránti követelését (288. §.) 100 pengőre, 
vagy azon alul leszállítja.

A 284. §. 1. pontjában említett erdei lopást, ha a lopott dolog 
értéke 100 pengőt nem is halad meg, a büntetőtörvények szerint 
mint bűntettet kell büntetni akkor, ha olyan körülmény forog fenn, 
amelynél fogva a lopás a büntetőtörvények szerint, tekintet nélkül 
a lopott dolog értékére, — bűntett; mindazonáltal a dolognak beke
rített helyről, bemászással ellopása a cselekményt bűntetté még nem 
minősíti. A büntetőtörvénykönyvnek (337. §.) az a rendelkezése, 
mely szerint a tolvajt tekintet nélkül az ellopott dolog értékére, bűn
tett miatt kell büntetni; ha a lopás elkövetésekor fegyvert viselt, 
erdei lopás eseténél csak lőfegyverre vonatkoztatható.

Ha a 284. §. 14., 15. és 16. pontjaiban meghatározott cselek
mény, vagy mulasztás következtében tűz támadt, a cselekményt vagy 
mulasztást a büntetőtörvények szerint az eset körülményeihez ké
pest mint bűntettet, vagy vétséget kell büntetni.

288. §.
Annak a meghatározásánál, hogy a 284. §-ban felsorolt cselek

mények esetében az ellopott dolog értéke, vagy az okozott kár a 100 
pengőt meghaladja-e vagy sem, —

az ellopott dolog értékéül annak az erdei árszabályzatban kitün
tetett, vagy a 299. §. második bekezdése szerint megállapított egy
szeres értékét kell venni,
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az okozott kár összegéül jogtalan legeltetés esetében a 302. § első 
bekezdése alapján megállapítható kártérítési összegnek egyszeresét, 
a csemete megrongálása vagy megsemmisítése esetében a csemeté
nek az erdei árszabályzatban kitüntetett egyszeres értékét, minden 
más károkozás esetében pedig azt az összeget kell venni, amelyet 
a 301. §. értelmében a sértettnek kártérítésül meg keli állapítani.

289. §.

Szigorítottan védett területen (285. §.) elkövetett erdei kihágá
sok miatt, valamint a 284. §. 14., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. pontjai
ban meghatározott erdei kihágások miatt a büntető eljárást hiva
talból kell megindítani; minden más esetben erdei kihágás miatt 
csak magánindítványra van büntető eljárásnak helye.

290. §.

Erdei kihágás esetében az ellopott dolog értékét és az okozott kár 
összegét a 299. §. második bekezdésében említett esetet kivéve, az 
erdei ár szabályzat adatai alapján kell megállapítani.

Az árszabályzatot a m. kir. erdőigazgatóság, a vármegyei m. 
kir. gazdasági felügyelő, valamint az erdőtulajdonosok meghallga
tásával az elsőfokú erdőrendészeti hatóság 3 évről, 3 évre állapítja 
meg. Lényegesebb árváltozások esetében az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság a rendes hároméves időszakon belül is bármikor új erdei 
árszabályzatot állapíthat meg.

Minden törvényhatóság területére rendszerint csak egy erdei 
árszabályzatot kell megállapítani; ha azonban az erdei termékek ára, 
valamint a munka- és fuvarbérek tekintetében a törvényhatóság, 
területén jelentékeny különbségek állanak fenn, egy vagy több járás 
területére kiterjedő hatállyal több árszabályzatot kell megállapítani.

Az erdei árszabályzat összeállításának részletes szabályait a 
földművelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

B) Az erdei kihágások büntetése.

291. §.

Erdei kihágás miatt az elítéltet pénzbüntetéssel kell büntetni. 
A pénzbüntetés alkalmazása tekintetében a büntető igazságszolgálta
tás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928 :X. t.-c. rendelke
zései irányadók.

292. §.

A pénzbüntetésen felül az elítéltet az eljárási költség megtéríté
sére, jogtalan legeltetés, vagy legelő állatnak idegen erdőbe jogta
lanul behajtása vagy beengedése esetében a hajtópénz megfizeté
sére, továbbá az okozott kár megtérítésére is kötelezni kell.
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293. §.

Erdei kihágás esetében súlyosabb beszámítás alá kell venni a 
cselekményt, ha azt szigorítottan védett területen avagy vasárnapon, 
ünnepnapon, éjjel határozott figyelmeztetés vagy jelzés ellenére, 
vagy többen együtt követték el, úgyszintén akkor is, ha a tettes 
erdei kihágás miatt már büntetve volt.

Súlyosabb beszámítás alá kell venni a 284. §. 17. pontjában 
meghatározott erdei kihágást is.

294. §.

Ha családtagok, gyámság, vagy gondnokság alatt állók, alkal
mazottak, cselédek, pásztorok, iparossegédek és tanoncok, vagy 
gyári munkások az erdei kihágást a családfők, gyámok, gondnokok, 
gazdák, vagy munkaadók rendeletére vagy utasítása folytán vagy 
tudtával és elnézésével követik el, a kihágásért csak az utóbbiakat, 
mint felelős személyeket kell büntetni, s a megítélt kártérítés, hajtó
pénz és eljárási költségek megfizetésére is őket kell kötelezni.

Ha azonban a tettesek az erdei kihágást hatósági közegek vagy 
az erdészeti személyzet figyelmeztetése ellenére követték el, az 
előbbi bekezdésben említett felelős személyekkel együtt a tetteseket 
is büntetni kell, a kártérítésnek, hajtópénznek és az eljárási költsé
geknek megfizetésére pedig a tetteseket és a felelős személyeket 
egyetemlegesen kell kötelezni.

A családtagok, a gyámság és gondnokság alatt állók, alkalma
zottak, a cselédek, a pásztorok, az iparossegédek és tanulók és a 
gyári munkások által elkövetett erdei kihágások eseteiben a család
fők. a gyámok és gondnokok, a gazdák, vagy a munkaadók, ha nem 
tudják igazolni, hogy felügyeleti kötelességüket gyakorolták, ennek 
a §-nak első és második bekezdésében említett eseteken kívül is 
felelősek a kártérítés, a hajtópénz és az eljárási költségek meg
fizetésére, de csak másodsorban.

295. §.

Ha valamely közös birtokosság (a 154. §. hatálya alá tartozó 
erdőbirtokosság, vagy az 1913 :X. t.-c. alapján alakult legeltetési 
társulat) tagja követ el a 284. §-ba ütköző cselekményt annak a bir
tokosságnak az erdejében, amelynek ő is tagja, őt ennek a fejezet
nek a rendelkezései szerint éppen úgy felelősségre kell vonni, 
mintha a cselekményt másnak az erdejében követte volna el.

Az e fejezetben foglalt büntető rendelkezéseket kell alkalmazni 
arra a közös birtokossági tagra is, aki az őt arányrésze szerint 
megillető mértékben, minőségben és mennyiségben túlhaladó fát, 
vagy más erdei terméket használ fel jogtalanul, avagy a jogosnál 
több állatot legeltet.
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296. §.
Ha valakit akár erdőben, akár annak közelében olyan baj ért, 

mely miatt kénytelen volt erdei kihágást elkövetni, habár a vég
szükség (Btk. 80. §.) feltételei nem forognak is fenn, az ilyen egyén 
nem büntethető, feltéve, hogy a kihágást vagy az erdészeti személy
zetnek a helyszínén azonnal, vagy a községi elöljáróságnak 24 órán 
belül bejelentette.

Nem lehet büntetni továbbá azt sem, aki legeltetési kihágás 
esetében igazolja, hogy a legelő állat közvetlenül fenyegető veszély 
elől'menekült vagy hajtatott az erdőbe.

Az eljárási költségeknek, a hajtópénznek és okozott kárnak a 
megtérítésére azonban a tettest ilyen esetekben is kötelezni kell.

297. §.

Erdei kihágás esetében a büntető eljárás megindíthatása az el
követés napjától számított két év alatt, a kiszabott pénzbüntetés 
pedig az ítélet jogerőre emelkedésétől számított három év alatt elévül.

298. §.

Ha ez a törvény mást nem rendel, az erdei kihágásokra a kihá- 
gási büntetőtörvénykönyv általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

C) Az erdei kihágással okozott károk megtérítése.

299. §.

Az erdei kihágások esetében a sértettet megillető kártérítés 
összegét és a hajtópénzt a 290. §-ban említett erdei árszabályzat 
adatai alapján kell megállapítani.

Ha azonban az erdei árszabályzat adatai a kárösszeg megállapí
tására nem elégségesek, — a hiányzó adatokat a rendőri büntető
bíróság hivatalból szerzi be, vagy szakértőt hallgat meg és a kár
térítés összegét a fennforgó körülmények figyelembevételével, belátása 
szerint állapítja meg.

300. §.

A rendőri büntetőbíróság az erdei kihágásból eredő kártérí
tési és egyéb magánjogi követeléseket azok összegére való tekintet 
nélkül a kihágási üggyel együtt köteles tárgyalni s érdemben el
dönteni.

301. §.

Az erdei kihágások esetében az okozott közvetlen és a közvetett 
kárért a sértettet megillető kártérítés összegét az erdei árszabályzat 
adatai alapján a következőképpen kell megállapítani.
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aj Erdei lopás esetében általában az ellopott dolognak az erdei 
árszabályzatban feltüntetett értékét kell kártérítésül megállapítani.

b) Élőfa ledöntése és ellopása esetében, ha a fa véderdőben, köz
érdekű telepítésre kiejelölt területen vagy az 1923 :XIX. t.-c. alapján 
kijelölt, létesített s fenntartott erdőtelepítésekben, gazdasági fásítá
sokban, vagy közutak mentén állott, avagy ha más területen is állott, 
de ledöntése által az állomány záródása megbontatott, avagy ha a fa 
hagyásfa vagy magfa volt, — a fa értékének háromszorosát — más 
esetekben a fa értékének másfélszeresét kell kártérítésként meg
állapítani.

Ha a fát gyökerestől döntötték le, — az előbb említett kárté
rítési összeghez a fa döntése által keletkezett üreg betöltésével járó 
költségösszeget is hozzá kell számítani.

c) Ha a lábon álló fát az erdei kihágásnál ledöntötték ugyan — 
de el nem vitték — a kártérítést az előbbi b) pont értelmében kell 
megállapítani, de az összegből a fa árszabályszerinti értékét le kell 
vonni.

d) Élőfa megrongálása esetében a megrongált fa árszabályzat 
szerinti értékének egynegyedszeresétől egyszereséig terjedő összegben 
kell a kárt megállapítani a megrongálás mértékéhez képest, ha azon
ban a megrongálás olyan fokú, hogy a fa annak következtében csak 
sínylődve tenyészhet, sőt előreláthatóan kipusztul — a kárösszeget az 
előbbi ej pont szerint kell megállapítani.

e) Valamely fa földben visszahagyott tuskójának kiásása, ello
pása, vagy megrongálása esetében a tuskó értékének kétszeresét kell 
kártérítésül megállapítani, ha pedig a kihágás véderdőben, vagy köz
érdekű erdőtelepítésre kijelölt területen követtetett el, vagy ha a 
tuskó talajkötésre vagy sarjadzásra volt szánva — a tuskó értékének 
háromszorosát kell kártérítésül megállapítani; úgy a kétszeres, mint 
a háromszoros kártérítési összeghez hozzá kell számítani a tuskó ki
ásása által keletkezett üreg betöltésével járó költségösszeget is.

f) Alom, zöld gally, gyep, moha, televényföld, fenyőtoboz vagv 
erdei famagvak ellopása esetében a kárösszeget, ha a kihágás véd
erdőben, vagy közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területen történt, a 
lopott dolog árszabályszerinti értékének kétszeresében, ha pedig a ki
hágás más területen követtetett el, — a lopott dolog értékének más
félszeresében kell megállapítani.

Ha azonban zöldgallyvágás esetében a faegyedek, melyekről a 
zöldgallyak levágattak, jelentékenyen megrongáltattak, — a kártérí
tést a d) pont szerint kell megállapítani.

g) A 284. § 4., 5., 6., 7.. 8., 17. és 18. pontjaiban említett erdei 
kihágásoknál a megtérítendő kárt az eredeti állapot helyreállításá
val és a bekövetkezhető károk elhárításával járó költségekben, vala
mint a helyrehozhatatlan károknak megfelelő pénzösszegben kell meg
állapítani.
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h) Facsemetének (1—10 éves fácskának) ellopása vagy megron
gálása esetében a facsemete árszabályzat szerinti értékének kétszere
sét kell kártérítésül megállapítani, ha pedig a facsemete erdősített 
vagy természetes úton erdősült területen állott, a csemete kétszeres 
értékét és minden darab csemete után egy férfi kézi napszámbér
nek egytizedrészét kell kártérítésül megállapítani.

Ha az előbbi bekezdésben említett erdei kihágást szigorítottan 
védett területen követték el, — kártérítésül a facsemete árszabály
szerinti értékének háromszorosát és minden darab csemete után egy 
férfi kézi napszámbérének egytizedrészét kell megállapítani.

302. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében a sér
tettet a következő legkisebb kártérítés illeti meg:

1. egy drb
2. egy „

3. egy „
4. egy „

5 egy „
6- egy „
7. egy „
8. egy „

kecske károsításáért...................................3.— P
ló, szamár, öszvér, vagy szarvasmarha 
károsításáért.......................................................... 2.50 „
sertés károsításáért makkoltatás idején 1.— „ 
sertés károsításáért makkoltatás idején
kívül ................................................................ —-50 „
juh károsításáért.........................................—.50 ,,
borjú vagy csikó károsításáért . . . . 1.50 ,,
lúd károsításáért ........ —.20 „ 
baromfi károsításáért . .... —.10 „

Ezeknek az összegeknek más félszeresét kell kártérítésként meg
állapítani akkor, ha a jogtalan legeltetés esős időjáráskor vagy szigorí
tottan védett területen, vagy legeltetési tilalom alatt álló erdőben 
történt; kétszeresét kell kártérítésként megállapítani akkor, ha a 
jogtalan legeltetés szigorítottan védett terület húsz éven aluli fa
állományában, száraz időjáráskor történt, végül háromszorosát kell 
kártérítésként megállapítani akkor, ha a jogtalan legeltetés szigorí
tottan védett terület húsz éven aluli faállományában esős időjáráskor 
történt.

303. §.

Ha a tettes a 284. § 11—16. pontjaiban meghatározott és erdei 
kihágásnak minősülő cselekmény elkövetésével kárt is okoz, őt az oko
zott és a 301. § szerint megállapítandó kár megtérítésére is kötelezni 
kell.

304. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében az erdei 
szabályzatban meghatározott összegű hajtópénzt kell megállapítani 
annak a javára, aki a kárban talált állatot a tilos területről kiterelte. 
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vagy az állatot lefoglalás céljából a községi elöljárósághoz behajtotta 
és ott őrizetbe adta.

305. §.

Jogtalan legeltetéssel elkövetett erdei kihágás esetében a kár
térítést és hajtópénzt abban az esetben, ha annak megfizetésére a 
tettest kötelezni nem lehet, vagy ha az a tettesen be nem hajtható, 
az állat tulajdonosa köteles megfizetni.

306. §.

Erdei kihágás esetében a megítélt kártérítést, a hajtópénzt és az 
eljárási költségeket az elmarasztalt tettestársak egyetemlegesen köte
lesek megfizetni.

307. §.

Az erdei kihágási ügyben hozott jogerős ítélettel megállapított 
kártérítésre és hajtópénzre vonatkozó követelés elévülésére nézve a 
magánjogi szabályok irányadók.

D) Az eljárás erdei kihágások eseteiben.
308. §.

Erdei kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 
rendőri büntetőbíróságnak a m. kir. állami rendőrség működési terü
letén az állami rendőrségnek hatáskörébe tartozik.

Az eljárásra az alábbi 309—313. §-okban foglalt kiegészítésekkel a 
rendőri büntető eljárás szabályai irányadók.

309. §.

Magánindítványra üldözött erdei kihágás miatt a magánindít
ványt az általános jogszabályok szerint erre jogosultakon kívül az az 
oki. erdőmérnök is előterjesztheti, aki arra az erdőre nézve, amely
ben a kihágást elkövették, az erdőgazdaság irányításával és vezeté
sével van megbízva s e megbízásból folyóan hatósági esküt tett.

Ha az erdő államrendészeti kezelésben van, a magánindítvány elő
terjesztésére feljogosított erdőkezelőnek a m. kir. erdőhivatal kép
viselőjét kell tekinteni.

310. §.

Az erdőgazdaság vezetésével megbízott felesketett oki. erdőmér
nök, továbbá államrendészeti kezelésben lévő erdőknél a kezelést ellátó 
m. kir. erdőhivatal képviselője erdei [kihágások tárgyalásánál az erdő
tulajdonost külön meghatalmazás nélkül is képviselheti.

311. §.
A hatóságok, a közigazgatási hivatalok, a községi elöljáróság 

tagjai, a mezőőrök, a rendőri közegek és a csendőrség tagjai fegyelmi
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felelősség terhével kötelesek a tudomásukra jutott és hivatalból üldö
zött erdei kihágásokat az adatok és bizonyítékok közlésével az illeté
kes rendőri büntetőbíróságnál azonnal feljelenteni.

Ugyanez a kötelessége a hatóságilag felesketett erdészeti alkal
mazottaknak és a vadőröknek is, de csak azokra a hivatalból üldözött 
erdei kihágásokra nézve, amelyeknek elkövetéséért nem a szolgálat
adójuk felelős.

A hatósági (közbiztonsági) közegek a magáninditványra üldözött 
erdei kihágásokat is kötelesek, — ha eljárásuk közben ilyeneket ész
lelnek— a községi elöljáróságnak, vagy az érdekelt erdőtulajdonosnak 
azonnal bejelenteni; viszont a községi elöljáróság a neki bejelentett s 
magánindítványra üldözendő erdei kihágásról az erdőtulajdonost köte
les haladéktalanul értesíteni.

312. §.

A hivatalból üldözött erdei kihágások miatt megindított rendőri 
büntetőeljárásban a szakképviselö jogait és kötelességeit a m. kir. 
erdőigazgatóság kiküldöttje gyakorolja, aki a tárgyaláson meg nem 
jelent sértett magánjogi érdekeit is képviselheti, ha az képviselteté- 
séről meghatalmazott által nem gondoskodott.

313. §.

A hatóságilag felesketett erdömérnököknek, alerdészeknek és erdő
őröknek erdei kihágási ügyekben esküjükre való hivatkozással, saját 
közvetlen észrevételeik alapján tett vallomásaik, nemkülönben a ható
ságilag felesketett alerdészeknek és erdőőröknek az erdőnaplóba saját 
közvetlen észleleteik alapján szabályszerűen bejegyzett adatai ellen
bizonyíték hiányában teljes bizonyító erőve! bírnak.

KILENCEDIK CÍM.

Az Országos Erdei Alap.
314. §.

Az Országos Erdei Alap közérdekű erdészeti célok előmozdítására 
szolgál

315. §.

Az Országos Erdei Alap jövedelmei a következők:
1. az erdőrendészeti áthágások eseteiben befolyó pénzbírságok 

négyötöd része;
2. az 1901: XX. t.-c. 23. §-ának 4. bekezdése értelmében a föld

mívelésügyi tárca céljaira fordítandó összegnek az erdei kihágásokra 
eső hányadrésze;
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3. az alap költségén kiadott szakmunkák jövedelmei;
4. azok az összegek, amelyek az 1913: XXXIII. t.-c-ben foglalt 

felhatalmazás alapján eladott ingatlanokért, továbbá az úrbéri elkülö
nítés, arányosítás, tagosítás, telepítés, feldarabolás, határkiigazítás 
vagy kisajátítás során értékesített, avagy a törvényhozás külön 
intézkedése alapján eladott vagy elcserélt állami erdőkért időnként 
befolynak;

5. a törvényes rendelkezések útján az Országos Erdei Alap cél
jának vagy az alap rendeltetésének megfelelő célok előmozdítására 
rendelt, vagy önkéntes adományok útján felajánlott összegek;

6. az alap gyümölcsözőleg elhelyezett pénzeinek kamatai;
7. az alap ingatlanainak jövedelmei;
8. az az összeg, amit a törvényhozás évenként az állami költség

vetés keretében a 316. §-ban felsorolt szükségletek fedezésére a ren
des évi bevételek pótlásaképpen engedélyez.

316. §.

Az alap jövedelmei a következő közcélok előmozdítására szol
gálnak :

1. az ország erdőgazdaságának fejlesztésére, erdőtelepítések és 
fásítások előmozdítására;

2. az erdészeti tudomány és szakirodalom előmozdítására, vala
mint az erdészeti szakismeretek terjesztésére és az erdészeti kísérleti 
ügy fejlesztésére;

3. az erdőrendészeti intézkedésekkel kapcsolatos kiadások ama 
részének előlegezésére vagy fedezésére, melyet az érdekeltek helyett 
— törvényes rendelkezések alapján — az államkincstár előlegez vagy 
visel; továbbá az erdőrendészeti áthágás miatt megindított eljárás, 
illetőleg a hivatalból üldözendő erdei kihágások miatt folyamatba 
tett rendőri büntetőeljárás költségeinek fedezésére abban az esetben, 
ha a felmerült költségek be nem hajthatók, vagy ha az erdőrendészeti 
hatóság vagy a rendőri büntetőbíróság az eljárást jogerősen meg
szüntette, vagy a terheltet jogerősen felmentette;

4. az állami erdőbirtokok kiegészítésére alkalmas erdőrészeknek, 
valamint erdészeti érdekeket szolgáló ingatlanoknak, közérdekű erdő
telepítésre kijelölt területeknek, erdőbirtokossági használati illetősé
geknek és természetvédelmi területnek megszerzésére;

5. természetvédelmi célokra és a természetvédelem előmozdí
tására.

Az Országos Erdei Alap pénzén vásárolt ingatlanok és erdőbirto
kossági használati illetőségek az államnak az alap jövedelmeztetésére 
szolgáló tulajdonai.

317. §.
Az Országos Erdei Alap évi bevételeit és kiadásait a földmíve

lésügyi miniszter kezeli s a kezelési eredményről évenkint zárószáma
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dást készít. Az évi bevételeket és kiadásokat olykép kell előirányozni 
és megállapítani, hogy az évi kiadások végösszege a vonatkozó évi 
bevételek végösszegének megfeleljen. Ennek az egyenlegnek a záró
számadásban való biztosítására az alap kiadásai közt „Az alap tőkéjé
nek gyarapítása” elnevezéssel külön alrovatot kell nyitni, amely 
alrovaton mindenkor olyan összeget kell előirányozni és elszámolni, 
amely összeggel az előirányzott, illetőleg (a zárszámadásban)'a tény
leg befolyt bevételek végösszege az alap rendeltetésszerű évi szükség
letére előirányzott, illetőleg (a zárszámadásban) a tényleg lerótt ki
adások végösszegét meghaladja.

318. §.

Az Országos Erdei Alap tőkevagyonát a földmívelésügyi minisz
ter a pénzügyminiszterrel egyetértve kezeli és gyümölcsözteti. Ezt a 
tőkevagyont érinteni nem szabad.

