
uraként kínálkozik a megoldás: :az értékhatárokat összefüg
gésbe kell hozni a pénz elértéktelenedésével. 

Ezen a nyomon haladt a törvényhozás is, amidőn az 1921. 
évi XXVIII- ik t..-c.-ben az értékhatárokat ideiglenes hatály-
lyal felemelte. A törvénynek igen nagy hátránya azonban, 
hogy a törvényhozás az akkori kormány valutájává tó politi
kájától befolyásoltatva, csupán az iránt intézkedett, hogy a 
pénz értékének tartós javulása esetén a felemelt értékhatárok 
és büntetéspénzek összegét a minisztérium rendeletileg lejebb 
szállíthassa, 'mig a pénz tartás rosszabbodásával nem szá
molva, az ellenkező esetre vonatkozó felhatalmazás nem tör
tént meg. 

Égetően szükséges tehát, hogy egy ujabb törvényes intéz
kedés a minisztériumot megfelelő felhatalmazással ellássa. 

Szükséges e mellett, hogy az érték és árszabályok meg
felelő módosítása iránt az intézkedések esetienként a kellő 
időben megtétessenek. Bár ez meglehetős formasággal jár, az 
illetékes fórumok bizonyára nem fognak az ügy soron kívül 
való tárgyalásától elzárkózni. 

Kétségtelen azonban, hogy vagy a kormányrendeletek, 
mint az érték- és árszabályzatok, ha pénzünk romlása tovább 
tart, még akkor sem fognak lépést tartani a pénz elértéktele
nedésével. Ne feledjük azonban, hogy átmeneti időket élünk, 
ezidőszerint és egyelőre egyebet tennünk nem lehet, a két 
rossz közül az aránytalanul kisebbet kell választanunk. 

Az uj erdészeti törvények 
1923. évi XVIII. törvénycikk az erdészeti igazgatásról. 

I. fejeziet. 

Az erdészeti igazgatás szervei, 
1. §. Az erdők fenntartásához — uj erdők telepítéséhez — vala

mint az okszerű erdőgazdaság biztosításához és általában az állam 
erdőfelügyeleti jogának gyakorlásához fűződő erdőgazdasági érde
kek szolgálatát: 

a) alsó fokon a m. kir. erdőhivatalok, — 
b) középső fokon a m. kir. erdőigazgatóságok, — 
c) felső fokon a m. kir. földmivelésügyi miniszter látják el. 



2. §. A f öldmivelésügyi miniszter • az erdészeti ügyek legfelső 
hatósága és mint ilyen, gyakorolja az ország területén fekvő összes 
erdők, kopár területek és természeti emlékek felett a főfelügyeletet 
és kormányzati ellenőrzést. 

3. §. Az ország területét m. kir. erdőigazgatósági kerületekre, — 
a m. kiír. errdőigaizgaitósáigok területét pedig rm. kir. erdőhiviaitali 
kerületekre kell felosztani. 

A m. kir. erdőigazgatóság kerülete több vármegyei, esetleg 
városi törvényhatóság területére terjedhet ki. 

A m. kir. erdőhivatal kerülete nem lehet nagyobb, mint amek
kora terűiéit felett az erdőgazdasági teendőik közvetlen ellátását egy 
erdőmérnök a melléje rendelt segédszemélyzettel együtt teljesiteni 
képes, 

4. §. A m. kir. erdőigazgatóság: 
a) vezeti az állani tulajdonában levő, valamint az állami ellá

tásra utalt erdők, kopár területek és természeti emlékek igazgatási 
és gazdasági ügyeinek intézését; 

b) gyakorolja a közvetlen állami erdőfelügyeletet a kerületé
hez tartozó összes erdők, kopár területek és természeti emlékek 
felett: 

c) iteljiesditá mlindazt amit törvény vagy iá fiölídmivelósiügyi mi
niszter hatáskörébe utal. 

A m. kir. erdőigazgatóság személyzete: az erdőigazgató, annak 
helyettese, az erdőfelügyelők, az erdőrendező, a szükséges tiszti és 
segédszemélyzet és az erdőigazgatóság mellé rendelt számvevőség. 

5. §. Az erdőigazgatóság a kerületében levő összes erdők, kopár 
területek és természeti emlékek felett az állami erdőfelügyeletet, 
valamint a m. kir. erdőhivatalok működésének irányítását; és 
ellenőrzését az erdőfelügyelők utján gyakorolja. 

Az erdőfelügyelők székhelyét, valamint az erdőigazgatóság 
kerületén belül az erdőfelügyelők működésének területét — az ille
tékes erdőiigaagatóság javaslata alapján — a földmiivielésügyi mi
niszter jelöli ki. 

6. Az erdófelügyeiők a helyszínen ellenőrzik^ a felügyeletük 
alá tartozó erdőkre, — kopár területekre — természeti emiékekre 
nézve a törvények, a rendeletek, hatósági intézkedések, valamint az 
érvényben levő ideiglenes és rendszeres gazdasági tervek vagy 
kopárjavitási tervek rendelkezéseinek végrehajtását. 

