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Az Alföldön telepítendõ erdõk és gazdasá-
gi fásítások létesítését, valamint a kopár és
vízmosásos területek beerdõsítését a gaz-
dasági viszonyok megjavítása és az ország
faállományának emelése céljából gyor-
sabb ütemben szándékozom megvalósíta-
ni, és azért az erdõsítésre és fásításra köte-
lezett, vagy az azokat önként teljesítõ bir-
tokosokat az 1923. évi XIX. t.-c. 15. §-ában
és az 1879. évi XXXI. t.-c. 177. §-ában em-
lített kedvezményeken felül a rendelkezé-
semre álló hitelhez mért legmesszebb-
menõ állami támogatásban óhajtom része-
síteni.

Az alföldi erdõk telepítésére; fasorok,
szélfogópászták és facsoportok létesíté-
sére; valamint az ország bármely részén
levõ kopár és vízmosásos területek
beerdõsítéséhez – tehát a törzskönyve-
zett erdõterületek vágásait és tisztásait; a
városok és községek belterületét, tereit
és utcáit, valamint az állami és törvény-
hatósági utakat kivéve – a szükséges cse-
metéket és suhángokat az államerdészeti
csemetekertben kiszedve teljesen díj-
mentesen bocsátom a birtokosok rendel-
kezésére. Méltánylást érdemlõ esetek-
ben, az államerdészeti csemetekertektõl
távolabb esõ birtokosok, valamint az ille-
tékes m. kir. erdõigazgatóság által igazol-
tan rossz anyagi viszonyok között lévõ és
fuvarerõvel nem rendelkezõ kis- és tör-
pebirtokosok, nemkülönben a szegény
birtokosságok tulajdonában vagy birto-
kában lévõ területek beerdõsítéséhez és
fásításához szükséges csemetéknek és
suhángoknak pedig nemcsak a termelé-
si és kiszedési költségeit engedem el,
hanem azokat megfelelõen csomagolva
díjmentesen abba a községbe is elszál-
líttatom, amelynek határában azok elül-
tettetnek.

Erdészeti szakközegeimet utasítottam,
hogy a beerdõsítésre és fásításra alkal-
mas területekkel rendelkezõ birtokoso-
kat személyesen keressék fel; a kérdéses
területeket vizsgálják meg; az erdõsítésre
és fásításra vonatkozó szakszerû felvilá-
gosításokat és útmutatásokat adják meg;
gondoskodjanak arról, hogy a birtoko-
sok a befásítandó terület talajának és a
tulajdonos gazdasági igényeinek
megfelelõ mennyiségû és minõségû cse-
metékben vagy suhángokban részesülje-
nek; szükség esetén a birtokos kérésére
pedig az ültetési munkálatokat is díjtala-
nul vezessék és irányítsák.

Feltételül kikötöm azonban, hogy a
birtokosok az igényelt és kiutalt cseme-
téket és suhángokat a kellõ idõben átve-

gyék, az erdészeti szakközegeim által
elõírt módon és idõben tényleg elültes-
sék, az ültetéseket gondozzák, és azokat
a károsításoktól megvédjék. A csemeték
és suhángok azok elültetéséig a m. kir.
kincstár tulajdonát képezik, azokért tehát
az igénylõk büntetõ- és magánjogi
felelõsséggel tartoznak.

A Magyar Alföldet magában foglaló
törvényhatóságokban, éspedig: Békés,
Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok és Sza-
bolcs vármegyékben, valamint Arad,
Bács-Bodrog, Bereg, Bihar, Borsod, Csa-
nád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun, Szatmár, Torontál, Ung és Zemp-
lén vármegyéknek a Magyar Alföldhöz
tartozó síkvidékû részein lévõ szolgabí-
rói járások és rendezett tanácsú városok,
továbbá Baja, Debrecen, Hód-
mezõvásárhely, Kecskemét és Szeged
törvényhatósági joggal felruházott váro-
sok területén nagyobb gazdasági fásítá-
sokat, hosszú és széles szélfogópásztákat
létesítõ és kiterjedt erdõt telepítõ birto-
kosoknak, – amennyiben az illetékes m.
kir. erdõigazgatóság által igazoltan rá
vannak utalva és kérik, – a rendelkezé-
semre álló hitel keretén belül az ingyen
csemetéken kívül kat. holdanként 50
pengõig terjedõ kamatmentes állami köl-
csönt nyújtok.