A törvény felhatalmazza azonban a földmívelésügyi minisztert, 
hogy a pénzügyminiszter hozzájárulásával kivételesen a tőkevagyont 
is igénybevehesse a következő célokra:

a) közérdekű erdőtelepítésre kijelölt, területek és erdőbirtokos
sági használati illetőségek (arányrészek), valamint erdészeti érdeke
ket szolgáló egyéb ingatlanok megszerzésére, továbbá közérdekű erdő
telepítésre kijelölt területeken teljesítendő munkálatok költségeire 
akkora összeg erejéig, amekkora az illető év költségvetésében fedezetet 
nem talál;

b) erdők és erdőbirtokossági használati illetőségek megvásárlá
sára akkora összeg erejéig, amekkora összeg az igénybevételt közvet
lenül megelőző költségvetési évben az erre a célra előirányzott összeg
ből fel nem használtatván, a költségvetési év végén a tőkevagyon gya
rapítására számoltatott el;

c) az évi kezelésben fedezetet nem talált összeg erejéig annak 
a hiánynak fedezésére, amely a költségvetési évben amiatt állott elő, 
meri az alap bevétele fejében befolyt összegek a teljesített kiadások 
összegét el nem érték.

A földmívelésügyi miniszter az e szakaszban foglalt felhatalma
zás alapján tett intézkedéséről a törvényhozásnak jelentést tenni kö
teles.

319. §.

Azok a költségek, amelyeket az államkincstár — a fennálló törvé
nyes rendelkezések értelmében — az érdekelt erdőbirtokosok terhére 
hivatalból elrendelt munkálatok teljesítése fejében az érdekeltek he
lyett az Országos Erdei Alapból előlegezett, valamint ezeknek kése
delmi kamatai olyan köztartozások, amelyeket az ingatlan mindenkori 
tulajdonosától az ingatlant terhelő egyenes állami adók módjára kell 
behajtani. Az ingatlan bírói elárverezése esetében ennek a köztarto
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zásnak a jogerőre emelkedett árverés napjától esedékes részletei az 
árverési vevőt terhelik. A köztartozásnak az árverés napját megelőző
leg esedékessé vált, három évnél nem régibb időről hátralékban lévő 
részleteit az árverési vételárból minden más törvényes elsőbbséggel 
nem bíró, akár bekebelezett, akár be nem kebelezett követelés előtt 
kell kielégíteni.

Az előbbi bekezdésben említett köztartozásokról kiállított hátra- 
léki kimutatás végrehajtható közokirat.

Az ingatlan mindenkori tulajdonosa személyesen is felel azokért 
az összegekért, amelyek addig járnak le, míg az ingatlannak ő a 
tulajdonosa.

320. §.

Az 1913: XXXIII. t.-c. 1. és 4. §-ában engedélyezett ingatlan
eladásokból és cserékből az e törvény életbelépése után befolyó össze
geknek azt a részét, amelyet az 1913:XXXI1I. t.-c. 6. §-ában foglalt 
rendelkezés szerint az erdővásárlási alapban, illetőleg külön alapban 
kellene kezelni, az Országos Erdei Alap javára kell bevételként elszá
molni.

TIZEDIK CÍM.

Vegyes-, átmeneti- és zárórendelkezések.

321. §.

E törvényben tulajdonos alatt kell érteni azt is, aki, — habár 
tulajdonjoga telekkönyvezve nincs. — az ingatlant sajátjaként birtoká
ban tartja.

Hogy haszonélvezet esetében mennyiben terhelik a haszonélvezőt 
azok a kötelességek, amelyeket ez a törvény a tulajdonosra ró, — erre 
nézve a haszonélvezetre vonatkozó szabályok irányadók.

322. §.

Ahol ez a törvény községet, vagy a községi hatóságnak valamely 
szervét, vagy közegét említi, ez alatt megyei és törvényhatósági jogú 
várost, vagy a városi hatóságnak megfelelő szervét és közegét is kell 
érteni, végül főszolgabíró alatt — ha e törvény máskép nem rendelke
zik, — Budapest székesfővárosban a kerületi elöljáróságot, a többi vá
rosokban pedig a rendőrkapitányt, vagy a polgármester által erre a 
célra kijelölt tisztviselőt kell érteni

323. §.

A véderdőket és a természetvédelmi rendelkezésekkel érintett terü
leteket addig, míg jövedelmük az ezeket a területeket terhelő külön
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leges korlátozások miatt az okszerűen várható tiszta jövedelemnél 
kisebb, — megfelelő adómérséklés illeti meg.

Az e törvény Negyedik címe alapján, valamint az 1923: XIX. t.-c. 
alapján megtelepített erdők adómentesek annak az időpontnak a beáll
táig, míg a főhasználat, — legelőgazdaságra berendezett erdőknél 
pedig míg a legeltetés kezdetét veszi.

Adómérséklésnek van helye olyan erdőkre nézve is, amelyekben 
elemi csapások (fagykár, széldöntés, hó- vagy zuzmaratörés, tűzvész, 
rovarkár, árvíz, tartós szárazság stb.) jelentékeny kárt okoztak.

Ha káros rovarok vagy betegségokozó élősködő gombák ellen való 
védekezés céljából (22. §.) olyan fiatal erdőt kellene kiirtani és helyette 
újat telepíteni, amelynél a faállomány értéke az újraerdősítés költségeit 
nem fedezi, — a telepített új erdőt a m. kir. erdőigazgatóság javaslata 
alapján annyi évi adómentességben kell részesíteni, ahány éves volt a 
kiirtott állomány.

Az adómentesség vagy adómérséklés az összes állami adókra ki
terjed.

Az adómentességet vagy adómérséklést a földmívelésügyi minisz
ter által megállapított feltételek szerint ideiglenes adókedvezmény alak
iában tíz évről tíz évre a pénzügyminiszter adja meg.

324. §.
Azt a földtulajdonost, aki e törvény életbelépése után önként tele

pít erdőt olyan területen, amelyet e törvény 1. és 2. §-a szerint erdőnek 
nem lehet tekinteni, s amelyen sem e törvény, sem más törvény szerint 
nem köteles erdőt telepíteni, — a sikeresen beerdősített terület után az 
összes állami adókra kiterjedően harmincévi teljes adómentesség illeti 
meg abban az esetben, ha hozzájárul ahoz, hogy a beerdősített területet 
a hatóság e törvény hatálya alá tartozó erdőként törzskönyvezze.

Ha a tulajdonos az adómentességet nem veszi igénybe, — önként 
telepített erdejével szabadon rendelkezik s az erdőre ilyen esetben e 
törvénynek csak a Nyolcadik cím II. fejezetében foglalt rendelkezései 
terjednek ki, s ha az erdő természetvédelmi területté jelöltetnék ki, — 
a Hatodik cím rendelkezései is.

Az adómentességet a földmívelésügyi miniszter meghallgatásával 
a pénzügyminiszter adja meg.

Az önkéntes erdőtelepítésnél a földmívelésügyi miniszter, ha az 
állami csemetekertek készletei megengedik, — díjtalan, vagy kedvez
ményes árú csemete adományozásával is támogatja azt a földtulajdo
nost, aki az első bekezdésben említett törzskönyvezéshez való hozzájá
rulását már a telepítés megkezdése előtt megadja.

325. §.

Ha az olyan erdőterületen, amelyet a tulajdonos az Országos Föld
birtokrendező Bíróságnak az 1924: VII. t.-c. 8. §-a alapján kiadott ha
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tározata értelmében közlegeltetésre bérbeadni kényszerült, — a legel
tetés következtében előállott károk helyreállítása akár e törvény álta
lános határozmányai, akár a hatóság külön rendelkezése értelmében 
szükségessé válnék, — a szükséges erdősítési és egyéb helyreállítási 
munkálatokat az állam saját költségén végezteti el abban az esetben, 
ha a tulajdonos erre vonatkozó megokolt kérelmét e törvény életbelépé
sét követő egy éven belül vagy — ha a kényszerbérlet e törvény életbe
lépése után jár le, — a lejárattól számított egy éven belül előterjeszti.

326. §.

Ha erdőre legeltetési, makkoltatási, vagy fühasználati szolgalom 
nehezedik, vagy ha a természetvédelmi rendelkezésekkel érintett vala
mely ingatlant oly szolgalom terhel, amely a törvény rendelkezéseinek 
alkalmazását megnehezíti, — a földmívelésügyi miniszter a tulajdonos 
kérelmére, vagy hivatalból a tulajdonosra és a szolgalom élvezőjére egy
aránt kötelezően a szolgalom megváltását elrendelheti.

A megváltásnál úgy az eljárás, mint a megváltási ár megállapítása 
tekintetében is a kisajátításra vonatkozó jogszabályokat kell megfele
lően alkalmazni

327. §. /

Erdőket és a természetvédelmi rendelkezésekkel érintett területe
ket nem szabad olyan szolgalmi jogokkal megterhelni, amelyek ennek a 
törvénynek az erdők fenntartására és okszerű használatára, illetve a 
természetvédelmi rendelkezésekkel érintett területek rendeltetésének 
biztosítására vonatkozó rendelkezéseivel ellentétben vannak. Ehezképest 
ilyen területekre szolgalmi jogot a telekkönyvi hatóság a telekkönyvben 
csak akkor jegyezhet fel, ha igazolva van, hogy az erdőrendészeti ható
ság a bejegyzéshez hozzájárult.

328. §.

Az erdő belsejében fekvő, vagy az erdőbe beékelődő minden olyan 
idegen földterületet, amely 10 kát. holdat meg nem halad, — az erdő
tulajdonos kisajátíthat.

Kisajátítás esetében az idegen földterület tulajdonosa a kisajátí
tótól földjének hasonló értékű területtel való kicserélését kívánhatja.

A kisajátítási jogot a földmívelésügyi miniszter adja meg; az el
járásra nézve az 1881: XLI. t.-c.-nek és az ezt módosító törvényeknek 
a rendelkezései irányadók.

A kisajátított területet az erdőhöz kell csatolni.

329. §.

Azokban az esetekben, amelyekben ez a törvény a kisajátítási jog 
megadását a földmívelésügyi miniszter hatáskörébe utalja, az a jog
kör is a földmívelésügyi minisztert illeti meg, amelyet az 1881: XLI. 
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t.-tc. a kisajátítások tekintetében a kereskedelemügyi miniszternek 
biztosít.

330. §.

E törvény hatálya alá eső területek kisajátításánál az engedély 
megadására jogosított hatóság a kisajátítási jog engedélyezésére nézve 
előzetesen a földmívelésügyi minisztert meghallgatni köteles.

331. §.

A bányahatóság ennek a törvénynek a rendelkezése alá eső terü
letre adott kutatási engedélyokiratban az előzetesen meghallgatandó 
elsőfokú erdőrendészeti hatóság véleményéhez képest köteles az engedé
lyest az engedélyokiratban mindazoknak a rendszabályoknak a betar
tására is kötelezni, amiket az erdőgazdaság érdekében az erdőrendé
szeti hatóság megállapít.

Ennek a törvénynek a rendelkezése alá eső terület tekintetében 
kőszénbányanyitásra és kőszénkiaknázásra akár a földtulajdonosnak, 
akár a földtulajdonos beleegyezésével másnak a bányahatóság csak 
akkor adhat jogot, ha szabályszerűen igazolva van, hogy a földmívelés
ügyi miniszter a földtulajdonos kérelméhez, vagy a földtulajdonos bele
egyezéséhez előzetesen hozzájárult. A földmívelésügyi miniszter a hozzá
járulást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a bányaművelés az 
erdőterület rendeltetésszerű használatát, természetvédelmi rendelkezé
sekkel érintett területeken pedig a védelmi rendelkezések végrehajtását 
jelentékeny részben akadályozná.

332. §.

A vármegyei közös erdőőri szervezetek a törvény életbelépésével 
megszűnnek, s a szervezetekben alkalmazott járási (hatósági) erdőőrök 
megfelelő alkalmazásáról vagy végellátásáról az állam gondoskodik.

A járási (hatósági) erdőőrök nyugellátásánál a vármegyei közös 
erdőőri szervezetekben eltöltött szolgálati időt törvényhatósági szolgá
latnak kell tekinteni, melynek beszámítása tekintetében az 1912: LXV, 
t.-c. 16. §-ának határozmányai irányadók.

A közös erdőőri szervezetek által létesített erdőőri nyugdíj-, segély- 
és egyéb alapok összes vagyona és pénzkészlete, úgyszintén e törvény 
életbelépése után a jogerős kivetés alapján befolyó erdőőrzési járulékok 
az állam tulajdonába mennek át.

333. §.

Az erdőtulajdonosok és a természetvédelmi rendelkezésekkel érin
tett területek tulajdonosai vagyonfelügyeleti hatóságainak vagyon- 
felügyeleti hatáskörét ez a törvény csak annyiban érinti, hogy a 
vagyonfelügyeleti hatáskörben tett intézkedéseik nem állhatnak ellen
tétben e törvény rendelkezéseivel.
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Az ilyen tulajdonosoknak az erdejüket, illetve a természetvédelmi 
rendelkezések hatálya alá eső területeiket érintő kérelmeit az erdőren
dészeti hatóság érdemben csak akkor tárgyalhatja, ha azokhoz a va- 
gyonfelügyeleti hatóság hozzájárult és ezt a kérelmező a hozzájárulást 
tartalmazó határozat bemutatásával igazolja.

334. §.

Az e törvényben szabályozott eljárással kapcsolatos beadványok és 
iratok bélyegmentesek. Bélyeg- és illetékmentes az ingatlanoknak az e 
törvény értelmében az állam részére való megszerzése, továbbá a 142., 
1880. és 245. §. szerint való tulajdonátruházás.

Az előbbi bekezdésben említett bélyegmentesség a peres eljárásra 
nem terjed ki, úgyszintén nem terjed ki a bélyeg- és illetékmentesség 
a tulajdonos és alkalmazottai, vagy más harmadik személyek között 
létrejövő jogügyletekre és erdei termékek nyilvános árverése esetében 
az árverési jegyzőkönyvekre sem.

335. §.

A turisztikai szempontból nevezetesebb természeti helyek felkere
sését a földtulajdonosok az erre a célra kijelölt útvonalakon, az üdülést 
keresőknek megengedni kötelesek.

A turistahelyeket és az elérésükhöz szükséges útvonalakat a föld
tulajdonos az Országos Erdőgazdasági Tanács, az Országos Turista 
Szövetség és az Országos Természetvédelmi Tanács meghallgatásával 
a földmívelésügyi miniszter jelöli ki.

Ott, ahol megfelelő irányban haladó út hiányában új turista-útról 
kell gondoskodni, — a földtulajdonost ebből a célból csak gyalogösvény
hez szükséges terület kihasítására lehet kötelezni.

Sem turistahelyeket, sem turistautakat nem szabad kijelölni 
állandó kerítéssel körülzárt olyan vadaskert területén belül, amit 
nagyvad és nemesvad tenyésztésére használnak.

336. §.

A turistahelyek felkeresését és a kijelölt turistautak használa
tát az olyan erdőterületeken, amelyek nagyvad vagy nemesvad te
nyésztésére vannak berendezve, vagy amelyeken nagyvadra, nemes
vadra és fajdokra vadászni szoktak, — a földmívelésügyi miniszter 
az erdőtulajdonos, vagy a vadászattulajdonos kérelmére a vad ellése, 
illetve költése és párzása idejére eltilthatja.

Az erdőben hivatalosan működő közigazgatási és közbiztonsági 
közegekre az e szakasz alapján elrendelt tilalom nem vonatkoz
tatható.

337. §.

Az erdőben, turistahelyeken és általában természeti helyeken, 
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vagy az ezeken átvezető utakon tartózkodók szigorúan alkalmazkodni 
kötelesek a tulajdonos által, vagy a tulajdonos személyzete által a 
terület talajának, növényzetének, állatvilágának és berendezésének 
megóvása, valamint a csend, a rend és a tisztaság biztosítása érde
kében tett rendelkezésekhez.

Az erdő és a természetvédelmi terület tulajdonosa, az erdészeti 
személyzet, valamint a közbiztonsági közegek az erdőben, vagy a 
természetvédelmi területen, a nyilvános helyeken kívül, valamint a 
335. §. alapján kijelölt helyeken és utakon kívül jogosulatlanul tar
tózkodókat, — abban az esetben, ha ott tartózkodásukat akár a 
közbiztonság,, akár a tulajdon biztonsága, akár a vadállomány nyu
galma szempontjából aggályosnak látják, vagy ha az ott tartózko
dók az első bekezdésben említett rendelkezéseket meg nem tartják, 
-— a területről kiutasíthatják, s a náluk talált lőfegyvert, fejszét, 
baltát, fűrészt, vagy erdei termék szedésére alkalmas bármi más 
vágóeszközt elvehetik, — de kötelesek az elvett tárgyakat 14 nap 
alatt a közigazgatási hatóságnak jelentés mellett beszolgáltatni.

Ha a kiutasított egyén a hozzá intézett ily felhívásnak azonnal 
nem tesz eleget, vagy ha az előbbi bekezdésben említett tárgyat 
átadni vonakodik, — vele szemben a 284. §. 13. pontjába ütköző ki
hágás miatt büntető eljárásnak van helye, ha pedig ellenszegül, — 
cselekménye az eset körülményeihez képest, mint hatósági 'közeg ellen 
elkövetett erőszak büntetendő.

Ha a kiutasított személy az erdőben, vagy a természetvédelmi 
területen való tartózkodásra, illetőleg a fegyverviselésre vonatkozó 
jogosultságát a közigazgatási hatóság előtt sem tudná igazolni, — 
a tőle elvett tárgyakat a hatóság elkobozni köteles.

338. §.

Azok a kopár-, vízmosásos-, vagy futóhomokos területek, me
lyeknek beerdősítését a hatóság e törvény életbelépése előtt már 
jogerősen elrendelte, — a közérdekű erdőtelepítésre kijelölt terüle
tekkel azonos elbírálás alá esnek.

339. §.

Az erdőbirtokosságnak a 184. §. értelmében nyújtott kölcsön 
alapján az 1897: XXXII. t.-c. hatálya alá tartozó kötvények csak a 
pénzügyminiszter engedélyével bocsájthatók ki.

Ilyen kölcsön az említett kötvények kibocsátásának alapjául 
c?ak akkor szolgálhat:

1. ha az erdőbirtokosság köte’ezi magát, hogy a kölcsönből folyó 
bárminemű tartozásainak fedezése végett szükség esetében az erdő
birtokosság tagjaira járulékot vet ki (1897: XXXII. t.-c. 2. §. 1. a) 
pontja);
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2. ha a kölcsön jelzálogjognak telekkönyvi bekebelezésével biz
tosíttatott és a kölcsön tőkeösszege — a netalán előzőleg bekebele
zett tehertételekkel együtt — nem haladja meg a jelzálogul lekötött 
ingatlan ama becsértékét, amely a lekötés idejekor állapíttatott 
meg és

3. ha a követelés biztosítására a hitelező intézet a kölcsön 
alapján kibocsátandó kötvényekből legalább egy évi kamat- és tőke
törlesztési járuléknak megfelelő mennyiséget, az erdőbirtokosság 
külön kezelendő letétjeként, a kölcsön teljes törlesztéséig visszatart.

Az ilyen biztosíték és kamatai csak a hitelező intézet olyan kö
vetelésének fedezésére fordíthatók, amely a kölcsönből folyólag ke
letkezett és azok más célra fel nem használhatók, sem pedig bírói 
vagy közigazgatási úton a kölcsön teljes törlesztéséig le nem fog
lalhatók. Az erdőbirtokosság köteles gondoskodni arról, hogy a biz
tosíték eredeti tőkeösszegében a kölcsön teljes törlesztéséig fenn- 
tartassék.

A kölcsönből folyó kötelezettségek pontos teljesítése esetében a 
hitelező intézet az erdőbirtokosság kérelmére, ha a pénzügyminisz
ter előzetesen hozzájárul, a biztosíték kamatait köteles az erdőbirto
kosság rendelkezésére bocsátani.

Ha a kölcsönnek és járadékainak meghatározott részét a föld
mívelésügyi miniszter az 1908:XLIII. t.-c. 1. §. 8. pontja alapján 
államsegélyként a kölcsön egész tartamára az államkincstár terhére 
vállalja el, a biztosíték megfelelően csökkenthető.

340. §.

A kötvények kibocsájtására jogosult hazai pénzintézetek az 
1897: XXXII. t.-c. 2. §-ában felsorolt követeléseken felül az említett 
törvény hatálya alá tartozó kötvényeket olyan követelések alapján is 
kibocsáthatnak, amelyeknek biztosítására az erdőbirtokon jelzálog 
van bekebelezve, feltéve, hogy e követeléseknek tőkeösszege a telek
könyvben bejegyzett előző tehertételekkel együtt nem haladja meg 
a jelzálogul lekötött erdő talaja és faállománya együttes értékének 
60 százalékát.

341. §.

A 41. §. 1. és 2. pontjai alatt nem említett erdőtulajdonosok 
erdeinek e törvény a-apján való berendezésénél kiindulásul azt a 
vágásfordulót kell választani, amely a faállományok átlagos korának 
kétszeresével egyenlő. Az évi vágásterületek nagyságát az első tíz 
évre ennek a vágásfordulónak megfelelően kell kiszabni. A további 
tízéves időszakokra nézve a főhasználatokat 10—10 évvel emelt 
vágásfordulónak megfelelően kell szabályozni mindaddig, míg a célba- 
vett végleges vágásforduló elérve nincs.
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Ettől a szabálytól csak a tulajdonos hozzájárulásával szabad el
térni.

Ha az első tíz évre az első bekezdésben foglalt szabály szerint 
kiszámított kiinduló vágásforduló a célba vett végleges vágásforduló
nál nagyobb, — úgy az évi vágásterületek nagyságát már az első 
tíz évre is a végleges vágásfordulónak megfelelően kell kiszabni.

342. §.
Az alatt az átmeneti idő alatt, amíg valamely erdőre az előírt 

üzemterv, illetve üzemtervet pótló jegyzőkönyv elkészül és jóváha
gyást nyer — az erdőben fahasználatokat csak az erdőrendészeti ható
ság által megállapított helyen, mértékben és módon szabad gyako
rolni; az erdő egyéb használata pedig csak ennek a törvénynek a 
korlátozásai között van megengedve.

A rendes évi fahasználat mértékét ilyen esetben ugyanúgy kell 
kiszabni, mint ahogyan azt a 341. §. az első tízéves időszakban gya
korolható fahasználatok kiszabására nézve előírja. Az engedélyt csak 
olyan feltételekhez szabad kötni, amelyek az erdőfelújítás érdekében 
szükségesek.

Ha a hatóság a fahasználat engedélyezése ügyében a kérvény be
nyújtásától számított 60 nap alatt nem intézkedik, — az engedélyt 
megadottnak kell tekinteni.

Az első bekezdésben említett átmeneti idő alatt gyakorolható 
használatokat hatóságilag jóváhagyott ideiglenes használati terv is 
szabályozhatja. Ha az erdőtulajdonos maga mutat be olyan ideiglenes 
használati tervet, amely az e szakaszban foglalt rendelkezéseknek 
megfelel, az erdőrendészeti hatóság köteles azt jóváhagyni.

343. §.

