
Az 1879. évi XXXI. törvényczikk. 

I tl r- c l ő> t ö r* v é n y. 
(Szentesítést nyert 1879. évi juniushó 11-én. Kihirdettetett az országgyűlés mind

két házában 187!). évi juniushó M-én.) 

Harmadik czim. 
A kopár-területek beerdösitéséröl. 

(Folytatás és vége.) 

105. §. Oly kopár-területek, melyeken hegyomlások, 
hó- vagy kö-görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek 
rombolásának, valamint a futóhomok tovább terjedésének 
meggátlása végett a talaj megkötése közgazdászati szempontból 
szükséges, beerdősitendők s azontúl a 2-ik, illetőleg 4-ik §. 
szerint kezelendők. 

A beerdősitendo területeket a k. erdőtélügyelő előmunkálatai 
alapján az érdekelt földbirtokosok, községek és törvényhatóságok, 
valamint az illetékes közigazgatási bizottság meghallgatása után, 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister határozza meg s 
azok beerdősitését, ha azt az érdekelt vagy érdekeltek önként 
tenni nem akarnák, esetről esetre a törvényhatóság utján a 
177. f. értelmében elrendelheti, még pedig, ha több törvényha
tóság területén fekszik a birtok, akkor a szükséges intézkedések 
megtételével, valamint a további felügyelettel ezek egyikét 
megbízza és a többit erről értesiti. 

A beerdősités kötelezettsége első helyen azt vagy azokat 
terheli, kinek vagy kiknek birtoka általa megvédetik. 

16G. §. A beerdősitendo terület tulajdonosának jogában 
áll az erdősítést kizárólag önerején eszközölni. 

Ha az illető terület tulajdonosa azonban e jogával élni 
nem kivan és kimutatható, hogy a beerdősités által a szomszéd 
birtokok is részben vagy egészben megóvatnak a hegyomlások, 



hó- vagy kőgörgetegek, szélvészek és vizek rombolásának vagy 
a futóhomok terjedésének veszélyétől, melynek különben ki 
vannak téve, akkor, ha valamely területnek beerdősitése a 
165. §. értelmében elrendeltetett, az érdekelt birtokosok 
társulattá alakulni kötelesek. 

A társulatok megalakítását a földmivelés-, ipar- és keres
kedelmi ministernek ebbeli leirata alapján, a közigazgatási 
bizottság, mint erdőrendészeti elsőfokú hatóság (25. §.) kül
döttség kirendelése által eszközli. 

Ezen küldöttség, melynek a kir. erdőfelügyelő hivatalból 
tagja, az érdeklett feleknek, valamint szükség esetén részre-
hajlatlan szakértőknek is meghallgatásával és a birtokosok 
által, ha ez követeltetnék, kötelcsségszerüleg bemutatott térképek 
nyomán, az érdekeltség fokának megállapítása iránt a felek 
barátságos megegyeztetését megkísérli, siker esetében a társu
latot megalakultnak nyilvánítja, ellenkező esetben pedig az 
érdekeltségben való részvétel kötelezettségét, valamint az 
érdekeltség fokát hivatalból állapítja meg s erről a közigazgatási 
bizottságnak jelentést tesz. 

167. §. A közigazgatási bizottság a jelentés alapján és 
ha követeltetnék, egyes érdekelt felek ellenvetéseit meghallgatva, 
a társulat alakulása iránt határoz. 

A meg nem elégedő fél részére 30 napon belül nyitva 
áll a reá nézve sérelmesnek vélt határozat ellenében, a föld
mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerhez való felebbezés, a 
ki végérvényesen határoz. 

168. §. Ha a 30 napon belül felebbezés nem jelentetett 
be, avagy a felebbezésre a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
ministernek, a közigazgatási bizottság határozatát helybenhagyó 
végzése leérkezett, az alakulás rögtön foganatosítandó. 

