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A z Országos Erdészeti Egyesület fo lyó évi közgyűlésé
nek ismeretes határozata alapján talán már a földmívelésügyi 
miniszter előtt fekszik az előterjesztés, amely az új erdő-
fentartási törvényt sürgeti és egyben annak a kívánságnak 
ad kifejezést, h o g y a korábbi gyakorlattól eltéröleg a kor
mányzat tegye lehetővé a beterjesztendő törvényjavaslat 
irányelveinek és alapvető gondolatainak nyilvános megvita
tását is. A z egyesület határozata tehát ismét felszínre vetette 

* Jóllehet e közlemény egyes ténymegállapításaival és követ
keztetéseivel nem mindenben értünk egyet, végkövetkeztetése 
pedig homlokegyenest ellenkezik egyesületünk állásfoglalá
sával is, — még némi késedelem árán is nagy örömmel adtunk 
helyet ennek az egyébként igen értékes és felette aktuális tanul
mánynak, amelynek keretében az ellenkező felfogás'szembeállítása 
mindenesetre a köz javára az eszmék tisztázását fogja eredmé
nyezni. 

Helyszűke és idő rövidsége miatt sajnálatunkra csak a leg
közelebbi lapszámunkban szólhatunk hozzá ehhez a rendkívül fon
tos kérdéshez. (Szerk.) 



a nagy kérdést: milyen legyen ez a régen várt új erdőtörvényt 
A döntés azokat a reformtörekvéseket is érinti, amelyek az 
1923. évi törvényalkotásokban nyertek megvalósulást, ame
lyeket a megoldásnál figyelmen kívül hagyni nem lehet,, a 
reformnak a megkezdett alapon való továbbfolytatása, 
v a g y az új törvényalkotások mellőzése a legelsősorban 
tisztázandó kérdés, amellyel a mi szűkebb közvéleményünknek 
fogiakoznia kell. 

A régi erdőtörvény a mult kiváló alkotása volt , szerepét 
azonban betöltötte s ma már nemcsak a fejlődés követeli, ha 
nem integritásunk megdőltével a v iszonyokban bekövetkezett 
változások is szükségessé teszik, h o g y minél előbb a kegyeletes 
megemlékezésnek adassék át. A közvélemény ma már egysé
ges abban, h o g y az erdők fentartására vonatkozó rendelkezé
seknél a tulajdonjogi v iszonyokra alapított megkülönböztetés 
megszüntetendő, azonban a generális rendelkezéseken kívül a 
törvény egyéb részeiben is alapos reformra szorul, í g y bün
tetőrendelkezéseinek anyagi része merevségével az elérni 
kívánt célt kellően nem biztosítja, alaki része pedig a rendőri 
büntetőbíráskodás reformjával még másfél évtizeddel ezelőtt 
majdnem egészben hatálytalanná vált, a kopárok beerdősí 
tésere vonatkozó rendelkezések jórészben végrehajthatatla-
noknak bizonyultak, az erdei termékek szárazföldi szállítására 
vonatkozó rendelkezések a forgalmi közigazgatással kapcso
latos egyéb törvényekkel összhangba hozandók, míg a vízi 
szállításra vonatkozó rendelkezései CsonkamagyarországTa 
jelentőségüket elvesztették s ezeken az általános szemponto
kon kivül a végrehajtásnál hosszú időkön át szerzett tapasz
talatok által beigazoltan részleteiben is alapos átdolgozásra 
szorul. A z erdőtörvény reformja szükségképen maga után 
vonja az 1898. évi X I X . t.-cikk reformját is, első címében a 
közöttük lévő kapcsolatokra va ló tekintettel, azonban má
sodik címét illetően is már régóta kívánatossá vált, hogy az 
osztatlan közös legelőkről szóló törvénnyel szorosabb kap
csolatba hozassák. 

A feladatoknak ilyen óriási tömegét a földmívelésügyi 
kormányzat 1917-ben egységes kódexben kívánta, megoldani, 



amelynek tervezete és indokolása két hatalmas kötetet tesz ki, 
később azonban a kormányzat erdőgazdaságpolitikajában is 
fordulat állván be, ettől a törvénytervezettől eltérő irány
elvek érvényesültek azokban a törvényekben, amelyek az 1923. 
évben láttak napvilágot. 

Ezek a törvények a korábbi törvényjavaslat egységessé
gétől eltérőleg az anyag néhány részletét kiszakítva tartalmaz
zák s voltaképen kezdetét jelentették a tervbe vett reformnak, 
amely megoldatni részletekben, lépésről-lépésre terveztetett, 
folytatása azonban félbehagyatván épen az alaprendelkezések 
maradtak meg érintetlenül s ezeknek miként va ló szabályo
zása fogja eldönteni most már azt is, hogy a reform a meg
kezdett úton haladjon-e, vagy pedig az új törvények félre
tételével az anyag egészen újból rendeztessék. 

A z ügy elöbbrevitele közös érdekünk, de közös kötelessé
günk is, ennek hathatós eszköze az eszmék kölcsönös kicseré
lése, amelynél senkit sem lehet még ellenfélnek sem tekinteni 
s mmden tárgyilagos hozzászólást fogadjunk úgy, amely 
önzetlenül közös célt szolgál: az ország erdőgazdaságának fel- ' 
virágoztatását! Legyen szabad erre hivatkoznom, amidőn a 
későbbiekben szerény véleményeknek kifejezést adni bátor 
kódom. 