A 41. §. 3. pontja alá tartozó erdőtulajdonos — ha erdeje 1000 
kát. holdat meg nem halad — átmenetileg nem köteles erdőgazdaságá
nak irányításáról és vezetéséről a 41. §-ban előírt módon gondoskodni 
abban az esetben, ha az erdőgazdasági üzemterv végrehajtására olyan 
magyar állampolgárt alkalmaz, aki — azonfelül, hogy az ilyen alkal
mazásból az 50. §. szerint nincs kizárva —

1. a tatai vagy az esztergomi erdőgazdasági szakiskolát sikerrel 
elvégezte és ezt bizonyítvánnyal igazolja: vagy

2. az egykori vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskola továbbképző 
tanfolyamát sikerrel elvégezte és ezt bizonyítvánnyal igazolja.

Az ilyen szolgálatra alkalmazottak szolgálatba lépésükkor az 
51. §-ban az alerdészekre előírt hatósági esküt kötelesek letenni.

344. §.

A 71. §-ban említett kezelési költségjárulékokat az alatt az átme- 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



117

neti idő alatt, míg a törvényhozás a költségjárulék egységtételeit első
ízben meg- nem állapítja, kataszteri holdankint olyan összegben kel! 
kivetni, mint amilyen összeget az erdőtulajdonosok e törvény életbe
lépését megelőző évben egyrészt kezelési költségátalányként, másrészt 
erdőőrzési járulékként fizetni tartoztak.

345. §.
Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923: XIX. 

t.-c. 2. §-ának utolsó bekezdése, továbbá a 11—20. §-ai hatályukat 
vesztik és helyükbe a következő rendelkezések lépnek:

Az 1923: XIX. t.-c. alapján történt kijelölés jogerőre emelkedése 
után az erdőtelepítésre kijelölt területeket az erdők törzskönyvében, a 
gazdasági fásításokat pedig a gazdasági fásítások Itörzskönyvében kell 
nyilvántartani.

A kijelölés jogerőre emelkedése után a m. kir. erdőhivatal a ki
jelölt területre vonatkozóan az erdőtelepítési és a gazdasági fásítási 
tervet a tulajdonos kívánságainak lehető figyelembevételével elkészíti, 
esetleges észrevételeinek bejelentése céljából a tulajdonosnak bemu
tatja, s azután hatósági jóváhagyásra beterjeszti.

A jóváhagyott erdőtelepítési és gazdasági fásítási tervben (előírt 
munkálatok végrehajtására, ellenőrzésére s a megtelepített erdő keze
lésére nézve az e törvény negyedik címének III. fejezetében foglalt 
haiározmányok irányadók.

Az 1923: XIX. t.-c. alapján jogerősen kijelölt területek a közér
dekű erdőtelepítésre e törvény negyedik címe alapján kijelölt terüle
tekkel azonos elbírálás alá esnek.

E törvény 139. és 140. §-ai az 1923: XIX. t.-c. alapján erdő
telepítésre és gazdasági fásításra kijelölt területeken végzendő munr 
kálatokra is alkalmazandók.

A gazdasági fásítást egymással közvetlenül határos földbirtokok 
közös határvonala mentén úgy kell létesíteni, hogy az a közös határ
vonalhoz egy méternél ne legyen közelebb.

A gazdasági fásítást állandóan fenn kell tartani. A gazdasági 
fásításnak más helyre való áttelepítését az erdőrendészeti hatóság 
indokolt esetben megengedheti.

A gazdasági fásításra — ha létesítése befejezést nyert — a 
használati tervet a m. kir. erdőhivatal azonnal elkészíteni és beter
jeszteni köteles.

A gazdasági fásítások ügyei felett a hatósági rendelkezés az 
erdőrendészeti hatóságok jogkörébe tartozik, közvetlen felügyeletüket 
pedig -a m. kir. erdőigazgatóságok látják el.

Az e szakaszban említett erdőtelepítési, fásítási és használati 
tervek összeállításának, beterjesztésének, jóváhagyásának, módosítá
sának és hatályon kívül helyezésének szabályait a földmívelésügyi 
miniszter állapítja meg. Egyebekben e törvény rendelkezései szem
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pontjából az említett tervek az erdőgazdasági üzemtervekkel azonos 
elbírálás alá esnek.

346. §.

A közutakról és vámokról szóló 1890: I. t.-c. 133. §-át ez a tör
vény azzal egészíti ki, hogy az abban foglalt rendelkezések a véderdők, 
az 1923: XIX. t.-c. alapján létesített és fenntartott erdőtelepítések és 
gazdasági fásítások, közérdekű erdőtelepítésre kijelölt területek és a 
természetvédelmi rendelkezésekkel érintett területek faállományaira 
nem vonatkoznak, egyéb erdőterületeken pedig a faállomány letáro
lása csak elkerülhetetlen szükség esetében rendelhető el s a faállo
mány megritkítása sem terjedhet az elkerülhetetlen szükség körén túl; 
a letárolás vagy megritkítás szükségességét és mértékét a kereske
delemügyi és a földmívelésügyi miniszterek egyetértőén állapít
ják meg.

347. §.

A gyógyfürdőkről stb. szóló 1929: XVI. t.-c. 21. §-át ez a törvény 
a következőkép módosítja:

Mind a belső, mind a külső védőöv területén a silány legelőket 
vagy egyéb gyenge termőerejű területeket és a vízmosásokat a lehető
ség szerint be kell erdősíteni. A területek kijelölésére, a teljesítendő 
munkálatok megállapítására, végrehajtására és ellenőrzésére, nem
különben a megtelepített erdő kezelésére nézve e törvény 144—153. 
§-ait kell megfelelően alkalmazni.

A megtelepített erdők e törvény rendelkezései alá esnek.

348. §.

E törvény életbelépésével hatályát veszti:

az 1879: XXXI. t.-c.;
az 1881*: XXVI. t.-c.;
az 1885: XXIII. t.-c. 55., 56., 175. és 176. §-a, valamint a 184. 

§. b) pontja;
az 1891*: XII. t.-c. 13., 14. és 57. §-a;
az 1896: XXVI. t.-c. 73. és 74. §-a, valamint az 57. § 8. pontja; 
az 1898: XIX. t.-c.;
az 1913: XXXIII. t.-c. 9. és 10. §-a.
az 1923: XVIII. t.-c.;
az 1923: XIX. t.-c. 2. §-ának utolsó bekezdése és 11-—20. §-ai;
az 1923: XX. t.-c., végül
az 1923: XXI. t.-c.;
az 1929: XVI. t.-c. 21. §-a és általában mindaz a törvény, rende

let és szabály, amely e törvény tárgyára vonatkozik és rendelkezésétől 
eltér.

Ahol korábbi jogszabály az előbbiek szerint hatályon kívül helye
zett törvényre, vagy törvényszakaszra hivatkozik, ahelyett ennek a 
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törvénynek a megfelelő rendelkezését kell érteni. A korábbi törvé
nyekben „erdőtiszt” alatt „erdőmérnököt”, „erdőőr” alatt pedig 
„alerdészt és erdőőrt” kell érteni.

349. §.

Ez a törvény felhatalmazza az igazságügyminisztert, hogy az e 
törvényen alapuló telekkönyvi bejegyzésekre és e bejegyzések tör
lésére vonatkozó eljárást, továbbá a művelési ágak e törvény értel
mében bekövetkező megváltozásának a telekkönyvben való kitünteté
sére vonatkozó eljárást rendelettel szabályozhassa és hogy az e 
tárgyban kiadandó rendeletéit a szükséghez képest ugyanilyen mó
don kiegészíthesse és módosíthassa.

A közös ingatlan felosztására vonatkozó eljárás a birtokrendező 
bíróság hatáskörébe tartozik. A jogerős felosztási eljárás eredményét 
a telekkönyvbén és a földadókataszterben rendelettel megállapítandó 
módozatok szerint hivatalból kell keresztülvezetni.

350. §.

Ez a törvény felhatalmazza a földmívelésügyi minisztert, hogy 
az átmeneti szabályokat és az e törvény végrehajtása céljából szük
séges szabályokat — még pedig abban az esetben, ha más miniszte
rek ügykörét is érintik, azokkal egyetértve — rendelettel megálla
píthassa és hogy úgy ezt a rendeletét, mint az e törvény alapján 
kiadandó egyéb rendeletéit is a szükséghez képest ugyanilyen mó
don kiegészíthesse és módosíthassa.

351. §.

A törvényt a földmívelésügyi miniszter hajtja végre és életbe
lépésének idejét rendelettel állapítja meg.
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szerinti összetételéről is képet nyújtunk a részletes erdőleírásban, 
oly módon, hogy bizonyos minimális vastagságtól felfelé a fa
tömeget is kimutatjuk (pl. fatömegtáblák segélyével való becslés 
alapján) vastagsági fokonként, illetőleg szőkébbre szabott vas
tagsági osztályonként. Jó szolgálatot tehet ez abból a szempont
ból, hogy az így kimutatott fatömeg később a revíziók alkalmá
val talált fatömeggel könnyen összehasonlítható lesz nemcsak 
mennyiség, hanem vastagság szerinti összetétel tekintetében is.

A vastagsági osztályokat természetesen nem szabad azono
sítani a korosztályokkal, mert a korhatárok az egyes vastagsági 
osztályoknál nagyon szélesek lehetnek s így nagyon egymásba 
nyúlhatnak. Amint pl. az általam fentebb vázolt esetben, ahol a 
30—34 cm-es próbatörzsek által képviselt vastagsági osztály ke
retében 70-től 315 évig, az 50—60 cm-es törzsek által képviselt 
vastagsági osztálynál 80-tól 400 évig terjedt a fák kora, az átla
gos kor pedig 157, illetőleg 214 év volt.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK
JEGYZŐKÖNYV.

az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának Buda
pesten, 1933. évi november hó 8-án, az egyesület székházában 

tartott választmányi üléséről.

Megjelentek: Térfi Béla és báró Waldbott Kelemen alelnö- 
fcök, Biró Zoltán ügyvezető, Ajtay Jenő, dr. Ajtai Sándor, Balogh 
Ernő, Beyer Jenő, gróf Esterházy Móric, Földváry Miksa, Fröh
lich Brúnó, báró Inkey Pál, Ivanich Ferenc, Kallivoda Andor, 
dr. Karaffiáth Jenő, Karsai Károly, Kovács Gábor, Matusovits 
Péter, Molcsányi Gábor, herceg Montenuovó Nándor, Onczay 
László, Orosz Antal, Osztroluczky Miklós, Papp Béla, báró Pró- 
nay György, Takách Zsigmond, Vük Gyula vál. tagok és Lengyel 
Sándor segédtitkár.

Térfi Béla elnök: Üdvözlöm a megjelent urakat s az egyesü
let igazgató-választmányának a mai napra kitűzött ülését meg
nyitom.

Megállapítom, hogy a választmányi ülés határidejét a választ
mányi tag urakkal posta útján is közöltük s ezenkívül a meghívó 
néhány napilapban is közzé lett téve.

Az ülés a megjelent urak számára való tekintettel határozat- 
ifcépes.
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Távolmaradásukat kimentették: gróf Andrássy Sándor, báró 
Biedermann Imre, Borhy György Fekete Zoltán, Huszár Tiboi\ 
gróf Károlyi Gyula, gróf Keglevich Gyula, Kiss Ferenc, ifj. gróf 
Mailáth József, Osztroluczky Géza, őrgróf PaEavicini Alfonz 
Károly, Papp-Szász Tamás, Péch Kálmán, Rimler Pál, Róth 
Gyula, , gróf Széchenyi Károly, gróf Széchenyi Aladár, Zügri 
Nándor.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Karsay Károly és dr. Ajtai Sán
dor választmányi tag urakat kérem föl.

A meghívók szétküldése után néhány nappal kapta meg egye
sületünk az új erdőtörvény-tervezetet a földmívelésügyi miniszter 
úrtól azzal a megbízással, hogy erre vonatkozó észrevételeit leg
később november hó végéig terjessze megfelelő indokolás kísére
tében a miniszter úr elé.

Anélkül, hogy az ez irányban teendő intézkedésekre kitérni 
akarnék, mert hiszen ezek tekintetében az ügyvezető úr jelentésé
vel kapcsolatban lesz módjában a t. igazgatóválasztmánynak 
állást foglalni, azt hiszem valamennyiünk érzelmeit tolmácsolom 
akkor, amikor őszinte örömömnnek adok kifejezést afölött, hogy 
az egyesület évtizedes kívánsága a megvalósulás stádiumába jut

Kétségtelen, hogy olyan gazdasági ágnál, amilyen az erdőgaz
daság is, a helyes fejlődésnek, a korszerű haladásnak az alapját 
csak jól megalkotott, a gazdasági viszonyok, az ország és a birtokos 
igényeit egyaránt figyelembe vevő törvény alkothatja.

Az az egyetértés, amely az utóbbi években a földmívelésügyi 
kormányzat és az egyesület között fennáll, már előre is reményt 
nyújt arra, hogy ha lesznek is az egyesületnek az ő tervezetével 
túlnyomóan nagyrészben egyező mostani tervezet ellen észrevé
telei, ezeket a kormányzat és a törvényhozás a lehetőség határain 
belül figyelembe fogják venni.

Az egyetlen, amire ennek a kérdésnek a tárgyalásánál az 
egyesület minden tagját kérem az, hogy azt a higgadt bölcs meg
fontolást, a köz- és magánérdek összeegyeztetésére irányuló becsü
letes szándékot és az egymás véleményének a megbecsülését, ami 
a törvénytervezet 3% évvel ezelőtt lefolyt első tárgyalása alkal
mával megnyilvánult, most is őrizzék meg, s a többség által elfog
lalt álláspontot, még ha az nem is fedi száz-százalékban a ma
gunk egyéni véleményét, képviseljük mindnyájan kifelé a legtel
jesebb erővel és odaadással, mert csak így érhetjük el az annyira 
kívánatos célt, hogy az egyesület kívánságai a lehető legteljesebb 
mértékben érvényesüljenek és az alkotandó új törvény minden 
tekintetben megnyugvást keltsen.

Mielőtt a tárgysorozat egyes pontjainak tárgyalására áttért 
nénk, őszinte sajnálattal kell megemlékeznem arról a súlyos vesz
teségről. amely az egyesületet és az igazgató-választmányt, 
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Schmidt Károly ny. miniszteri tanácsos, egyesületünknek alapító 
és három évtizeden át volt választmányi tagjának elhalálozásá
val érte.

A boldogult különösen a vám- és tarifális kérdéseknek volt 
elsőrendű szakértője, de nemcsak ezen a téren, hanem az egyesü
let munkásságának minden területén tudását, munkaerejét min
denkor készséggel bocsájtotta egyesületünk rendelkezésére.

Tisztelettel javasolom, hogy elhunyta fölött érzett őszinte 
fájdalmának és igaz részvétének a t. igazgató-választmány jegyző
könyvileg adjon kifejezést.

Ezek után áttérhetünk a tárgysorozat egyes pontjainak letár- 
gyalására.

Felkérem az ügyvezető urat, hogy jelentését terjessze elő.
Az igazgató-választmány egyhangúan az elnök javaslata 

értelmében határoz.
Ezután Biró Zoltán ügyvezető az egyesület pénzügyi helyze

tét ismertetve bejelenti, hogy a mérleg 1933. évi november hó 
7-ig 25.755 P 57 fillér kiadási többlettel zárult. A helyzetet a 
hiány ellenére sem látja veszélyesnek, mert remény van arra, 
hogy a hiány a kedvezményes fuvarlevél-akcióból származó bevé
telből fedezhető lesz.

A tagdíjaknál közel 30.000 pengőre szaporodott fel a hátra
lék, de a jelenlegi súlyos viszonyok között nem volna tanácsos 
erélyes felszólítással a tagokhoz fordulni, mert ez sok tagkilc- 
pésre vezetne. Reméli, hogy ha a különböző szállítási igazolvá
nyok kiadására vonatkozó akciók állandósítása sikerül, atf egye
sület a tagdíjak csökkentésének a kérdésével is foglalkozhat. 
Annakidején megfelelő javaslattal fog a t. igazgató-választmány 
elé járulni.

Egyhangúan tudomásul szolgál.
Ügyvezető jelenti, hogy dr. Worschitz Frigyes az egyesület 

elnökségéhez intézett beadványban 600 P-ős kutatási segély enge
délyezését kéri. Kutatásai a hazai fafajok cellulóz rostjainak 
mikrofizikai és kémiai vizsgálatával kapcsolatban a rostok nyúj
totta cellulóz ipari felhasználhatóságát meghatározó fizikai szer
kezetének kivizsgálására vonatkoznak. Eddigi kísérletei azt mu
tatják, hogy majdnem valamennyi hazai fa alkalmas cellulóz elő
állítására. így többek között a papírgyártást is meg lehet majd 
kísérelni. A végzendő kutatások mindenesetre a magyar erdőgaz
daság érdekeit hivatottak szolgálni.

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány egyhangúan 
dr. Worschitz Frigyes erdőimérnök részére 600 P-ős kutatási se
gélynek két részletben való kiutalását engedélyezi azzal a köte
lezettséggel, hogy a vizsgálatok eredményéről az Erdészeti La
pokban beszámolni köteles. Az engedélyezett kutatási segély pedig 
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a leközölt cikkek tiszteletdíjára adott előlegként számolandó el 
Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak a vasúti 

talpfakészletek igazolása tárgyában az egyesülethez intézett leira
tát ismerteti. Tájékozásul közli, hogy az egyesület kérte a föld
mívelésügyi miniszter urat annakidején arra, hogy a tapfakészie- 
tek igazolását rendelje el, mert számos esetben beigazolódott, 
hogy olyan ajánlattevők is voltak, akik a megvételre felajánlott 
talpfamennyiség fölött nem rendelkeztek.

E kérdéssel kapcsolatban megemlíti, hogy az idén felajánlott 
talpfák átvételi ára tekintetében megállapodás jött létre, amely
nek értelmében a talpfák 70%-a kerül egy áron átvételre. Az egész 
mennyiségre nem sikerült a legkedvezőbb áron való átvételt 
keresztülvinni. Báró Prónay György őnagyméltóságával járt el 
ebben az ügyben a MÁV-nál s a lefolytatott tárgyalások után ma 
már ott tartanak, hogy a tavalyi árak átlagát elfogadni hajlan
dók. Megveszik azután az ennél kedvezőbb tételeket, a többit pedig 
a felajánlások sorrendjében. Nagy eredményt lát abban, hogy a 
talpfák nagyrészét a tavalyi árakon lehet elhelyezni.

Jelenti továbbá, hogy az egyesület a többlet talpfatermelés 
átvétele érdekében is akciót indított. Az egyesület kérte a több
termelésnek a jövő év terhére való átvételét. A kérdéssel kapcso
latos tárgyalások folyamatban vannak, a feltételek tekintetében 
azonban még nem történt végleges megegyezés.

Ügyvezető kéri bejelentésének tudomásul vételét.
Papp Béla vál. tag közli, hogy a kívánságokat a földmívelés

ügyi miniszter úr melegen magáévá tette és ez ügyben a keres
kedelemügyi miniszter úrhoz is megfelelő átiratot intézett.

Onczay László vál. tag véleménye szerint a többtermelés átvé
tele nem szolgálja az erdőbirtokosok érdekét, mert ha a MÁV 
előre nagymennyiséget vesz át, az erdőgazdaságok jövő évi ter
melését látja veszélyeztetve. Kéri, hogy a MÁV csak bizonyos 
meghatározott mennyiségen, 50—60.000 drb talpfán túl ne vegyen 
át, mert ez a birtokosok kárára volna

Ügyvezető közli, hogy az egyesület Onczay kívánságát már 
figyelembe vette s az átveendő mennyiséget 100.000 drb-ban kérte 
megállapítani.

Onczay László kérését fenntartja, mert a 100.000 drb-ot, mely 
a kiírt mennyiségnek negyedrésze, soknak tartja. Nem látja a közre 
előnyösnek ily nagy mennyiség átvételét.

Báró Prónay György vál. tag az ügyvezető jelentésének elfo
gadását kéri. Véleménye szerint a talpfakérdés, melynek meg
oldása nem is oly nehéz, rendezésre vár. Azokon a tárgyalásokon, 
amelyeken a MÁV az átvételi árakat leszorítani igyekezett, szin
tén résztvett. Méltánytalannak tartja a MÁV eljárását az üzleti 
politika szempontjából, momentán talán indokolható ez az eljárás 
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de nagyon rövidlátó ez a politika, mert könnyen megbosszulhatja 
magát.

A MÁV ugyanis a termelés csökkentése esetén a talpfát vagy 
külföldről lesz kénytelen drágán beszerezni, vagy pedig azért 
fogja drágán venni, mert a termelők meg fognak szerveződni. 
Azon az állásponton van, hogy a birtokosok szempontjából a kér
dést meg kell szervezni. Az indítványok tárgyalása során a kér
désnek a jövő évben való organizálása érdekében megfelelő indít
ványt fog tenni.

Onczay László a talpfafelajánlás kulisszatitkainak feltárása 
után furcsának tartja, hogy most egyesek a többlet átvétele révén 
kivételes helyzetbe jussanak. Attól tart, hogy az átvétel a jövő 
évben árrombolást fog előidézni.

Ügyvezető véleménye szerint a túlszállítás nem lesz nagy
méretű. Egyben utal a tavalyi kiírásra, mely bár a MÁV a több
letet 2 év előtt átvette, nagyobb volt, mint az ez évi kiírás.

Térfi Béla elnök tájékoztatásul közli, hogy az egyesület már 
100.000 drb talpfa átvétele mellett foglalt állást. Kérdés, hogy 
az Onczay által kívánt módosítás nem gyengíti-e kifelé az egye
sület álláspontját?

Báró Inkey Pál véleménye szerint a különbség oly lényegte
len, hogy kár felette vitatkozni.

Az igazgató-választmány végül is ügyvezető bejelentését tu
domásul vette.

Ügyvezető jelenti, hogy a kereskedelemügyi miniszter úr, az 
egyesületnek az erdei fenyőtalpfák átvételére irányuló előterjesz
tését — figyelemmel arra, hogy a hazai erdőbirtokosok a MÁV-nak 
úgy műszaki, mint gazdasági szempontból a selejtesebb fenyő
anyaggal szemben jóval kedvezőbb tölgy, illetve bükk talpfa szűk 
ségletét teljesen fedezni képesek, nem vette figyelembe.

Ügyvezető a kérdésnek függőben tartását javasolja azzal, 
hogy az erdei fenyőtalpak átvétele érdekében arra alkalmas idő
ben új előterjesztés tétessék.

Az igazgató-választmány egyhangúan a javaslat értelmében 
határoz.

Ügyvezető jelenti, hogy a földmívelésügyi miniszter úr a 
gabona jelzálogjognak az erdei fatermékekre való kiterjesztése 
ügyében kidolgozott tervezetnek a letárgyalására ez évi szeptem
ber hó 15-ére értekezletet hívott egybe, amelyen az egyesület kép
viseletében báró Waldbott Kelemen alelnök, báró Prónay György 
és gróf Teleky József vál. tagok és az ügyvezető! jelentek meg 
A tárgyalások során az egyesület kívánságai 90%-ban el lettek 
fogadva. Értesülése szerint a vonatkozó rendelet rövidesen meg 
fog jelenni.