A társulat tényleges megalakulása végett a közigazgatási 
bizottság egyik tagját az érdekeltek összehívására megbízza, 



ki a gyűlést megnyitván, annak tagjait a szervezkedésre 
felszólítja. 

A gyűlés először is elnököt, pénztárnokot átalános szó
többséggel , munkavezetőt és szükség esetében választmányt 
tagokat, viszonylagos szótöbbséggel választ, alapszabályait és 
ügyrendjét megállapítja s mindezeket jóváhagyás végett a 
törvényhatóság utján a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
ministernek fölterjeszti. 

Minden erdősitő társulatnak a kir. erdőfelügyelő, hivatalból 
véleményező tagja. 

169. §. Az elnök az előző §. értelmében esetleg választott 
választmánynyal együtt, különben pedig önállókig intézi a társulat 
minden ügyeit, intézkedik a részletes műszaki tervezet elkészítése 
iránt, megállapítja a munkák sorozatát s a végrehajtási időket, 
elkészíti az évi költségelőirányzat tervezetét s mindezen mun
kálatát megerősítés végett a társulat közgyűlésének előterjeszti, 
a közgyűlés által megszavazott összegeket kiveti és behajtás 
végett az illető közegeknél a kellő lépéseket megteszi, a társulat 
vagyona fölött őrködik és azt nyilvántartja. 

170. §. A társulat tisztviselő-személyzete áll: az elnökből, 
pénztárnokból és munkavezetőből, — a mennyiben azonban a 
társulat pénzbeli ereje nem engedi, hogy külön munkavezetőt 
tartson, a műszaki teendőket más alkalmazásban levő munka
vezetőre vagy erdészre is hízhatja. 

171. §. Minden erdősitő társulat köteles évenkint legalább 
egy közgyűlést tartani és ennek jegyzőkönyvét az illetékes 
törvényhatóság utján, a földmivelés-, ipar és kereskedelmi 
ministernek felterjeszteni. 

172. §. A közgyűlés főbb teendői: az erdősítés menetéről 
és folyamatáról az elnök által beadandó jelentés fonalán a 
legközelebb foganatba veendő munkálatok iránt intézkedni, a 



részletes műszaki tervezetet, a munkák sorozatát s a végrehajtási 
időket, úgyszintén az évi költségelőirányzatot megállapítani; a 
befolyt évi számadásoknak társulati, de nem választmányi tagok 
által leendő átvizsgálását elrendelni; a számadást a társulati 
tagokkal átnézhetés végett alkalmas módon közölni; a választ
mány vagy egyes társulati tagok által előterjesztendő indítványok, 
javaslatba hozandó alapszabály-változtatások, ügyviteli rendel
kezések fölött tanácskozni, tisztviselőit választani. 

Ha a társulat valamely tagjának egy vagy más ügyben 
kifogása lenne, panaszát a jegyzőkönyvbe lett bemondás utján 
hozza illetékes tudomásra. 

173. §. A költségjárulékot a társulati tagok a társulat 
pénztárába fizetik be. A félévenkénti hátralékokra nézve azonban 
rendeltetik, hogy azok közigazgatási uton az egyenes adó 
beszedésére fennálló szabályok szerint, az adóhivatalok által 
szedessenek be. 

Az elnök gondoskodni fog, hogy e hátralék kimutatása 
az adóhivataloknak pontosan benyujtassék. 

Ezen hátralékok után 6"/„ késedelmi kamat jár, melynek 
7c-od része a társulat, 7«-od része pedig az adóhivatalok 
javára esik. 

Az adóhivatalok az ilykép beszedett hátralékokat év-
negyedenkint a társulati pénztárakba minden kifogás mellőzé
sével átszolgáltatandják. 

174. §. A megalakult társulatnak a kisajátítási jog meg-
adatatik és az 1868. évi LV. t.-cz. értelmében gyakorlandó, a 
kisajátítandó ár azonban ott, hol katasteri tiszta jövedelem 
állapíttatott meg, annak húszszorosát meg nem haladhatja. 

