
Ha az ezredközség a had- (katonai) parancsnokság által 
meghatározandó idő alatt a választott bíróságba tagot nem vá
lasztana, akkor ezt részére az ezred nevezi ki. 

10. §. Az elosztás folytán szükségessé váló határfelvételek 
és kijelölések, továbbá a telekkönyvi átiratások hivatalból esz-
közlendők. 

1 1 . §. Minden okmány, irat, tárgyalás és telekkönyvi át
íratás bélyeg- és postabérmentes. 

A kezelési költségeket a békés kiegyenlítésig az állam 
viseli, peres esetekben pedig a vesztes fél. 

Pót lék az e rdö tö rvény j avaslathoz. 

A fausztatásról és tutajozásról. 
1. Minden folyó- és patakról, melyen hajók nem járnak, 

de tutajozás vagy rönkő- és ölfausztatás akár egyes hasábokban, 
akár több hasábnyi kötegekben vagy csomagokban gyakorol
tatik, vagy a mely ily czélra az illetékes hatóság által kikül
dött szakértők, azaz : erdő-akadémiát végzett és az erdészeti 
felsőbb államvizsgát letett erdészek bizonyítása szerint beren
dezhető, e szállításra nézve kizárólag az állam rendelkezik. 

2 . Az 1. alatt megjelölt vizeket fausztatásra vagy tuta
jozásra kimutatott szükség esetében vagy az állam rendezi be 
és tartja jó karban, vagy e czélból egyes folyamodóknak ad 
engedélyt. 

3 . Hol valamely viznek tutajozásra vagy fausztatásra való 
berendezését jó karban tartását, valamint az illető felügyeletet 
is az állam eszközli, ott ennek ily vizek használatáért a be
rendezési, fenntartási és felügyeleti költségeknek megfelelő vámot 
szedni jogában áll. 



4. A fának usztatására és tutajozására s ily czélra szolgáló 
bárminemű viziépitmények felállítására engedélyt e törvény 
életbeléptetése napjától kezdve bárom évre vagy ennél rövidebb 
időre azon közigazgatási hatóság, melynek területén az illető 
folyó vagy patak fekszik, ha pedig az több közigazgatási ke
rületre terjedne ki, vagy az engedély 3 évnél hosszabb időre 
kéretnék, egyedül a magyar kir. belügyminister ad, ha az a 
szakértők és az illető partbirtokosoknak a 9. és 10. §-ok sze
rint történt kihallgatásából meggyőződik, hogy az által mások 
birtokán oly károk nem ejtetnek, melyeket az usztatási és 
tutajozási jogért folyamodó megtéríteni nem képes. 

5. Fausztatási vagy tutajozási jog e törvény életbelépte
tése napjától fogva a vállalat és a befektetendő tőke nagysá
gához képest 1-—60 évig terjedő időre adatik. 

6. A fausztatásra vagy tutajozásra nézve bármi czim alatt 
fennálló, vagy megszerzett jog megszűnik, ha az engedélyezési 
idő lejárt, vagy ha e jog 3 egymásután következő éven át nem 
gyakoroltatott; valamint akkor is, ha az e törvényben megsza
bott és a törvény életbeléptetése napjától számitott leghosszabb 
határidő letelt, és végül, ha a feljogosított a vállalat felállítá
sához kiszabott idő alatt, mely 1—3 évre terjeszthető, ebbeli 
jogát nem használta. 

7. Ha valaki tutajozási vagy fausztatási jogot egész 3 évig 
terjedő időre nyerni óhajt, folyamodványát azon közigazgatósági 
hatósághoz, melynek területében az illető folyó vagy patak fek
szik, ha pedig az több közigazgatási kerületre terjedne ki, 
vagy az engedély 3 évnél hosszabb időre kéretnék, a belügy-
ministerhez nyújtja be, s abban a szállítandó fa mennyiségét 
megnevezni, a netalán felállítandó viziépitményekről, vagy szán
dékolt szabályozásokról átalános leírást adni, s a kérvényhez 
az illető folyó vagy patak térrajzát mellékelni, s ezen a fel-



állítandó építmények fekvését megjelölni, s a tervezett szabá
lyozásokat is lehetőleg feltüntetni tartozik. 

