
A Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarának 
az alföldi erdőtelepítés ügyében a földmívelés-

ügyi miniszterhez intézett felterjesztése 

Nagyméltóságú Miniszter Ür! 

A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, mint főleg 
alföldi kiamara, fennállása óta állandó figyelemmel kiséri az 
alföldi erdőtelepítésié vonatkozó munkálatokat, miután meg
győződése, hogy ez a munka szervesen beletartozik a, Mező-' 
gazdasági Kamara munkájába, mivel ma el sem lehet képzelni 
az Alfö ldön más erdősítési progiammot , mint mezőgazdasági 
erdészetet. Éppen azért Kamaránk a legnagyobb örömmel 
üdvözölte az alföldi fásítás biztosítása érdekében hozott 
1923. évi X I X . t-c.-et. 

A törvényben tervezett munka azonban sokáig nem indul
hatott meg, miután késett annak végrehajtási utasítása. Tá rva 
vártuk e végrehajtási utasítás megjelenését abban a remény
ben, hogy azzal megindulhat az alföldi erdőtelepítési munka, 
miután meg voltunk győződve, hogy a végrehajtási utasítást 
az Alföldet és az alföldi népet ismerő egyének készítik, amely
ben az alföldi nép igényei és érdekei is szem előtt fognak tar
tatni. 

Kamaránk előtt mindig az a nagy cél lebegett, hogy az 
Alfö ld fátlan vidékeit befásítani törvénnyel és rendeletekkel 
nem lehet. Itt ezt megelőzőleg egy hatalmas, nagy tanító mun
kának kell megindulni, amelynek célja a fákat és a fásítást meg
kedveltetni, annak a használati szükségességét az alföldi 
gazdaközö'nséggel megismertetni , úgy, h o g y önként, saját 
érdekében a fa iránti szeretetből végezze birtokán a fásítást, 
erdősítést. 

Sajnos, az 1925. évi 7444/1. A . 3. F . M. számú végrehaj 
tási utasítás nem felelt meg e várakozásnak. Miután azonban 
e végrehajtási utasításban a kamaráknak is bizonyos szerep 
jut s miután kamaránk elsőrendű feladatának tekinti azAlföld 
fásításának a lakosság különösebb megterhelése nélkül való 



keresztülvitelét, azzal a tiszteletteljes kéréssel van szeren
csénk Nagyméltóságodhoz fordulni, méltóztassék alábbi in
dokaink figyelembevételével a kiadott végrehajtási utasítást 
megváltoztatni s akár új rendelettel, akár e rendelet pótlásával 
olyan intézkedéseket tenni, amelyek tényleg alkalmasak arra, 
hogy az alföldi erdőtelepítés és fásítás meginduljon s a gazda-
közönség minden zaklatástól menten, önként, szívesen, szere
tettel foglalkozzék vele. 

Mielőtt a végrehajtási utasítás taglalásába fognánk, 
legyen szabad megemlíteni, hogy az A l f ö l d fásítás szempont
jából — talajösszetételére tekintettel, — homokos és tele-
vényes, v a g y agyagos részre oszlik, amely részek érdeke fásí
tás szempontjából sok esetben egymással homlokegyenest 
ellenkező. Míg pl. a homokos vidékeknek nagy előnyére szol
gál s így könnyűszerrel keresztül te vihető a sorfásítás, addig 
a televényes Al fö ldön a sorfásítás részben a teriiletek beár-. 
nyékolása folytán nem gazdaságos, részben pedig a. dűlőutakat 
igen sok helyein teljesen járhatatlanokká teszik, úgyhogy a 
sorfásítás kötelezővé tétele esetleg a lakosság kedvét venné el 
a fásítástól. 

A törvény 2. §-ának 2. bekezdése megengedi, hogy a sor
fásítás helyett erdőfoltot is létesíthet a gazda, de a végrehaj
tási utasítás 17. §-ának 4. pontja szerint a kijelölési hely tár
gyalásánál kell a javaslatot megtenni, amelyet a 23. § 3. pontja 
szerint a minisztérium hagy jóvá s így rendkívül hosszadal
mas. E z azáltal volna áthidalható, ha a minisztérium a 17. 
§-ban lefektetett jogát átruházná az erdőhivatal vezetőjére, 
vagy az erdóifelügyelőre és a mezőgazdasági kamarákra, me
lyek alkalmasak volnának annak' elbírálására, h o g y kinek 
engedtessék meg a sorfásítás helyett a csoportos fásítás. 