Ha feladatuk teljesítése közben erdőhatósági beavatkozást 
igénylő cselekményt vagy mulasztást tapasztalnak, a helyszínén 
azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket; tapasztalataikról és 
tett intézkedéseikről a m. kir. erdőigazgatóságnak jelentést tesznek. 

Az az erdőfegyelő, aki a vármegye székhelyén teljesít szolgála
tot, — illetőleg akit ezzel a földmivelésügyi miniszter megbiz — a 
jelen törvényben az erdőigazgatóságok hatáskörébe utalt feladatok 
ellátása mellett, egyúttal a vármegyei és a vármegye területén 
fekvő városi törvényhatóságok területeire nézve a közigazgatási 
bizottságok hatáskörébe utalt ügyekben véleményt ad, javaslatot 
vagy jelentést tesz. Az erdőfelügyelőnek az erdészetet is érdeklő 
ügyekben — amennyiben a törvény kifejezetten másként nem intéz
kedik — fellebbezési joga van. 

7. §. A m. kir. erdői)ivatalok feladata az állam tulajdonában 
levő, valamint az állami ellátásra utalt erdők, kopár területek és 
természeti emlékek erdőgazdasági lennivalóinak közvetlen ellátása. 



A m. kir. erdőhivatalok a hatáskörükbe utalt gazdasági teen
dők intézésén kivül, őrködnek a kerületekben levő összes erdők — 
kopár területek — és természeti emlékek felett és közreműködnek 
az állami erdőfelügyelet gyakorlásánál. 

A m. kir. erdőhivatalok személyzete egy-egy erdőmérnökhői és 
a melléje rendelt személyzetből áll. 

A m. kir. erdőhivatalok a m. kir. erdőigazgatóságoknak vannak 
alárendelve. 

8..§. A m. kir. erdőigazgatóság és a m. kir. erdöhivatal személy
zete őrködik a felett, hogy 'kerületében az érvénylbian levő 'erdészeti 
törvények határozatai és azok végrehajtására vonatkozó rendele
tek, valamint a közigazgatási bizottságoknak rendelkezései ponto
san végrehajtassanak. Ennek a feladatnak teljesítéséhez minden 
erdőbirtokos köteles megengedni, hogy a m. kir. erdőigazgatóság 
és a m. kir. erdöhivatal személyzetének az állanod erdőtfelügyelet 
gyakorlásával megbízott tagjai a tulajdonukban levő erdőket, ko
pár területeket és természeti emlékeket a tulajdonos vagy alkalma
zottjainak értesítése mellett — rendkivül esetekben a nélkül is, — 
bármikor bejárják, hogy meggyőződést szerezhessenek azok álla
potáról, valamint arról, hogy a megállapított gazdasági tervek 
mindenben .betartatnak-e és hogy törvénybe vagy hatósági rende
letbe ütköző eljárás az erdőkben nem. történik-e. Megkeresésükre 
a tulajdonosok az állami erdőfelügyelet és ellenőrzés céljából szük
séges adatokat rendelkezésre bocsátani és.s_zóbeli felvilágosításo
kat megadni kötelesek. 

9. A m. kir. erdőigazgatóságok és _ a m. kir. erdőhivatalok 
személyzetének létszámát, fizetési osztályát és javadalmazását az 
állami költségvetés állapítja meg. 

II. fejezet. 
Az államerdészeti, műszaki és gazdasági segédszol gálát és az 

erdővédelem szerveiről. 
30. %. A k állami erdőmérnökök feladatainak teljesítése körében 

felmerülő, kisebbfoku szakismeretet igénylő,, műszaki és gazdasági 
segédszolgálatöt és egyben az erdőőri tennivalókat az erdészeti 
segédszemélyzet látja el. 

Az erdőőrzés ellátására, a szükséghez képest, erdészeti felvi
gyázók is alkalmaztatnak. 

ti. %. A külső szolgálatot teljesítő erdészeti segédszemélyzet, 
szolgálati szempontból a m. kir. erdőhivatalnak, — fegyelmi szem
pont bél pedig a m. kir. erdőigazgatóságnak van alárendelve. 

III. fejezet. 
A jogorvoslatról. 

V2. §. A m. kir. erdőhivatal véghatározatai ellen a m. kir. erdő
igazgatósághoz, — a m. kir. erdőigazgatóság véghatároz'atai ellen 
pedig a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez fellebbvitelnek van 
helye. 

Fellebbvitellel élhetnek, a véghatározat közlését követő naptól 
számított 15 nap alatt az érdekelt felek és hivatalok. 

A jogorvoslatra, nézve egyébként az 1901. évi X X . törvénycikk 
irányadó. 



IV. fejezel. 
Átmeneti rendelkezések. 

13. §. Az ebben a törvényben említett 111. kir. erdőhivatalok és 
in. kir. erdőigazgatóságok szervezésével és életbeléptetésével, az 
1879:XXXI. t.-e. alapján szervezett kerületi királyi erdőfelügyelő
ségek, — az 1898 :XIX. t.-c. alapján szervezett m. kir. állami erdő
hivatalok és m. kir. járási erdőgondnokságok, továbbá az állam 
tulajdonában levő erdők, kopár területek és természeti ^ emlékek 
gazdasági ügyeit intéző erdészeti hivatalok teendőit alsó fokon a 
m. kir. erdőhivatalok, középső fokon a m. kir. erdőigazgatóságok 
látják el. 