A helyzet tehát az, h o g y ezidőszerint meglehetős tájéko-
zatlan.-ág vesz bennünket körül abban a tekintetben, hogy a 
ref'.rm az említett "örvényekkel valóban meginduit-e, vagy 
pedig nem. 

A z egyesületnek az új erdőtörvényt sürgető határozatával 
kapcsolatban hivatkozni hallottunk az említett 1917. évi egye
temes törvénytervezetre, amely készen, rendelkezésre áll, az 
új törvényekkel szemben pedig s különösen az igazgatásról 
szóló törvény ellen mintegy másfél év előtt ennek a közlöny
nek hasábjain egy magas színvonalú tanulmány jelent meg, 
amelynek hatásaként az egyesület választmánya a kormánytól 
végrehajtás elhalasztását kérelmezte. A törvény azóta életbe

léptéit etett, de az illetékes tényezők további tervei ma is 
ismeretlenek, a kérdés tehát az egyesület határozatával 
valóban aktuálissá vált, 



Az 1917. évi törvénytervezethez fenntartás nélkül való 
visszatérés nehezen volna indokolható. Ez a javaslat egyrészt 
még az integer Magyarországra készült, a megváltozott viszo 
nyokkal pedig számolni kell, másrészt pedig bármennyire 
kiváló, sőt klasszikusnak nevezhető alkotás is, bizonyos tekin
tetekben már szintén elavult és tévedésektől nem mentes, igy 
az erdőfenntartásra vonatkozó alaprendelkezései, amelyek az 
erdőknek a tulajdonjogi viszonyok szerinti osztályozását 
továbbra is fenntartották, ma már szemben állanak a közvéle
ményben kialakult egységes állásfoglalással, szervezeti ré
szében pedig a közigazgatási reformmal kapcsolatos olyan tör
vényjavaslatra épített, ami szintén csak javaslat maradt, 
amelyet az idők eseményei túlszárnyalván, törvénnyé mái 
nem válhatik, a szabályozás alá eső jogviszonyoknak az apró
lékosságig részletes taglalása sem törvénybe való, a törvé
nyeknek az általános irányelveket kell leszögezniük, a részlet
kérdéseket' sokkal helyesebb rendeletileg szabályozni és így 
tovább. 
' A magam részéről az erdészeti jogot illetőleg nem lehetek 
híve az egységes törvénykönyvnek sem. Ha elvileg azt az állás
pontot foglaljuk is el, hogy a kódexnek egységesnek kell 
lennie, ennek feladása nélkül javasolhatjuk az anyag szét-
tagolását, mert esetünkben olyan heterogén kérdések szabá
lyozásáról van szó, amelyeknek együvéfoglaiásával a törvény 
csak formailag volna egységes. Az erdőfentartásra, mint közös 
alapra visszavezethető szorosan vett erdörendészeti.joganyag, 
amely alatt az erdöf enntartásra, az erdők állami kezelésére, az 
alföldi erdőtelepítésekre, a kopárfásításokra és az elemi csa
pások elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseket foglalhat
juk össze, kiegészítve ezeket a büntető és az igazgatásra vo
natkozó rendelkezésekkel, egy törvénykönyvbe összefoglalható, 
sőt elvileg valóban ezek volnának összefoglalandók, az erdö-
birtokosságokra, az erdei termékek szállítására, az erdőbirtok
hitelre, az erdei alapra, az erdőgazdasági érdekképviseletre és 
az erdőmunkásokra vonatkozó joganyagnak akár az erdören-
dészet jogával, akár pedig egymással .való egybefoglalását 
már semmi sem indokolja, amelyek egymástól úgy a tárgy. 



mint a cél szempontjából merőben különböznek. Gyakorlatilag 
pedig amint a múltban sem volt , ezután sem lesz aka 
dálya még annak sem, hogy az erdőrendészeti jogviszonyok 
is külön törvényekben szabályoztassanak. 

A z előadottaktól eltekintve főleg épen nem kicsinylendö 
gyakorlati szempontok indokolják a joganyag önállóbb részei
nek különválasztását. A törvényeink végrehajtása során fel
ismert hibák orvoslása hosszú időn át azért maradt függőben, 
mert az új törvényekre kellett várni. Tökéletes és örök időkre 
szóló művet alkotni nem lehet s nemcsak a később jelentkező 
hiányok, de a fejlődés is szükségessé teheti a ma legjobbnak 
vélt törvény megváltoztatását. Í g y v a g y örökös foltozgatá-
sokra van szükség, v a g y pedig amint a múltban, az ügy pótol
hatatlan kárára várni a jobb jövőt , az egész épület újjáépítését. 

' A módosítások szükségessége sem jelentkezik egyformán a jog 
anyag egyes részeinél s sokkal célravezetőbb, ha a módosítás 
az egésznek megbolygatása nélkül vihető keresztül, köteteket 

, kitevő javaslatoknak tárgyalás alá vétele és heteket igényelő 
letárgyalása pedig a napi politika fertőjébe sülyedt törvény
hozástól eddig sem vol t és ezután sem remélhető, m í g rövidebb 
törvényjavaslatok alkalmas pillanatban mindig a törvény
hozás elé juttathatók. 

Ezeknek a szempontoknak figyelembevételével csak helye
selni lehet a kormányzatnak azt a törekvését, amidőn a közel
múltban az erdészeti j o g reformját kisebb törvényekben szét
szórva fokozatosan kívánta keresztülvinni. 