Általában már itt legyen szabad Nagyméltóságodnak fel
hívni a figyelmét arra, hogy a törvényben kontemplált cél sok
kal jobban elérhető volna, ha a mezőgazdasági kamaráknak 
több befolyás biztosíttatnék a végrehajtás során. Ezáltal kikü
szöbölhető volna a bürokratizmus, amely ma túlteng a végre
hajtási utasításban, másrészt olyan szerv végezné e munka 
jelentős részét, amely a gazdaközönséggel szoros összeköttetés-



ben áll s nemcsak a viszonyokat ismeri, hanem az emberekkel 
is személyes összeköttetést tart fenn, ami egy ilyen nagy cél 
megvalósításánál feltétlenül irányadó szempont. 

Ezzel kiküszöbölhető volna a végrehajtási utasításban 
lefektetett sok bürokratizmus, sok tárgyalás ós kiszállás, ame
lyet az állam sem emberekkel, sem anyagiakkal nem g y ő z és 
amelyek folytán az egész szép terv, eszme únottá, kellemet
lenné, esetleg gyűlöltté lesz. 

A végrehajtási utasítás intézkedik a területek összeírá
sáról (1. '§), a helyszín ideiglenes kijelöléséről (2. a kije
lölt területek határainak ideiglenes határjelekkel való biztosí
tásáról és azoknak megőrzés végett való átadásáról (3. í), ami 
keresztülvihetetlen már csak azért is, mert a kijelölés és a 
kijelölési terv jóváhagyása között esetleg elmúló 2—3 évig a ' 
tanyákon ez ideiglenes határjelek megőrzése elképzelhetetlen: 
ez nem az Alföldre való. 

A 17. § kijelölési terv hosszadalmas tárgyalásáról intézke
dik. A 18. § a tervnek az igazgatósághoz leendő felterjesztésé
ről szól, amely, ha esetleg nem fogadja azt el, átdolgozás vé
gett visszaküldi az erdöhivatalhoz. Ha elfogadja, a 21. § alap 
ján elküldi a mezőgazdasági kamarának, mely ha az tülen kifo
gást emel, újra kell kezdeni az egészet. A 22. § alapján a ter
vek az erdőigazgatóságtól a földmívelésügyi minisztériumhoz 
terjesztendők fel jóváhagyás végett, amely, ha nem hagyja 
jóvá, visszaküldi és kezdődik elölről ismét az egész eljárás. A 
23. § a miniszteri jóváhagyásról, a 24. § a birtokosoknak a 
jóváhagyásról leendő értesítéséről, a 25. § a határok állandó 
megjelöléséről, a 34. és 40. § az erdősítések és fásítások sor
rendjéről, az erdősítés és gazdasági fásítások terveiről, azok 
elkészítéséről, a gazdasági fásítások használati terveiről intéz
kedik. A 48. § a földadómentességről szól, amely a pénzügyi 
tisztviselők kiszállásával van kapcsolatban, a 49. § a föld-
adómentesség megszüntetéséről és végül az 52, és 53. §-ok 
az erdősítések és a gazdasági fásítások törzskönyvezéséről. 

Mánt a fentiekből látható, ez az eljárás oly hosszadalmas s 
míg minden fórumon keresztül megy, oly hosszú évek telnek 
el, hogy kivárni is alig lehet. E bürokratikus eljárások a leg
szebb terveket is halomra döntik. Minekünk meggyőződésünk,. 



hogy ha ez a végrehajtási utasítás nem egyszerűsíttetik, az 
A l fö ldön a fásítás helyett aktagyártás fog megindulná, amely 
elveszi kedvét a legjobb szándékú embereknek is. 

I lyen intézkedésektől termelő munkát várni nem lehet. A 
facsemetét aztán még. nem elég csak -elültetni, azt gondozni, 
ápolni és szeretni is kell, hogy felserdüljön. 

