
és csemetemennyiségek nem voltak kaphatók s hogy a leg
alkalmasabb telepítési inódnál, a miakknakásnál az őzek, fá
cánok, más madarak, egerek rágása folytán, azok sikere 
többé-kevósbbé elmaradt, mig a (védelem alatt) végzett ülte
tések egyrészt a szárazság, másrészt fagy által szenvedtek 
vagy elpusztultak. 

í g y a mult évben is (1923) május 12-én és 20-án még 
tölgyek alatt álló 3—4 m. magas bükkök is erősen szenvedtek 
a fagytól. Mindezen nehézségek dacára is folytatandó a bükk 
elegyítése a sárvári erdőben és e célra főkép dombhátak, szá
razabb fekvések választan dók ki, mig az üde, fagynak kitett 
helyek, ugy, mint eddig is, a gyertyánnal elegyitendők. 

A kózutakról és vámokról 

a kereskedelemügyi minisztériumban uj törvényjavaslat ké
szült, amely az 1890. évi I . t.-c.-et hivatott pótolni. 

A z erdőgazdaság szempontjából őszinte örömmel üdvö
zölhetünk minden kezdeményezést, amely az ország közleke
dési eszközeinek fejlesztését, jókarban tarifását előmozdítja. 
Valamely ország kulturállapotának fokmérője az erdők ál
lapotán kívül elsősorban közutainak minősége s mi sajnos, 
mindkét tekintetben eddig nem haladtunk Középeurópa ál
lamainak élén. A z erdőgazdaság a maga nehezen mozgatható 
termékeiyel elsősorban érdekelt abban a tekintetben, h o g y az 
erdő és a vasút közötti kapcsolatot, jókarban lévő közutak 
b i z t o s í t s á k . 

A z uj törvénytervezet a községek belterületén lévő ut
cákon és a kifejezett inagánutakon kívül, amelyek közé az 
erdei utak is tartoznak, az összes többi utat vagy püasmi, 
vagy községi közutnak minősiti s valamiennyinek építését és 
gondozását az államépitészeJti hivatalokra bizza. 

A 25 éves programon alapján kifejlesztendő országos 



úthálózat költségeire többek között az állami útadó, a vasúti 
és hajóállomáson a belf orgalomban a leadott, a külf orgalom -
ban a fel- és leadott áruk után szedett közúti járulék, a köz
úti gépjárművek után fizetendő állalmi adó (a jármjű for
galmi értékének legfeljebb 2 százaléka) és a községi jármű-
adó szolgál, mely utóbbi a jármű évi keresetének legfeljebb 
3 százaléka lehet, 

A- közmunkát a tervezet kiküszöböli, illetőleg természeti 
eseményekből folyó szükségmunkára korlátozza. 

A z 0 . E . E.-nek a törvénytervezetre vonatkozó észrevéte
leiből a következőket emeljük k i : 

5. §-hoz. 

Az állami útadóra vonatkozóan az egyesület kórejlime 
oda. terjedt, hogy kivetésénél a rendszeres gazdasági terv sze
rint gazdálkodó erdőgazdaságok 50 százalékos kedvezmény
ben részesittessenek. Azt , hogy mely gazdaságok kezeltetnek 
tervszerűen, a kir. erdőfelügyelőség igazolja. 

Ezt a kérelmet az egyesület a következőkkel indokolta: 

. a) az erdőbirtokosok erdeik feltárása érdekében igen je
lentékeny saját úthálózatot kénytelenek fenntartani s azt év
ről-évre, a vágások előrehaladása szerint kiegészíteni. Ezek 
a magánufak rendszerint nincsenek elzárva, azokat a vidék 
lakossága, szomszédos birtokosok s a nagyközönség (turisták 
stb.) is használják, tehát közcélokat is- szolgáifnak. 

b) A z erdőgazdaság a közutakat aránytalanul kisebb 
mértékben veszi igénybe, mint a mezőgazdaság, amely a föld 
megművelése, bevetése, a termények betakarítása és a trágya
hordás alkalmából évenként többször használja a közutakat, 
még pedig úgyszólván valamennyi közutat, mig az erdőgaz
daság lényegében csakis termékei téli kiszállításánál s akkor 
is csak egyes közutakat vesz igénybe. E mellett igen nagy 
azoknak az erdőgazdaságoknak a száma, amelyek idős, vág
ható faállományok hiányában évtizedeken át számottevő 
szállításokkal egyáltalán nem terhelik a közutakat. 