Ezek közöt t tulajdonképeni reformtörvénynek, mint 
amely a mult alkotásainak helyére lépett, az erdészeti igaz
gatásról szóló 1923. évi X V I I I . t.-cikk tekinthető. Ezt érte 
elsősorban a súlyos és magvas kritika, amely további fenn
maradását időközbeni életbeléptetése ellenére is kétségessé 
tette. 

E z a törvényalkotás joggal hívta ki a kritikát, mert a 
később megalkotandó alaptörvényt megelőzve, valóban egy 
jövendő eshetőségre épített és az alaptörvény megalkotása 
előtti életbeléptetésével olyan sajátságos helyzetet teremtett, 
amely teljes mértékben igazolni látszik azokat az aggodalma-



kat, amelyek vele szemben az életbeléptetés előtt felmerültek. 
Ennek ellenére ezt a törvényt mégsem tartom elvetendő-

nek. Tovább i sorsa tisztán attól van függővé téve, hogy kel
lőképen méltányoljuk és magunkévá tesszük-e azokat a szem
pontokat, amelyek megalkotásánál a törvényhozókat, vezették, 
amelyeket annakidején egészen röviden a törvényjavaslat 
indokolása is kifejezésre juttatott. 

Lássuk a tényállást. A z indokolás a törvény által életre-
hívott új államerdészeti igazgatási szerveknek a később 
megalkotandó alaptörvény útján azt az erdörendészeti hatás
kört szánta, amellyel eziüöszerint„a törvényhatóságok köz
igazgatási bizottságainak gazdasági albizottságai vannak fel
ruházva, vagy i s aZ államerdészeti igazgatási szerveket erdő
rendészeti hatóságokká kívánta átszervezni. Ezzel szemben 
ezek az új szervek felállíttattak, mielőtt még a nekik szánt 
hatáskört az alaptörvény reájuk ruházhatta volna, az új ap-
parátus tehát működését nagyrészben érdemleges hatáskór 
nélkül kezdette meg s megfelelő munkateljesítményt igyekez
vén felmutatni, az erre irányuló törekvések a helyzetből 
eredő bürokratizmust még jobban kiszélesítették. 

Ezek a körülmények valóban alkalmasak arra, hogy a 
törvény jóságába és célszerűségébe vetett hitet megingassák. 
A kérdésnek gerincét az említett hatáskörátruházás képezi s 
a kedvező megoldás is kizárólag annak eldöntésétől függ, hogy 
az ügy érdekében álló és lehetséges-e a törvény indokolásában 
kifejezésre juttatott ezt a törekvést megvalósítani, ha igen, a 
jelenlegi helyzet is csak átmeneti, amely a cél elérésével ön
magától megszűnik. 

A kérdések lehető rövid tárgyalása mellett is gazdasági, 
alkotmány és közigazgatáspolitikai szempontok egész során át 
érhetünk csak el a helyes megoldáshoz. 

A z erdöfelügyelettel már Mária Terézia ismeretes ren
delete is a vármegyéket kívánta megbízni, de nem is bízhatta 
volna másra, abban az időben az egész közigazgatás a vár
megye kezébe vol t letéve, amidőn pedig az 1879. évi törvény
hozás az erdőfelügyelettel kapcsolatos erdöfentartási, a jogi 
terminológia szerint erdőrendészeti ügyeket valóban az Ön 



kormányzati hatóságok hatáskörébe utalta, ezt nem történeti 
okokból tette, ezzel éppen nem régi, hanem az újabb kor de 
mokráciájából sarjadzó annak az alkotmányjogi követelmény
nek tett eleget, amely szerint az állam tagjainak az államhata
lom gyakorlásában részvételt kell biztosítani. Eszerint az al
kotmányjogi elv szerint a nemzet szabadságának teljessége 
kívánja meg az államtagok részvételét az államhatalom min
den főirányában, hogy az államhatalom ne egyoldalú uralom 
legyen a polgárok felett, hanem ezeknek önmaguk feletti ural
mává váljék. Ezen alapul a népképviselet a törvényhozásnál, 
az esküdtszék a bíráskodásnál és az önkormányzat bevonása 
az állami közigazgatásba. Sőt magát az önkormányzati köz 
igazgatást is ma már mint az állam* által átengedett hatalom
gyakorlást bírálják el. Viszont amidőn a fenálló centrális kor
mányrendszer mellett az erdőfelügyelet tényleges gyakorlása 
állami szervekre bízatott, az önkormányzati szervek között az 
erdörendészeti hatósági jogkör nem is vol t másra, reábízható, 
mint a közigazgatási bizottságra, amly 1876-ban éppen azzal 
a célzattal szerveztetett, h o g y az állami és önkormányzati köz
igazgatás közötti harmonikus együttműködést szolgálja. 

A z okok tehát nem a vármegye történelmiségében keresen
dők, az erdőtörvénynek az új törvény által még nem érintett 
ezek a rendelkezései a vármegye ezeresztendős alapjaival ösz-
szefüggésbe nem hozhatók, sőt ha a történeti vármegye meg
dőlne, illetve ha annak történelmisége megdől s nem a napi 
politikában hangoztatott, hanem a szónak nemesebb értelmé 
ben vett nemzeti demokrácia előtt kapuit kitárni kénytelen, 
ennek az alkományjogi elvnek fokozottabb érvényesülése vár
ható, ez az elv még élesebben fog előtérbe helyeződni. 