A törvényben külön említtetik az erdő s a gazdasági fásí
tás. A z azonban már nem tűnik ki, hogy az Al fö ldön milyen 
nagyságú területen kezdődik az erdő és mi képez csak gazda
sági fásítást. A mi véleményünk szerint az egész 1923. évi 
X I X . t.-c. 1. §-ában leírt területeken már eddig telepített és 
ezután telepítendő erdők és fásítások mind a mezőgazdaság 
érdekében kell, h o g y létesíttessenek, miután 'a mezőgazdasági 
termelés figyelembevételével történtek azok, mert ez erdők 
ültetésénél és kezelésénél a mezőgazdasági szempontokat 
ügyeimen kivül hagyni nem lehet-

Már a végrehajtási utasítás kimondja, hogy (48. §) a föld
adómentesség a fasorokra és a gazdasági fásításokra nem 
vonatkozik, azonban rá kell mutatnunk épp a gazdaközönség 
érdekében arra, h o g y amikor a birtokos területének egy részét 
a mezőgazdasági mívelés alól elvonja és befásítja, úgy nem
csak közvetlen a mezőgazdasági termények kevesebbedése 
által csökkent a jövedelme, hanem a csemeték ültetés 
költségei is tetemies kiadást rónak reá, ú g y h o g y ideiglenes 
földadómentességre éppen úgy, v a g y talán még jobban reászo
rul, mint az olyan birtokos, aki mezőgazdasági növények ter
mesztésére nem alkalmas területét fásítja be. 

Tisztelettel van -szerencsénk tehát Nagyméltóságodat arra 
kérni, h o g y a földadó ideiglenes mentessége a 'sor- és gyü
mölcsfákkal való fásításokon kívül minden csoportos vagy 
gazdasági fásításra is kiterjesztessék. 

Legyen szabad itt m é g megemlítenünk azt, h o g y a végre
hajtási utasítás 48. §-ának 7. pontja szerint a földadóm-entes-
ség megadásának feltétele pénzügyi tisztviselők helyszíni ki
szállásához van kötve. E z az intézkedés az eljárást lassítja és 
az államra tetemes költséget ró. Míg megállapítható, hogy a 
kijelölést végző erdöhivatali erdőmérnök és a mezőgazdasági 



kamara kiküldötte együttesen, de külön is jobban meg tudná 
állapítani a bef ásítandó területek költségösszegét s azt, hogy a 
befásítás után a terület hány évig nem jövedelmez, vagyis 
hány évi adómentességre volna szükség, mint egy, a gazdasági 
ügyekhez néni igen értő pénzügyi tisztviselő. A kijelölésnél 
mindjárt el lehetne dönteni — mely esetben felesleges is volna 
az újabb kiszállás, — hogy melyik birtokos mennyi terület 
után részesíttessék adómentességben, hogy az illető terület i 
meddig nem hoz jövedelmet, vagyis , hogy az adómentesség 
mettől meddig tartson. Ez legrövidebben és legegyszerűbben 
úgy volna megoldható, ha az erdőhivatal vezetője mindjárt a 
kijelölés után bejelentené azt a pénziigyigazgatóságnak. 

A z üzemterv kötelezővé tétele csak bizonyos nagyságú 
erdősített területre volna kimondandó. H o g y mekkora lenne ez 
a terület, azt egy bizottság volna hivatva eldönteni, amelyben 
az állami erdészet megbízottján kívül helyet kellene foglalnia 
az Országos Erdészeti Egyesület, az Országos Mezőgazdasági 
Kamara, továbbá a Duna-Tiszaközi és Tiszántúli Mezőgazda
sági Kamarák míegbizottainak. 

Minden más, e bizottság által megállapított területre üzem
terv lenne készítendő, de nagyon egyszerű, hogy abban a gaz
daközönség magát jó l kiismerhesse. A z ilyen egyszerű üzem
tervet a kijelöléssel egyszerre kellene megcsinálni és ha a bir
tokos és a jelenlevő kamarai megbízott az ott összeállított fel
tételeket elfogadja, úgy az az üzemterv mindjárt ott, a hely 
színen jóváhagyottnak is volna tekintendő. 

Szükséges volna, hogy minden erdősítendö terület tulaj
donosa egy kis útmutató füzetet kapna, amelyből megtanul
hatná az erdősítést, az erdóapolást, az erdőkezelést, úgyhogy 
a gazda abból az összes tennivalókat megismerje. Ugyanebben 
kellene figyelmeztetni a gazdaközönséget, hogy a birtokára ki
rótt erdőfolt állandóan mint erdő tartandó fenn. s ha aztkí-
vágná, azonnal köteles újra erdösiteni. 