A fõbb feltételek, amelyek mellett
erdõsítési kölcsönt engedélyezek, a
következõk:

1. A kölcsön kamatmentes és tartalma
20 (Húsz) év.

2. A kölcsön törlesztése az erdészeti
hatóság által jóváhagyott erdõsítési terv
szerint kitüntetett egész terület
beerdõsítését követõ év október hó 1-én
kezdõdik, minden év október hó 1-én
esedékes, és ettõl az idõtõl számított 20
év alatt évi egyenlõ részletekben fize-
tendõ vissza.

3. Az engedélyezett kölcsön annyi 50
pengõig terjedõ évi részletösszegben fog
kiutaltatni, mint ahány kat. hold terület
beerdõsítésére a birtokos évente vállal-
kozik, illetve amennyit az illetékes m.
kir. erdõigazgatóság véleménye szerint
elõreláthatólag teljesíteni képes. A tör-
lesztési részletek a tényleg felvett összeg
alapján állapíttatnak meg.

4. A kölcsönösszeget a «Kötelezõ nyi-
latkozat»-ban foglaltak terhe alatt kizáró-
lag a megjelölt terület beerdõsítési költ-
ségeire szabad fordítani.

5. A kérdéses terület beerdõsítésére
vonatkozó és az illetékes m. kir. erdõhi-
vatal által a birtokossal egyetértõleg

összeállított tervet csatolni kell a kér-
vényhez.

6. A beerdõsített területeket tartozik a
birtokos saját költségén gondozni, az
idõvel netán szükséges pótlásokat foga-
natosítani, és a beültetett területet min-
den, – fõként a legeltetés által okozható,
– károsításoktól megóvni és megõrizni.

7. Tartozik az erdõbirtokos az állam-
erdészetnek az erdõsítés idejére, a tala-
jok megválasztására és az ültetés módjá-
ra vonatkozó útbaigazításait elfogadni és
követni, és tartozik magát az államerdé-
szet díjtalan ellenõrzésének alávetni.

8. A kölcsönösszeget a birtokos bár-
mikor felmondhatja, és az egész kölcsön-
összeget annak lejárta elõtt bármikor
visszafizetheti.

9. A kölcsönösszeg és a feltételek biz-
tosítása céljából a kölcsön, annak esetle-
ges késedelmi kamatai és megfelelõ költ-
ségbiztosítási összeg a beerdõsítendõ in-
gatlanra telekjegyzõkönyvileg fog a m.
kir. kincstár javára bekebeleztetni.

10. A kölcsön iránti kérvényeket a m.
kir. erdõhivatal útján a területileg illeté-
kes m. kir. erdõigazgatóságokhoz kell
benyújtani, ahol a további felvilágosítást
is megadják.

A kopár és vízmosásos területek mielõb-
bi beerdõsítése és megkötése, – különösen
árvízvédelmi szempontból súlyos magán-
és közgazdasági érdekbõl szükséges. A si-
ker érdekében tehát az ilyen területek gaz-
dasági megjavítását a rendelkezésemre álló
hitelhez mérten szintén messzemenõ álla-
mi támogatásban szándékozom részesíteni.
Az ingyen csemetéken és a csemeték eset-
leges szállítási költségein kívül rendkívüli
állami pénzsegélyben fogom részesíteni
elsõsorban azokat, az illetékes m. kir.
erdõigazgatóságok által igazolt szegény
anyagi körülmények között lévõ birtokoso-
kat, akik a kopár-fásítási és vízmosás-kötési
munkálatokat a kopárjavítási tervben elõírt
idõnél rövidebb idõ alatt teljesítik, illetve
akik az évenkint elõírt területeknél na-
gyobb terület beerdõsítésére vagy megkö-
tésére vállalkoznak. A segélyt szóban vagy
írásban a területileg illetékes m. kir. erdõhi-
vataltól kell kérni. A pénzsegélyeket a m.
kir. erdõigazgatóságok útján a munkálatok
ellenõrzésével és vezetésével megbízott ál-
lamerdészeti szakközegek kezéhez fogom
kiutalni, akik a segélyt a teljesített munka
arányában fizetik ki.

Hasonló állami támogatásban fogom
részesíteni a birtokosok kérelmére a ha-
tóságilag még ki nem jelölt és jóváha-
gyott tervvel még nem bíró kopár és víz-
mosásos területek tulajdonosait is,
amennyiben a kérdéses területek
beerdõsítését a m. kir. erdõigazgatóság is
javasolja.

M. kir. földmívelésügyi miniszter

Ahogy elkezdôdött, annak idején...
Felhívás
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