V. fejezet. 

Záró határozatok. 
14. i E törvény életbeléptetésével az 1898:XIX. t.-e. 8—10. §-ai 

és az 1879:XXXI. t.-c. 28., 30., 34. és 35. §-ai hatályukat vesztik. 
15. §. Ezt a törvényt a íöldmivelésügyi miniszter hajtja végre. 
A végrehajtás céljából szükséges szabályokat és az átmeneti 

szabályokat, — amennyiben ezek a végrehajtással megbízott más 
miniszter ügykörét is érintik, velük egyetértve, — a íöldmivelés
ügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

Rendeleteit a szükséghez képest ugyanilyen módon kiegészít
heti, módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti. 

16. §. E törvény életbelépésének idejét a íöldmivelésügyi mi
niszter rendelettel állapítja meg. 

1923. évi X I X . törvénycikk az alföldi erdők telepítéséről és a 
fásításokról. 

I. fejezet. 

Az erdőtelepítések és a fásítások helyének kijelöléséről. 
1. §. A magyar Alföld mezőgazdasági termelésének előmozdí

tása, — továbbá az egészségügyi és klimatikus viszonyok megjaví
tása érdekében, — valamint a lakosság faszükségletónek fedezése 
céljából a magyar Alföldet maguklha foglaló tömvénylhatóiságolkiban 
és pedig: Békés, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs várme
gyékben, Arad, Bács-Bodrog, Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, Csong
rád, Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szatmár, Torontál, Ung es 
Zemplén vármegyéknek a magyar Alföldhöz tartozó sikvidékü 
részeibe kebelezett szolgabírói járások és rendezett tanácsú váro
sok, továbbá Baja, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és 
Szeged törvényhatósági joggal felruházott városok területén terv
szerű elosztással erdőket kell telepíteni és facsoportokat, — szél
fogókat — vagy fasorokat kell létesíteni. 

A beerdősitett területeket erdőkként, a többi fásításokat gazda
sági fásításokként kell állandóan fenntartani. 

2. §. Erdőtelepítésre elsősorban azokat a földrészleteket kell ki
jelölni, amelyek más gazdasági művelésre nem alkalmasak vagy 
csali nagy költséggel volnának ily célra alkalmassá tehetők. 

Elsősorban tehát a szél által mozgásba hozható futóhomok, a 
silány homokos, szikes földrészletek és az ilyen ártéri területek, 



valamint a csak aránytalan nagy költséggel megjavítható vadvizes 
területek jelölendők ki beerdősitésre, illteve befásitásra. 

A futóhomokkal borított területek kijelölésénél legfontosabb az 
a cél, hogy az erdők elhelyezésével a futóhomokot a szél a gazda
sági művelés és a közegészség nagy kárára mozgásba ne hozhassa. 
Ennek a célnak megfelelően kell tehát az erdőtelepitésre vonatkozó 
kijelölési terveket elkészíteni. Azokon <a mezőgazdaságikg mívelt 
földeken pedig, amelyeknek csak kisebb foltokban laza szerkezeztü 
homoktalaját a szél mozgásba hozhatja és a homokot elhordhatja, 
a teljes heerdősités helyett célszerű elhelyezéssel facsoportokat, 
illetőleg a mozgóhomok szélein szélfogókat, fasorokat kell létesí
teni. A birtokosnak egy tagban 50 kat. holdnál nagyobb szántó
földjét, — vagy legelőjét, — illetőleg 20 kat. holdnál nagyobb rétjét 
vagy kaszálóját fasorokkal kell beszegélyezni. A fasorral való be-
szegélyezést a mívelési ágak- (rét, szántó, legelő), valamint a bir
toknak a rajta áthaladó gazdasági utakkal való tagoltsága szerint 
kialakult szélein kell végrehajtani. 

A helyi körülmények által indokolt esetekben a földmivelésügyi 
miniszter a birtokos kérelmére megengedheti, hogy a .fasorok 
helyett a körülszegélyezendő birtoktagok legalább 2 (kettő) száza
lékán egy tagban vagy megosztva erdőt telepítsen. Az alföldi ta
nyabelsőségeket minden esetben fasorokkal kell beszegélyezni. 

A gazdasági fásításoknál, főleg az utak mentén, ha a talaj mi
nősége megengedi, gyümölcsfák telepítésére is figyelemmel kell 
lemii. 

A telepítendő erdők helyének megválasztásánál és a gazdasági 
fásítások kijelölésénél ügyelni kell arra is, hogy a telepítendő erdők 
és a gazdasági fásítások gondos és tervszerű elhelyezésével az al
földi szeleknek a gazdaságilag sokféleképen és annyira káros ereje 
megtörjék. 

Az alföldi erdők kijelölésénél mindezen kivül figyelemmel kell 
lenni a már meglevő erdőkre és fás területekre és arra, hogy ott, 
hol annak leküzdhetetlen akadályai nincsenek, az erdők lehetőleg 
összefüggő erdőtesteket alkossanak és rendszeres gazdaság üzésére 
is alkalmasak legyenek. 