Ezért épen nem könnyű kérdéssel állunk szemben, amidőn 
annak szükségességét kell a közvélemény előtt megindokolni , 
hogy ez a hatáskör az állami szervekre átruházandó. H a ezzel 
a törekvéssel csupán történeti szempontok állanának szemben, 
habozás nélkül lehetne azokat elejteni és joggal , mert a ha
ladás volna megbénítva, ha tradicionális szempontok érvé
nyesülnének ott, ahol j o b b megoldás található. 

A hatáskör átruházásának szükségessége mellett idáig 



csak egy indokot olvastam, amely, nevezzük nevén a gyerme
ket: az egyéb közigazgatási ügyekkel' kapcsolatban már régóta 
hangoztatott korrupció miatt tartja szükségesnek az erdören-
dészeti ügyek intézését a törvényhatóságokól elvonni. Amidőn, 
ebből a felelős tényezőtől eredő és mindenesetre komoly ala
pon n y u g v ó véleményből megdöbbenéssel kell tudomást sze
reznem arról, h o g y erdőgazdaságunkat is ei röl az oldalról 
mennyi kár érte és mennyi veszély fenyegeti, tisztelettel adó
zom annak az erélynek és bátorságnak, amely közigazgatá
sunknak ezt a kelevényét a nagy nyilvánosság előtt a felelős
ség teljes tudatában feltárni merte. Félő azonban, h o g y ezzel 
az ügynek nem barátokat szereztünk, hanem csak ellenségeit 
szaporítottuk. Nem célravezető mindjárt bottal kezdeni az 
argumentálást akkor, amidőn az eredmény csak kölcsönös 
megértés mellett érhető él. 

A z erdőrendészeti hatáskörnek az államerdészeti igaz 
gatási szervekre való átruházására irányuló-törekvések kétség 
telenül £11* Fel £IZ elvi alapra vezethetők vissza, hogy olyar, 
eminenter szakkérdésekben, amelyek az erdörendészeti ügyel 
tú lnyomó részét kiteszik, csupán a szakértők álláspontját lehe\. 
irányadónak venni, ezeknek intézésénél tehát a szakszempon 
toknak föltétlenül érvényesülniük kell. Ezeknek mellőzése -
amivel mindannyian tisztában vagyunk — az ország erdögak 
ságának sérelmével jár, miután az állam erdögazdaságpoliti-
kája a törvényekben lefektetett főbb irányelveken belől jé 
részt ezeken az intézkedéseken keresztül hatályosul, ezeknek 
az intézkedéseknek eredőjeként áll elő az egyes erdögazdasá 
goknak s ezeknek összeségéből az ország erdőgazdaságának 
fejlődése, stagnálása, v a g y visszaesése. 

E g y é b szempontok, amelyek a hatáskör átruházására irá
nyuló törekvések megvalósulását támogatni alkalmasak, fel
használhatók és fel is használandók, a döntés azonban vég
eredményben azon fog megfordulni , h o g y a fentebb ismerte 
tett a lkotmányjogi elvre va ló kihatásuk mellett a szakszem 
pontok érvényesülését a jelenlegi rendelkezések és a megoldás 
nak tervbe vett módja milyen, mértékben biztosítják. Ebben a 
kettős irányban kell tehát vizsgálódásainkat megejteni. 



A z új törvény által megszüntetni kívánt jelenlegi rend
szer mellett kétségtelenül tetszetős indokként lehet felhozni, 
hogy az erdőrendészeti ügyekben az önkormányzat laikus ele
meinek döntő részvételt azért lehet biztosítani, mert ezekben 
az ügyekben szakértői irányítás és ellenőrzés alatt állanak s a 
döntés különben is végeredményben a minisztert illeti meg, a 
szakszempontok tehát kellően érvényesülhetnek anélkül, hogy 
a fent vázolt alkotmányjogi elv is sérelmet szenvedne. 

Ezzel szemben azonban le kell szegeznünk, hogy az ön
kormányzatnak az erdészeti közigazgatásban való aktiv ré-
szeltetése a fenálló törvényes rendelkezések alapján csupán 
elméleti, amely ha gyakorlati megvalósulásra törekszik, v a g y 
legalább is a szakérdekek érvényesülése csak olyan nehézségek 
árán következik be, amelyek a tárgyalás alatt álló ügy hátrá
nyára is a közigazgatás gépezetének munkájában okoznak 
sokszor nehezen eltüntethető zavarokat. A z egyik elv tehát 
csak a másik háttérbeszorításával érvényesülhet és megfor
dítva. 

Ennek beigazolásánál induljunk ki abból a szükségesnek 
elismert esetből, amidőn a véleményadásra és ellenőrzésre hi
vatott erdöfelügyelö személyében egyesítve van mindaz a tu
dás, tapasztalat és súly, amelyekkel felelősségteljes pozíciójá
ban tényleg felruházva kell lennie. A z önkormányzat erdőren
dészeti szervei v a g y elfogadják ennek irányítását, vagy pedig 
a határozathozatalnál a szakértői javaslattal ellentétben saját 
felfogásukat juttatják érvényre. 