>15. §-hoz. 

A jármű évi keresetének 3 százalékában megállapított 
községi járóműadó igen magas. 

A tulmagasra szabott ily adó a saját fogatok tartását 
rendkívül megnehezíti, holott az erdőgazdaságokban igen 
gyakran kell házilagos fuvarozásra berendezkedni, különben 
a gazdaság teljesen ki van szolgáltatva a fuvarosok .uzsora-
szerű bérköveteléseinek. 

Ezek az erdőgazdasági járóművek az évnek rendesen 
csak kis részében vannak teljesen foglalkoztatva s ha egy 
feltételezett állandó kereset után kell adózniok, tartásuk a 
gazdaság nagy kárára lehetetlenné válik. 

28. §-hoz. 

Ezen szakasz 2. pontja az utak fenntartásához szüksé
ges kőbányákra is megállapítja a kisajátítási jogot. Kívána
tos, hogy az ily célú kisajátítás alól a tervezetben felsorolta
kon kivül azok az ingatlanok is kivétessenek, amelyek mint 
természeti vagy történeti emlékek, avagy tájszépészeti szem
pontból kíméletet érdemelnek. 

33. §-hoz. 

Szükséges, hogy ebben a szakaszban az erdőgazdasági 
célokat szolgáló magánvasutak közérdeküeknek minősíttesse
nek, tehát köutakat igénybevehessenek. 

A z erdőgazdaságok színhelye többnyire a főforgalmi 
vonaliaktól távol esik s a szükséges kapcsolatot a nagy távol
ság miatt csak erdei vasutakkal lehet gazdaságosan létesíteni, 
úgyhogy az erdei vasút az az eszköz, amely ily esetekben 
lehetővé teszi, hogy az illető erdőbirtok termékei gyorsan és 
aránylag, olcsón . jussanak piacra. Amidőn az ország.mai 

.helyzetében fasziikségletének alig barmiadrészét fedezheti bel
földi termelésből' s minden a külföldről behozott köbméter fa 
kereskedelmi mérlegünk passzivitását/ emeli, nem szorul to
vábbi bizonyításra,, hogy erdőgazdasági termékeink, forga
lomba hozatalának elősegítése közérdek. 



34. §-hoz. 

E szakasz 2. pontjában szükségesnek tartunk oly kivé
teles rendelkezést, mely szerint akár ritka fajuknál, akár ki
válóan nagy méreteiknél fogva természeti emléknek tekin
tendő, vagy a hozzájuk fűződő események" vagy szájhagyo
mányok következtében történeti emlék jellegével biró, végül 
táj szépészeti, szempontból kiváló jelentőséggel biró fák vagy 
facsoportok a közutakhoz tartozó területeken is- fenntartha
tók legyenek, sőt ápolásban részesüljenek, tehát-az utakkal 
szomszédos területelven lévő ily fák átnyúló ágai . se távolit-
tassanak el ugyanezen szakasz 4. pontjának második bekez
dése értelmiében. 

Túlzott kívánságnak tartjuk, hogy a 2. pont szerint a 
fa, vagy cserje gyökerét 2 m.-es sugárban és másfél méter 
mélységig kell eltávolítani, tehát esetleg 18 köbméter föld
anyagot rendkívül nagy költséggel mozgósítani. A tuskó és 
a nagyobb gyökerek elfávolitására, amennyiben nem esik ma
gába az úttestbe, a .fenyőféléknél egyáltalában nincs szükség, 
mert azok nem .sarjadoznak ki. Úgyszintén igen koros lomb-
fák nagyméretű tuskóinak kisarjadzásától som kell tartani, 
lényegileg tehát csak a közepes és kisméretű lombfatuskók 
irtása indokolt. Erre való tekintettel azonban teljesen ele
gendő az irtást in maximo 1 m. sugarú körre és egy méter 
mélységre szorítani. 