Gazdasági fásításoknak a szomszéd birtokossal közös határon 
való végrehajtásánál, a szomszédos viszonyok e kérdésre vonat
kozó rendezéséhez minden törvényhatóság a helyi szokások és gya
korlat figyelemben tartásával szabályrendeletet alkot, amelyet az 
igazságügyminiszterrel egyetértőleg a földmivelésügyi miniszter 
hagy jóvá. Ha a szabályrendeletet valamely törvényhatóság záros 
határidő alatt el nem készíti, ugy a kérdést a földmivelésügyi mi
niszter az igazságügyi miniszterrel egyetértőleg rendeletileg sza
bályozza. 

3. §. Ha valamely város vagy járás területén a 2. §. második be
kezdése alapján beerdősitendő területek nincsenek, vagy ha az 
ilyen területek a már meglevő erdőkkel együtt akár mennyiségük
nél, akár elhelyezésüknél fogva az 1. és 2. §-ban meghatározott cé-. 
lok megvalósítását eléggé nem biztosítanák, akkor elsősorban a be-
erdősítésre önként felajánlott területeket kell a hatóság határozata 
szerint beerdősiteni; ha pedig még ezután is mutatkozik hiány, 
akkor nyilvánvalóan fennforgó országos érdek esetén a község 
(város) tulajdonában levő vagy kivételesen más korlátolt forgalmú 
ingatlanoknak, végső esetben pedig más nagyobb földbirtoknak e 



célra szükséges részére mondható ki az erdősítési kötelezettség. 
A legutóbbi kategóriánál azonban csak annak legfeljebb 10 száza
léka erejéig mondható ki. 

4. §. A m. kir. erdőhivatal a helyi viszonyok gondos merlegelésé : 

yel és az érdekelt birtokosok, valamint helyi erdő- és mezőgazdasági 
érdekképviseleteik meghallgatásával kerületéről kijelölési térvet 
készít, amelyben véleményt nyilvánít arra nézve, hogy kerületében 
hol és milyen kiterjedésben szükséges erdőt telepíteni, illetőleg 
gazdasági fásítást létesíteni. 

5. A kijelölési tervet a m. kir. erdőhivatal a járás f oszol ga-
birájához (város polgármesteréhez) teszi át, aki azt a községházá
nál 30 napi közszemlére téteti ki, tárgyalásra határnapot tüz ki, a 
kitételről és a tárgyalás napjáról az érdekelteket egyénenként 
azzal a figyelmeztetéssel értesiti, hosy esetleges észrevételeiket a 
tárgyalás napjáig a község elöljáróságánál (városi tanácsnál) Írás
ban is előterjeszthetik. 

Ha a kijelölésnél község (város) ingatlana vétetnék igénybe, a 
kijelölés kérdésében a község képviselőtestülete (törvényhatósági 
bizottság) illetékes nyilatkozni. 

6. §. A m. kir. erdőhivatal a járás főszolgabirájától (város pol
gármesterétől) visszaérkezett kijelölési tervet 2 példányban, áz 
összes tárgyiratokkal együtt, megokolt javaslat kíséretében a 
m. kir. erdőigazgatósághoz terjeszti be; — ez pedig felülvizsgálja 
és az Erdőgazdasági Kamara (amennyiben felállíttatik) és a Mező
gazdasági Kamara véleménye kíséretében saját javaslatával együtt 
a íöldmivelésügyi miniszterhez terjeszti fel. 

A kijelölés kérdésében a íöldmivelésügyi miniszter véglegesen 
határoz. 

7. §. Az erdőtelepítésre kijelölt területek az 1920:XXXVL t.-c, 
83. §ia 1. biakezdésónefe hatálya alá esnek. 

8. V Azoknak a kisbirtokosoknak, akiknek mezőgazdasági 
földje közérdekből egészen vagy olyan mértékben jelöltetett ki 
erdőnek, hogy a visszamaradó birtokrészen okszerűen nem lehet 
gazdálkodni, az 1920:XXXVI. t.-c. rendelkezései szerint az Országos 
Földbirtokrendező Biróság megfelelő ingatlant juttat a vagyon
váltság fejében természetben leadott, földekből vagy a község 
(város) tulajdonában levő ingatlanokból. 

9. §. A kijelöléssel kapcsolatos munkálatokat a jelen törvény 
életbelépésétől számított 5 éven belül^ a íöldmivelésügyi miniszter 
saját közegeivel állami költségen teljesiti. 

Minden tulajdonos vagy birtokos tűrni köteles, hogy birtokát 
a kijelöléssel megbízott állami közegek akadálytalanul bejárhas
sák, azon a szükséges mérési és talajvizsgálási munkálatokat hábo
rítatlanul végezzék és a szükséges mérési jeleket felállítsák. 

10. §. A tulajdonosok vagy birtokosok a felállított és nekik a 
helyszínén átadott felmérési és egyéb jeleket megőrizni kötelesek. 

A kijelölési — mérési — és talajvizsgálási munkálatokkal kap
csolatban netán okozott károkat az állam az érdekelt tulajdonosok
nak vagy birtokosoknak megtéríti. 

Az eljárást a íöldmivelésügyi miniszter rendelettel álla
pítja meg. 