Egyhangúan tudomásul szolgál.
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Ügyvezető jelenti, hogy a kereskedelemügyi miniszter úr a 
nyers parkettafa kedvezményes fuvardíja érdekében tett előter
jesztést elutasította s így az egyesület e kérdésben sem tudott 
eredményt elérni.

Érthetetlennek tartja a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
úrnak e kérdésben elfoglalt álláspontját, mert a nyers parkett
fríz a magyar fűrészek termelvényeinek igen jelentős részét ké
pezi és a parkettfriz a hazai tölgyrönkökből előállított többi 
fűrészárukhoz hasonlóan szállítási kedvezményre ugyancsak rá 
van utalva.

Javasolja, hogy az egyesület e kérdésben felterjesztéssel for
duljon ismételten az illetékes miniszter urakhoz és egyben kérje 
fel Papp Béla Öméltóságát, hogy a kedvezmény megadása érdeké
ben a kereskedelemügyi minisztériumnál járjon közbe.

Az igazgató-választmány egyhangúan ügyvezető javaslata 
érdekében határoz.

Ügyvezető ezután bejelenti Létz Lajos min. tanácsos, rendes 
tag elhalálozását.

Az igazgató-választmány javaslatára egyhangúan részvété
nek jegyzőkönyvi megörökítését határozza el.

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány végül Drágffv 
Tibor erdőmérnököt ajánlja: Béky Albert és Kemény Lajos, to
vábbá Halász László erdőmérnököt ajánlja: Fodor Gyula és Ta
más János, a rendes tagok sorába iktatja és tagdíjukat kezdő állá
sukra való figyelemmel az altisztekéhez hasonlóan évi 12 P-ben 
állapítja meg.

Ügyvezető ezután az 1933. évi rendes közgyűlés helyének és 
idejének megállapítása tekintetében javasolja, hogy a közgyűlés 
az alapszabályokban előírt tárgysorozattal Bulapesten december 
hó közepén 12 és 19-ike között tartassák. Egyben jelenti, hogy a 
földmívelésügyi miniszter úr az erdőtörvény tervezetét azzal adta 
le az egyesületnek, hogy észrevételeit még november hó végéig 
terjessze elő. Miután a törvénytervezet-bizottsági és választmányi 
tárgyalására is szükség van, javasolja, hogy az általános erdő
gazdasági és törvényelőkészítő bizottság hívassák össze november 
hó 22, 23 és 24-ére, míg a választmányi ülés előbbiek után oly 
időben, hogy november hó végéig az írásbeli előterjesztés elkészí
tésére is maradjon néhány nap.

Fröhlich Bruno, Papp Béla, Waldbott Kelemen és Onczay 
László hozzászólása után az igazgató-választmány a bizottsági 
ülések idejét ez évi november hó 22, 23 és 24-ére, a választmányi 
ülést november hó 25-ére és az évi rendes közgyűlés idejét ez évi 
december hó 19-ére tűzi ki.

Az igazgató-választmány ezután báró Prónay György és ügy
vezető javaslatára egyhangúan hozzájárul ahhoz, hogy az általá
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nos erdőgazdasági és törvényelőkészítő-bizottság báró Bieder
mann Imre, báró Prónay György, gróf Esterházy Móric, gróf 
Apponyi Károly, dr. Karaffiáth Jenő, herceg Montenuovó Nán
dor és Ivády Bélával kiegészíttessék s hogy egyes országgyűlési 
képviselők is felkéressenek a bizottsági tárgyalásokon való részt- 
vételre.

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány egyhangúan 
hozzájárul ahhoz is, hogy a törvény egyes fejezetének feldolgo
zására egyes, a bizottságokon kívülálló tagok is felkéressenek.

Gróf Esterházy Móricnak a már letárgyalt és a leadott ter
vezet közötti eltérések feltüntetésére vonatkozó észrevételére, 
báró Inkey Pál javaslatára az igazgató-választmány a meghívón 
az azoknak az Erdészeti Lapoknak megjelölését határozza el, ame
lyekhez a kérdéses tervezetek annakidején csatolva lettek.

Ezután Onczay László a földbirtokreform során az 0. F. B 
által elrendelt kényszerbérletek kérdésével foglalkozva, a követ
kező indítványt terjeszti elő:

„Az Országos Erdészeti Egyesület Tekintetes Elnökségének 
Budapest. A földbirtokreform során az 0. F. B. igen sok erdő
birtokost kötelezett arra, hogy feltétlen erdőtalajt 10 évi bérleti 
kötelezettséggel legelőként adjon bérbe.

Tekintve, hogy a 10 évi kötelezettség a legtöbb helyen már 
lejárt, fel kell vetni a kérdést, hogy ezen bérletekkel mi lesz?

Ha minden törvényes rendelkezés nélkül a birtokos — a vi
szonyok kényszerűségéből, de jogilag rendezetlenül — a szóban- 
forgó erdőtalajt továbbra is a bérlők kezén hagyja, afelett ren
delkezési jogát soha többé nem fogja gyakorolhatni.

Ezen túlmenőleg pedig ezen legelők legtöbbje a legeltetés 
következtében elkopárosodásnak indult és 80—90%-ban szaporí
tani fogja a magyarországi — amúgy is szép számú — kopársá- 
gokat. (Tudunk olyan esetet, ahol az erdőfelügyelőség a kényszer
bérletben lévő legelőt a kopárfásítási tervbe már felvette és az 
erdőbirtokost kötelezte a vízmosások lekötésére és fásítására, a 
legeltetés pedig tovább folyik.)

Tisztelettel javasolom: forduljon az Országos Erdészeti Egye
sület a földmívelésügyi miniszter úrhoz s kérje, hogy:

a kényszerbérleteket azonnal szüntesse meg ott, ahol a szó- 
banforgó terület elkopárosodásnak indult, vagy annak veszélye 
fennforog;

ezeket a területeket a birtokos megterhelése nélkül fásítsa be 
az állam;

végül pedig tegye vizsgálat tárgyává, hogy a birtokos tulaj
don- s rendelkezési jogának megvédése mellett a nem veszélyezte
tett talajú legelő további bérbeadása miként volna megoldható?’*
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Az indítvány fölött megindult élénk vita során gróf Ester 
házy Móric annak a nézetének ad kifejezést, hogy a kormány a 
kényszerbérleteket, — bár birtokpolitikai célja felől nincsen kel
lően tájékozva, — meg fogja hosszabbítani s így a felterjesztés 
esetleg épp ellenkező hatást fog kiváltani. Onczay László a hely
zetet ott tartja a legveszélyesebbnek, ahol a kényszerbérletek 
kopárosodásnak indultak. Leghelyesebb volna a községeket arra 
kötelezni, hogy a kérdéses területeket vegyék meg. Báró Waldbott 
Kelemen a kérdés végleges rendezését tartja szükségesnek. Fel
fogása szerint azt kell megállapítani, hogy az 0. F. B. miért 
adta? Ha azért adta, mert a legelőre tényleg szükség volt, úgy 
ezt az állapotot véglegesíteni kell. Ellenkező esetben a legelőként 
bérbeadott területet visszaadják a birtokosnak. A birtokost nem 
lehet arra kötelezni, hogy saját költségén a területet rendbe
hozza. Egyébként pártolja Onczay indítványát. Báró Inkey Pál 
figyelemmel arra, hogy az új erdőtörvény a kérdést rendezni 
fogja, feleslegesnek tartja az indítvány mostani tárgyalását. 
Onczay László indítványával ennek az akut bajnak jogi rendezé
sét kívánja biztosítani. Hogy a törvény mikor lesz meg, senkisem 
tudja. Nem lehet tűrni, hogy kopárokat mesterségesen létesítse
nek. Nem hiszi, hogy a kormány elzárkózna a kérdés rendezése 
elől. Papp Béla helyesli a kérdéssel való foglalkozást. Javasolja, 
hogy az egyesület megfelelő felterjesztéssel forduljon a kormány
hoz a kérdés rendezése céljából. A kormányzat dolga aztán, hogy 
a kérdést hogy oldja meg.

Ügyvezető nem tartja célszerűnek, hogy éppen az Egyesület 
és éppen most vesse fel a kérdés végleges megoldásának gondola
tát. Ezért közbevető indítványként javasolja, hogy egyelőre az 
egyes előfordult kirívó eseteket vigyék a kormány elé és kérjék 
ezek orvoslását. A kérdés maga pedig a törvényben legyen tár
gyalva. Ügy gróf Esterházy Móric, mint Onczay László helyeslik 
ügyvezető javaslatát és ahhoz hozzájárulnak. Fröhlich Brúnó On
czay eredeti indítványa mellett foglal állást. Az egyesület felter
jesztésében hívja fel a földmívelésügyi miniszter úr figyelmét^ a 
méltánytalanságokra és kérje ezek orvoslását. Ez módot ad a kér
dés megvizsgálására és megfelelő rendelkezés kiadására. így tám
pontot kap a földmívelésügyi minisztérium arra is, hogy miért 
kellett a kérdést a törvényben tárgyalni. Báró Waldbott Kelemen 
is jónak tartja az egyes esetek bejelentését. Onczay László ismé
telten felszólalva, az ügyvezető indítványának elfogadásához 

hozzájárul.
Az igazgató-választmány az ügyvezető javaslata élteimében 

határoz.
Onczay László ezután következő indítványát terjeszti elő.
„Az Országos Erdészeti Egyesület Tekintetes Elnökségének 
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Budapest, A m. kir. kormány — tekintve, hogy az országos tűzifa- 
teimelése a szükségleteket nem fedezi — az állami hivatalok^ 
intézmények, iskolák — kőszénnel való fűtését rendelte el.

Az egyébként helyes rendelkezés során nem vette figyelembe, 
hogy az erdősült vidék közvetlen közelében lévő hivatalok* iskolák 
sokkal olcsóbban tudják helyiségeik fűtését — a közvetlen köze
lükben fekvő erdők II. osztályú (nem piacképes) fájával biztosí
tani. (Pl. a mi vidékünk 3 állami iskolájának kőszénfütése isko
lánként 180 P-vel kerül többe, mint ha fával fűtenének.)

Ez az államháztartás indokolatlan megterhelésén kívül egye
dül a szénbányászatnak előnyös. Az erdőbirtokosságra azonban 
egyenesen káros, mert a II. osztályú fája eladatlanná vált s ott 
rothad az erdőn.

Tisztelettel javasolom: forduljon az Országos Erdészeti 
Egyesület a földmívelésügyi minisztériumhoz, hogy a széntüze
lésnek az erdősült vidékeken való' forszírozásától a kormány 
tekintsen el s tegye vizsgálat tárgyává esetenként a tüzelőanyag 
megválasztásának kérdését s ott, ahol a fa olcsóbb, a tűzifa hasz
nálatától intézményeit ne tiltsa el.”

Egyben kéri, hogy az egyesület a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz intézendő felterjesztésén kívül a javaslatot a Fagazdasági 
Tanácshoz is tegye át.

Gróf Esterházy Móric a javaslattal kapcsolatban az ügyve
zetőtől mindenekelőtt két kérdésre vonatkozóan tájékoztatást kér. 
Elsősorban a tüzifakészletek tekintetében előfordult különböző s 
a válság által megcáfolt hivatalos adat-bejelentésekre utalva azt 
kérdezi, hogy az egyesület az idei évre vonatkozóan tett-e szó
vagy írásbeli előterjesztést, hogy 1934. évben mekkora lesz az im
port szükséglet?

Második kérdése pedig azzal az értesülésével kapcsolatos, 
hogy a pénzügyminisztérium a tűzifának a gabonához viszonyí
tott magasabb árára, valamint várható 10%-os áremelkedésére 
való figyelemmel az erdőbirtok adóját túlkicsinynek tartja és 
ezért az erdőkre ki is akarja terjeszteni a mezőgazdaságnál alkal
mazott adóemelési sémát, amely szerint a mezőgazdaság a régi 
állapothoz képest ma már négyszeres vagyonadót fizet. Arra kéri 
a választmány igen tisztelt tagjait, hogy fordítsák figyelmüket 
erre a kérdésre, mert az erdőbirtokot esetleg oly vagyonadóval 
sújthatják, mely tárgytalanná teszi bármiféle kérdés rendezését. 
Kérdezi, hogy az egyesületnek van-e erről tudomása?

Ügyvezető az első kérdésre vonatkozóan közli, hogy az egye
sület részéről hivatalos nyilatkozat nem történt. A készletekről 
csak akkor fog az egyesület értesülést szerezni, ha azok össze
írása megtörtént. Egyben közli, hogy értesülése szerint az egyik 
igazgatóság kerületében hibásan írják össze a készleteket. Papp 
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Bélát kéri, hogy pótlólag utasítsák az igazgatóságokat a vasúton 
szállításra kerülő tűzifakészleteknek megfelelő elkülönítésére. 
Tájékozásul közli, hogy tavasszal 97.000 vágón készletet jelentet
tek be. Ebből a MÁV 13.000 vagont vett meg. 60.000 vagonra ad
tak ki eddig kedvezményes fuvarlevelet. Nem hiszi, hogy 24— 
26.000 vagonnál több vasúton szállítható fa álljon rendelkezésre. 
Ez véleménye szerint nagy baj, mert ez a szükségletet március 
végéig sem fedezi. Adatait kéri bizalmasnak tekinteni. Hogy 
mennyi a tényleges készlet, azt a készletbejelentés lesz hivatva 
eldönteni.

A második kérdésről az egyesületnek nincsen tudomása.
Onczay László indítványa tekintetében pedig javasolja a kí

vánt felterjesztésnek elkészítését és a földmívelésügyi miniszter 
úrnak való megküldését.

Papp Béla tájékozásul közli, hogy egy vonatkozó kormányren
delet szerint, ha beigazolják, hogy a fával való tüzelés olcsóbb a 
széntüzelésnél, a fatüzelésre engedélyt adnak. Javasolja a föld
mívelésügyi miniszter úr közbenjárásának kikérését. Egyben 
közli, hogy a vasúton szállításra kerülő tűzifának a készletkimu
tatásokban való elkülönítése el lett rendelve. A dolognak utána 
fog nézni, s amennyiben szükséges, az érdekelteket felelősségre 
fogja vonni.

Az igazgató-választmány végül, Onczy László indítványát ma
gáévá téve, egyhangúan az indítvány értelmében határoz.

Báró Prónay György közli, hogy indítványát a jövő választ
mányi ülésen terjeszti elő.

Gróf Esterházy Móric második kérdésével kapcsolatban meg
indult élénk vita során Osztroluczky Miklós azon nézetének ad 
kifejezést, hogy a kérdést föltétlenül figyelemmel kell kísérni és 
résen kell lenni, mert a legnagyobb abszurdumok származhat
nak belőle. Erős mozgalmat kellene indítani, hogy4 a hozadék- 
értékelés alapján való adókivetés visszaállíttassák.

Ügyvezető vállalkozik a kérdés figyelésére, de annak meg
indítását nem tartja célszerűnek.

Ügyvezető javasolja, hogy a közgyűlésen választandó új vá
lasztmányi tagok kijelölésére az elnökség vezetése alatt egy bi
zottság küldessék ki. Javasolja, hogy a bizottságba báró Prónay 
György, báró Inkey Pál, báró Biedermann Imre, Rimler Pál, Papp 
Béla, Onczay László jelöltessék.

Az igazgató-választmány egyhangúan ügyvezető javaslata 
értelmében határoz.

Ügyvezető végül Róth Gyula következő indítványát terjeszti 
elő:

„Nagyméltóságú Elnök Úr! A főiskolák és egyetemek átszer
vezése ügyében tartott minisztertanács hivatalos formában közre
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bocsátott jelentése értelmében a műegyetem és a vele egyesített 
főiskolák a „József Nádor műszaki-, közgazdasági- és mezőgazda
sági műegyetem” nevét fogja viselni, ugyaníly nevű karokból áll, 
amelyek utóbbikához fcg tartozni a mi erdőmérnöki főiskolánk, 
mint ennek a karnak egyik osztálya.

Nagyméltóságod és minden szaktársunk előtt ismeretes az 
régi, nehéz küzdelem, amelyet a magyar és a külföldi erdőgazda
ságok egyaránt viselnek szakérdekeik érvényesítése végett, amely 
többek között mindig az „erdőgazdaságnak” a „mezőgazdaság” 
gyűjtőneve alá való sorozása ellen is irányul. Az 1907. évi wieni 
nemzetközi mezőgazdasági kongresszuson hangzott el az erdő
gazdaság számos képviselőinek ajakéról az a kijelentés, hogy az 
erdőgazdaság ezentúl már nem fog résztvenni oly kongresszuso
kon, amelyek neve „mezőgazdasági”, mert ebbe az erdőgazdaság 
nem tartozik bele. A római nemzetközi földmívelési intézettől is 
azt követelte az erdőgazdaságnak számos képviselője, hogy a mező
gazdasági gyűléseket az erdőgazdaságtól elválasztva kell megtar
tania. Hazánkban az a minisztérium, amelynek hatáskörébe a 
mezőgazdaság is, de egyebek között az erdőgazdaság is tartozik, 
nem „mezőgazdasági”, hanem „földmívelésügyi” minisztérium.

Az a név, amely a műegyetem nevében a mezőgazdasági jel
zővel foglalja össze a mezőgazdaságot az erdőgazdasággal, nem 
számol az erdőgazdaság jogos igényeivel, ezért tisztelettel java
solom, méltóztassék az illetékes minisztériumokhoz fordulni azzal 
a felterjesztéssel, hogy a műegyetem új karának ne „mezőgazda
sági”, hanem „földmívelési” kar legyen a neve, annak a helyes 
megoldásnak analógiájára, amely a minisztérium nevében kifeje
zésre jutott.”

Ügyvezető az indítvánnyal nem ért egyet, mert véleménye 
szerint az erdőmérnöki karnak nem a mezőgazdasági, hanem a 
műszaki fakultásban van a helye.

Fröchlich Brúnó közli, hogy a törvényben az erdőmérnöki kar 
nincs a mezőgazdasággal összekapcsolva. A műszaki jelleg a tör
vényből fog kitűnni.

Az igazgató-választmány az elhangzott észrevételek után az 
indítványt egyhangúan elveti.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Kmf.
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JEGYZŐKÖNYV.
Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának Buda 
pesten, az egyesület székházában 1933. évi november hó 25-én tar* 

tott rendes üléséről.

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen alelnök, Biró Zoltán 
ügyvezető. Ajtay Jenő, dr. Ajtai Sándor, Béky Albert, Beyer Jenő, 
gróf Esterházy Móric, Fiedler Jenő, Földváry Miksa, Fröhlich 
Brúnó, Ivanich Ferenc, Kaliivoda Andor, dr. Karaffiáth Jenő, gróf 
Károlyi Gyula, Karsai Károly, gróf Keglevich Gyula, Kozma Ist
ván, ifj. gróf Mailáth József, Molcsányi Gábor, Onczay László, 
Orosz Antal, Papp Béla, Véssey Mihály vál. tag urak, Aáron Oktá- 
vián, Czillinger János, Jeszenszky Ferenc rendes tagok és Lengyel 
Sándor segédtitkár.

Báró Waldbott Kelemen elnök: Üdvözlöm a megjelent urakat 
és az igazgató választmánynak a mai napra kitűzött ülését meg
nyitom.

Megállapítom, hogy az igazgató választmány ülésének idő
pontja az Egyesület közlönyében is közzé lett téve, s ezenkívül a 
választmányi tag urak külön írásbeli meghívót is kaptak.

Az ülés a megjelentek számára való tekintettel határozat
képes.

Távolmaradásukat kimentették: Térfi Béla alelnök, báró 
lnkey Pál, Kiss Ferenc, Kovács Gábor, Matusovits Péter, Péch 
Kálmán, Takách Zsigmond és gróf Zelenski Róbert választmányi 
tag urak.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ajtay Jenő és Molcsányi Gábor 
vál. tag urakat kérem föl.

Tisztelt igazgató választmány! Mai ülésünk legfontosabb tár
gya az új erdőtörvényjavaslat letárgyalása.

Közlöm a t. igazgatóválasztmánnyal, hogy az általános erdő
gazdasági és törvényelőkészítő bizottság 3 napon át reggeltől 
estig tartó tárgyalással a javaslatot a minisztérium képviselőivel 
részletesen letárgyalta, s egy-két pont kivételével megállapodásra 
is jutott.

A kompromisszumszerű eredményt nagyon is értékesnek tar
tom és óva intek mindenkit attól, hogy a nyilvánosság elé esetleg 
terjesztendő különvéleménnyel az egyesületnek a kérdésben elfog
lalt álláspontját gyengítse.

A tárgyalások eredményét az ügyvezető Úr fogja részletesen 
jelenteni, s egyúttal azt is, hogy melyik függő kérdésekkel lesz még 
szükséges a minisztériumhoz fordulnunk.

A költségelőirányzat megállapítására és a multévi zárszámadásra 
csak az erdőtörvény letárgyalása után fogunk áttérni.
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Felkérem ügyvezető urat, hogy a tárgyalásokra vonatkozó jelen
tését terjessze elő.

Bíró Zoltán ügyvezető leghelyesebbnek véli, ha az általános 
erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottság által a törvénytervezeten 
javasolt módosításokat pontról-pontra felolvassa, hogy azokat az igaz
gatóválasztmány is letárgyalhassa. A módosítások letárgyalása után 
pedig azokat a kérdéseket kívánja ismertetni, amelyekben külön fel
terjesztés szükséges.

Kozma István a törvény címével kapcsolatban úgy véli, hogy tör
vény címében a természet védelmét is kifejezésre kellene juttatni, 
miután a törvény a természet védelmét is tárgyalja. „Az erdőkről és 
természetvédelemről” címet tartaná helyesnek. Egyben felhívja a fi
gyelmet a törvénytervezet egyes pontjai között fennálló ellentétekre, 
melyek kiigazítását szükségesnek tartja.

Fröhlich Brúnó a kodifikálás iránti kívánságoknak közvetlenül 
vele való közlését kéri, hogy azokat figyelembe vehesse. A törvény
tervezet tárgyalása során főleg az elvi kérdések tisztázását kéri.

A cím tekintetében elhangzott észrevételre megjegyzi, hogy 
mint az egyszerűsítés híve, az „Erdőkről” szóló címet, mely tulaj
donképpen a természetvédelem fogalmát is magában foglalja, he
lyesnek tartja.

Báró Waldbott Kelemen elnök megemlíti, hogy a tervezet tár
gyalása során több esetben maga a bizottság sem tudott végleges 
szövegben megállapodni. Kéri, hogy a választmány ne foglalkozzék 
szövegezéssel, csak hívják fel a figyelmet az esetleges szövegezési 
hibákra és ezeket Fröhlich Brúnóval közvetlenül tárgyalják le.

Kozma István felhívja még a választmány figyelmét a törvény 
természetvédelmi részére, amely a törvény közepén foglal helyet. Mi
után a természetvédelem az erdőgazdaság dolgától eltérő kérdés, véle
ménye szerint a természetvédelem ügyét át kellene helyezni, még (pe
dig a vegyes rendelkezések elé. A természetvédelmi részt az erdőkre 
vonatkozó rész után kellene letárgyalni.

