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A földmívelésügyi kormány közre adta a megalkotandó-
új erdőtörvénynek hivatalos tervezetét s várja az érdekelt körök
nek ahhoz való hozzászólásait. Az Országos Erdészeti Egyesület
nek is lesz alkalma a tervezettel behatóan foglalkozni. Addig is, 
míg ennek az ideje be fog következni, a tervezetnek szerintem 
egyik nagyfontosságú rendelkezését és pedig 41. §-ának 3. pont
ját kívánnám bírálat alá venni, mely akként rendelkezik, hogy a 
41. § 1. és 2. pontjai alá nem sorolható erdőtulajdonosok, tehát 
a mai elnevezés szerint a magánerdők tulajdonosai 3000 kat. 
holdnál kisebb, de 300 kat. holdnál nagyobb erdeik kezelését, ille
tőleg kötelesek — abban az esetben, ha sem okleveles erdő
mérnököt nem alkalmaznak, sem pedig erdejük államerdészeti 
kezelésbe nem vétetnék — erdőgazdaságuk irányítására és veze
tésére nézve okleveles erdőmérnök állandó szaktanácsait igénybe 
venni, vagy okleveles erdőmérnök tartáséira ugyancsak más 
magánerdő — tulajdonossal társulni. 

A törvénytervezet egyik kardinális rendelkezésének, az álta
lános üzemtervi kényszernek, logikus, természetes folyománya a 
tervezetnek az általános szakértő erdőtiszt-tartást, illetőleg fel
állított követelménye. Igen helyesen, mert úgy a törvényt, mint 
az erdőtulajdonos jól felfogott érdekét kielégítő okszerű erdő
gazdálkodást a kellő szakismeretekkel rendelkező erdőtiszt nélkül 
elképzelni sem lehet. 

S ha mód van arra, hogy minden erdőtulajdonos maga alkal
mazzon egy-egy erdőtisztet, az erdőkezelés ebben az esetben 
elégítené ki a legtökéletesebben úgy a köz-, mint a magánérde
ket. Miután azonban ez ki van zárva, természetesen rá kell térni 
a közös erdőtiszt tartására. A törvény tervezete e tekintetben 
az erdőtulajdonosra bízza, hogy az államerdészeti kezelés, vagy 
az erdőtulajdonosok mgántársulásán alapuló közös erdőtiszti 
kezelés közt válasszon. 

Az a kérdés már most, hogy a tervezetnek ez a rendelkezése 



kiállja-e a bírálatot? Szerény nézetem szerint nem! Mert amint 
a legnagyobb megnyugvással vehetjük a tervezet idevágó ren
delkezésének azt a részét, amely a magánerdőtulajdonos részére 
is lehetővé teszi a 30 éves múlttal bíró államerdészeti kezelés 
igénybevételét, éppoly aggodalommal fogadhatjuk a tervezetnek 
azt a rendelkezését, amely a közös erdőtiszt tartására tör
vényesítené a magántársulás lehetőségét, megengedné a magán
erdőtulajdonosoknak a közös erdőtiszttartást célzó nem életre
való magántársulását s ezzel életbeléptetne egy olyan intézményt, 
amely a mult tapasztalatai és a dolog természete szerint is előre
láthatólag fiaskóval végződne. 

Az ország erdőgazdasága egyízben már átszenvedte a ma
gántársuláson alapuló közös erdőkezelés tökéletlenségeit. 

Ugyanis az 1879:XXXI. t.-c. (erdőtörvény) a szakértő 
kezelés kötelezővé tételére vonatkozó 17. §-beIí rendelkezésének 
végrehajtását 21. §-ába felvett azzal a további rendelkezéssel 
kívánta biztosítani, hogy — a külön erdőtiszt költségeit meg nem 
bíró kis terjedelmű és csekély jövedelmezőségű erdőkre való 
tekintettel — megengedte, hogy az erdőtulajdonosok közös erdő
tiszt tartására egyesülhessenek. 

Az erdőknek ilyen magántársuláson alapuló közös kezelése 
azonban nem vált be, az érdekeltek az egyesülést magukra hagyva 
nem voltak képesek végreJmjtani. Ennek folytán az érdekelt 
erdőbirtokokon szakszerű erdőkezelésről szó sem volt, az erdők 
állapota folyton romlott, míg végre a törvényhatóságok léptek 
közbe s az érdekelt erdőtulajdonosokat vármegyénként közös 
erdőtiszti szervezetekbe osztották be, vagyis hatósági támogatás
sal és ahol kellett kényszerrel formába öntötték az erdőtulaj
donosok magántársulását. 