II. fejezet. 

Az erdősítésre kijelölt területek gazdasági tennivalóinak ellátásáról 
és a fásításokkal kapcsolatos feladatokról. 

11. §. A beerdősitésre kijelölt területek határait a m. kir. erdő
hivatal a kijelölés jogerőre emelkedése után a helyszínén a törvény
hatósági szabályrendeletnek megfelelő, tartós határjelekkel meg
jelöli; egyúttal közli az érdekelt birtokossal az elrendelt gazda
sági fásításokat és azoknak helyeit a helyszínén szintén megjelöli. 
A beerdősitésre kijelölt ingatlan tulajdonosa a határkijelölésnél fel
merült dologi költségeket viselni s a határjeleket lehetőleg jókar-
ban fenntartani, illetőleg időnkint szükség szerint megújítani 
köteles. 

12. §. Az erdőtelepitésre kijelölt területeket a jÓA^áhagyott 
erdősítési terv rendelkezései szerint, a birtokos meghallgatásával, a 
birtokos anyagi erejéhez mérten megállapított határidő alatt be 
kell erdősiteni és rendszeres gazdasági terv szerint kell használni; 
a gazdasági fásításokat pedig a fásítási terv rendelkezései ^szerint 
a megszabott határidő alatt kell létesíteni és azután a megállapí
tott előírások szerint akként kell használni, hogy rendeltetésüknek 
állandóan megfeleljenek. 

13. §. Az erdősítési és fásítási terveket, valamint a rendszeres 
gazdasági terveket is a tulajdonos kívánságainak lehető figyelembe
vételével és a helyi viszonyok gondos mérlegelésével államerdészeti 
közegek állami költségen készítik el. 

Az elkészített erdősítési — fásítási — és rendszeres gazdasági 
terveket az érdekelt tulajdonosoknak vagy birtokosoknak be kell 
mutatni abból a célból, hogy az érdekeikre sérelmesnek vélt intéz
kedések ellen észrevételeiket írásban vagy a helyszínén élőszóval 
megtehessék. A terveket azután a tulajdonos vagy birtokos észre
vételeivel együtt, jóváhagyás végett, a m. kir. erdőigazgatóság ut
ján a földmivelésügyi miniszterhezkell felterjeszteni. 

14. §. A jóváhagyott erdősítési vagy fásítási tervben elren
delt telepítés végrehajtása és a telepitett erdő további ápolása és 
fenntartása a birtokos kötelessége. 

Ha valamely község (város) az erdősítési vagy fásítási köte
lességének eleget nem tesz, a munkálatokat a község (város) terhére 
az állam hajtja végre. Ha pedig más tulajdonost vagy birtokost 
terhel a mulasztás, akkor az erdősítésre kijelölt területet az a köz
ség (város), amelynek határában a terület fekszik, megválthatja, 
amely esetben a nmnkálatok végrehajtásának költségei természe
tesen a községet (várost) terheli!'. Ha azonban a község (város) a 
megváltási jogot gyakorolni nem kívánja, vagy ha csupán gazda
sági fásításról van szó, a munkálatokat a birtokos terhére az 
állam teljesiti. A megváltás a földbirtok helyesebb megoszlását sza
bályozó 1920:XXXVT. t.-c. rendelkezései szerint történik; az állam 
által végrehajtott munkálatok költségei pedig közadók módjára 
hajtandók be a birtokostól. 

15. §. Az alföldi erdők telepítését és a gazdasági fásítások 
létesítését az állam a földmivelésügyi miniszteri tárca költség
vetésének terhére, a m. kir. erdőigazgatóságok javaslata alapján, a 
következő kedvezményekkel mozdítja elő: 

1. az alföldi erdőtelepítés vagy fásítás sikerének biztosítása 
érdekében az állam költségén kísérleti telepeket létesít, talajvizs-



gálátokat, talaj vismeg ügyeléseket saját közegeivel végeztet és a 
kísérletekhez, felvételekhez szükséges berendezések költségeit viseli; 

2. az erdőtelepítéshez vagy fásításhoz szükséges csemetemeny-
nyiséget indokolt esetekben mérsékelt áron vagy díjmentesen bo
csátja rendelkezésre; 

3. az állami ellátásba vett befásított területekre kivetett keze
lési járulékot mérsékeli, vagy a birtokos kedvezőtlen anyagi hely
zetének beigazolása esetén teljesen elengedi. 

16. A jelen törvény alapján beerdősitett terület az azon tele
pitett erdő íőhasználatáig földadómentes. 

Az adókötelezettség beálltát a földmivelésügyi miniszter véle
ményének meghallgatása után a pénzügyminiszter állapítja meg. 

17. §. Az alföldi erdőtelepítéseket saját határában a község 
(város) a következő szolgáltatásokkal köteles előmozdítani: 

1. a község tulajdonában levő alkalmas területből állami cse
metekertek céljaira megfelelő részt köteles a m. kir. erdőigazgató
ság rendelkezésére bocsátani: 

2. azokhoz a teendőkhöz, amelyeket a birtokosok helyett az 
állam teljesít, a szükséges munka- és fuvarerőről, — kivéve az 
állami csemetekertek telepítéséhez, műveléséhez és felügyeletéhez 
szükséges munka- és fuvarerőt, — továbbá az erdészeti alkalmazot
tak elszállásolásáról a hatóság által megállapított napi fuvar- és 
kézinapszám bérek, illetőleg elszállásolási dijak vagy lakbérek meg
térítése ellenében gondoskodni köteles. 