Báró Waldbott Kelemen elnök megjegyzi, hogy már a bizottság
ban is felmerült hasonló kívánság, de miután a törvény büntető ren
delkezései a természetvédelmi részre is vonatkoznak, s meggyőződtek 
az elhelyezés praktikusságáról, nem változtattak a tervezet beosztásán.

Papp Béla a kérdéshez szólva előadja, hogy a földmívelésügyi 
minisztérium a tervezetet az igazságügyi minisztérium kodifikációs 
osztályával már letárgyalta s a törvényelőkészítő osztály is a termé
szetvédelmi résznek a büntetőrendelkezések előtt való elhelyezését 
tartotta helyesnek.

Bíró Zoltán ügyvezető ezekután előterjeszti az általános erdő
gazdasági és törvényelőkészítő bizottságnak a törvénytervezet módo
sítására vonatkozó javaslatát és egyben részletesen imerteti a bizott
ság állásfoglalásának összes indokait.
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A bizottság javaslata a következő:
(A javaslatot és indokolást lásd az egyesületnek a törvénnyel 

kapcsolatos feiterj esztésénél.)
A törvényelőkészítő bizottság javaslatának legnagyobb részét az 

igazgatóválasztmány egyhangúan elfogadja. Az igazgatóválasztmány 
egyben az erdők államerdészeti kezeléséről szóló VI. fejezet 62. a) 
pontjának határozata ellen a közigazgatási bírósághoz való fellebbezés 
biztosítása céljából a 62. a) pontnak a 253. §-ba való felvételét, a 
183. §-nál stiláris módosításként az első bekezdésben „be kell vonni” 
szavak után „ugyanezekkel a birtokostársakkal” szó beiktatását hatá
rozza el. Az erdőbirtokosságról szóló ötödik címnél (175. és 215. §) 
Fröhlich Brúnó, gróf Eszterházy Móric szigorítást célzó javaslatának 
elfogadásával szívesen hozzájárul a 2000, illetve 1000 P-ős értékha
tárnak 500 P-re való leszállításához. A választmány a módosításnak 
ily értelemben a tervezetben való keresztülvezetését határozza el.

A 230. § tárgyalása során az igazgatóválasztmány elhatározza, 
hogy a felterjesztésben a fényreklámok használatának szabályozására 
hivassák fel a földmívelésügyi miniszter úr figyelme.

Az igazgatóválasztmány a természetvédelemről szóló hatodik 
cím 236. §-ban „a tenyészetében zavarni” fogalomnak megfelelőbb 
kifejezését kívánja.

Az „Erdőrendészeti hatóságok, a jogorvoslatok, az erdészeti igaz
gatás szervezete” hetedik cím 253. §-nak a közéredü erdőtelepítésre 
vonatkozó 9-:k pontjával szemben a bizottság által javasolt módosí
tást dr. Karaffiáth Jenő aggályosnak tartja, mert azt a földmívelés
ügyi miniszter úr nem fogadhatja el. Kéri a javaslat revízió alá vé
telét. Ügyvezető megjegyzi, hogy a módosítás kívánsága birtokos ré
széről merült fel. Érthetőnek tartja a birtokosok védekezését, mert az 
említett 9-ik pont erősen belenyúl a magánjogba.

Kozma István a bizottság javaslatát ajánlja elfogadásra. Karsay 
Károly véleménye szerint leghelyesebb lenne, ha a közérdekű erdő
sítésekre vonatkozóan a törvény nem tartalmazna intézkedéseket. 
A közhatóságot az egyén szempontjából nem lehet korlátozásnak alá
vetni. Bele kell nyugodni abba, hogy ha a miniszter úr egy erdősítést 
szükségesnek tart, ezt felülbírálni nem lőhet. Javasolja a fellebbezési 
fórum kikapcsolását. Báró Waldbott Kelemen megjegyzi, hogy a 
bizottságnak nem állott szándékában a közérdekű erdősítések meg
akadályozása.

Az igazgató-választmány végül a hivatalos szöveg mellett foglal 
állást.

A tizedik cím „Vegyes-, átmeneti és zárórendelkezések” 331. 
§-ánál az igazgató-választmány elhatározza, hogy az egyesület, a tör
vénytervezetre vonatkozó felterjesztésében mutasson rá a kikötés 
fenntartásának fontosságára.
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Az igazgató-választmány a 335. §-ra javasolt bizottsági módosí
tást „nevezetesebb természeti helyek” szavak után „mint turista
helyek” szavakkal egészíti ki.

A 336. §-nál dr. Karaffiáth Jenő javaslatára az igazgató
választmány elhatározza, hogy a felterjesztésben fel kell hívni a föld
mívelésügyi miniszter figyelmét a túristáskodás kérdésének közmeg
nyugvásra való rendezésének szükségességére. Legcélszerűbben az 
Országos Magyar Túrista Szövetségnek és az Országos Erdészeti 
Egyesületnek bevonásával lehetne alapot találni a kérdés kielégítő 
rendezésére.

Báró Waldbott Kelemen elnök a törvénytervezet tárgyalásának 
befejeztével annak a reményének ad kifejezést, hogy a régóta várt 
törvény tető alá hozása most már nem fog sokáig elhúzódni. Egyben 
köszönetét mond az Országos Erdészeti Egyesület nevében Papp Béla 
Öméltóságának, aki fáradságot nem ismerve, foglalkozott a törvény
nyel, aki a bizottság észrevételeit és javasolt módosításait megértés
sel fogadta és aki nem zárkozott el a kompromisszum-szerű megálla
podások létesítése elől. Köszönetét mond továbbá Fröhlich Brúnónak, 
aki hosszú éveken át foglalkozott a törvény megfelelő előkészítésével 
és végül köszönetét mond Biró Zoltánnak, az egyesület ügyvezetőjé
nek, aki a tervezet letárgyalása körül szerzett kiváló édemeket.

Ügyvezető ezután előterjeszti az Országos Erdészeti' Egyesület 
1932. évi zárszámadását és 1934. évi költségelőirányzatát.

Az 1932. évi zárszámadásban az 1932. évre előirányzott 62.313 
pengő 55 fill. bevétellel szemben 77.356 P 12 fill. tényleges bevétel 
jelentkezett. Az előirányzott 62.313 P 55 fill. kiadással szemben 
ugyancsak 77.356 P 12 fill. volt a tényleges kiadás. Az 1932. évet 
az egyesület így minden hiány nélkül zárta. Az egyesület 1934. évi 
költségelőirányzatában 59.428 P 48 fill. kiadással szemben ugyan
ekkora bevétel lett előirányozva. A bevétel a házbéreknél 3012 P 84 
fill.-rel csökken, mert a székház lakásainak bérét az újabb bérbeadá
sok alkalmával a mai viszonyoknak megfelelően le kellett szállítani. 
Meg van azonban a remény arra, hogy az egyensúlyt a jövőben is 
fenn lehet tartani a különféle fuvarlevél- és szállítási igazolvány
akciókból eredő jövedelemből. Ezután ügyvezető a zárszámadás és 
költségvetési előirányzat elfogadását kéri.

Az igazgató-választmány úgy a zárszámadást, mint a költség
előirányzatot egyhangú határozattal elfogadja.

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány az egyesület 
által évenként az erdészeti özvegyek és árvák részére adományozni 
szokott karácsonyi segély céljára egyhangú határozattal 700 P kiuta
lását engedélyezte, és a segély kiosztására az elnökséget egyben fel
hatalmazta.

Végül Papp Béla bejelenti, hogy az egyesület hosszú fáradozását 
végre siker koronázta. A földmívelésügyi miniszter úr ugyanis, úgy 
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a hazai, mint a külföldi tűzifa értékesítését 1934. évi január 1-től 
három évre az Egyesület és Fagazdasági Tanács javslata értelmében 
az Erdőbirtokosok és Fakereskedők Forgalmi R. T.-ra bízta. A R. T. 
köteles lesz a birtokosok tűzifáját felajánlás esetén átvenni és meg
felelő hitelt nyújtani.

Az igazgató-választmány a bejelentést örömmel veszi tudomásul. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Kmf.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek a m. kir. földmívelésügyi mi
niszter úrhoz intézett két felterjesztése az új erdőtörvényterve

zettel kapcsolatban.

I.
Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Tiszteletteljes hivatkozással Nagyméltóságodnak ez évi 

65.207/1. 1. számú nagybecsű leiratára, van szerencsénk az új 
erdőtörvény tervezet ügyében tisztelettel a kővetkezőket közölni:

Egyesületünk a legnagyobb örömmel szerzett tudomást arról, 
hogy Nagyméltóságod hajlandó a magyar erdőgazdaság több mint 
2 évtizedes kérését honorálva, az új erdőtörvényt a törvényhozás 
elé vinni.

Feltétlenül szükségesnek tartja ezt Egyesületünk nemcsak 
azért, mert az alapelveiben kétségtelenül helyes, de a több mint 
egy fél évszázad alatt bizonyos mértékig elavult magyar erdőtör
vény kiegészítésre és módosításra szorul, de azért is, mert az új 
törvénynek a rendeletekkel való kormányzás hatálybaléptetése 
egyedül adhatja meg a biztos alapot a magyar erdőgazdaság cél
tudatos és eredményes fejlesztésére.

Egyesületünk törvényelőkészítő bizottsága -és igazgató-választ
mánya részleteibe menőleg tárgyalta a tervezetet, s a függő kér
désekre vonatkozólag Nagyméltóságod kiküldötteivel teljesen 
egyetértő megállapodásra jutott.

Maradt azonban néhány olyan kérdés, amelyekre vonatkozó
lag részint nem lehetett végleges megállapodásra jutni azért, 
mert azok elintézése más miniszter urak hatáskörét is érinti, ré
szint pedig azért, mert a fölmerült kérdések rendezése a végre
hajtási utasításba tartozik, vagy esetleg rendelettel való elinté
zést tesz szükségessé és kívánatossá.

Azokat a módosításokat, amelyekre vonatkozólag Nagyméltó
ságod kiküldötteivel véglegesen megállapodnunk lehetett, tiszte
letteljes előterjesztésünk melléklete tünteti föl az indokolással 
együtt, míg a többiekre vonatkozólag a következőket van szeren
csénk Nagyméltóságodnak tisztelettel előterjeszteni.

Az új törvénytervezet 71. §-a tárgyalja az állami kezelésbe 
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vett községi és némely más erdők kezeléséért és őrzéséért az állam 
által szedhető járulékok kivetését.

Évtizedek óta általános és jogos a panasz, — különösen a 
Csonkaország északi részén fekvő erdőbirtokok részéről, — hogy 
a kivetett kezelési és őrzési járulékok messze túlhaladják egyes, 
valóban szegény erdőbirtokosságok jövedelmét.

Egyesületünk ezért célszerűnek tartaná, ha a 'törvényben 
megállapíttatnék az a legmagasabb határ, amennyivel ezek a 
tisztán kisemberekből alakult birtokosságok kezelési és őrzési 
költséghányad címén megterhelhetők lennének, s a maga részé
ről a kivetett állami földadó értékét tartaná annak az értékhatár
nak, ameddig a legnagyobb terhelés elmehet.

Akárhány helyütt előfordul ugyanis az, hogy különösen a volt 
úrbéresek részére kiosztott erdőterületek jövedelme még az eset
ben sem fedezi ezeket a költségjárulékokat, ha az összes tagok
nak biztosított használatokat a legkisebb mértékre szorítják 
vissza.

Bármennyire a birtokosok érdekében áll is az, hogy ezek az 
erdők lehetőleg jókarban tartassanak fenn, az erdők állami keze
lésbe vételét mégis elsősorban a közérdek követeli, s így nem 
lehet elzárkózni annak a felfogásnak a méltányossága elől, hogy 
az ebből származható terheket bizonyos maximális határon túl 
a legnagyobb közösség: az állam vállalja magára.

Föl kell itt hívnunk Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét 
egy másik körülményre, amelyik a birtokossági adminisztráció és 
maga a szervezet ellen is sok ellenszenvet vált ki.

Ez pedig az az intézkedés, hogy azokban az esetekben, amikor 
a közös erdő jövedelme a felmerült költségeket nem fedezi, a bir
tokosság járulékot vet ki, amely járulék közadók módjára lesz 
behajtva.

Mivel pedig a birtokosságban való részesedést ebbe a behaj
tásba bevonni nem lehet, az eredmény az, hogy akárhányszor az 
illető birtokos ingóságait, állat-állományát, vagy gazdasági föl* 
szerelését árverezik el csak azért, hogy a ránézve kézzelfogható 
értéket alig képviselő birtokossági tag jutalékát tehermentesen 
megtarthassa.

Véleményünk szerint megfontolás tárgyává kellene tenni azt 
az elgondolást, nem lenne-e célszerű kimondani, hogy az ilyen 
járulékok a birtokossági arányrész dologi terhei, s azok behajtása 
érdekében elsősorban és kizárólag a birtokos tag részesedését kell 
árverés alá vonni.

A törvénytervezet rendelkezései módot nyújtanak arra, hogy 
az ilyen arányrészekre a birtokosok összessége elővételi jogot gya
koroljon, vagy azt olyanoknak engedje át, akik a kötelezettségek? 
nek meg is tudnak felelni.
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Véleményünk szerint az eljárásnak ez a módja két lehetőségre 
nyitna alkalmat.

Vagy arra, a birtokosok száma lehetőleg apadjon, s az mind
azok kezébe kerüljön, akik azt megfelelően értékelni tudják, sőt 
azért szükség esetén áldozatot is hajlandók hozni, vagy pedig 
arra, hogy a ma a birtokosságok kezén levő erdők az arányrészek 
lassú és fokozatos fölvásárlása révén a politikai község, mint 
erkölcsi testület tulajdonába kerüljenek.

Úgy véljük, mind a két megoldás csak elősegítené azt, hogy 
ezek az erdők közérdekű hivatásuknak jobban meg tudjanak 
felelni.

A törvény 84. §-ának második bekezdése az erdőmegosztásra 
megszabott korlátozások alól kivonja az örökösödés, vagy örökösö
dés jellegű ajándékozás következtében hagyatéki eljárás során 
szükségessé váló megosztásokat.

Maga a hagyatéki eljárás végeredményében befejezést nyer 
akkor, amikor az erre illetékes bíróság a hagyatékot a részese
dési arány megállapításával az örökösöknek átadja.

Az ebből kifolyólag szükségessé váló megosztásoknak a hagya
téki eljárás keretére való korlátozása vagy nagyon elnyújtaná a 
hagyatéki eljárást, vagy pedig úgyszólván értéktelenné tenné azt 
a kedvezményt, amelyet a hivatkozott intézkedés az örökösök 
részére biztosítani kíván.

Szükségesnek tartaná ezért Egyesületünk ennek a bekezdés
nek oly értelmű átszövegezését, hogy a hagyaték tárgyát alkotott 
erdő megosztását az örökösök bármelyike később is kérhesse 
hatósági jóváhagyás nélkül.

Egyesületünk véleménye szerint a vagyonok örökösödés foly
tán történő elaprózódása természetes folyamat, aminek törvényes 
akadályok közbeiktatásával gátat vetni nem is lenne indokolt.

A közös birtok nem lehet eszmény és elérendő cél, mert az 
ebből felmerülő vagyonjogi kérdések a legtöbb esetben még az 
egymást nagyon jól megértő örökös-társak is csak torzsalkodásra 
vezetnek, aminek végeredményben a gazdálkodás és maga a bir
tok, a vagyontárgy adják meg az árát.

Ezt az előnyt azonban Egyesületünk csak az örökösöknek 
kívánja biztosítani, nem pedig azoknak, akik esetleg tőlük a hagya
tékban való részesedést vásárlás útján, vagy másként is megsze
rezték.

Az erdőbirtokosságokat tárgyaló 5. cím 175. és ezzel kapcso
latos §-aiban a 2000 pengős becsértéknek legalább is 1000 pen
gőre. leendő leszállítását, a 215. §-ban megállapított 1000 pengős 
értékhatárnak pedig legalább 500 pengőre leendő leszállítását 
javasolja Egyesületünk azért, hogy a felügyelő hatóságnak a bír- 
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tokosságok vagyonkezelésébe való beleszólása még továbbmenöleg 
biztosíttassék.

A vagyonfelügyelet fokozott gyakorlása nélkül ugyanis tar
tani lehet a birtokosságnak eladósodásától, amit pedig az Egye
sület feltétlenül elkerülendőnek tart.

A törvénytervezet 230. §-ával kapcsolatosan az Egyesület a 
fényreklámok megfelelő szabályozását is szükségesnek tartja, éspedig 
nemcsak abból a szempontból, hogy a vetítőkészüléket hol lehet fel
állítani. de abból a szempontból is, hogy a kérdéses hirdetéseket 
hová lehet vetíteni.

Ez az újabb időben erősen tértfoglaló hirdetési mód ugyanis külö
nösen a'kalmas arra, hogy a tájszépségek békés harmóniáját megzavarja.

Ugyancsak külön kell itt foglalkoznunk a 8. cím második fejeze
tével: az erdei kihágásokkal.

Egyesületünk elfogadja a kormányzatnak azt az álláspontját, 
hogy a kiszabható büntetéseknek nem szabad eltérniük a rendőri 
büntető bíráskodásra vonatkozó törvényben megállapított keretektől, 
mert hiszen a törvény ezeket a kihágásokat is a rendőri büntetőbíró elé 
utalja.

Maga ez a körülmény lehetetlenné teszi azt hogy minimális 
büntetés gyanánt olyan összeg állapíttassék meg. amely a notórius 
károsítókra egyúttal elriasztólag is hat.

Már pedig azok a minimális büntetések, illetőleg bírságok, 
amiket ezen az alapon a rendőri ibüntető bíró kiszabhat és kiszabni 
szokott, egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy a notórius kártevő
ket a további kártételektől elriasszák.

Különösen áll ez a fiatal ültetésekben újonnan telepített faso
rokban, de az idősebb fasorokban is okozott károsításokra, ahol az 
okozott kár akárhány esetben sokszorosan meghaladja a károsítás 
következtében eltávolított vagy elpusztult faegyedek értékét.

Mivel azonban a kiszabandó büntetések nagy része a vármegyei 
árszabályban megállapított ártól, illetőleg értéktől van függővé téve, 
tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, méltóztassék az árjegyzékek 
összeállításánál gondot fordíttatni arra, hogy a kiültetett sorfák vagy 
felúj ulásban lévő csemeték és fiatal faegyedek értékét az erdei ár
szabályok lehetőleg magasan állapítsák meg, hogy az ily módon meg
állapítandó kártérítési összegek é-s bírságok egyúttal elriasztó hatás
sal is legyenek.

A természeti emlékek védelmét célzó 331. §-nál külön is fel kell 
hívnunk Nagyméltóságod nagybecsű figyelmét a bányaművelés által 
okozható károsításokra.

A bányatörvény különösen, majdnem szokatlan előnyös helyzetet 
biztosít a bányászat részére a területeknek nemcsak a tulajdonképpeni 
bányaművelés, de a rakodók, szállítóeszközök, munkáslakások, stb. 
berendezkedések céljaira való megszerzésénél is.
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Bármennyire át legyünk is hatva a bányászat fejlesztésének fon
tosságától, ezeknek az emlékeknek a megvédésénél súlyt kell helyez
nünk arra, hogy azokat a területeket, amelyekre nézve a törvény még 
a kisajátítási jogot is biztosítani kívánja az államhatalom részére, a 
bányaművelés, vagy ennek tartozékait képező egyéb berendezések 
létesítése által okozható károsításoktól is meg lehessen menteni.

Hiszen itt legnagyobb részben aránylag csekély kiterjedésű vé
dett területekről van szó, amelyeknek elkerülése nem lehetetlen aka
dályt, hanem legtöbbször csak valamivel több költséget jelent a bánya
művelésre nézve.

Ha tehát a kérdéses természeti emlék fenntartásával meg leihet 
indokolni a magán tulaj doniba való erőszakos beavatkozást: a kisajátí
tást is, akkor meg kell találnunk a módot arra is, hogy ezek a terü
letek a bányaművelés által okozható károsításoktól is teljesen mente
süljenek.

Sajnálattal nélkülözi Egyesületünk a törvénytervezetből azokat 
az intézkedéseket, amelyek módot nyújtanának arra, hogy különösen 
a hegyvidéken túlságosan elaprózott, rendszeres erdőgazdálkodásra 
nem alkalmas erdőterületek valamilyen módon nagyobb gazdasági egy
ségekbe legyenek tömöríthetők.

Egyik-másik hegyvidéki részünkön úgyszólván százszámra találha
tók a hegyen-völgyön átfutó mesterséges határvonalakkal elhatárolt 
olyan-ibirtokparcellák, amelyek egymagukban a rendszeres gazdálko
dás életbeléptetésénél — már csekély kiterjedésüknél fogva is — 
szóba sem jöhetnek.

Módját kellene tehát ejteni annak, hogy ezeket az önálló, gazdál
kodásra nem alkalmas apró területeket újból olyan birtoktestek) for
májában lehessen egyesíteni, amelyek már a rendszeres gazdálkodásra 
alkalmasak.

Végül legyen szabad még egy körülményre felhívnunk Nagymél
tóságod nagybecsű figyelmét.

Egyesületünk teljes tudatában van annak, hogy az új törvényben 
körülírt kötelezettségek vállalása magára a közre nézve is költség
többletet is jelent.

Rá kell azonban itt mutatnunk arra, hogy azok az óriási terhek, 
amiket erdőben való szegénységünk a Csonkaország közgazdaságára 
hárít, s azok az egyéb előnyök, amik az erdők rendszeresebb kezelé- 
léséből és szaporításából várhatók, egyaránt indokolttá teszik ezeknek 
a kötelezettségeknek az állam által leendő elvállalását.

Nehogy azonban az a vád érhessen bennünket, hogy a közterhek
kel amúgyis erősen megterhelt magyar adóalanyokat kívánjuk e címen 
újabb teherrel sújtani, megjelölni kívánjuk egyúttal azt a forrást is, 
amelyből a kormányzat minden jogos magánérdek sérelme nélkül elő
teremtheti az erre a célra szükséges összegeket.

Egyesületünk közel egy évtized óta harcol azért, hogy a külföld
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ről behozott műfatermékeket a kormányzat megfelelő vámmal és for- 
galmiadóváltsággal terhelje meg.

Kérésünk nemcsak jogos, de észszerű is.
Teljesen jogos a kérésünk azért, hogy még a szabadkereskede

lem legfanatikusabb hívei sem gondoltak soha arra, hogy valamely 
kormányzat külföldről behozott árucikkeket mentesítsen olyan terhek 
alól, amelyekkel a belföldi termelést a legkíméletlenebbül sújtja.

Már pedig a forgalmiadónál éppen ez a helyzet.
Míg ugyanis a magyar müfatermékek 3—-5 kézen átmenve 9— 

15%-os forgalmiadóterhet viselnek nemcsak az anyagérték, de az ősz- 
szes termelési és szállítási költségek után is, addig a külföldi műfa- 
termelés ha közvetlenül keresi fel a fogyasztót, teljes forgalmiadómen
tességet élvez, s így a kormányzat maga ösztönzi őket arra, hogy 
iparkodjanak a közvetlen fogyasztóhoz eljutni anélkül, hogy legalább 
közbeesőleg magyar kezeknek is adnának munkát és magyar adóala
nyoknak is teremtenének megélhetési alapot.