A z első esetben azonban szerepök passzív lesz, árnyék
hatósággá válnak s ezáltal elesnek az indokok is, amelyekeri 
megbízatásuk alapúi, megdőlnek tehát az alkotmányjogi szem 
pontok. A második esetben pedig bekövetkezik a határozat 
megfelebbezése, ami aztán a közérdek rovására nemcsak a 
döntés elhúzódását vonja maga után, de sokszor alig helyre
hozható súrlódásoknak válik előidézőjévé s az önkormányzat 
és az állami igazgatás közötti békés együttműködést bénítja 
meg, ha pedig a kormányhatóság a béke érdekében engedni 
kényfelen, amellett hogy ez az erdőfelügyelő súlyának, pozi-



eiójának megrendülésével járhat, a szakszempontok érvénye
sülése válik illuzóriussá, aminek végeredményben az ország 
erdőgazdasága vallja kárát. 

A gazdasági albizottság hatáskörét szabályozó rendel
kezései által a kormányzat mindig arra törekedett hogy ezek az 
eshetőségek a lehető legkisebb mértékre szoríttassanak s a 
gazdasági albizottságnak önálló és valóban ügydöntő hatás
köre korábban sem igen volt és ma is alig van, aminek indokát 
csak abban kereshetjük, hogy ennek a laikus testületnek kezé
ben a szakszempontok feltétlen érvényesülését nem látta biz
tosítottnak. 

Általánosítani azonban nem akarok s magam is feltétele
zem, hogy a gazdasági albizottság a legtöbb helyen és esetben 
elfogadja az erdőfelügyelő irányítását, így azonban hozzátéve 
még szűkreszabott hatáskörét is valóban csak árnyéktestület, 
amely a felmerülő erdőrendészeti ügyeket gép módjára da
rálja le. 

A z állampolgárokat képviselő önkormányzati elemeknek 
az állami közigazgatásban való részeltetése olyan fontos al
kotmányjogi elv, amelyeket megdönteni nem lehet, de nem is 
szabad, amely az idők előrehaladtával erejében nem fogyni, de 
gyarapodni fog. Esetünkben azonban ennek csak torzképét 
lelhetjük fel, amidőn az állampolgárokat megszemélyesítő 
testület az állam ellenőrzése mellett gépies munkát végez. A 
helyes megoldást éppen ennek ellenkezőjében látom. A z egész 
ország erdőgazdaságát érintő ezeknek az ügyeknek intézése 
legyen az állam szakhatóságainak kezeibe letéve, viszont az 
önkormányzatnak biztosítsuk azt a jogát, hogy időszakonkénti 
tájékoztatásuk alapján módjában állhasson az államigazgatási 
szervek ténykedését figyelemmel kísérni, azzal szemben észre
vételeit, javaslatait előterjeszteni és az esetleges sérelmek 
orvoslását kérni. 

Ennek az elvnek érvényesítésénél szerény vélményem 
szerint nem lehet más közigazgatási ágazatok ügyintézéséhez 
mint sablonhoz alkalmazkodni, hanem az adott viszonyokból 
kell kiindulni, a kérdés másképen bírálandó el, amidőn a 
súlypont a helyi és másképen, amidőn az országos érdekek-



ben lelhető fel. A h o l a helyi érdekek dominálnak, az önkor
mányzat döntőleg intézkedjék és az állam ellenőrizzen, ahol 
azonban — mint az erdörendészeti ügyeknél is — országos ér
dekek forognak kockán, vegye az állam kezébe az intézkedést 
s ott az önkormányzat gyakorol ja az ellenőrzést. A z önkor
mányzat és államigazgatás harmonikus együttműködését csak 
igy tudom elképzelni. 

A konkrét ügyek intézésének a közigazgatási bizottság 
hatáskörében való visszahagyása csupán pénzügyi szempont
ból volna indokolható, ez a szempont azonban fel sem merül
het akkor, amikor az állam meglévő igazgatási szakszerve] 
ezeknek az ügyeknek ellátását az állam megterhelése nélkül 
átvehetik. A közigazgatási bizottság a hatáskörébe utalt sok
féle konkrét ügy intézésével egyébként is túl van már terhelve 
s remélhető, hogy a változást mint tehermentesítést is öröm
mel fogadná. 

A z erdőrendészeti ügyekhez az önkormányzatnak a fen
tiek értelmében való hozzászólását azután akár a közigazgatási 
bizottság plénuma, akár a gazdasági albizottság bevonásával 
lehetne rendezni. A z első megoldás azért volna kedvező, mert 
az erdészeti igazgatás az államigazgatás egyéb szerveivel pa
rallel kapcsolódnék bele a bizottság munkájába, ellene szól 
azonban az, hogy az erdörendészeti ügyek az egyéb közigaz
gatási ágazatok ügyeihez képest számban jóval kevesebbek, 
úgyhogy a bizottság havonkénti informálására sokszor ele
gendő anyag sem állana rendelkezésre s legfeljebb időszaki 
jelentésekről lehet szó, ami az állandó bizottsági tagságot 
fölöslegessé teszi, ami kívánatos volna ugyan, de nem feltét
l en követelmény. A másik megoldás főleg azzal indokolható, 
h o g y a gazdasági albizottságot erdőrendészeti hatáskörétől 
való elvonása után sem lehet megszüntetni. A z erdészeti köz
igazgatásnak az erdőrendészeten kívülálló olyan feladatai is 

, vannak, amelyek az önkormányzat igénybevételét mellözhe-
tetlenné .teszik, í g y ezidőszerint a vármegyei közös erdőőri 
szervezetek ügyei, de különösen az erdőbirtokosságok ügyei, 
amelyek miatt a gazdasági albizottságot megszüntetni, vagy 
ezeknek intézését más szervre átruházni már az osztatlan kö-



zös legelökről szóló rokontörvényre való tekintettel sem lehet. 
Akármelyik megoldást választjuk is, a kérdés lényegét 

nem érinti, ha az erdőrendészeti hatáskört az államerdészeti 
igazgatási szervek átveszik, egészen mindegy, hogy a plénum, 
vagy annak gazdasági albizottsága fog továbbra is belekap
csolódni államerdészeti igazgatásunk munkájába s csak az 
a fontos, h o g y ez a kapcsolat valóban létrehozassék. 