A 34. §-nak 3. pontja, szerint az erdőkön átvezető köz
utak mentén az útkorona külső szélétől feezdődőleg a közút 
mindkét oldalán 10—10 méternyi téren fát ültetni nem sza
bad s -ott lévő erdőrészekot az útfenntartó kívánságára -ki 
kell vágatni. . . 

Ez a rendelkezés az 1890. évi I. t.-c. 133.- §-ával szem
ben súlyosbítást - jelent, mert a -10 m.-t általánosítja S nem 
mint felső, határt jelöli meg- s 'mér t a megritkitás helyett, 
amely, vágásra még nem érett erdőkben- erdőgazdasági s kü
lönösen erdővédelmi szempontból kívánatos, átmeneti-: intéz
kedés, feltétlenül ki vágata sí kivan. 



_ A z erdőnek a közutak mentén 10 m. szélességben és 5-
éven belül való kivágása, amelynek cél ja tudtunkkal az utak 
gyors kiszáradásának előmiozditása, ebben az imperativ és 
általánosított alakban erdőgazdaságitag káros, de az útfenn
tartás szempontjából sem. szükséges. 

A 10 m-es paszta, mindkét felől számitva 20 m, többszö
rösen meghaladja az útkorona szélességét és ilyképen, külö
nösen, ha a kisebb forgalmú községi utak mentén is kivágat
nak az erdők, nagytérjedelmü terméketlen terülteteket teremt 
az eddigi erdők helyett. E g y kilométer uthosszra kereken 3.5 
kat. hold i ly irtandó teriilet esik, országszerte tehát oly je
lentékeny, talán többezer holdra tehető területek vonatnak el 
a fatermiesztéstől, amelyek az ország mai fahiánya és erdők
ben való szegénysége mellett nem közömbösek. 

Ezek a területek egyéb gazdasági célokra többnyire 
hasznavehetetlenek, mert az irtott erdőtalaj sekélységénél és 
köves voltánál fogva alkalmatlan mezőgazdasági használatra, 
vagy a szomszédos erdő árnyalása a termést annyira, le
fokozza, hogy nem érdemes ott mezőgazdasági művelést 
folytatni. 

Nemi hagyható figyelmen kivül, hogy ezek az utmfenti 
pászták a károsításoknak és lopásoknak is fokozott mérték
ben vannak kitéve. 

A 10—10 m.-es paszta kivágása hegyoldalakon, kanyargó 
utaknál talajvédelmi szempontból is aggályos, miért nagyobb 
famentes, meredekebb fekvés mellett' elkopárosodásnak kitett 
és vízmosások keletkezésére alkalmat nyújtó területeket te
remt. 

A z erdőgazdaságra az erdőirtási kötelezettségnek gene
ralizáló megállapitása felette hátrányos, mert a tulajdonost 
arra kényszeríti, hogy vágásra éretlen, használati értékkel 
még nem vagy kisebb mértékben biró erdőrószleteket vágjon 
ki, ami anyagilag káros. 

Ezenkívül az utak mentén kialakult erdőszélek megboly-



gatása többféle veszéllyel jár. Ezeken az erdőszéleken a fák 
többé-kevésbbé földig ágasak s ha m á r m o s t ezek a törzsek a 
10 m.-es pasztán hirtelen eltávolíttatnak, ez fenyvesekben a 
szóidöntés veszélyének teszi ki a mögöttük lévő faállományo
kat, az uj erdőszélen hirtelen szabad állásba került s a nap 
hevének kitett fatörzsek pedig, fenyő- és lombfák egyaránt, 
gyakran betegeskednek, tehát további időelőtti vágatások 
válnak szükségessé, különösen ha a száradni kezdő törzseket 
valamely erdőpusztitó rovar is meglepi . 

A káros rovarok pusztításainak kiindulópontjai legtöbb-
nyire az ily betegeskedő faegyedek v a g y erdőrészek. 