A z állami ellenőrzésnek erre kellene szorítkozni, vagyis, 
hogy az összes törzskönyvezett teriiletek, melyek nem kezeltet 
nek rendszeres erdőgazdasági üzemtervvel, állandóan befásítva 
legyenek. 

A .sorfásítás sem a meglevő, sem pedig az ezután létesítem 



dőt nem kellene sem törzskönyvezni, sem pedig üzemterv sze
rint kezelni, mert annak ellenőrzése óriási apparátust tételezne 
fel. Ellenben általánosítani kellene a törvény ama engedvé-
nyét, hogy minden birtokos területének 2 százalékát tartozik 
csoportosan befásítani és azt törzskönyveztetni. És ha a kitér • 
jedése olyan, h o g y üzemterv nélkül kezelhető, úgy akként, 
ellenkező esetben pedig nagyon egyszerű üzemterv szerint 
kellene kezelni. 

Elő volna írandó az is, illetve nem kellene akadályt gördí
teni azon birtokos óhajának, aki 2 százalék gazdasági fásítás 
helyett egy nagyobb százalékban a kamara felügyelete mellett 
gyümölcsöst kíván létesíteni. Erre a 41. § 2. pontja lehetőséget 
is nyújt. Ez esetben az illető a gazdasági fásítás alól mentesít-
tetnék és gyümölcsös törzskönyveztetnék, mely a mezőgazda
sági kamara felügyelete alá volna helyezendő. 

Természetesen ebben az esetben az állami csemetekertek 
faféleségei is kibővíttetnének gyümölcsfacsemeték nevelésévei 
is. A községi faiskolák teljesen tönkrementek, visszaállításuk a 
szakszerű felügyelet hiánya és költségfedezet nemléte miatt 
majdnem lehetetlen, a fentiek szerint az állami csemtekertek-
ben nevelt gyümölcsfacsemeték pótolnák ezeket, ahonnan egész 
olcsó áron lehetne az erdészet apparátusával a gazdaközönsé
get gyümölcsfacsemetékkel ellátni. 

Ennek az intézkedésnek még egy más nagy jelentősége is 
volna, az t. i., hogy minden csemetekertben csak az illető 
vidékre legjobban bevált és odaillő gyümölcsfajták termesztet 
nének, úgyhogy az1 A l fö ld mai gyümölcskultúrája a lehetetlen 
kapkodás és rendszertelenségből rövid idő alatt nagyon egész
séges, célszerű és gazdasági átalakulást érne el. 

Ezzel kapcsolatban vagyunk bátrak megemlíteni azt is, 
hogy az ügy sikere érdekében, de ezenkívül a mezőgazdasági 
kamaráknak az akcióban leendő részvétele szempontjából is 
nagyon kívánatos volna, ha az egyes illetékes erdöfelügyelösé-
gek minden szezon előtt közölnék az illetékes mezőgazdasági 
kamarákkal, hogy milyenféle csemetékből mennyi áll rendelke
zésre és hogy az igénylések a mezőgazdasági kamaráknak vol
nának beadandók, amely a gazdaközönséget ismeri s meg tudná 
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állapítani az igényjogosultságot és tudná ellenőrizni az egész 
tevékenységet-

Sőt az ügy érdekében álló volna az is, ha esetleg a kamara 
átján kért csemetéket bizonyos százalékkal olcsóbban kapnák a 
gazdák, ami azért volna jó , mivel a kamara a nyújtandó ked 
vezmények nagyságát jobban tudja mérlegelni, de ezenkívül az 
is népszerűsítené a gazdák előtt a kamarát, ami szintén nagy 
jelentőségű. 

Nem helyeselhetjük azt az elvet sem, hogy az alföldi nagy
birtokosoknak nem adnak csemetéket az állami csemetekertek
ből azzal, hogy termesszenek maguk. Pedig, ha az Alföldet be 
aliarjuk fásítani, akkor mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni 
a csemetéket, mert nem lehet kívánni, hogy a külön szakisme
retet igénylő csemetenejvelést a birtokosok maguk végezzék. 