III. fejezet. 
Vegyes rendelkezések. 

18. §. A jelen törvény alapján erdősítésre kijelölt területeket 
a földmivelésügyi miniszternek a kijelölésre vonatkozó határozata 
után az erdők törzskönyvében, a többi fásításokat pedig a gazda
sági fásítások törzskönyvében kell nyilvántartani. 

19. Az, aki a kijelölési munkával megbízott állami közege
ket _ munkájuk sikeres elvégzésében akadályozza, vagy azokat 
valótlan adatok szolgáltatásával megtéveszteni igyekszik, to
vábbá az a tulajdonos vagy birtokos, aki a jelen törvényiben előirt 
kötelességének a kitűzött időig saját hibájából eleget nem tesz, — 
amennyiben cselekménye súlyosabb büntetőjogi beszámítás alá 
nem esik — erdő rendészeti kihágást követ el és 100.000 koronáig, 
visszaesés esetében 200.000 koronáig terjedhető pénzbírsággal 
sújtható. 

A pénzbírság négyötöd része az Országos Erdei Alapot, egy
ötöd része pedig annak a községnek beteg- vagy szegényalapját 
illeti, amelynek határában fekszik az a terület, amelyre nézve az 
áthágást elkövették. 

20. A m. kir. erdőhivataloknak — a m. kir. erdőigazgatósá
goknak — és az Erdőgazdasági Kamaráknak megszervezéséig a 
jelen törvény szerint teljesítendő feladatokat a m. kir. állami 
erdőhivatalok, a közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága, 
illetőleg a földmivelésügyi miniszter látja el. 

21. Ezt a törvényt a földmivelésügyi miniszter, a belügyi, 
az igazságügyi és a pénzügyi miniszterrel egyetértőleg hajtja 
végre. 

A végrehajtás céljából szükséges szabályokat a törvény végre
hajtásával megbízott miniszterek a maguk ügykörében, és ameny-



nyiben azok más miniszter ügykörét is érintik, az utóbbinak 
hozzájárulásával, rendelettel állapítják meg. 

22. §. A törvény életbelépésének idejét a földmivelésügyi mi
niszter rendelettel állapítja meg. 

1923. évi XX. törvénycikk az Országos Erdei Alapról. 
I. FEJEZET. 

Altaláyios rendelkezések. 
1. §. Az Országos Erdei Alap közérdekű erdészeti célok előmoz

dítására szolgál. 
2. §. Az Országos Erdei Alap jövedelmei a következők: 

1. az erdőrendészeti áthágások eseteiben befolyó pénzbírságok 
négyötöd része; _ 

2. az 1901 :XX. t.-c, 23. §-ánák 4. bekezdése értelmében a föld
mivelésügyi tárca céljaira fordítandó összegnek az erdei kihágá
sokra eső hányadrésze; 

3. az alap költségén kiadott szakmunkák jövedelmei; 
4. azok az összegek, amelyek a ÜT 1884 : X X VI. és 1913:XXXIII. 

t.-c.-ben foglalt felhatalmazás alapján eladott ingatlanokért, to
vábbá az, úrbéri elkülönítés, arányosítás, tagosítás, telepítés,, fel
darabolás, határkiigazitás vagy kisajátítás során értékesített, 
avagy a törvényhozás külön intézkedése alapján eladott vagy el
cserélt állami erdőkért időnkint befolynak; 

5. az 1904:XIV. t.-c. 13. 4. m) pontjában foglalt rendelkezés
sel az erdővásárlási alap gyarapítására engedélyezett 5,000.000 
korona; 

6. a törvényes rendelkezések utján az Országos Erdei Alap 
céljának vagy az alap rendeltetésének megfelelő céloknak előmoz
dítására rendelt, vagy önkéntes adományok utján felajánlott össze
gek, valamint a Magyarországi Faértékesitő Hivatal tiszta jöve
delme; 

7. az alap gyümölcsözőleg elhelyezett pénzeinek kamatai. 
3. §. Az alap jövedelmei a következő, közcélok előmozdítására 

szolgálnak: 
1. az ország erdőgazdaságának fejlesztésére, erdőtelepítések és 

fásítások előmozdítására; 
2. az erdészeti tudomány ós szakirodalom előmozdítására, 

valamint 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 
vágy visel; továbbá az erdőrendészeti áthágás miatt megindított 
eljárás, illetőleg a hivatalból üldözendő erdei kihágások miatt 
folyamatba tett rendőri büntető eljárás költségeinek fedezésére 
abban az esetben, ha a felmerült költségek be nem hajthatók, vagy 
ha az erdőrendészeti hatóság vagyr a rendőri büntetőbíróság az el
járást jogerősen megszüntette, vagy a terheltet jogerősen fel
mentette; 

4. az állami erdőbirtokok kiegészítésére alkalmas erdőrészek
nek, valamint erdészeti érdekeket szolgáló ingatlanoknak, kopár, 
illetőleg kopárosodó vagy vízmosásos avagy ,futóhomokterületek
nek és erdőbirtokossági arányrészeknek megszerzésére. 