Rövid idő alatt kiderült azonban, hogy olyan közös erdő-
tiszti szervezeteket, amelyek a célt, az erdők szakszerű kezelését 
biztosították volna, maguk a törvényliatóságok sem voltak képe
sek létesíteni, úgyhogy a törvényhatóságok végül is a földmíve
lésügyi minisztériumhoz fordultak azzal a kéréssel, hogy a szó
banlévő erdőket, méltányos szerződési feltételek mellett, vegye 
át az állam kezelésébe. 

Az erdőtörvény életbeléptetésének 5-ik évében tényleg létre 



is jött azután az első ilyen szerződés s azt fokozatosan követte 
a többi, úgyhogy az erdőtörvény életbelépésének 20-ik évében a 
törvény 17. §-a alá eső kisebb erdőbirtokoknak már több mint 
kétharmad részét az állam kezdte ilyen szerződéses alapon. 

Az államrendészeti kezelést, ezt az életben jól bevált intéz
ményt azután a törvényhozás törvénybe iktatta az 1898 :XIX. 
t.-c.-el. 

A törvényhozás tehát kikorrigálta az erdőtörvény szóban
lévő nagy hiányát és pedig annak az elvi álláspontnak törvénybe
iktatásával, hogy az erdők közös kezelése: állami feladat. Ettől 
az elvi állásponttól eltérni most, amikor az üzemtervi kényszer
nek az összes erdőkre leendő kiterjesztése terveztetik, nem lehet, 
az káros visszaesést jelentene, aminek az ország erdőgazdaságát 
és a mugánerdőtulajdonosokat egy előreláthatólag fiaskóval vég
ződő kísérletnek kitenni nem szabad. Az okszerű erdőgazdálko
dás egyik legnehezebb kérdésében a való élet által létrehozott 
kivezető úttól való eltérés s az üzemtervi kényszer alá újólag 
kerülő magánerdőtulajdonosok magánegyesülésének engedélyezése 
nem elölvaladást, hanem visszafejlődést jelentene éjs ismét az 
1879:XXXI t.-c. első éveinek kifejlődött tarthatatlan állapotokat 
eredményezné, amelyeknek szanálása pedig hamarosan ismét csak 
törvényhozási intézkedést terme szükségessé. 

Kétségtelen, hogy a megalkotandó új erdőtörvény most köz
kézen forgó hivatalos tervezete a magántársuláson alapuló közös 
erdőkezelést nem teszi kötelezővé a magánerdők tulajdonosaira, 
mint azt az Országos Erdészeti Egyesület által rendezett szak
tárgyalás tárgyát képezett tervezet tette, mindazonáltal úgy, 
amint az első tervezet tárgyalása alkalmával a kötelező társulás 
ellen, úgy most a magántársulás lehetősége ellen is fel kell szó
lalnom, mert a lényeget, magát a magántársulást nem tartom 
elfogadhatónak. 

A magam részéről tehát kötelességemnek ismerem, hogy ez
úttal is és a legnagyobb nyomatékkal reámutassak arra, hogy a 
magántársulásru alapított közös erdőkezelés, amint a múltban 
nem, úgy a jövőben sem mutathat fel megfelelő eredményeket és 
ismét csak kialarccál végződhet, a következő okoknál fogva: a) a 
magántársulás nem létesíthet olyan megfelelő, kellő súllyal bíró 