A törvény 2. §-a a végrehajtási utasítás 6. §-a értelmében 
össze kell írni a szikes területeket is. A z összeírás nagyon he
lyes, már ez legtöbb helyen térképfelvételekkel megtörtént. 
A d d i g azonban, amíg nincs olyan fafaj, amely a. szikes terüle
teken gazdaságosan termeszthető, a szikesek kötelező befásí-
tásától el kellene tekinteni, mert a sikertelen erdősítések és fá
sítások a gazdaközönség kedvét az egyébként kívánatos és 
hasznos munkától elvennék. Ha, azonban valamelyik gazda 
saját birtokán kísérleteket óhajt végezni a szikesek befásítá-
sával, annak ingyen csemete volna rendelkezésre bocsájtandó. 

Sem a törvény, sem pedig a végrehajtási utasítás nem 
intézkedik a befásítandó területek egész kiterjedésének állandó 
ienntartásáről, mikor kimondja, h o g y csak az 50, /illetve 20 
kat. hold után fásítandók a területek. H a tehát egy 50, illetve 
20 kat. holdas birtok megosztódik, a fásítási kötelezettség 
alapja és vele együtt a fásítás is megszűnik, minek folytán a 
f ásított területek évről-évre csökkennének. Ennek megakadá
lyozása pedig fonto's feladat. A z 1926. évi január h ó 1-én fenn
álló állapotot kellene alapul venni s az akkori tulajdonos birto
kában levő birtok nagysága után állapíttatnék meg a befásí
tandó terület nagysága, mely ha megosztódik, az egyik kötelez
tetnék a fásított terület fenntartására, a többi pedig részará
nyosán szintén fásításra köteleztetnék. E z eljárás mellett nem 



volna szükség a törvény 3. §-ában biztosított területek igény
bevételére-

H o g y a kamarának ez az álláspontja, amely a fentiekben 
nyer kifejezést, nem egyedülálló, hivatkozunk az Erdészeti 
Lapok 1925. évi november hó 15-iki számára, melyben a végre
hajtási utasítás bírálata kapcsán cikkíró a mienkkel hasonló 
következtetésekre jut. 

Mindezeket azért voltunk bátrak Nagyméltóságod nagy
becsű figyelmébe ajánlani, mert meggyőződésünk, hogy a 
Nagyméltóságod által oly bölcsen elgondolt nagyjelentőségű 
terv, az Alfö ld befásítása csakis az általunk előírt formában 
valósítható meg. 

Tisztelettel kérjük azért Nagyméltóságodat, méltóztassék 
e javaslatunkat megfontolás tárgyává tenni és a már kiadott 
végrehajtási utasítás javaslatai figyelembevételével átdolgoz
tatni. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk és őszinte 
nagyrabecsülésünk nyilvánítását. 

pr. Gtigzlelyi Nagy László s. k., Dr. Kiss János s. 'k., 
igazgató. alelnök. 

* 
Egyesületünk igazgató-választmánya ezzel az előter

jesztéssel még nem foglalkozott, ez azonban nem zárja ki, hogy 
néhány megjegyzéssel ne kísérjem ezt a felterjesztést. 

Mint látjuk, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara is 
.arra la végkövetkeztetésre jutott, hogy az alföldfásítási tör
vény és végrehajtási utasítás jelen alakjában a kitűzőit közös 
Pálunknak egyáltalában nem felel meg s így sürgősen pótlásra 
— véleményem szerint hasonlóan a többi új erdészeti törvény
alkotásokhoz, — teljesen új átdolgozásra, sürgős revízióra 
szorul. 

A felterjesztésnek erdészeti szempontból való érdemi 
méltatását annál is inkább mellőzhetem, mert erről a kérdés 
ről már a mult évi novemberi lapszámukban kimerítően meg
emlékeztem és mert a leglényegesebb kérdésekben teljesen 
egy nyomon járunk. 

Némileg homályos előttem a felterjesztésnek az a pontja, 



amely a mezőgazdasági kamara részére a végrehajtás során 
több befolyás biztosítását óhajtja, aminek révén az amúgy is 
túltengő bürokrácia kibüszbölését reméli. A törvény a me
zőgazdasági kamara részére csupán véleményező (4. és 6. §) 
szerepet biztosít, tehát itt nagyobb mértékű befolyás biztosí
tását csupán törvénymódosítással lehetne elérni; de erre az 
említett okból szükség nem lehet, mert az intékedési j o g 
megosztása nem a bürokrácia kiküszöbölését, hanem az 
amúgy is túltengő bürokrácia fokozását jelenthetné. 