Méltányos a forgalmiadóra és vámra vonatkozó kérésünk, mert 
hiszen a kormányzat vámvédelemben részesít és forgalmiadóváltság 
alá vont olyan ipari termékeket is, amelyekből a belföldi szükségletnek 
aránytalanul kisebb részét tudja a hazai termelés kielégíteni és akár
hány esetben még a lehetősége sincs meg annak, hogy ezt a belföldi 
termelést valamilyen módon fokozhassuk.

Nem indokolt-e tehát megadni ezt a védelmet a magyar műfa- 
termelés és fűrésziparnak akkor, amikor minden lehetőségünk meg
van annak szinte hihetetlen mértékű fejlesztésére, sőt a fűrésziparnál 
ez a rövidlátó gazdaságpolitika már eddig is a belföldi munkáskezek 
ezreit fosztotta meg a munkalehetőségtől.

De az észszerűség is megköveteli azt, hogy ez a kérdés megfe
lelő rendezést nyerjen.

A mi mezőgazdasági termékeink sokkal inkább közszükségleti 
cikket alkotnak a külföldön, mint nálunk a müfatermékek.

Ennek dacára egy marék búzát, egy deka lisztet, egy kanál zsírt, 
egy tojást, vagy a legkisebb élő vagy leölt állatot sem tudjuk igen je
lentős vám és egyéb illetékek nélkül a külföldre kivinni.

A külföld által kirótt ilyen terheket teljes mértékben érzi-és 
szenvedi a magyar őstermelés.

Meg lehet-e akkor indokolni valamivel azt, hogy a majdnem 
egyetlen őstermelési ágnál, amelyikből behozatalra szorulunk, mi csak 
meg sem védjük a magyar termelést, de vele szemben a legkülönbö
zőbb előnyöket nyújtjuk a külföldi termelésnek?

Taktikai szempontból is mérhetetlenül hibásnak kell ítélnünk azt 
a gazdaságpolitikát, amelyik a szerződések lejárta alkalmával elmu
lasztotta a műfatermékek autonóm vámtételét életbeléptetni.

Micsoda fegyver lett volna Nagyméltóságod kezében az osztrák 
és cseh tárgyalások során az, ha a műfatermékeket tekintélyes vám 
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terhelte volna, amelyeknek csökkentését a magyar mezőgazdasági ter
mékek kivitelének megkönnyítésével lehetett volna ellenérték gyanánt 
szembeállítani?

Nemcsak a külföldi tűzifa példája, de az egész magyar mező
gazdasági termelés katasztrofális helyzete is igazolja azt, hogy ezek 
a terhek ma 100%-ig a termelőre hárulnak át, s a fogyasztás szükség
leteinek ellátásánál nehézségeket egyáltalán nem okoznak.

Nyíltan állítjuk, hogy már évek óta a pénzügyminisztérium fiók
jaiban heverő műfa forgaimiadóváltság rendeletnek és az autonóm 
vámtarifába felvett, de soha életbe nem léptetett vámtételeknek az 
életrehívása a fogyasztásnak egy fillérnyi megterhelése nélkül bizto
sítja az államkincstár részére a többszörösét azoknak a költségeknek, 
amelyek az új erdőtörvényben felvett célok teljes elérésére szüksé
gesek még akkor is. ha a kormányzat az ezekkel kapcsolatos teendőket 
a legnagyobb áldozatkészséggel a legrövidebb időn belül kívánja foga
natosítani.

Tisztelettel kérjük ezért Nagyméltóságodat, méltóztassék a tör
vény tárgyalásával kapcsolatosan ezekre a súlyos hiányokra is fel
hívni a pénzügyi kormányzat figyelmét és oda hatni, hogy az ezúton 
előteremthető összegek megfelelő része az új törvénytervezetben kitű
zött célok elérésére nélkülözhetetlen kiadások fedezésére fordíttassék.

Végül engedje meg Nagyméltóságod, hogy megismételjük Egye
sületünk őszinte elismerését és hálás köszönetét azért, hogy az annyi 
idő óta vajúdó új erdőtörvény ügyét fölkarolni és megvalósítását föl
színre hozni méltóztatott.

Meggyőződésünk az, hogy a törvénytervezet intézkedéseinek he
lyes keresztülvitele új. az eddiginél sokkal helyesebb mederbe fogja 
terelni a magyar erdőgazdaságot, s ennek a törvénynek a megalkotása 
minden szobornál és emlékműnél maradandóbban fogja megőrizni 
Nagyméltóságod és az egész kormányzat emlékét a hálás utókor 
szívében.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1933. évi november hó 28-án.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében:
Bíró Zoltán s. k. Térfi Béla s. k.

ügyvezető. alelnök.

II.

Nagyméltóságú Miniszter Ür!

Az új erdőtörvénytervezet tárgyalása során igen sok kifogás me
rült föl azok ellen a visszaélések ellen, amiket az erdőkben a turisták 
elkövetnek.

Egyesületünk a legteljesebb mértékben át van hatva a turista
ság nemzetnevelő fontosságának tudatától, s módjában volt meggvő- 
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ződnie arról is, hogy az ország erdőbirtokosai úgyszólván kivétel nél
kül nagy szeretettel karolják föl a turistaság ügyeit.

A tárgyalások során azonban nem volt módjában Egyesületünk
nek meghallgatni azokat a kívánságokat, amelyeket az erdőgazdaság
gal szemben maguk a turisták támasztanak, s így nem volt módjában 
az. hogy a turistaságot érintő paragrafusokra vonatkozólag teljes vég
leges szövegtervezetet terjesszen Nagyméltóságod elé.

Egyesületünk igazgatóválasztmánya legcélszerűbbnek tartaná, ha 
a Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt álló minisztérium erdészeti fő
osztálya közös megbeszélésre hívná meg a Magyar Turista Szövetség 
és Egyesületünk vezetőségét, hogy itt barátságos megbeszélés formá
jában lehessen megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyek míg 
egyrészről a turisták szabad mozgását a lehetőség szerint biztosítják, 
másrészről az erdőbirtokost sem korlátozzák ingatlanának használatá
ban oly módon, hogy ez a korlátozás kellemetlen volna.

Tisztelettel kérjük ezért Nagyméltóságodat, méltóztassék intéz
kedni aziránt, hogy ez az értekezlet lehető mielőbb összehívassék

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítását. 
Budapest. 1933. évi november hó 28-án.

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében:
Bíró Zoltán s. k. Térfi Béla s. k.

ügyvezető. alelnök.

A FELTERJESZTÉS MELLÉKLETE.

A hivatalos tervezetben a tárgyalások során eszközölt módosítások 
és ezek indokolása.

1. §
A § 1. pontja a következőkép módosul:
.,E törvény hatálya alá tartoznak:
1. A földadókataszterben, vagy az erdők törzskönyvében már e 

törvény életbelépése előtt is erdőként nyilvántartott földterületek;”
A § többi része változatlan.

Indokolás.

A tárgyalások során törölni kellett a telekkönyvet, ami sem a 
művelési ág, sem a terület tekintetében nem szavatol, s így ezeknek 
az adatoknak a bevonása csak zavart idézett volna elő még ott is, 
ahol a betétek már elkészültek.

Az 1. pont második részét értelemszerűleg is át kellett sorolni 
a 2. §-ba.

2. §;
A § szövege a következőkép módosul:
..Nem vonható e törvény hatálya alá:
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a) és b) változatlan;
c) az 1. § 1. vagy 3. pontja alá tartozó terület, amennyiben azt 

e törvény életbelépéséig az erdőgazdasági művelés alól kivonták;
d) az 1. § hatálya alá eső olyan terület, amelyet e törvény életbe

lépése utána törvény alapján az erdőgazdasági művelés alól kivonnak;
e) eredeti tervezet c) pontja;
f) eredeti tervezet d) pontja;
g) az 1923. évi XIX. t.-c. alapján létesített fasor, vagy gazda

sági fásítás;
h) az 1. § 3. pontja alá nem tartozó, de e törvény életbelépése 

idején a tulajdonos által mezőgazdaságával kapcsolatosan állandó le
geltetésre használt fás legelő, ha nem tartozik a 6. § rendelkezései 
alá; de csak abban az esetben, ha a törvény hatálya alól való kivo
nást a tulajdonos maga kéri;”

A két utolsó bekezdésben „&>, c) és d)” helyett „b)> e), f) és 
pj”-t kell tenni.

Indokolás.

Az új c) és d) pontot az 1. §-ból kellett áthozni, hogy az összes 
kivételeket ez a § tartalmazza.

Az új g) pontot fel kellett venni azért, hogy a fasorokat és gaz
dasági fásításokat — a kártételek elbírálásának kivételével — kivon
juk a törvény hatálya alól.

Eltekintve attól, hogy ezeknek a rendkívül nagyszámú, részben 
apró fásításoknak a törvény hatálya alá vonása az állami adminisz
tráció teendőit úgyszólván hihetetlen mértékben megszaporítaná, az 
Egyesület véleménye szerint ezen a téren jobb eredményt lehet elérni 
akkor, ha ezek használatában a törvény a birtokosokat nem korlá
tozza túlzott mértékben.

Célszerűbbnek tartotta a bizottság, ha az ezzel kapcsolatos teen
dők ellátása és megosztása felől a végrehajtási utasítás rendelkezik, 
mert ily módon sokkal inkább mód nyílt arra, hogy az eljárás a gaz
dasági élet gyorsan változó körülményeihez igazodjék.

Az új h) pontot azért volt szükséges felvenni, hogy különösen a 
Mátra és Bükk-vidéki középbirtokoknál a gyenge minőségű mezőgaz
dasági földek karbantartásához szükséges, aránylag nagyobb állat
állomány tartását a birtokosok részére lehetővé tegyük.

Bár az Egyesület minden intézkedést szükségesnek tart az ország 
erdőterületeinek lehető szaporítása érdekében, mégsem mehet el a 
kért intézkedéseknél annyira, hogy azok egyes birtokoskategóriák 
fennmaradását tegyék lehetetlenné.

3. §.
Az „olyan” és „kérdésben” szavak közé beszúrandó: „vitás”,
„a 'földmívelésügyi miniszter dönt” helyett „az erdő rendészeti 

hatóság dönt” teendő.
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Indokolás.

Az Egyesület meggyőződése szerint a kérdések legnagyobb 
része az elsőfokú erdőrendészeti hatóságnál végleges elintézést nyer
het, nincs tehát szükség arra, hogy az összes e nemű kérdések a mi
nisztérium elé kerüljenek.

Viszont ennek a módosításnak természetes következménye az, 
hogy csak a vitás kérdések kerülhetnek fellebbezés útján a minisz
térium elé.

6. §•
Az első bekezdés „megfelelő határjelekkel” szavai után betol- 

dandó „(domb, futóárok, stb.)”.

Indokolás.

A beszúrást az Egyesület szükségesnek tartja azért is, hogy a 
birtokosnak a törvény alapján is módjában legyen az olcsó, de azért 
megfelelő elhatárolást választani.

7. §•
A harmadik bekezdés szövege a következőkép módosul:
„A nyilvántartás szabályait a földmívelésügyi miniszter az Or

szágos Erdőgazdasági Tanács meghallgatásával, rendelettel álla
pítja meg.”

Indokolás.

Az Egyesület véleménye szerint a nyilvántartásnak meg kell fe
lelnie a gazdasági élet kívánalmainak.

Bármennyire méltányolja is az Egyesület az állami hivatalok 
hozzáértését és munkateljesítését, az ilyen hosszú időre szóló szabály
zatok megalkotásánál mégis szükségesnek tartja, hogy az érdekelt
ségnek az új törvény alapján életre hívandó képviseletét: az Orszá
gos Erdőgazdasági Tanácsot a kormányzat meghallgassa.

12. §.
Az első mondat a következőkép módosul:
„Az 1. §. 3. pontjában felsorolt területeket, amennyiben állandó 

legelő létesítésére alkalmasak, a birtokosok kívánságára legelőgazda
ságra kell berendezni.”

A § többi része változatlan.

Indokolás.

Az Egyesület szükségesnek tartja, hogy az állandó legelő céljaira 
alkalmas, de jelenleg még erdővel borított közlegelőknek állandó lege
lőkké való átalakítása, a birtokosok ezirányú kívánsága esetén, paran
csoló rendelkezés formájában vétessék be a törvénybe.
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Ha ugyanis ezeket a területeket bárminő jogcímen elvonják tu
lajdonképpeni rendeltetésük: a legeltetés elől, ennek természetes követ
kezménye lesz, hogy az ilyen birtokosságok a mások tulajdonát alkotó, 
vagy köztulajdonban lévő erdőterületekből akarnak majd bizonyos ré
szeket közlegelő céljaira elvonni.

Már pedig egyáltalán nem kívánatos, hogy az ilyen igények 
teremtsenek állandó bizonytalanságot a birtoklás terén és újabb erdő
területeket kelljen legelő gyanánt kijelölni, azért, hogy a ma legelőül 
kijelölt területeket erdő gyanánt lehessen kezelni.

13. §.
Új szövege:
„Legeltetni tilos véderdőiben, továbbá szálerdőnél 20 évet, akác- 

és lágy lomb-sarjerdőnél 10 évet, egyéb sarjerdőnél 15 évet meg nem 
haladó korú faállományokban, s minden olyan területen, ahol a legel
tetés a talajban vagy a faállományban kárt okozhat, vagy a termé
szetes felújulás sikerét veszélyeztetheti.

E rendelkezések betartása mellett is azonban csak olyan erdő
területen szabad legeltetni, ahol azt a jóváhagyott üzemterv előírja, 
illetőleg az üzemterv jóváhagyása előtt az erdőrendészeti hatóság 
megengedi.

Az erdőben az előző bekezdésben foglalt feltételek mellett is csak 
a tulajdonos saját állatállománya és alkalmazottainak illetményszerü 
állatállománya legeltethető.

Kecskét erdőben legeltetni szigorúan tilos/’

Indokolás.

Az Egyesület teljes mértékben át van hatva annak a tudatától, 
hogy a legeszményibb állapot a legeltetésnek az erdőből való teljes 
kitiltása volna, mert csak néhány igen kivételes eset az, amikor a 
legeltetés nem okoz az erdőben kifejezett kárt.

Ennek dacára számolni kívánt azzal, hogy a mi szélsőséges idő
járásunk mellett az állattenyésztés elég gyakran jut olyan helyzetbe, 
amikor a végeredményében nagyon csekély értékű erdei legeltetést 
nem nélkülözheti.

Amíg tehát egyrészről szükségesnek tartotta a fiatal erdőkben 
a legeltetést teljesen tilalmazni, másrészről a feltétlen tilalom alá 
helyezett erdők korát a megengedhető legalacsonyabb mértékre szál
lította le, azért, hogy a sokkal rugalmasabb üzemterv keretébe utalt 
intézkedések alkalmazkodni tudjanak a gazdasági élet változó kíván
ságaihoz.

Feltétlenül szükség van azonban arra, hogy ezt a legeltetést csak 
a tulajodonos és alkalmazottai állatállományának fenntartására kor
látozzuk, mert a bérlet útján gyakorolt legeltetés minden egyes eset
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ben az erdőnek előbb-utóbb való elpusztítására vezet és ezenkívül 
megoldhatatlan feladatok elé állítja az állami adminisztrációt is.

15. §•
A második bekezdés második mondata a következőkép módosul:
„Ha a bányamű velőshez egy fordulószakon belül mészkő- és pala

bányánál stb.” a mondat többi része változatlan.
A § harmadik és negyedik bekezdése elmarad.

Indokolás.

A bányaművelés céljaira igénybe vehető területek mértékét egy 
fordulószak (sárjerdőnél 10, szálerdőnél 20 év) keretén belül kellett 
korlátozni, mert az ezen az időn túlmenő igénybevétel az időközi 
üzemátvizsgálások során mindenkor rendezhető.

Törölni kellett a harmadik bekezdést azért, mert különösen na
gyobb kiterjedésű birtokoknál elég gyakran van szükség arra, hogy 
egyidőben többhelyütt folytassanak ilyen üzemet. Éneikül ugyanis 
sok esetben nem lehetne elkerülni iazt, hogy ezeket a csekély értékű 
termékeket igen nagy távolságról kellene a felhasználás helyéhez 
szállítani.

Ugyancsak törölni kellett a negyedik bekezdést is, mert a terü
leteknek ilyen célra való igénybevétele az összes erdőterület apadását 
jelenti, s így egy vágásfordulón belül a hozadékterület apadása kö
vetkeztében amúgy is meg kell takarítani az így elvont területet.

Nem volna ezért indokolt, hogy egy fordulószak hozadékát ter
heljük meg az egész terület megtakarításával, különösen akkor, ha az 
átalakított, illetőleg igénybevett területet aránylag fiatal állomány 
borította.

16. §.
Az első bekezdés első mondatába „és a hozzátartozó kertek cél

jaira” szavak után be kell toldani „vagy vadtenyésztési célokra”.
A harmadik bekezdés szövege a következőkép módosul:
„A kitermelt fatömegeket a rendes használatba be kell szá

mítani.”
Indokolás.

A vadtenyésztési célokra való területigénybevételt az erdő vé
delme feltétlenül megkívánja.

A vadkárosítások meggátlásának egyik leghathatósabb eszköze 
ugyanis az, ha a vadállomány etetéséről megfelelően gondoskodunk, 
mert ha nem is lehet ezzel a vadnak az erdőben való károsítását telje
sen kiküszöbölni, mégis lelehet csökkenteni olyan csekély mértékre, ami 
mellett azok az erdőgazdaság folytatását már nem akadályozzák.

A harmadik bekezdés szövegét módosítani kellett azért, hogy 
egészen fiatal állományok igénybevétele esetén ne legyen a birtokos 
használati lehetősége túlságos mértékben korlátozva.
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Viszont a termelt faanyagok mennyiségi beszámítását nem lehe
tett mellőzni azért, nehogy a túlzott jövedelem után való vágyódás 
ezen a címen rendkívüli használat jellegű átalakítások foganatosítá
sára ösztökélje a birtokost.

17. §.
A ,,(szántó, rét, legelő, stb.)” kitétel után az első mondatba be 

kell toldani „végül az erdőterületen kívül fekvő, de erdőgazdasági 
célokra szolgáló, más művelési ághoz tartozó területeket”, a mondat 
többi része változatlan.

A második mondat szövege a következőkép módosul: 
„Amennyiben a területeknek a használata a talaj termőerejét ve

szélyeztetné, be kell őket erdősíteni és erdőgazdasági művelés alá 
vonni.”

Indokolás.

Be kellett kapcsolni a törvény keretébe azokat a területeket is, ame
lyek a zárt erdőtesten kívül feküsznek ugyan, de az erdőgazdaság 
céljait szolgálják.

Meg kellett ezt a kapcsolatot teremteni azért, mert egyébként az 
ilyen területeket újból csak az erdőterület apaszt ás ával lehetett volna 
előteremteni.

A § második mondatát viszont úgy kellett megszövegezni, hogy 
annak esetleges téves értelmezése ne adjon okot az erdőhöz tartozó, 
s egyéb művelési ágba sorozott területek használatába való indoko
latlan beavatkozásra.

18. §.
Az első (bekezdés első mondata, a következőkép módosul:
„A földmívelésügyi miniszter rendkívüli gazdasági szükséglet 

esetén a törvény hatálya alá eső erdőterületnek az erdőgazdasági 
művelés alól való végleges kivonását is megengedheti, ha a tulajdo
nos, vagy helyette más, legalább ugyanakkora erdőtenyésztésre alkal
mas más területet helyez egyidejűleg erdőgazdasági művelés alá.”

Az első bekezdés után be kell toldani a következőket:
,,A törvény életbelépésétől számított 5 éven belül a pótlásként 

beerdősítendő területbe — a tulajdonos kívánságára — be kell szá
mítani azokat a területeket is, amelyeket a tulajdonos a törvény 
életbelépését megelőző 20 éven belül törvényes kötelezettség nélkül 
fásított be mezőgazdasági földjeiből.

A törvény életbelépése előtt 30 éven belül mezőgazdasági földek
ből törvényes kötelezettség nélkül beerdősített területeket a tulajdo
nos váltógazdaságra is berendezheti. Ilyen területek üzemterveibe 
tehát — a tulajdonos kívánságára — fel kell venni azt a kikötést, 
hogy ugyanakkora mezőgazdasági területnek előzetes sikeres beerdő- 
sítése esetén a rendes évi vágásterületet a tulajdonos mezőgazdasági 
művelésre alakíthatja át.
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Az üzemterv elkészültéig a tulajdonos ugyanezt az erdőrendé
szeti hatóságnak való előzetes bejelentése mellett foganatosíthatja 
azzal, hogy a terület kicserélését a csereterület sikeres beerdősítése 
esetén megtagadni nem lehet.”

A tervezet második bekezdése kihagyandó.

Indokolás.

Az első bekezdés módosításánál a bizottság hangsúlyozni kívánta 
azt, hogy csak rendkívüli gazdasági szükség esetén lehet szó egyes 
területeknek az erdőgazdasági művelés alól leendő kivonásáról.

Már maga a gyakorlati élet megteremtette az ebbe a bekezdésbe 
beleszövegezett azt a megoldást, hogy az átalakítást kérő birtokos he
lyett más birtokos is foganatosíthassa az erdősítést. Ezzel a megoldási 
móddal már a helyesebb erdőeloszlást is sikerült szolgálni, amennyi
ben erdőben gazdag vidékeken történt irtás helyett az alföldi része
ken ültettek be megfelelő területet.

Törölni kellett az „ugyanakkora erdőgazdasági értékű” kitételt, 
mert ennek a megállapítása még szakemberek között is igen sok vi
tára adhat okot és teljes megnyugvással meg sem állapítható.

Az újonnan betoldott harmadik bekezdés már méltányossági 
szempontból is kisebb előnyöket biztosít, illetőleg bizonyos részben 
csak egyenlő elbánást azoknak a birtokosoknak a részére, akik a tör
vény életbelépése előtt a maguk jószántából ültettek be mezőgazda
sági területeket, s azokat az erdőhöz csatolták.

Törölte a bizottság a hivatalos tervezet második pontját azért, 
mert gazdasági szempontból sem tartotta indokoltnak azt, hogy a bir
tokost zárt birtokától igen távol fekvő, esetleg nagyon apró földterü
letek megvásárlására és beerdősítésére lehessen kötelezni, amelyeknek 
megfelelő kezelése csak áldozatot jelenthet, jövedelmet azonban nem.

19. §.

A § eleje a következőkép módosul:
„Véderdő, valamint az olyan erdőterület, amelynél az erdőművelés 

megszüntetése termőtalajának jelentékeny leromlására vezetne”, a § 
többi része változatlan.

Indokolás.

A véderdőnek a § elejére való beiktatása feleslegessé tette a véd
erdő részletes meghatározásának megismétlését, ezért ezt a bizottság 
a §-ból törölte.

22. §.

Második bekezdése helyett a következő szöveg jön:
„A védekezési munkálatok költségeit az állam viseli.”
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Indokolás.