A z előadottakat egybefoglalva, közgazdasági és közigazga
tási érdekek teszik szükségessé, h o g y az erdőrendészeti hatás
kör az államerdészeti igazgatási szervekre átruháztassék s ez 
az átruházás a sokszor említett alkotmányjogi elv sérelme 
nélkül is keresztülvihető, miután az önkormányzati közigaz
gatás közreműködését másképpen és egészségesebb alapokon 
biztosítani lehet. 

Ezzel kapcsolatban még csak azt kívánom megemlíteni, 
hogy a gondolat nem egészen új , a kormány 1918-ban egyízben 
már erre az álláspontra helyezkedett, amidőn a magánerdők 
használatával kapcsolatos kérdésekben a döntést az állam
erdészet igazgatási szerveinek hatáskörébe utalta, holott a 
fenálló törvényes rendelkezések szelleméből az erdőrendészetí 
hatóságok lettek volna ezzel a hatáskörrel felruházandók.. 

Miután az erdészeti igazgatásról szóló törvény indokolása 
szerint a közelmúltban életbeléptetett szervezet hivatott arra, 
hogy az erdőrendészeti hatáskört átvegye, a következőkben 
tegyük vizsgálatunk tárgyává, h o g y ez a szervezet a hozzája 
fűzött reményeket beválthatja-e, illetőleg a közgazdasági érde
keknek és a j ó közigazgatás követelményeinek megfelelő 
volna-e, h o g y a kérdés másképpen, esetleg a régi szervezetek 
visszaállításával oldassák meg? 

A közigazgatáspolitikában azt tanítják, hogy az egyed
hivatali rendszer főleg cselekvő, foganatosító funkcióknál és 
ott alkalmazandó, ahol a jog i felelősség lép előtérbe, ahol 
tehát a felsőbbségnek módjában áll a retorziót magával a fe
lelős vezetővel szemben alkalmazni. Éppen így leszűrt véle
mény, amit a gyakorlati életben szintén érvényesítve látha
tunk, h o g y a testületi rendszer ott alkalmazandó, ahol az in
tézkedés alaposabb megfontolást igényel. 



A z erdörendészeti ügyek természetéből következik, hogy 
ezeknek intézése rendkivüli erkölcsi felelősséggel jár. Röv iden 
már rámutattunk arra, h o g y az állam erdőgazdaságpolit ikai 
tevékenységének egyrészét ezek az intézkedések teszik ki s a 
felelős tényezők egy elhibázott intézkedése sokszor évtizedek 
hosszú munkájával alig helyrehozható kárral járhat s amidőn 
ez nyi lvánvalóvá válik, megsárgult lapokról legfeljebb csak 
nevével találkozhatni, éppen í g y legtöbbször csak nevét lehet 
áldani annak, akinek munkássága valóban a fejlődés útjait 
egyengette. A z erdőrendészeti ügyek intézésénél tehát az 
anyagi felelősség teljesen háttérbe szorul az erkölcsi felelős
séggel szemben. A z erdőrendészeti intézkedések jórésze alapos 
szakképzettséget, vi lágos föt, komoly megfontolást ós nem 
utolsó sorban kellő helyi ismeretet kíván s a rendelkezésre álló 
legkiválóbb anyag mellett is kétségtelen, h o g y egy kollegiális 
testületben mindezek a követelmények hatványozott mérték
ben érvényesülnek, eltekintve attól, h o g y a döntésnek egy 
személy kezébe való letétele esetén sokszor a teendők túlhal
mozódó ttsága miatt sem lehet időt szakítani a kellő elmélye
désre és ezeknél az ország erdőgazdaságát mélyen érintő kér
déseknél az intézkedő szervet a lehetőségig függetleníteni 
kell az esetleges helyi befolyásoktól, aminek bizony sok eset
ben öntudatlanul is ki van téve. 

Mindezeket az előbb elmondottakkal egybevetve, csak arra 
az eredményre juthatunk, h o g y az erdőrendészeti közigazgatás 
is annak az ügynek óriási fontosságához mérten, amelynek 
szolgálatára hivatva van, elsősorban testületi, kollegiális szer

vekre bízandó. 
A kollegiális szervezet mellett kell azonban állást foglal

nunk még az erdészeti közigazgatás kívánatos decentralizá 
ciója szempontjából is. A z erdészeti közigazgatás egyszerűsí
tése egészséges decentralizáció nélkül, ez pedig a partikuláris 
szervek megfelelő hatáskörrel va ló felruházása nélkül sem 
képzelhető el. A decentralizációra irányuló törekvés más köz
igazgatási ágazatoknál is észlelhető, a vallás- és közoktatás
ügyi igazgatásnál a tervek szerint a közel jövőben már a meg
valósulás stádiumába lép. A kormányzati szerveknek konkrét 