Káros ily hirtelenül megnyi tot t erdők szélén a szél szá
rító és alomelhorckT hatása is. 

Ámde szükség sincsen általánosan és az ut mindkét olda
lán 10—10 m.-es erdőirtásra. 

Nincs rá szükség az alföld gyér lombozatu akácosaiban, 
egyáltalában szükségtelen, v a g y legalább is nem 10 m. szé
lességben szükséges az utak északi oldalán s o ly útszaka
szoknál, amelyek az uralkodó szél irányában haladnak. 

A z ut gyors száradása érdekében főként az úttesttől 
délre, délnyugatra, v a g y délkeletre eső, a szárító napsugarat 
e l f o g ó erdőrészek eltávolítása birhat fontossággal. 

Mindezekre támaszkodva, tiszteletteljes kérelmünk oda 
terjed, h o g y magában a törvényben ez az erdőirtási kötele
zettség csak annyiban mondassék ki, h o g y az erdőbirtokos 
ott, ahol az útfenntartó ezt a kir. erdőfelügyelőség meghall
gatása után szükségesnek tartja, legfel jebb 10 m. szélességig 
terjedően erdejét kiirtani köteles, de j oga legyen a tulajdo
nosnak az útfenntartó ezen határozata ellen bir tokon belül a 
kereskedelemügyi miniszterhez fellebbezni, aki a földmive
lésügyi miniszterrel egyetértőleg végleg határoz. 

A kérdés részletei szerény nézetünk szerint rendeleti 
uton lennének szabályozandók. Fent i fejtegetéseinkből követ
kezik, h o g y ebben a rendeletben (végrehajtási utasításban) 
az erdőgazdaság érdekében főként a következő szempontok 
érvényesítése fontos: 

1. A z utmenti erdők irtása csak az útfenntartás szempont
jából legszükségesebb mértékre s lehetőleg csak az ut egyik 
oldalára szorítkozzék, különösen alárendelt mértékű forgal
mat lebonyolí tó községi közutak mentén. A z utmenti irtás 



mértéke (szélessége), az ut fekvése (mély. völgy, száraz vagy 
nedves lapály, hegyoldal) , továbbá égtájak szerinti kitettsége 
és az utanyag minősége szerint szakaszonként külön-külön 
állapittasség meg. 

"2! Rendszerint csak akkor követeltessék a famentes sáv 
létesítése, amidőn az utmenti faállományok vágás alá 
kerülnek. 

. 3. Középkorú vagy fiatal erdőkben a paszta kivágása 
csak akkor legyen követelhető, ha az . útnak pl. meredek 
hegyoldalak által határolt mély és nyirkos völgybel i fekvése 
ezt elkerülhetetlenül szükségessé teszi. 

4. Az oly fiatal erdőben, amelynek törzsei átlagban nem 
magasabbak 6 m.-nél, a paszta kivágása nem követelhető. Az 
említett magasságot meghaladó s általában középkorú erdők
ben,'ha a paszta kivágását a fekvés és azwut minősége indo
kolja, az illető faállományok utmenti széle 15 évi határidőn 
belül két-háromizben erősen átgyéritendő, hogy a paszta 
szélén maradó fatörzsek megerősödve, ujabb erdőszélt alkos
sanak. 

36. §-hoz. 

A harmadik bekezdésben említett rendeletben az erdő
tiszti ós altiszti (erdővédelmi) személyzetet különleges hiva
tásánál fogva a személyes közmunka szolgáltatása alól men
tesíteni kell. 

64. §-hoz. 

E szakasz szerint szálfáknak csúsztatása vagy vontatása 
teljesen el van tiltva. Mivel lehetnek oly viszonyok, amidőn 
egyes fatermékek vontatása á közutakon azok olcsó kiszállí
tását rendkívül előmozdítja a nélkül, hogy pl. havas utakon 
számottevő kárt okozna, tisztelettel kérjük, hogy az ily módon 
való szállítás kivételes esetekben külön engedély alapján 
lehetővé tétessék. 