szervet, amely a közös erdőtiszt javadalmának az egyes erdő
tulajdonosokra eső hányadait idejében kivesse, idejében és hiány
talanul beszedje; a múltban még a törvényhatóságok támogatásá
val létesült közös erdőtiszti intézménynek is ez volt egyik legna
gyobb fogyatékossága; a tulajdonosok társulása mellett a közös 
erdőtisztet, tehát megélhetését tekintve, a jövőben is mindig a leg
nagyobb bizonytalanság venné körül; b) a magántársulás mellett 
alig képzelhető el egy olyan szervnek felállítása, amely a közös 
erdőtiszt minősítését szolgálati, esetleg fegyelmi ügyeit, más
részt pedig a közös erdőtisztnek esetleges panaszait — amelyek 
egyik-másik erdőtulajdonos ellen irányulhatnak — közmegnyug
vásra elintézhetné; c) a múltban a magántársulásra alapított 
közös erdőtiszti intézmények még a törvényhatóságok támogatása 
mellett sem voltak képesek az erdőtisztnek megfelelő javadalma
zást, előmenetelt és nyugdíjat biztosítani, aminek pedig az volt a 
következménye, hogy kevés megfelelő pályázó mellett az állások 
egy részét vagy betöltetlenül kellett hagyni, vagy pedig kevésbé 
alkalmas egyénekkel kellett betölteni; ha pedig sikerült jobb szak> 
erőt megnyerni, az ezt az alkalmazását csak átmenetinek tekin
tette és szolgálatát azonnal elhagyta, mihelyt máshol megfelelőb
bet szerezhetett. Mindennek pedig az volt a következménye, hogy 
a közös erdötiszti intézményeknél az erdők kezelésénél sem össze
függés, sem pedig rendszeresség nem volt elérhető. 

És ha a magántársuláson alapuló közös prdőkezelés bukásának 
az a)—c) pontok alatt felhozott hiányok voltak okozói a múltban, 
akkor nem kell különösebb tehetség annak .megjóslására, hogy ft 
mostani, 'szinte elviselhetetlemégig me,gromlott gazdasági viszo
nyok mellett létesítendő magántársfulésok a múltban tapasztalt 
hiányokat, még fokozottabb mértékben fogják eredményezni, ami
vel pedig nem az okszerű erdőgazdálkodás előbbrevitelének, hanem 
visszafejlesztésének lennének okozói. 

Az előadottak folyamányaképpen feltétlenül szükséges volna 
tehát az új erdőtörvény hivatalos tervezetében a 41. §. 8. pontjá
ból a magántársulás lehetőségének törlése, illetőleg a 41. §. 3, 
pontja 1. bekezdésének következőképpen való módosítása: , , S . ) az 
előbbi pontok alá nem. sorolható erdőtulajdonosok, ha erdejük leg
alább 3000 kat. fwld, kötelesek okleveles erdőmémököt alkalmazni, 



vagy a földmívelésügyi miniszter hozzájárulása esetében erdejüket 
államerdészeti 'kezelésbe adni; ha pedig erdejük 3000 kat. holdnál 
kisebb, de legalább 300 kat. hold és sem okleveles erdömérnököt 
nem alkalmaznak, sem pedig erdejük állam erdészeti kezelésbe 
nem vétetnék, kötelesek erdőgazdaságuk irányítására és vezetésére 
nézve okleveles erdőmérnök állandó szaktanácsait igénybe venni." 

Bizonnyal felmerülhet az a kérdés, hogy miért nem javaslom 
a 300—3000 kat. holdas magánerdőknél a 30 évet meghaladó 
mult bizonysága szerint az életben jól bevált államerdészeti keze
lésnek kötelezővé tételét, másrészt pedig hogy miért tartom meg
engedhetőnek, hogy a szóban lévő erdőbirtokok szakszerű kezelése 
ne erdőtisztek alkalmazásával, hanem okleveles erdőmérnökök 
szaktanácsainak igénybevételével történjék? 

Feleletem az első kérdésre az, hogy az államerdészeti kezelést 
bármennyire is kívánatosnak tartom, de annak kötelezővé tételét 
mégsem javasolhatom, mert az állam anyagi helyzete nem bírná 
meg ma akkora személyzet alkalmazását, hogy az az erdőgazdálko
dás irányítását az összes magánerdőkben elláthatná. 

Ami pedig a második kérdést illeti, a törvénytervezetnek 
szóban lévő rendelkezését, amely tulajdonképpen a kisebb erdők 
tulajdonosaira bír nagyobb jelentőséggel, nyugodtan tartom elfo
gadhatónak, mert a szakszerű erdökezelésnek ennél a módjánál a 
magántársulásnak az előbbení a)—c) pontokban felsorolt hátrá
nyai egyáltalában nem mutatkozhatnak, már csak azért sem, mert 
itt mindenik erdőtulajdonos egymaga áll szemben egy erdőtiszttel, 
úgy, hogy az erdőtulajdonos és az erdőtiszt — a gazda és alkalma
zottja — jogai és kötelességei magánjogi szerződéssel lévén szabá
lyozva, könnyen érvényesíthetők. 