ügyintézéssel való túlterheltsége nem engedi, hogy a központ 
tulajdonképpeni hivatásának, az irányításnak és ellenőrzésnek 
szentelhesse idejét. Más közszolgálati ágazatoknál a decentra
lizációnak különösebb akadálya nincsen, mivel a partikuláris 
szervek hatáskörének kiterjesztése a jog i (anyagi ós fegyelmi) 
felelősség hatályosabbá tételével ellensúlyozható. A z erdören-
dészeti közigazgatásnál előtérbe inkább az erkölcsi felelősség 
lépvén, a földmívelésügyi kormányzat is nagyobb megnyug
vással ruházhatja át hatáskörének jórészét egy olyan közép
fokú szervre, amely kiválasztott tisztviselőinek egyeteméből 
áll, mint egy emberre, aki legyen bármennyire is kiváló, köny-
nyebben van kitéve tévedésnek és ingadozásnak. 

Véleményem szerint ezek a szempontok a feltett kérdésre 
már feleletet adnak s feltételezhető, hogy az erdöigazgatósági 
tanácsok szervezésénél a szabályalkotókat is ezek a szempon
tok befolyásolhatták. A z erdőigazgatósági tanácsok az erdé
szeti közigazgatásba nem is lesznek másképpen beleilleszt
hetők, csak olyan nagytekintélyű testületekként, amelyek a 
szó valódi értelmében vett széles hatósági jogkörrel felruházva 
hozzák meg döntésüket a hozzájuk utalt erdőrendészeti ügyek-
benben. Enélkül a hatósági jogkörrel való felruházás nélkül 
valóban csak fölösleges, a, bürokráciát szolgáló intézmények 
maradnának. 

A jövő helyes kialakulását tehát abban látom, hogy a 
központ lehető tehermentesítése mellett az erdörendészetí ha
tósági hatáskör minél szélesebb mértékben az erdöigazgató-
ságra ruháztassák át, amely ezt a hatáskört az erdöigazgató 
elnöklete alatt tanácsülésein gyakorolja s az egyes kerületek 
erdöfelügyelői kerületük ügyeinek előadói legyenek, míg a 
döntés a többségi elv alkalmazásával magának a tanácsnak 
kezébe legyen letéve, végeredményben tehát az intézmény 
súlypontja ebbe az ezidőszerint csak formális alakulatba he
lyeztessék át. 

Ez a hatósági hatáskör adná meg a valódi tekintélyt úgy 
az erdöigazgatóságnak, mint a tanács tagjait alkotó erdőfel-
ügyelőknek is. A z erdöfelügyelő már a múltban is olyar hely
zetet foglalt el, amelyet csak egyéni kvalitásaival ellensúlyoz-



hatott, amelyet az 1917. évi törvényjavaslat nyilvánosságra 
hozatala idején az irányadó körök is méltatlannak tartottak. A z 
állami impériumban való részvétel az, mi a köztum^ionárius-
nak tekintélyt ad, aki ilyenkor az államhatalom megszemélye
sítőjévé válik. 

Kétségtelen, hogy az új törvény életbeléptetése a-s erdő
felügyelők korábban elfoglalt pozícióját is alábbszállította. 
A z ok az előadottak szerint nem a törvényben rejlik, hanem a 
jelenlegi felemás helyzetben és a végrehajtásban keresendő. 
A z <írdőigazgatósági tanács hatáskörének önállósága mellőz
hetetlen követelményként fogja magával hozni az erdő fel
ügyelő felügyeleti hatáskörének önállóságát is. Ezidoszeruit a 
tanácsok, mint pusztán formális alakulatok mellett az erdő
igazgatóság még egyedhivatal, ahol a döntés végeredményben 
egy kézben lévén letéve, semmi biztosítéka sincsen annak, 
hogy a mindenesetre szükséges adminisztratív felügyelet hely
telen irányba ne terelődjék és így előállhasson az a ferde hely
zet, ami ellen még a törvény életbeléptetése előtt aggodalmak 
merültek fel, amelyek valljuk meg őszintén, a végrehajtás 
során igen sok esetben alaposaknak bizonyultak. 

Ezek a körülmények egyfelől az erdőfelügyelőt az erdők 
tulajdonosai előtt lehetetlen helyzetbe hozzák, de az indokolat
lanul alárendelt szerepre kényszerítettek munkájára is bt'nító-
lag hatnak s emellett az államerdószeti igazgatással szemben 
az erdők tulajdonosainál sem keltettek kedvező hatást, sőt ezek 
részéről az új ' ö rvény kedvezőtlen fogadtatása fo icg abban 
kereshető, hogy teljes tájékozatlanságba kerültek az erdöigaz-
gatóság szerveinek jogkörét illetőleg és sok esetben ugyan
annak a hatóságnak részéről ugyanegy ügyben többször--s zak
latásnak is kitétetnek. H a az erdő igazgatóság súlypontja az 
igazgatósági tanácsra helyeződik át, az erdőfelügyelő is vissza
nyeri önállóságát és önállóságával azt a pozíciót, amely őt 
hatáskörénél, kiválasztottságánál fogva megiMeti. 