A bizottság véleménye szerint ezek a munkálatok legelsősorban 
közérdekűek, s a birtokost, aki a rovarok vagy gombák föllépésével 
már amúgy is kárt szenved, nem lehet a felmerülhető igen jelenté
keny költségek viselésével is terhelni.

Ha csak a fiatalosoknak a lisztharmat ellen való permetezésére, 
vagy az ocneria-petecsomóinak magasabb álló erdő fáin való szétdör- 
zsölésére gondolunk is, világos, hogy ennek a rendelkezésnek az alap
ján módjában volna a hatóságnak a birtokosra olyan terheket ráhárí
tani, amelyek az egész gazdaság több évi jövedelmét is fölemésztenék.

Hozzá kell még ehhez számítanunk, hogy még az ilyen költséges 
védekezések értéke is nagyon kétséges és legtöbbnyire csak a tenyé
szeti körülményeknek természetszerű megváltozása (kedvezőtlen idő
járás, fellépő betegségek, stb.) vet véget a károsodásnak.

23. §.

A második bekezdés szövege a következőkép módosul:
„Ha a munkálatokat a helyszínén az erdőigazgatóság vezeti, a 

munkálatokhoz szükséges stb.”, a bekezdés többi része változatlan.
A harmadik bekezdés második mondatát törölni kell.

Indokolás.

A közerő igénybevételét csak az irtást intéző állami hivatalok 
részére kívánta a bizottság biztosítani, mert ezzel is elkerülni kí
vánta azt a látszatot, mintha a közerő a magánbirtokos érdekében vé
tetnék igénybe.

A harmadik bekezdés utolsó mondatát a 22. §-on eszközölt vál
toztatásnak megfelelően kellett törölni.

24., 25. és 26. §-ok.

A 22. §-on eszközölt módosítás folytán — mint feleslegesek — 
kimaradnak.

Indokolás.

A törlés indoka a 22. § rendelkezéseinek megváltoztatása.

27. §.

Az első bekezdés végéhez a következő pótlás jön: „vagy könnyen 
gyúló anyagot — ide nem értve a vadtenyésztési célra szolgáló takar
mányt — felhalmozni”.

A negyedik bekezdés harmadik sorából a „különösen száraz idő
járásnál az erdőrendészeti hatóság” szavak helyett „szükség esetén” 
szavakat kell tenni és „a dohányzást” szavakat törölni.
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Indokolás.

Az első bekezdés végéhez azért kellett a 28. § egyik mondatát 
hozzátoldani, mert olyan helyeken, ahol az erdő’idegen mezőgazdasági 
földekkel, (különösen keskeny, hosszú alakú ikisbirtokokkal határos, a 
gyúlékony termékek elhelyezését nem lehet merev tilalommal meg
gátolni.

Ugyanez áll azokra a helyekre is, ahol a kisgazdák beltelkei egész 
az erdő alá nyúlnak föl.

A negyedik bekezdést módosítani kellett azért, hogy a hatóság
nak már a nyári időszak beköszöntése előtt módjában álljon praeven- 
tív intézkedésekkel gátolni az erdei tüzek keletkezését.

Viszont a dohányzás teljes eltiltását aggályosnak találta a bizott
ság, mert ebben az esetben az ilyen kihágók a védszemélyzet meg
pillantása esetén természetszerűleg elhajítanák az égő szivart vagy 
cigarettát, s így a tilalom a tűzveszedelmet még fokozná.

28. §.
A § végéről törölni kell a „vagy könnyen gyúló anyagot — ide 

nem értve a vadtenyésztési célra szolgáló takarmányt — felhalmozni” 
szavakat.

Indokolás.

A módosítást a 27.§-nál indokoltuk.

33. §.
A § új szövege a következő:
„Az erdőgazdálkodás szabályozására minden erdőről az erdőren

dészeti hatóság által megállapított határidő alatt erdőgazdasági üzem
tervet kell készíteni, s azt a m. kir. erdőigazgatóság útján két pél
dányban hatósági jóváhagyásra be kell mutatni.

Az üzemterv összeállításának szabályait, valamint a beterjesztés
nél követendő eljárást a földmívelésügyi miniszter az Országos Erdő
gazdasági Tanács meghallgatásával rendeletben állapítja meg.

A 41. § 1. és 2. pontjaiban fölsoroltak tulajdonában lévő erdők 
üzemterveit a tartamosság szemelőtt-tartásával kell összeállítani.

A 41. § 3. pontjában fölsoroltak tulajdonát alkotó erdők évi 
használata a tulajdonos hozzájárulása nélkül az évi növedéknél kisebb 
mértékre nem korlátozható, de a használati famennyiségbe az elo- 
használatokat is be kell tudni.

A 41. § 3. pontja alá tartozó birtokost a fölújításra vonatkozó 
intézkedések megfelelő betartása esetén a 10 évre előírt használatok 
keretén belül a vágás-sorrendet illetőleg nem lehet korlátozni.”

Indokolás.

Az egész ország erdőgazdaságának megfelelő szabályozása érdé
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kében az Egyesület feltétlenül szükségesnek tartja az üzemtervszerö 
kezelésnek az összes erdőkre leendő kitérjesztését.

Érdekében áll ez magának a birtokosnak is, mert csak így lehet 
gondoskodni arról, hogy az erdőt állandóan jókarban lehessen tartani, 
s annak jövedelmezőségét a messze-jövőre is biztosítani.

Mivel az elkészítendő szabályzat a birtokosra jelentős kötelezett
ségeket róhat, magában a törvényben kell biztosítani azt, hogy annak 
elkészítésénél a kormányzat az Országos Erdőgazdasági Tanácsot is 
meghallgassa.

A szigorú tartamosságot csak a 41. § 1. és 2. pontjai alá sorolt 
birtokoknál kell feltétlenül megkövetelni, ahol egyébként is a va- 
gyonfelügyeleti hatóság is gondot fordít erre.

A szabad rendelkezésű birtokoknál a beiktatott korlátozás ele
gendő arra, hogy az indokolatlan erdőpusztítást megakadályozva, a 
gazdaság fejlesztését is lehetővé tegye.

Ugyancsak az ilyen birtokosok szabadabb mozgását van hivatva 
biztosítani az utolsó bekezdés is.

38. §.
Ide beiktatandó harmadik bekezdés gyanánt a következő szöveg;
„Az üzemmód, a vágásforduló, vagy a fafaj azonban az 5. § alá 

nem tartozó erdőkben a birtokos hozzájárulása nélkül csak abban az 
esetben változtatható meg, ha a tervezett üzemmód, vágásforduló, vagy 
fafaj alkalmazása nyilvánvalóan a terület elkopárosodására vezetne”

Indokolás.

Az üzemmód, a vágásforduló és a tenyésztendő fafaj az a három 
legfontosabb tényező, amely a gazdaság jövőjét, célját és jövedelme
zőségét meghatározza.

Addig, amíg a magántulajdon alapján állunk, nem lehet a birto
kost gátolni abban, hogy azokat a célkitűzéseket maga válassza ki és 
maga szabja meg. amelyek tekintetében kétségtelenül saját gazdasági 
érdekei fogják őt irányítani.

Hogy gyakorlati példát hozzunk fel, bár a magas vágásfordulójú 
szálerdő-gazdaság végeredményében évtizedek mu’va kétségtelenül na
gyobb jövedelmet ad és a talaj védelmét is valószínűleg jobban szol
gálja, a rövid vágásfordulóra berendezett ugyanilyen gazdaságnál még
sem lehet pl. egy bányavállalatot vagy egy kiterjedt mezőgazdasággal 
rendelkező magánbirtokost arra kényszeríteni, hogy saját erdejét, 
amely üzeme vagy gazdasága közelében fekszik, vagy azzal összefügg, 
magas vágásfordulóra rendezze be, saját szükségleteit pedig idegen
ből legyen kénytelen súlyos szállítási költségekkel terhelve beszerezni.
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Ezeknek a tényezőknek a megállapításába tehát csak akkor sza
bad beavatkozni, ha a tervbe vett gazdálkodás a terület termőképessé
gének fenntartását veszélyeztetné, s így a közre is kifejezetten káros 
volna.

A kérdés rendkívüli fontosságára való tekintettel- a bizottság az 
ilyen intézkedéssel szemben fenntartani kívánta a közigazgatási bíró
sághoz benyújtható panasz-jogát is (lásd 253. §).

39. §.
A „jóváhagyás végett” szavak után be kell szúrni: „indokolat

lanul”.
Indokolás.

A bizottság véleménye szerint a §-ban megjelölt hatósági beavat
kozásnak csak indokolatlan mulasztás esetén van helye.

Ez a betoldás biztosítja egyúttal késedelem esetén az igazolás le
hetőségét is.

40. §.

A harmadik bekezdésbe „kell kötelezni” helyett „lehet kötelezni” 
teendő.

A negyedik bekezdés szövege a következőkép módosul:
„A rendkívüli fahasználat — ide nem értve a védelmi, vagy állo

mány-ápolási okokból nélkülözhetetlenül szükséges fahasználatot, — 
nem haladhatja meg a legközelebbi 10 évre üzemtervileg előírt főhasz
nálat mértékét.

A rendkívüli használatok fatömegét a használat foganatosítását 
követő években a rendes használatokból az erdőrendészeti hatóság által 
megszabott módon meg kell takarítani. A megtakarítást úgy kell meg
állapítani, hogy a rendes használatokban beálló apadás az üzemterv
ben előírt főhasználat mértékét legfeljebb 30 százalékkal csökkentheti. 
A megtakarítás kikötésétől az erdőrendészeti hatóság eltekinthet ak
kor, ha a tulajdonos más művelési ághoz tartozó földjeiből ugyan-» 
akkora területet az erdőhöz csatol és sikerrel beerdősít.

Megtakarítás elrendelése esetén újabb rendkívüli fahasználat 
mindaddig nem engedélyezhető stb.”, a § többi része változatlan.

Indokolás.
Az erdősítési biztosíték letétbe helyezésére csak olyan birtokosnál 

van szükség, akinek a gazdasági berendezkedése nem; nyújt megfelelő 
biztosítékot arra, hogy a szükséges felújításokat idejére és megfelelően 
el fogja végezni.

Törölni kellett a negyedik bekezdésnek azt a kikötését, amely a 
rendkívüli használatot helyileg is a legközelebbi 10 évi vágás terüle
tére kívánta szorítani, mert akárhányszor elő fog fordulni az az eset, 
hogy erdőgazdasági érdekek fogják kívánni az ettől való eltérést.
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Ugyancsak módosítani kellett az eltérő használatok megtakarítá
sára vonatkozó rendelkezést is.

A rendkívüli használathoz a birtokos amúgy is csak szorult hely
zetben fordul s ha módot adunk arra, hogy ennek fejében a haszná
latokat 6—8, vagy esetleg több éven át is teljesen beszüntessék, e ha
táridő lejártával a birtokos újból kétségbeejtő anyagi helyzetben lesz, 
mert hiszen a betiltás tartama alatt még az erdőgazdasággal járó 
készkiadásait sem tudja fedezni, s így feltétlenül adósságokba keve
redik.

Ez az intézkedés egyébként is nagyobb részben vagyonfelügyeieti 
jellegű, s a közérdeket a szabad rendelkezésű birtokoknál vé’eményünk 
szerint sokkal jobban szolgálja a bizottság által beiktatott második 
megoldás, amikor is az újonnan beültetett terület fahozadéka nemcsak 
a túlhasználatért ad megfelelő fanem megvá asztása esetén aránylag 
rövid idő alatt kárpótlást, de az egész erdőterület szaporításával a 
későbbi idők hozadék-területét és így hozadékát is jelentősen növeli

42. §.
Első bekezdésében „300 kát. hold” helyett ,,1.0>00 kát. hold -ai 

kell tenni, „alerdészt” helyett „egyént”.
A második bekezdésben „alerdész” helyett ,,alkalmazott”-at keli 

tenni.
Indokolás.

A bizottság szükségesnek tartotta a 300 kát. holdas terület-határ
nak 1.000 kát. holdra leendő fölemelését.

Különösen a hegyes vidéken, de a sűrűbben lakott helyeken is már 
1.000 kát. holdnál is több alkalmazottra lesz szükség az erdő védelme 
érdekében.

Nem szabad tehát ezeket a rendszerint kisebb jövedelmet nyújtó 
ingatlanokat az alkalmazottak minősítésének felemelésével túlzottan 
megterhelni, annál is inkább, mert a 41. §. 3. pontja a szakszerű irá
nyítást megfe'elően biztosítja.

Az alerdész szónak a szövegből való törlését a minősítésre és cím
használatra vonatkozó rendelkezések (48., 49. és 59. §) indokolják

43. §.
A § igazított szövege a következő:
,,1.000 kát. holdnál kisebb erdőbirtokok tulajdonosai erdeik őrzé

sére a 49. §-ban megszabott minősítésű kerülőket kötelesek alkalmazni
Kerülők alkalmazására stb.”, a § többi része változatlan.

Indokolás.
A 300 kát. holdas terület-határt a kötött birtokoknál is fel Kel

lett emelni 1.000 kát. holdra, mert az ennél kisebb erdők legnagyobb 
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része a megfelelő minősítésű altiszt tartásának költségeit nem bírja el.

46. §.

A § szövege a következőkép módosul:
„A 41. § 1. és 2. pontjai alá tartozó erdőgazdaságokban az erdő

gazdasági személyzet létszámát és alkalmazásba vételének határidejét 
a birtokos kívánságainak figyelembevételével, minden erdőbirtokra 
nézve az erdőbirtok jövedelmezőségéhez, az erdő tagoltságához, vala
mint az erdőgazdasági munkálatok terjedelméhez mérten és az e fe
jezetben foglalt rendelkezések figyelembevételével az üzemtervben keli 
megállapítani.

A 41. § 3. pontja alá tartozó erdőbirtokokra vonatkozólag az 
erdőrendészeti hatóság ál apítja meg azt a határidőt, amely alatt er- 
deik gazdasági teendőinek ellátásáról a 41. §. értelmében gondoskodni 
kötelesek. Ezeknek a birtokosoknak, amennyiben anyagi helyzetük és 
erdejük jövedelmezősége az e fejezetben előírt képesítésű egyének 
alkalmazását el nem bírja, indokolt kérelmükre az erdőrendészeti ha
tóság az előírtnál csekélyebb képesítésű alkalmazottak tartását is meg
engedheti.

Indokolás.

A hivatalos tervezettel szemben célszerű a személyzet megállapí
tását a kötött birtokoknál az üzemtervre bízni.

A szabad rendelkezésű birtokoknál szüksége? gondoskodni arról 
is, hogy indokolt esetekben az erdőrendészeti hatóság legalább átme
netileg könnyítéseket engedélyezhessen.

49. §.

„Erdők őrzésére'’ szavak után „mint kerülőket” kitételt kell be- 
toldani.

Indokoláá.

Mivel a jól bevált erdőőri és főerdőőri címet az 59. § a szakkép
zett altisztek részére tartja fenn, ebben a §-ban új címről kellett gon
doskodni a szakképesítést nélkülöző alkalmazottak részére.

51. §.

A szövegből az „alkalmazásában a tulajdonos továbbra is meg
tarthatja. Az ilyen alkalmazottat” szavakat törölni kell.

Indokolás.

A törlésre azért volt szükség, mert a § eredeti szövegezése arra 
a föltevésre adott’volna alapot, mintha a hatóság a magánbirtokost 
alkalmazottjának elbocsátására is kényszeríthetné.
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52. §.

Ab) bekezdés a következőkép kezdődik:
„alerdészeknél, főerdőőröknél, erdőőröknél és kerülőknél”.
Az utolsóelőtti bekezdést törölni kell.

Indokolás.

A betoldást a b) pontban az 59. § módosítása indokolja.
Az utolsóelőtti bekezdést törölni kellett azért, mert nem látszott 

célszerűnek törvényes rendelkezéssel megakadályozni azt, hogy a szak
tanácsadó erdei kihágókkal, vadőrökkel, stb. szemben közbiztonsági 
közegként járhasson el.

54. §.

Az első bekezdés után be kell toldani a következőket: „Ugyanezek 
a jogok illetik meg a magánszolgálatban álló fölesketett erdészeti al
kalmazottakat a munkaadójuk saját mezőgazdasági területén vagy 
bérelt vadászterületén is abban az esetben, ha a munkaadó a vadászati 
ügyek intézésével őket ezekre a területekre vonatkozó ag is megbízza 
és ezt az illetékes erdőrendészeti hatóságnak bejelenti.”

A második bekezdésből a „golyós” szót törölni kell.

Indokolás.

Több mint évszázados gyakorlat, hogy a vadászat intézésével a 
birtokos saját mezőgazdasági területén vagy bérelt vadászterületén 
is erdészeti személyzetét bízza meg. Szükséges tehát, hogy az első 
bekezdésben biztosított előnyök a személyzet részére ezekre a terüle
tekre vonatkozólag is biztosíttassanak.

Nem lehet fenntartani azt a kikötést, hogy csak golyós fegyver 
legyen szolgálati fegyvernek minősíthető. Különösen a vadászati teen
dők ellátásánál a kártékonyak irtása céljából szükséges, hogy a sze
mélyzet sörétes lőfegyvert hordjon magával.

Mivel pedig erre a fegyverre köteles szolgálatának ellátása céljá
ból van szüksége, teljesen igazságtalan volna a szolgálati fegyver
minősítésből a serétes lőfegyvert kizárni.

56. §.

A § második bekezdéséből az „és fegyelmi” szavak törlendők.

Indokolás.

A magánalkalmazott fegyelmi felelősséggel csak munkaadójának 
tartozik. A szolgálati fegyverrel való visszaélés vagy hamis adatok 
bejelentése, stb. amúgy is a büntető törvénykönyvbe ütközik, s így 
ennek megtorlása az illetékes hatóságnak mindenkor módjában áll.
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5«. §.
A második bekezdésből a „jóváhagyás végett” szavakat törölni 

kell.
Indokolás.

A bemutatás célja csak a tényleges alkalmazás igazolása. Az al
kalmazott és munkaadó között fennálló jogviszonyba a hatóság be nem 
avatkozhatik, s így jóváhagyásra szükség nincs.

Az 50. §-ban felsorolt esetek valamelyikének fennforgása esetén 
pedig egyszerűen értesíti a birtokosokat a kizáró okokról s az alkal
mazott felesketését megtagadja.

59. §.
A harmadik bekezdés a következőkép kezdődik:
„Alerdész, főerdőőr és erdőőr címet stb.”, a szakasz többi része 

változatlan.
Indokolás.

Nem volna célszerű a több mint 50 éves erdőtörvény által meg
honosított, köztudatba átment és jól bevált erdőőr és főerdőőr címe- 
kat az új törvényből kihagyni, annál is inkább, mert ezeknek a cí
meknek a biztosítása módot nyújt egyúttal az alkamazottak előlépte
tésére és szolgálati beosztásuknak a címzéssel leendő megjelölésére.

61. és 62. §.
A 62. § b) pontját át kell hozni a 61. §-ba d) pontnak s a régi 

d) pontot e)-vel jelölni.

Indokolás.

Szükséges a rendelkezésnek oly értelmű módosítása, hogy az állami 
kezelésbe vételt — amennyiben azt a gyámhatóság szükségesnek 
tartja, — megtagadni ne lehessen.

63. §.
Az e) pont végére külön mondat gyanánt be kell toldani:
,,A 10 éven belül is meg kell szüntetni bármelyik év végével, ha 

az erdő más tu’ajdonába megy át és az új tulajdonos az alkalmazottak 
által is aláírt beadványban bejelenti, hogy a szükséges és előírt sze
mélyzetet szerződtette.”

Indokolás.

A beszúi'ást a gyakorlati életben előfordult esetek tették szüksé
gessé, mert nem szabad az új tulajdonost meggátolni abban, hogy 
erdőgazdasági ügyeinek intézését teljesen tőle függő, megfelelően ké
pesített alkalmazottal látássá el.
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65. §.
Az eredeti szöveg helyett Péch Kálmán tagtársunk következő szö

vegű módosítását kell beiktatni:
„Az államerdészeti kezelés megszüntetésénél a 63. §-ban szabá

lyozott eljárás irányadó az e törvény életbelépésekor már állam
erdészeti kezelés alatt álló erdőkre is, kivéve a külön szerződéseken ala
puló államerdészeti kezeléseket, amelyekre a szerződések rendelkezé
sei irányadók.”

Indokolás.

A szövegmódosításra a rendelkezés helyesebb értelmezése céljá
ból van szükség.

77. §.
A § szövege a következőképp kezdődik:
„Összefüggő erdőtestet megosztva” stb.
A § szövegéhez folytatólagosan második mondat gyanánt: „Nem 

tekinthető tehát megosztásnak, ha a tu'ajdonos különálló, területileg 
többi erdejével össze nem függő erdőrészleteit együtt, vagy külön-külön 
értékesíti, tekintet nélkül kiterjedésükre.”

Indokolás.

Az eszközölt betoldások a rendelkezés helyes értelmezése céljából 
szükségesek.

80. és 81. §.
Az erdőigazgatóság részére szabott határidőt 15 napra kell csök

kenteni.
A 81. § első bekezdésében a minisztérium részére megszabott 15 

napos határidőt 60 napra kell felemelni, mert ebben a kérdésben a 
törvény az 0. E. T. meghallgatását is előírja, éspedig 30 napos határ
idővel.

A második bekezdés szövege a következő:
„Amennyiben a kihasított részek rendszeres erdőgazdálkodásra 

egyáltalán nem a^almasak, a földmívelésügyi miniszter a megosztási 
tervet módosíthatja, a megosztást feltételekhez kötheti, sőt, a követ
kező bekezdésben foglalt eseteket kivéve, egészben vagy részben el is 
tilthatja.

Indokolás.

A minisztérium részére biztosított határidő fölemelésével kapcso
latosan le kellett szállítani a külső hivatal részére megállapított ha
táridőt, mert a kérdés végleges elintézése így is előreláthatólag 3 hó
napot vesz igénybe.

A 81. § második bekezdését azért kellett módosítani, mert az 
eredeti szöveg indokolatlan és túlzott beavatkozásra is módot nyújtott 
volna.
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90. §.
A 3 éves határidő 5 évre igazítandó.

Indokolás.

Az eredeti határidő fenntartása esetén az egy fél fordulószaki 
vágásterület kiszámításához szükséges útvonal engedélyezése iránt 
négy-ízben kellett volna az eljárást megindítani, ami a költségeket 
indokolatlanul szaporította volna.

123. §.
Az első bekezdésben a „rendeltetése felől” és „nem intézkedik”1 

szavak közé a „másképpen” szót, az „ideje alatt is” és „beszedni” sza
vak közé pedig az „előre” szót kell betoldani.

A harmadik bekezdést törölni kell, 9 helyette a második bekezdés
hez a következő mondatot hozzátoldani: „A hatóság az engedély le
járta előtt intézkedni köteles.”

Indokolás.

A két betoldás a fenntartás természetében leli magyarázatát.
Az utolsó bekezdést módosítani kell azért, mert a második bekez

déssel biztosított 6 hónapos határidő bőségesen elegendő arra, hogy a 
hatóság ezekben a kérdésekben intézkedjék.