8. Ha a fausztatási vagy tutajozási jog oly vizén kéretik, 
melyen az eddig nem gyakoroltatott : a 4. pont értelmében 
illetékes hatóság a kérvény beadása napjától számítandó legfel
jebb 14 nap alatt az illető összes bartbirtokosokat netaláni 
észrevételeiknek 40 nap alatti megtételére nyilvános hirdetés 
utján szólítja fel; később benyújtott észrevételek tekintetbe 
nem vétetvén. 

E határidő elteltével az illetékes hatóság a benyújtott 
észrevételeket véleményezés végett az 1. §-ban megnevezett 
szakértőknek adja ki, szükség esetére szemlét rendel és ha a 
4. §. esete fenn nem forog, az engedélyt megadja. 

9. Oly vizén, melyen fausztatás vagy tutajozás már gya
koroltatik, erre bárkinek is jogot adni csak azok meghallgatása 
után szabad, kik az illető vizén a kérvény beadása idejében 
ily szállítás gyakorlatára jogosítva vannak. 

10. Ha a jogosítottak a mások által kért fausztatási vagy 
tutajozási engedély megadásába egyezni nem akarnának, és ha 
az 1-ső §-ban megnevezett szakértők véleménye alapján kide
rül, hogy az illető vízen az eddigi jogélvezők által eddig átla
gosan évenként szállított fatömegeknél nagyobbak is úsztat
hatok vagy tutaj ózhatok : a hatóság e szakértők véleménye 
alapján a vállalkozók mindenikének usztatási időt szab, mely 
alatt ez az usztatást befejezi és be nem fejezés esetében a 
többi jogosultakat kárpótolni tartozik. 

Fentebbi esetben az uj folyamodó az eddigi jogélvezőnek 
az összes illető költségeket, ideértve a vízszabályozási és egyéb 
a fatutajozás vagy usztatás czéljából tett építkezések törlesz
tési, valamint az e szállítás folytán fizetendő kártérítések költ
ségeit is, megfelelő részben, illetőleg az egyes jogosultaknak 
szállítani megengedett tömegek arányában megtéríteni tartozik. 



Az usztatás vagy tutajozás sorrendjét illetőleg az elsőség 
mindig az eddigi jogélvezőt i leti ; a többi és oly vizeken, hol 
ily szállítás addig még nem gyakoroltatott, az összes folyamo
dókra nézve e részt a folyamodás ideje és egyidejű kérvények 
esetében a szállítandó anyag értéke dönt. 

11 . Hol az usztatási időnek felosztása az 1. §-ban meg
nevezett szakértők által czélszerüen ki nem vihetőnek nyilvá-
nittatik, ott az eddigi jogélvezők kötelesek az uj folyamodók 
fáját oly tömegig, mely e szakértők véleménye alapján az ál
taluk a megelőző évben leszállított fán túl leszállítható, azok 
kívánatára vagy a helyi árak megtérítése mellett átvenni, vagy 
e fát a magukéval együtt, de ettől félre nem ismerhető jegy 
által megkülönböztetve, az összes költségeknek a 10. §. értel
mében megállapítandó részének megtérítése mellett leszállítani. 

12. Minden fausztatásra vagy tutajozásra szolgáló épít
mény vagy vizszabályozás engedélyezése azon föltételhez kötte
tik , hogy vállalkozó annak használatát mindazoknak, kik az 
illető vizén fausztatási, vagy tutajozási joggal birnak, vagy ezt 
magoknak később megszerzik, megfelelő bér mellett átengedni 
tartozik. 

13. Minden ujabb usztatási építményt ugy kell fölállítani, 
hogy ez által a már meglévő építmények használata és a fenn
álló szállítási jogok gyakorlata ne zavartassák. 

14. A vasutvállalatokra nézve fönnálló kisajátítási törvé
nyek a fausztatás és tutajozás czéljaira állandóan szükséges 
területekre és rakhelyekre, valamint e czélokat akadályozó épít
kezésekre nézve is érvényesek. 

Ideiglenes rakhelyekül szükséges területeket az illető part
birtokosok megfelelő bérért átengedni kötelesek. 

15. A fausztatási vagy tutajozási jogosult munkásait nem 
szabad eltiltani attól, hogy ily szállítás közben a vizmentén 



1 5 ölnyi szélességben fekvő földeken já r janak; vállalkozó azon
ban a földbirtokost kártalanítani tartozik. 