A z új igazgatási törvény bizonyos mértékig hatósági jog
körrel ruházza fel a legalsóbb tagozatokat, az erdőhivatalokat 
is, míg ezt a jogkört nem írja körül s ennek megállapítását 



szintén a megalkotandó törvényre hagyta, úgyhogy ez a hatás
kör ezidőszerint csupán á kivételes rendelkezések alapján ki
sebb fahasználatok engedélyezésére terjed ki. A legalsó szer
veknek elsősorban végrehajtó szerveknek kell lenniök, ez. 
azonban nem zárja ki, hogy kisebb jelentőségű ügyekben ha
tósági jogkörrel is felruháztassanak, amidőn a másodfokon 
való elbírálás s egyben a végleges döntés joga az erdőigazga
tósági tanácsot illetné. Nem hiszem, hogy a törvénynek a hár
mas fokozatra vonatkozó rendelkezései ennél messzebbmenő 
célokat kívánnának szolgálni. Éppen így azt sem tartom kifo
gásolhatónak, hogy az erdőhivatalok az erdöfelügyeiettel is 
megbízhatók. Természetes következménye ez hatósági jogkör
rel való felruháztatásuknak, máskülönben a törvényes rendel
kezések szerint is felügyeleti jogkört az állami kezelésbe vett 
erdőkön kívül csak kivételes esetekben és külön felhatalmazás, 
alapján gyakorolhatnak s miután közvetlen felettes hatóságu
kat az erdőfelügyelő képezi, teljesen kizárt, hogy ebből követ
kezőleg nehézségek állhassanak elő. 

önmagától értetődik, hogy az erdőrendészéti hatósággá 
való átszervezés még nem merítené ki az erdőigazgatóság ha
táskörét. A z erdöigazgatóság látná ei az államerdészeti igaz
gatás egyéb feladatait is és végezné különösen, azokat a dologi 
és személyi ügyeket, amelyekkel szinte a központ tehermente-
síttetnék s hogy ebben a tekintetben az igazgatóság egyes 
szervei egymással milyen viszonyba hozandók, részletkérdések, 
tárgyalását tenné szükségessé, amelyekkel itt nem foglalkoz
hatunk és ezzel kapcsolatban is csak azt hangsúlyozhatjuk, 
hogy egészséges decentralizáció az alsóbb szervek hatásköré
nek kiszélesítése nélkül nem vihető keresztül. Megfelelő hatás
kör biztosítása, a bürokratikus formák mellőzése azok a szem
pontok, amelyeknek irányadóknak kell lenniök, különben az 
átszervezés nem haladást, hanem visszaesést idéz elő. 

Mégcsak egy körülményre akarok kitérni. A z erdörendé-
szeti hatáskörnek a gazdasági albizottságoktól való átvételévei 
kapcsolatban önként merül fel a kérdés, hogy mi lesz az erdő-
rendészeti áthágásokkal*? A z albizottságnak a még fennálló 
elaviilt eljárási szabályokkal súlyosbított ez a hatásköre ma 



már egészen más alapokra fektetendő. A z erdörendészeti bí
ráskodásnak a büntetőjog fejlődése kapcsán kialakult elvekkel 
merőben ellentétben álló szabályai az államnak ezeken az el
veken felépített büntetőjogi rendszerébe lesznek beleillesztene 
dők. A megoldás a független bíráskodáshoz vezet, amiről 
külön tanulmányban szándékozom beszámolni. 

A tárgyra visszatérve vizsgálódásaim eredményét abban 
foglalhatom össze, h o g y az államerdészeti igazgatás jelenlegi 
szervezetéből az erdőrendészeti hatáskör átvétele mellett és ha 
annak súlypontját az igazgatósági tanácsok intézményébe he
lyezzük át, egy olyan szervezet építhető ki, amely meggyőző- , 
désem szerint nemcsak a helyes útra. tereli az erdészeti köz
igazgatásnak ma kátyúban lévő szekerét, de a korábbi szerve
zet fejlődését jelenti. A régi erdő felügy el őségeket sem tá
masztja ugyan fel, de az állami erdőfelügyelete,t egészséges 
alapokra fekteti, annak tiszteletet és becsülést szerez. A z 

ideális képet én úgy képzelem el, h o g y az erdöfelügyelő a leg
teljesebb önállósággal látja el régi hatáskörét és egyben az al
sóbb szervek felügyeletét is, azzal a különbséggel, h o g y a tör
vényhatóság nyomásától felszabadítottan egy valóban ható-' 
sági jogkört gyakor ló testület tagja, ahol befolyásának érvé 
nyesítésén kívül a döntésben is aktive vesz részt, amidőn tehát 
az erdőigazgatóságok az erdőfelügyelőkben vannak megteste
sítve, akik között a központ inkább csak összekötő kapocs, 
amelynek élén országos nevű szakférfiú adja meg a külső díszt 
és bölcseségével irányítja az egész gépezetet: 

H a már elkövettetett a hiba, h o g y az új igazgatási törvény 
az alaptörvény megalkotása nélkül látott napvilágot, tehát az 
épület alap nélkül emeltetett fel, ne tetézzük ezt a hibát az épü
let lerombolásával, hanem igyekezzünk az alapot alájarakni, a 
lebontásra akkor is ráérünk, ha az alap beépítése nem sikerül. 
A z erdészeti igazgatás ma tényleg holtponton áll s ha az erdő
rendészeti ügyek átvételére irányuló törekvésünk netalán le
küzdhetetlen akadályokra fog találni, akkor valóban nem ma
rad más hátra, mint a csákányt felemelni, akkor magam is 
csupán a régi erdőfelügyelőségek visszaállításával tartom a 
kérdést megoldhatónak. 