Az Országos Erdei Alap terhére vásárolt ingatlanok és erdő
birtokossági arányrészek az államnak — az alap jövede.lmeztetésére 
szolgáló — tulajdonát képezik. 

4. §. Az Országos Erdei Alap évi kiadásait és hevételeit az 
állami költségvetésben a-földmivelésügyi tárca „Állami erdészeti 
igazgatás" ciménél külön rovat alatt kell előirányozni és olyképen 
kell megállapítani, hogy az évi kiadások végösszege az illető évi 
bevételek végösszegének megfeleljen. Ennek az egyenlegnek ugy 
az állami költségvetésben, mint az állami zárószámadásban való 
biztosítására az alap kiadásai közt „Az alap tőkéjének gyarapí
tása" elnevezéssel külön alrovatot kell nyitni, amely alrovaton min
denkor olyan összeget kell előirányozni és elszámolni, amely összeg
gel az előirányzott, illetőleg (a zárszámadásban) a tényleg befolyt 
bevételek végösszege az alap rendeltetésszerű évi szükségletére 
előirányzott, illetőleg (a zárszámadásban) a tényleg lerótt kiadá
sok végösszegét meghaladja. 

5. §. Az Országos Erdei Alap tőkevagyonát a földmivelésügyi 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértve kezeli és helyezi el gyü-
mölcsözőleg. Ezt a tőkevagyont érinteni nem szabad. Pelhatal-
maztatik azonban a földmivelésügyi miniszter, hogy a pénzügy
miniszter hozzájárulásával kivételesen a -tőkevagyont is igénybe-
vehesse a következő célokra: 

a) kopárok, futóhomokterületek és erdőbirtokossági arány
részek, valamint erdészeti érdekeket szolgáló egyéb ingatlanok 
megszerzésére, továbbá kopár fásítások és az alföldi erdősítések 
munkálatainak költségeire akkora összeg erejéig, amekkora az 
illető év költségvetésében fedezetet nem talál; 

b) erdők és erdőbirtokossági arányrészek megvásárlására 
akkora összeg erejéig, amekkora^ összeg erre a célra az igénybe
vételt közvetlenül megelőző költségvetési évben elő volt irányozva, 
de nem lett kiutalványozva és igy a költségvetési év végén a tőke-
vagyon gyarapítására lett elszámolva; 

c) az évi kezelésben fedezetet nem talált összeg erejéig annak 
a hiánynak fedezésére, amely a költségvetési évben a miatt állott 
elő, mert az alap bevétele fejében befolyt összegek a teljesített 
kiadások összegét el nem érték. 

A földmivelésügyi miniszter az e szakaszban foglalt felhatal
mazás alapján tett intézkedéséről a törvényhozásnak jelentést 
tenni köteles. 

6. §. Azok a költségek, amelyeket az államkincstár — a fenn
álló törvényes rendelkezések értelmében — az érdekelt erdőbirto
kosok terhére hivatalból elrendelt munkálatok teljesítése fejében 
az érdekeltek helyett az Országos Erdei Alapból előlegezett, vala
mint ezeknek késedelmi kamatai olyan köztartozások, amelyeket az 
ingatlan mindenkori tulajdonosától az ingatlant terhelő egyenes 
állami adók módjára kell behajtani. Az ingatlan birói elárverezése 
esetében ennek a köztartozásnak a jogerőre emelkedett árverés 
napjától esedékes részletei az árverési vevőt terhelik. A köztarto
zásnak az árverés napját megelőzőleg esedékessé vált, három évnél 
nem régibb időről hátralékban levő részleteit az árverési vételárból 
minden más törvényes elsőbbséggel nem biró, akár bekebelezett, 
akár be nem kebelezett követelés előtt kell kielégíteni. 

Az előbbi bekezdésben említett köztartozásokról kiállított hát-
raléki kimutatás végrehajtható közokirat. 



Az ingatlan mindenkori tulajdonosa személyesen is felel 
azokért az összegekért, melyek addig járnak le, mig az ingatlan
nak ő a tulajdonosa. 

II. fejezet. 
Vegyes rendelkezések. 

7. §. Az 1884:XXVI. t.-c. 1. §-a alapján eladott erdők faállo
mányáért e törvény életbelépéséig befolyt, még fel nem használt 
összegeket az idézett rendelkezés alapján elvállalt még fennálló 
tartozások törlesztésére kell fordítani. Erre a célra kell fordítani 
az 1904:XlV. t.-c. 13. §-ának 4. m) pontjában az erdővásárlási alap 
céljaira engedélyezett hitelnek e törvény életbelépéséig még fel 
nem használt részét is. E leszámolás után mutatkozó felesleget 
vagy hiányt az Országos Erdei Alap javára vagy terhére kell 
bevételként, vagy kiadásként elszámolni. Ennek megtörténte után 
az 1884:XXVI. törvénycikk hatályát veszti. 

