
Az államerdészet újjászervezéséről 

szóló törvény végrehajtási utasítása- a Budapesti Közlöny f. 
évi 95. számában megjelent. A z utasítás 6 erdőigazgatósági 
kerületet kontemplál, amelyek székhelye nincsen megjelölve, 
értesülésünk szerint azonban Győr , Kaposvár , Gödöllő, Mis
kolc, Debrecen ós Szeged van kiszemelve erdőigazgatósági 
székhelynek. A hat erdőigazgatóság közül kettő fog az álta
lános erdőfelügyeleten és a községi erdők adminisztrációján 
kivül állami erdőbirtofcoklat is kezelni (Gödöllő és Misko l c i 
A z állami birtokok* igazgatása a mai viszonyok között ezek 
ben a fejlett gazdaságokban egész embert igényelvén, az igaz
gató egyik helyettese kizárólag ezekkel fog foglalkozni, mig 
az egészen eltérő erdőfeliigyeleti munkakör, más kezekben 
kell, h o g y összefusson. Bizonyosanérvü személyzetcsere a két 
ágazat, az állami birtokok és az erdőfelügyelet között, bár a 
munkakörök általánosan észlelhető és szükségszerű megoszlá
sával ellentétben áll, másfelől előnyökkel i s kecsegtet és ter
mékeny itőleg hathat. 

A z eddigi járási erdőgondinokságök s általában az erdő-
gondnokságok ezentúl az erdőhivatal címét viselik. Feladatuk 
a körzetükbe tartozó községi stb. erdők műszaki teendőin ki
vül a magán erdők hatásosabb felügyelete. .Ezzel működési 
körük lényegesen miegbővült s feladatuk egyben kényesebbé 
is vált, mert közmegnyugvásra valló megoldása érett gazda
sági tudás mellett nagy tapintatosságot is megkíván. 

Mint maga a törvény, u g y az utasitás ás az önkormány
zati szervekkel (vármegyékkel) való szükségszerű kapcsolat 
körül szemlátomást bizonyos nehézségékkel küzd, amelyeket 
olyképen igyekszik megoldani, h o g y a vármegyei székhelye
ken meghagyja a kir. erdőfelügyelők intézményét, akik ily-
képen ezentúl az állami erdőhivatalok és az erdőigazgatósá
gok közé ékelődnek, mig eddig közvetlenül a földmivelésügyi 
miniszternek voltak alárendelve. í g y tehát tulajdonképen az 
instanciák száma, amelyekkel az erdőbirtokosnak ezentúl 
dolga lesz, eggyel szaporodik, lami az erdészeti közigazgatás 
ügymentitének felette szükséges gyorsításával csak ugy fér 



össze, ha a íöldmivelésügyi miniszter az eddig magának fenn
tartott igen sokoldalú hatáskör legnagyobb részét az erdő-
igazgatóságoknak engedi át. Egészen tiszta képet erre vonat
kozóan sem a törvény, sem az utasítás nem nyújt még. 

A végrehajtási utasításból néhány érdékes számszerű 
adatolt tudunk meg. Nevezetesen az utasítás Magyarország 
erdőterületét 2,214.503 kat, holdra teszi, amiből 44.227 kat. 
hold a beerdősitendő kopár, 166.205 kat, hold pedig az Al fö l 
dön beerdősitésre váró terület. E z az utóbbi adat nyilván 
hozzávetőleges előzetes összeírás eredménye, mert tudtunk
kal az alföldfásitási törvény végrehajtási utasítása még nem 
jelent meg s annál kevésbé lehet az erdősitendő területek 
részletes összeírása befejezve és jogerőre emelve. 

A z erdőigazgatóságok alá tartozó erdőterület 123.526 és 
583.163 kat. hold között váltakozik (átl. 369.000 hold) , a 105 
állami erdőhivatal kerületeinek átlagos terjedelme, természe
tesen a körzetükbe eső magánerdők betudásával, 21.090 kat. 
hold. Ez az átlag erdőigazgatóságonkint 10.300 és 32.400 hold 
között ingadozik. 

Kívánjuk, h o g y az állaimerdészeti adminisztrációnak ez 
az egyesítése egy uj szervezet kezében, amely a mai viszo
nyokból folyó nehézségek következtében csak fokozatosan lesz 
felépíthető, de az erdőfelügyelet és a községi erdők admi
nisztrációja terén, uj alakban bár, a magyar erdészet egyik 
régi óhaját teljesíti, a magyar erdőknek javára szolgáljon s 
a hazai erdőbirtokosok körében ügyeik igazságos, méltányos 
ós gyors elintézése által az erdőgazdaságnak igaz barátokat 
szerezzen ! 