Csak egészen röviden kell kitérnem még arra a meg
jegyzésre, hogy „az alföldi erdők és fásítások mind a mező
gazdaság érdekében kell, hogy létesíttessenek." 

Kétségtelen, h o g y az esetek jelentékeny részében az al
földi fásítások egyenesen a mezőgazdasági többtermelés cél
jait szolgálják, mindamellett 10.000 holdszámra találunk az 
Al fö ldön mezőgazdasági művelésre nem alkalmas, összefüggő 
földterületeket, amelyeken okszerűen csakis erdőt nevelhe
tünk, amely földterületeken az erdőgazdaságnak, mint telje
sen önálló gazdasági ágnak öncélúságát elvitatni nem lehet. 
Egyébként is ma már ott állunk, h o g y az erdőgazdaság jöve
delmezőség tekintetében nem egy esetben felveszi a versenyt 
a mezőgazdasággal s ez esetben jobbminőségű talajon is 
mint egyenrangú tényezők veendők figyelembe. 

Boldogul t nagy pénzügyminiszterünk, Wekerle Sándor-
nem egyszer mondta, h o g y akácosa jobban jövedelmez, mint 
búzaföldje. 

Végül azt a javaslatot, hogy a birtokosok a kamara útján 
olcsóbban jussanak a csemetékhez, még pedig azért, hogy 
ezáltal a kamara népszerűsége gyarapodjék, megokoltnak nem 
tarthatjuk, mert hiszen az olcsó csemetét nem a népszerűség 
elnyeréséért adjuk. De ha már ez is lehetne a főszempont, 
ilyen rendeletek mellett a népszerűség megvásárlására inkább 
az erdészeknek lenne szükségük. 

Végeredményben teljesen igaza van a kamarának abban, 
hogy ha az Al fö lde t be akarjuk fásítani, akkor mindenkinek 
hozzáférhetővé kell tenni a csemetéket, továbbá a fásítást 
megelőzőleg egy hatalmas nagy tanító munkának kell meg-



indulni, amelynek célja a fákat és a fásítást megkedveltetni, 
annak szükségességét az alföldi gazdaközönséggel meg
ismertetni. 

A mai törvény és rendeletek erre nem alkalmasak-

Czillinger János. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

20.377—1926. I. 2. szám. M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

I. 

Pályázati hirdetmény erdősítési jutalmakra. 

A z Alföld szikes és futóhomokos területein, valamint árte
rein az 1924. és 1925. évek folyamán sikerrel teljesített köz
érdekű erdősítések jutalmazására pályázatot hirdetek és ez al
kalommal az erdősítéseket végzett birtokosok (bérlők) részére 
5 jutalmat bocsátok versenyre és pedig: 

J. egy elsőrendű nagy jutalmat, 
2. egy másodrendű nagy jutalmat, 
3. egy harmadrendű nagy jutalmat, 
4. egy elsőrendű elismerő jutalmat, 
5. egy másodrendű elismerő jutalmat. 
Azonkívül az erdősítési munkálatok vezetőit, akik a jutal

mazott erdősítések létesítése körül érdemeket szereztek, a telje
sített munka nagysága és sikere arányában elismerő oklevél 
kíséretében külön pénzjutalomban fogom részesíteni. 

A kitűzött erdősítési jutalmakra az érdekelt birtokosok (bér
lők) azokkal az erdősítésekkel pályázhatnak, amelyeket a ma
gyar Alföldet magukba foglaló törvényhatóságok és pedig: Bé
kés, Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs vármegyékben, 
Arad, Bácsbodrog, Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, He
ves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szatmár, Torontál, TJhg és Zemplén 
vármegyéknek a magyar Alföldhöz tartozó síkvidékű részeibe 
bekebelezett szolgabírói járásokban és rendezettanácsú városok 
határában Baja, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és 
Szeged törvényhatósági joggal felruházott városok határában 
fekvő futóhomokos és szikes területeken vagy ártereken az 1924. 
és 1925. években állami pénzsegély igénybevétele nélkül saját 
költségükön létesítettek. 