16. A fausztatásra vagy tutajozásra jogosult tartozik azon 
partrészeket, épületeket és vizépitményeket, melyek az 1. §-ban 
megnevezett, és a hatóság által meghallgatott szakértők véle
ménye szerint, a fausztatás vagy tutajozás által veszélyeztetvék, 
védépitményékkel biztosítani. Oly védépitmények költségeihez, 
melyek nemcsak az usztatás végett, hanem átalában a viznek 
káros hatása ellen állíttatnak fel, a fának vizi szállítására jo 
gosult csak aránylagosan járul . 

Bebizonyithatólag egyedül az usztatás vagy tutajozás kö
vetkeztében történt károkért a vállalkozó teljes kártérítéssel 
tartozik. Ha ellenben a kár nem csupán tutajozás vagy uszta
tás folytán támadt , vállalkozó ilykor csak aránylagos részének 
megtérítése köteles; miglen oly károkért, melyek usztatás nél
kül is megtörténtek volrla, vállalkozó részéről kártérítés nem jár . 

17. A fausztatásra jogosult minden egyes usztatás befe
jezését tartozik a befejezéstől számítandó 3 nap alatt a 4. §. 
szerint illetékes hatóságnak bejelenteni, mely az érdekelt part
birtokosokat uj 3 nap alatt nyilvános hirdetés utján netaláni 
kártérítési igényeiket a hirdetés napjától számítandó 14 nap 
alatti bejelentésére szólítja fel. — E határidő eltelte után be
nyújtott kártérítési követelések tekintetbe nem vétetnek. 

Ha ugyanazon vízen usztatási joggal biró 2 vagy több 
vállalkozó az usztatási jog gyakorlatára, az usztatási épületek 
felállítására, az usztatási bérek megállapítására, az átveendő 
faárakra, valamint ha a vállalkozók a partbirtokosokkal az 
ideiglenesen átengedendő területek bérére vagy az usztatásból 
eredt kártérítésekre nézve kiegyezni nem bírnának a 4. §. sze
rint illetékes hatóság minden ily esetben 3 tagu szakbizottság 
véleménye alapján dönt ; mely bizottság egy egy tagját az illető 
felek választják, elnökét pedig a fentjelölt hatóság nevezi meg. 

3 



Ha a felek a hatóság igy hozott végzéseiben a fizetendő 
összegekre nézve meg nem nyugodnának, a netalán megállapí
tott összegek biztosítása mellett a törvény rendes útjára utasitan-
dók; az usztatási egyéb rendszabályokra nézve, az illető felek 
mindazonáltal a hatósági végzésnek engedelmeskedni tartoznak. 

19. A magy. kir. belügyminister által e részt egyszer 
mindenkorra utasítandó községek kötelesek a viz árja által el
ragadott fának feltartóztatásában és kézrekeritésében a birto
kosnak megfelelő kárpótlás mellett segédkezet nyújtani. 

20 . E törvény rendeletei ellen vétők az okozott kár nagy
ságához képest, még pedig kevésbé jelentékeny károsítások ese
tében 5—-100 frt, jelentékenyebb károsítások miatt pedig 1 0 0 — 
500 frtnyi pénzbirsággal, esetleg az usztatási jog elvesztésével 
fenyíttetnek; az okozott összes károk megtérítése mellett. 

2 1 . Jelen törvény végrehajtásával a magy. kir. belügy
minister bizatik meg olyképen, hogy az'elintézendő kérvények 
vagy felmerülő kérések természetéhez képest az illető szakmi
nisterekkel egyetértőleg határozzon.*) 

Erdőtermények árjegyzéke. 
A k o m á r o m i piaezon. 

100 hüvelyk, 2V 2 öl hosszú, 11 hüvelyk 
széles deszka talppal együtt : 

lúczfenyő I-ső osztály . . . 1 0 2 frt — kr 
II-ik „ . . . 92 „ — „ 

1000 zsindely talppal együtt : 
I-so osztály . . . 9 „ 20 „ 

H-ik „ . . . 8 „ 75 „ 

*) Ezen javaslatot közölni kívántuk azért, hogy t. szaktársainknak még 
idejére adjunk alkalmat arra vonatkozható és lapunk által is készséggel fogadandó 
észrevételeik nyilvánítására. S z e r k . 