8. Az 1913. X X X I I I . t.-c. 1. és 4. §-ában engedélyezett ingat
laneladásokból és cserékből a jelen törvény életbelépése után 
befolyó összegeknek azt a részét, amelyet az 1913:XXXIII. t.-c. 6. 
$-ában foglalt rendelkezés szerint az 1884.XXVI. t.-c. értelmében 
az erdővásárlási alapban, illetőleg külön alapban kellene kezelni, 
az Országos Erdei Alap javára kell bevételként elszámolni. 

9. A jelen törvény életbelépésével az 1879. évi X X X I . t.-c. 
ötödik cime (208—209. §.) hatályát veszti. 

10. §. Ahol korábbi jogszabály a 7. vagy 9. §. rendelkezései 
szerint hatályát vesztő törvényre vagy törvényszakaszra hivatko
zik, ott ennek a törvénynek megfelelő rendelkezését kell érteni. 

11. A jelen törvényt a földmivelésügyi miniszter hajtja 
végre, aki a törvény végrehajtásához szükséges rendelkezéseket, 
amennyiben más miniszter ügykörét is érintik, vele egyetértve 
rendelettel állapítja meg. 

12. §. A jelen törvény életbelépésének idejét a földmivelés
ügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

1923. évi X X I . törvénycikk az erdőbirtokhitelről. 
1. A kötvények kibocsátására jogosult hazai pénzintézetek 

az 1897:XXXII. t.-c. 2. §-ában felsorolt követeléseken felül az emii
tett törvény hatálya alá tartozó kötvényeket, a jelen törvény ren
delkezései szerint keletkezett olyan követelések alapján is kibocsát
hatnak, amelyeknek biztosítására az erdőbirtokon jelzálog van 
bekebelezve, feltéve, hogy e- követeléseknek tőkeösszege a telek-
könyben esetleg bejegyzett előző tehertételekkel együtt nem 
haladja meg a jelzálogul lekötött erdő talaja és faállománya 
együttes. értékének (3. §.) 60 százalékát, 

2. Erdőtulajdonos az 1. §. szerint nyújtható kölcsönt csak 
akkor vehet fel, ha aláveti magát az erdőhasználatra vonatkozó 
alábbi korlátozásoknak és ezt a telekkönyvbe is bejegyezteti. A 
telekkönyvi bejegyzést az erdőtulajdonos kérelmére lehet elren
delni. 

3. §. Ha az erdőtulajdonos a hitelt a jelen törvény rendelke
zései értelmében kívánja igénybeyenni, vagy valamely pénzinté
zet az 1. §. alapján kötvények kibocsátására alapul szolgáló köve-



te lésképen kivan hitelt folyósitani, a jelzálogul lekötendő erdő
értékét okleveles erdőmérnökkel kell ínegállapittatni és az értéke
lést felülvizsgálás és az érték végleges megállapítása végett a 
földmivelésügyi miniszterhez kell felterjeszteni. 

Ha a erdőhasználatot hatóságilag megállapított és jóváha
gyott üzemterv szabályozza, az értékeléshez az erdő üzemtervét 
és gazdasági térképét is mellékelni kell. Ha az erdőhasználatot 
ilyen terv nem szabályozza, a használatokat, — figyelemmel a hite
lező és az erdőtulajdonos érdekeire, — az érték felülvizsgálata kap
csán a földmivelésügyi miniszter szabja meg. 

4. Ha az erdőtulajdonos a jelen törvényből folyó korláto
zásoknak magát alávetette, a földmivelésügyi miniszter az erdő 
értékelését felülvizsgálja, a helyes értéket megállapítja, továbbá 
megállapítja azt is, hogy az erdőből az okszerű gazdálkodás élvei 
szerint évenként mennyi fatömeget lehet kihasználni, egyúttal a 
kölcsönnel terhelendő erdőgazdaságot saját közegeivel fokozottab
ban ellenőrizteti és intézkedik az iránt, hogy az erdőtulajdonos az 
erdőhasználatot az okszerűség arányain tul igénybe ne vehesse, 
hanem csupán az okszerű és tartamos gazdaságnak megfelelő fa-
termést használhassa ki. 

5. §. Ha az erdőtulajdonos a kölcsön felvétele alkalmával ki
kötött feltételeknek eleget nem tesz, vagy a földmivelésügyi mi
niszter megállapítása .szerint a birtokos gazdálkodása folytán a 
kölcsön törlesztése kétségessé válik, az állam a jelzálogul lekötött 
erdőt a kölcsön „visszafizetésének idejéig, a birtokos költségére 
állami ellátásba veheti. Az ilyen erdőnek állami ellátásba vételét 
az emiitett okok alapján a hitelező pénzintézet is kérheti. 

Az első bekezdés szerint állanii ellátásba vett erdők bevételei 
az állam részére kijelölt pénztárba folyniafe he. Az ekként befolyt 
bevételeket elsősorban a közterheknek, az erdőgazdasággal kapcso
latos kiadásoknak és a kölcsön esedékes részleteinek kifizetésére 
kell fordítani. Az erdőtulajdonos rendelkezésére csak a jövedelem 
fennmaradt részét lehet bocsátani. 

6. §. Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe; ezt a 
földmivelésügyi miniszter, az igazságügyminiszter és a pénzügy
miniszter hajtja végre és a végrehajtáshoz szükséges részletes 
szabályokat mindegyikük a maga ügykörében rendelettel álla
pítja meg. 