Elháríthatatlan akadályok esetén pedig az első bekezdés rendel
kezései amúgy is érvényesek.

132. §.
A §-ba fel kell venni a d) pont gyanánt:
„minden olyan területen, amelyen erdő létesítése, a helyesebb 

erdőelosztás, vagy a köz szempontjából szükséges”.

Indokolás.

Fontos állami vagy közérdekek akárhányszor szükségessé tehetik 
a beerdősítés elrendelését, ezért a §-t megfelelően ki kellett egészí
teni.

134. §.
A második bekezdést törölni kell.

Indokolás.

Különösen a hosszú, keskeny vízmosásoknál — amelyek pedig 
a közérdekből fásítandó területek legnagyobb részét teszik, — a be
kerítés aránytalan, a terület várható értékét sokszorosan meghaladó 
költséget jelentene a birtokosra.

Ilyen költséggel a tulajdonost annál kevésbbé lehet megterhelni, 
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mert igen gyakran idegenek törvénytelen és jogtalan cselekedetei 
ellen kell a erületet ez úton mentesíteni.

138. §.
A második bekezdés szövege a következő:
„A káralanítás összegét az állam viseli.”
A harmadik bekezdés változatlan.

Indokolás.

A módosítást a 134. § utolsó bekezdése teszi szükségessé, meri 
ilyen bekötési munkálatok csak a nagyobbméretü állandó műszaki 
létesítményeknél fordulhatnak elő, ezeket pedig az említett § értelmé
ben az állam viseli.

139. §.
Az első bekezdésből törölni kell „megokolt esetekben” szavakat

Indokolás.

Mivel ezeknek a közérdekű munkálatoknak a költségei csak a leg
ritkább esetben állanak a várható haszonnal arányban, teljesen indo
kolt, hogy az ebben a §-ban foglalt kedvezményeket, amelyek, amúgy 
is bizonyos előfeltételekhez vannak kötve, a kormányzat a tulajdonos 
részére további fenntartás nélkül biztosítsa.

142. §.
A második bekezdés a következőkép módosul:
,,A kisajátítási jog az államot illeti meg, de az államnak ezt a 

jogát a miniszter a törvényhatóságra, községre, vagy ha a községben 
erdőbirtokosság van, erre is átruházhatja.”

Utolsó bekezdésül fel; kell venni a következő pontot:
„A tulajdonosnak joga van a terü’etet önként, díjtalanul is át

adni az államnak. Ez esetben a tulajdonos az átadással egyidejűleg 
fenntarthatja azt a jogát, hogy az átadott területet a sikeres betele
pítéstől számított 10 éven belül a miniszter által a telepítési költsé
geknek megfelelően megállapított áron visszaválthassa. A két fél 
egyező akaratával a visszaváltási jog 20 évre meghosszabbítható és 
a földmívelésügyi miniszter a visszaváltási árnak részletekben való 
megfizetését is engedélyezheti.”

Indokolás.

Nagyon aggályos volna, ha az államot megillető kisajátítási jogot 
magánegyénre ruháznák át, mert könnyen azt a látszatot keltené, hogy 
a kormányzat a kisajátítás engedélyezésével magánérdeket kíván a 
.tulajdonos terhére előtérbe helyezni.
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Az új betoldást a gyakorlati élet teszi szükségessé, mert akárhány
szor megtörténhetik, hogy a súlyos anyagi gondokkal küzdő tulajdo
nos ingatlanát a eröle kisajátítása károsan megcsonkítaná.

Módot kell tehát nyújtani arra, hogy ha az ilyen területet a fásí
tás céljaira díjtalanul adja át, anyagi helyzetének javulása esetén 
birtokának összefüggését újból helyreállíthassa.

149. §.

A második bekezdés után be kell iktatni a következő szöveget: 
„A kisajátított, vagy díjmentesen fölajánlott területeken az előirt, 
munkákat az állam végezteti.”

Indokolás.

A betoldás természetes következménye az előző §-ok intézkedé
seinek.

175. és 215. §.
Az ezekben a §-okban megállapított értékhatárokat legalább is 

felére kellene leszállítani.

Indokolás.

Különösen a törpe-birtokosságoknál csak szigorú és hatékony 
ellenőrzéssel lehet azok annyira nem kívánatos eladósodását megaka
dályozni.

183. §.
Az első bekezdésben a ,,minden egyéb” és „közös” szavak közé be 

kell toldani „ugyanezekkel a birtokos-társakkal” szavakat.

Indokolás.

Csak teljesen azonos módon birtokolt ingatlanokat lehet egy bir
tokosság és szerveinek hatáskörébe utalni.

228. §.
Ab) pontra a következő szöveget ajánljuk:
„a hasznosságuknál fogva védelemre érdemes állatokat, a vadá

szati törvényes rendelkezések értelmében vadászható állatok kivéte
lével.”

Indokolás.
Tisztán stiláris módosítás a teljesen szokatlan „vadászatos” kife

jezés elkerülése végett.
229. §.

A harmadik bekezdéshez hozzá kell toldani: „és a tulajdonost 
megfelelően értesíteni”.
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Indokolás.

A tulajdonos értesítését mellőzni nem lehet.

230. §.
A § szövege a következő:
„Szabad, be nem épített területeken hirdetési célt szolgáló létesít

ményt (oszlopot, táblát, stb.) e törvény életbeléptetése után csak az 
elsőfokú építés-rendőri hatóság engedélyével szabad felállítani.”

Indokolás.

Az eredeti szöveget módosítani kellett, mert az korlátozásokat, 
jogokat és teendőket tartalmazott anélkül, hogy megjelölte volna azt, 
kiket illetnek vagy terhelnek ezek.

233. §.
Az első bekezdés szövege a következőkép módosul:
„Vízben szegény erdő- és mezőgazdasági területeken nagyobb te

rületek vízellátását szolgáló forrást csak úgy szabad rendezni, vagy 
átalakítani, hogy a szabadon tenyésző állatok az elfolyó víz révén aka
dálytalanul ivóvízhez jussanak.”

Indokolás.

Az intézkedésre csak vízben szegény területeken van szükség, 
ahol' enélkül az állatoknak vízhez-jutása biztosítható nem volna.

236. §.
Az első bekezdés első mondatának végére be kell toldani: „védett 

növényt kiásni, vagy tenyészeti helyéről más módon eltávolítani.”

Indokolás.

Az intézkedés szükségességét a védelem hatékonysága indokolja.

241. §.
Az első bekezdés szövege a következőkép módosul:
„A természetvédelmi terület határvona^it mindenkor úgy kell ki

tűzni, hogy a megóvandó természeti alkotáshoz hozzáférni, azt fenn
tartani és megtekinteni lehessen, valamint a megóvandó növény- és 
állatfaj zavartalan tenyészete biztosíttassék.”

A második bekezdés változatlan.
A harmadik bekezdésbe a „kertet” szó után be kell toldani „vagy 

lakóépületet”.
Indokolás.

Az első bekezdést a helyes értelmezés érdekében kellett átszö- 
vegezni.

Lakóházakat a kijelölés alól feltétlenül mentesíteni kell.
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242. §.
A második bekezdés végére be kell toldani a következőket: A 

gazdálkodás korlátozásából származó káraiért a tulajdonost tejes kár
térítés illeti meg, amelybe azonban az adóelengedés által esetleg nyúj
tott kedvezményt is be kell számítani.”

Indokolás.

Bármilyen szép és nemes is a cél, a tulajdonos kártérítési igényét 
annál kevésbbé lehet mellőzni, mert a használatok korlátozása, a mű
velési mód megváltoztatása, vagy a használattól való eltiltás az egész 
birtok jövedelmezőségét kétségessé teheti.

243. §.
Törölni kell.

Indokolás.

A barlang-kérdés rendezése egyike a legbonyolultabb teendők
nek és nem volna célszerű egy ilyen rövid § formájában a használat 
kérdésébe egyáltalán belenyúlni.

245. §.
Be kell szúrni az első bekezdésbe a .,kezén” és megfelelően” 

szavak közé „többszörös felszólítás és bírságolás után” szavakat.
A második bekezdés a következőképp módosul:
„A kisajátítási jog az államot ifeti meg, de az á'lamnak ezt a 

jogát a földmívelésügyi miniszter a törvényhatóságra, községre, vagy 
más köztestületre is átruházhatja”.

Indokolás.

A kisajátításnak csak abban az esetben szabad helyet adni, ha 
a földtulajdonos bizonyíthatólag nem tesz eleget a törvényszabta 
kötelezettségnek.

A második bekezdésben eszközölt módosítás indokolását a 142. 
§-nál adtuk.

246. §.
Az első bekezdésben „olyan célra” szavak után be kell toldani 

„még bányaművelési célokra sem”.

Indokolás.

A betoldást szükségessé teszi az a kivételes elbánás, amelyben a 
bányaüzemet törvényeink nemcsak a tisztán bányanyitási célra, de 
rakodók, munkáslakások, szállítási eszközök stb. céljaira szükséges 
területek megszerzésénél is részesítik.
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Ha indokolt a védelem érdekében a birtokossal szemben a leg
erőszakosabb eszköznek: a kisajátításnak az alkalmazása is, akkor 
módot kell találni arra is, hogy ezek a tárgyak és terü’etek a bányá
szat által okozható károsításoktól is mentesüljenek.

Annál inkább áll ez, mert legtöbbnyire aránylag kis kiterjedésű 
területekről van szó, amelyeknek e’kerülése legfeljebb valamelyes 
költségtöbbletet okoz a bányaművelésnek.

249. §.
A második bekezdésben „gazdasági albizottság” helyett „erdé

szeti albizottság”-ot kell tenni.
Ezt a módosítást a cím többi §-ain is át kell vezetni.

Indokolás.

Nem tartjuk célszerűnek, hogy ezeknek a kérdéseknek az el
bírálása továbbra is a gazdasági albizottság hatáskörében maradjon 
és pedig két okból.

Elsősorban a törvény életbeléptetése a munkának meglehetős 
nagy tömegét fogja az elsőfokú erdőrendészeti hatóságra zúdítani, 
aminek a már amúgy is eléggé megterhelt gazdasági albizottság nem 
tud megfelelni.

A második ok az, hogy a gazdasági albizottságban erősen túl
nyomó számban vannak képviselve olyanok, akik az erdőgazdasággal 
egyáltalán nem foglalkoznak és a kellő szakértelmet nélkülözik.

Mivel pedig itt nagyrészben szakkérdések elbírálásáról lesz szó, 
o’yan testületre kell a határozathozatal jogát ruházni, amelyben szak
értők és az erdőgazdasággal foglalkozók foglalnak helyet.

A bizottság összetételére és eljárására nézve az 1879. évi XXXI 
t.-c.-ben foglalt intézkedéseket kellene irányadóul venni.

251. §*
Az első bekezdésbe „erdőigazgatóság” után betoldandó „illetőleg 

erdőfelügyelő”.
Indokolás.

A betoldást a 254„ 257. és 264. §-ok intézkedései teszik szük
ségessé.

252. §.
Az idézett §-ok közé fel kell venni az 5. és 166. §-okat is.

Indokolás.

A változtatás csak tévesen kihagyott hivatkozások pótlása.

253. §.
Negyedik pont gyanánt fel kell venni:
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„A birtokos által alkalmazni kívánt üzemmódot, vágásfordulót, 
vagy fafajt megváltoztatja (38. §)”.

Hatodik pont gyanánt pedig:
Magánerdőnek állami kezelésbe vételét rendeli el (62. §. a.)”.

Indokolás.

A pótlólag felvett két intézkedés annyira mélyen nyúlik bele a 
magánbirtokos rendelkezési jogába, s olyan nagy mértékben érinti az 
erdőgazdaság jövedelmezőségét, hogy a panasz jogorvoslatát erre a 
két esetre is biztosítani kellett.

254. §.
A „m. kir. erdőgazdaság” szavak után azonban be kell toldani 

„illetőleg a m. kir. állami erdőfelügyelő”.

Indokolás.

A betoldás a 257. §-on eszközölt módosítás következménye.

255. §.
Utolsó bekezdés gyanánt fel kell venni a következőket:
„Az erdőigazgatóság vezetésével csak olyan egyént lehet meg

bízni, aki a 47. §-ban megállapított képesítéssel rendelkezik, s aki az 
oklevél megszerzése óta legalább 20 évet olyan szolgálatban töltött el, 
amiből legalább 8 év a gyakorlati erdőgazdasági szolgálatra esik’'’.

Indokolás.

Tekintettel az igazgatóságok hatáskörére, feltétlenül szükséges, 
hogy annak vezetésével csak megfelelő gyakorlati szolgálattal ren
delkező egyének legyenek megbízhatók.

257. §.

Az első bekezdés „felügyeletet” szava után be kell szúrni „ki
zárólag”.

A 6. pont után következő bekezdés szövege a következő:
,.Az állami erdőfelügyelők szolgálatuk ellátásánál mindéikor w 

erdőigazgatóságok képviseletében és utasításai szerint önállóan jár
nak el”.

Indokolás.

Mindkét módosítás célja az, hogy az erdőbirtokos állandóan 
ugyanazzal a tisztviselővel érintkezzék az erdőfelügyeleti dolgokban, 
s lehetőleg mentesítve legyen a véleményeltérésekből folyó eltérő 
intézkedések által okozható kellemetlenségektől.
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263. §.

Az eskü szövege után következő bekezdés a következő:
„A földmívelésügyi miniszter az Országos Erdőgazdasági Taná

csot előzetesen meghallgatni köteles-:
1. a 7. és 33. §-okban előírt szabályzatok összeállításánál,
2. (eredeti 1. pont);
3. (eredeti 2. pont);
4. (eredeti 3. pont azzal a változtatással, hogy a 6. és 16. §-okat 

feltétlenül,, a 24. §-t pedig abban az esetben kell törölni, ha a meg
állapodást e szakasz törlésére vonatkozólag keresztül lehet vinni.)*'

További módosítás, hogy a Tanács ügyrendjét maga állapítja 
meg.

Indokolás.

A változtatások az előző §-okon eszközölt módosítások következ
ményei.

Az ügyrend megállapítását legcélszerűbb a Tanács hatáskörébe 
utalni, mert így módot nyújtunk arra is, hogy azt szükség esetén a 
változott körülményeknek megfelelően, könnyen lehessen módosítani.

284. §.

Az 5. pont „kerítést" szava után fel kell venni „sorompót, 
kaput".

A 8. ponthoz folytatólag hozzáveendő: „nem engedélyezett he
lyen jeleket állít fel, vagy a fákat jelzéssel látja el".

Indokolás.

A betoldások az erdő fokozottabb védelmét szolgálják.

286. §.

Az utolsó mondatból „közutak mentén álló" szavakat törölni kell.

Indokolás.

A .szigorúan védett területek közé kell sorolni az összes fasorokat, 
mivel a járókelők, vagy rosszindulatú szomszédok gyakori károsítá
sának egyaránt ki vannak téve és pótlásuk legtöbbször csak nehezen 
eszközölhető.

301. §.

A b) pontból törölni kell a „véderdőben" szótól a „közutak men
tén" szavakig terjedő részt, s helyette beiktatni „szigorúan védett 
területen (286. §)” szavakat.
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Indokolás.
A 286, §-ra való utalást a szöveg rövidsége és tisztább érthető

sége teszi szükségessé.
302. §.

A kártérítési összeget a kecskénél 5 pengőre, a juhnál 1.50 fil
lérre kell felemelni.

Indokolás.

A kártérítés összegét a kecskénél és juhnál fel kellett emelni 
nemcsak azért, mert ez a két állatfaj a legkártékonyabb, de azért is, 
mert ezeknek a legeltetése ellenőrizhető a legnehezebben.

314. §.
Az „erdészet” szó után be kell szúrni „és természetvédelmi”.

Indokolás.

Az alap céljai közé be kell kapcsolni a természetvédelmi célok 
előmozdítását is.

323. §.
Az utolsó bekezdést második bekezdésnek kell besorozni.
Az utolsóelőtti bekezdés szövege a következő:
„Az adómentesség, vagy adómérséklés az állami földadóra és 

járulékaira terjed ki”.
Indokolás.

Az utolsó pontot előbbre kellett tenni, mert az eredeti szöveg 
második, harmadik és negyedik bekezdései fix időre szóló adóked
vezményeket biztosítanak.

Az utolsóelőtti bekezdés szövegmódosítása megfelel a pénzügyi 
igazgatásnál szokásos fogalmazásnak.

326. §.
Az első bekezdés szövege a „megnehezít?* szó után a következő

képp módosul: „A 41. § 3. pontja alá tartozó erdőkre vonatkozólag 
a tulajdonos, a 41. § 1. és 2. pontjai alá tartozó erdőkre vonatkozó
lag pedig a tulajdonos, vagy a vagyonfelügyeleti hatóság kérelmére 
a tulajdonosra és a szolgalom élvezőjére egyaránt kötelezően a szol
galom megváltását elrendelheti”.

Indokolás.

A szolgalommegváltási kötelezettség jelenthet olyan anyagi 
terhet is, amit a birtokos el nem bír s ezért előfeltétel gyanánt a 
birtokos vagy a vagyonfelügyeleti hatóság kérelmét kellett be
állítani.

A természetvédelmi területeknél mindennemű kártérítés és így 
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a szolgalmak megszüntetéséért fizetendő kártérítési összeg is az 
államot fogja terhelni, ebből a szempontból tehát külön intézke
désre szükség nincs.

328. §.
Az utolsó bekezdés szövege a következő:
„A kisajátított területet abban a művelési ágban kell az erdő

höz csatolni, amelyben a kisajátítás foganatosítása idején volt?’

Indokolás.

A módosítás célja a művelési ágak megválasztásába való erő
szakos beavatkozás meggátlása.

331. §.
A második bekezdés második mondtatából törölni kell „a bánya

művelés, az erdőterület rendeltetésszerű használatát” és valamivel 
tovább „pedig” szavakat.

Indokolás.

A törölt kitétel nemcsak a bányatörvény rendelkezésével ellen
kezik, de ezenfelül igen jelentős bevételi lehetőségektől is megfosz
taná a birtokost.

A kitétel érvényben maradása esetén erdőterületen bánya
művelést folytatni egyáltalán nem lehetne, mert hiszen a bánya
művelés céljaira igénybe vett területekre vonatkozólag természet
szerűleg nem lehet biztosítani ,,az erdőterület rendeltetésszerű 
használatát.”

335. §.
A két első bekezdés szövege a következőkép módosul:
„A turistaság szempontjából nevezetesebb természeti helyek, 

mint turistahelyek fölkeresését a földtulajdonosok az erre a célra 
kijelölt utakon azoknak a turistáknak megengedni kötelesek, akik 
megfelelő módon igazolják, hogy a Magyar Turista Szövetség ke
belében lévő valamelyik Turista Egyesület tagjai.

A turista-helyeket és az eléréshez szükséges útvonalakat — ha 
ezek tekintetében a földtulajdonos a Magyar Turista Szövetséggel 
meg nem állapodik, — a földtulajdonos, az esetleges vadászbérlő, 
az Országos Erdőgazdasági Tanács, a Magyar Turista Szövetség és 
az Országos Természetvédelmi Tanács meghallgatásával a földmí
velésügyi miniszter jelöli ki.”

A harmadik bekezdés szövege a következő:
,,Ha valamely turista-hely út hiányában meg nem közelíthető, 

a földtulajdonost csak gyalogösvényhez szükséges területek kijelö
lésére lehet kötelezni.”
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Indokolás.

Az első és második bekezdés módosítása az erdőbirtok foko
zottabb védelme érdekében feltétlenül szükséges.

Új út kijelölését viszont csak ott lehet követelni, ahol a tu
rista-helyet máskép megközelíteni nem lehet.

336. §.
Az első bekezdésben „nagyvadra, nemesvadra és faj dókra” sza

vak helyett célszerűbb lenne „nagyvadra és apróvadra” kitételt 
használni.

Az első bekezdés végére be kell toldani: „a cserkészve, vagy 
hajlókkal űzött vadászatok idejére a tulajdonos az utak használa
tát eltiltani jogosult.”

Indokolás.

A módosítás első része a közhasználatban lévő szakkifejezések 
alkalmazására szorítkozik, a második módosításra pedig a birtokos 
használati jogának és a turisták testi épségének biztosítása érde
kében van szükség.

337. §.
A második bekezdésben a „nyilvános” és „helyeken” szavak 

közé be kell toldani az „utakon és” szavakat s a pont vége felé 
„vágó eszközt” szó helyett „eszközt” kell tenni.

Indokolás.

A betoldások a védelem fokozása érdekében szükségesek.

341. §.
Kimarad.

Indokolás.

A 38. § módosítása következtében ez a § feleslegessé vált.

342. §.
Második bekezdése a következőkép módosul:
„A rendes évi fahasználat mértékét, ilyen esetben sárjerdőnél 

a terület 1/so-ad, a szálerdőnél pedig 1/eo-ad részénél kisebb mér
tékre korlátozni nem lehet. Az engedélyt csak olyan feltételekhez 
szabad kötni, amelyek az erdőfelújítás érdekében szükségesek.”

Indokolás.
Feltétlenül célszerű az átmeneti idő alatt a sokkal egyszerűbb 

területen alapuló meghatározást választani.
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348. §.
Az utolsó bekezdés utolsó mondatát a megváltozott címzések

nek megfelelően át kell szövegezni.

Indokolás.

Természetes következménye a kapcsolatos előző §-ok módosí
tásának.

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti 
Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pe
dig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 olda
las ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő 
cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: 
a kiadóhivatal.

IRODALOM
Forstdirektor Mahr: Der Waldstaudenroggen als Wildäsung 

und Hilfspflanze bei der forstlichen Bestandesbegründung. Verlag 
I. Neumann, Neudamm, 1933. Preis 0.50 R. M.

A szerző két szempontból ajánlja a János-rozst, melyet más
ként őszi rozsnak, bokros rozsnak is neveznek, az erdőgazda figyel
mébe: egyrészt elsőrendű vadtakarmánynak az egyéb vetemé- 
nyekben és az erdőben előforduló vadkárok elhárítása végett, mert 
éppen azokban az évszakokban, t. i. késő ősszel, télen és kora ta
vasszal kedves csemegéje a vadnak, amikor neki nincs terített asz
tala, továbbá főként a második évben biztos menedéke a nyúlnak, 
fácánnak és fogolynak, másrészt abból az okból is, mert Német
országban jó eredményeket értek el a János-rozs segítségével külö
nösen régi vágásterületek felújításánál a száraz, sívár homokon is, 
sőt erdei rovarkárosítások megelőzésével is hasznos szolgálatokat 
tett az erdőgazdaságnak.

Mivel a vad nagy előszeretettel keresi fel a bokros rozzsal 
bevetett helyeket, célszerű az erdőben egy-két nagy terület helyett 
szétszórtan inkább több kisebb területet ezzel a rozzsal bevetni; 
amennyiben pedig ez az erdősítéssel együtt történik, úgy feltétle
nül be kell az illető részt keríteni.

A szerző a továbbiakban hasznos útmutatásokat ad a vetőmag 
mennyiségéről, annak beszerzéséről, melynél ügyelni kell arra, 
hogy tényleg bokros rozs-e a szállított mag. Hangsúlyozza nyoma-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.