A vadászati jogot azon esetben, ha a kisajátított terület 
a tulajdonos birtoka által körül van véve és 100 holdat meg 
nem haladó birtokrész — a földbirtokos gyakorolja mindaddig, 
mig a következő §-ban megállapított visszaváltási joga tart. 



175. §. A magánbirtokos vagy jogutódai jogosítva vannak 
a kisajátított és beerdősitett területnek visszaváltása iránt, a 
beerdősités befejezésérc következő év első napjától számítandó 
6 év alatt nyilatkozni. 

A visszaváltás a kisajátítási árnak s a beerdősitési költ
ségeknek 6% kamattal leendő megtérítése mellett, törlesztés 
utján, legfeljebb 10 év alatt történhetik. 

176. §. Az ily területek tulajdona a visszaváltásra nem 
jogosult más személyekre az előbbi §-ban említett batáridő 
előtt telekkönyvileg csak akkor kebeleztethetik be, ha igazoltatik, 
hogy a visszaváltásra jogosult ebbeli jogával a törvényes 
határidő alatt élni nem kivan. 

177. §. A beerdősitéseket az állam előmozdítja: 
a) a beerdősités alá vetett területeknek adómentessé 

tételével (1875. VII. t.-cz. 6. §. c pont); 
b) mag és csemetéknek ingyen kiosztásával; 
c) pénzkölesönökkel azon esetben, ha az erdősítés hivatal

ból rendeltetik el , és az egyesek és társulatok hitelesen 
kimutatják, hogy a munkát önerejükön teljesíteni képtelenek; 

d) pénzsegélylyol azon esetben, ha a beerdősités végre
hajtása hivatalból elrendeltetnék és az érdekeltek képesek 
bebizonyítani, hogy a beerdősités folytán elért előny csekélyebb 
lesz, mint a beerdősitésre fordított munka és költség. 

Ez esetben az állani köteles az elrendelt érték és a 
beerdősitésre fordítandó költség közötti különbözetnek megfelelő 
tőkeösszeget, a munka előhaladásának megfelelő aránylagos évi 
részletekben, visszafizetésre való igény nélkül, államsegélyképen 
engedélyezni. 

A törvényhozás évről-évre fogja meghatározni azon össze
get, mely a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által, 
egyetértőleg a pénzügyministerrel, beerdősitési czélokra kölcsön 
és államsegélyképen fordítható lesz. 



A határidőt, mely alatt egyes esetekben a beerdősités 
teljesítendő, az érdekelt földbirtokosoknak és a közigazgatási 
bizottságnak meghallgatása után — úgyszintén az állani által 
esetleg nyújtott pénzkölcsön visszafizetésének, vagy az állam
segély folyóvá tételének föltételeit is, a földmivelés-, ipar
és kereskedelmi minister. a, pénzügyministerrel egyetértőleg, 
határozza meg. 

Negyedik czim. 

I. FEJEZET. 

Az erdei t e r m é k e k száll í tásáról . 

S z á l l í t á s s z á r a z o n . 

178. Minden földbirtokos tartozik megengedni, hogy 
idegen erdei termékek bármily mivclési ághoz tartozó földjein, 
illetőleg magán-utjain átszállittassanak, ha azok az erdőből 
különben vagy épen nem, vagy csak tetemesen nagyobb költ
séggel lennének elhordhatók, azon feltétel alatt, hogy a 
termékek szállítója a netalán okozandó károk, költségek, a 
használt magánutak és hidak előbbeni jó karba helyezésére 
szükséges kiadások megtérítésére nézve az illetékes elsőfokú 
erdőrendészeti hatóságnál megfelelő pénzbeli biztosítékot tesz le. 

A fuvarosoknak, a szállítmányt szabatosan megjelölő 
igazolványnyal kell ellátva lenniök. 

179. §. Az átszállítás szüksége, iránya, tartama és 
módozatai és lehető legkevesebb károsítással való keresztülvitele, 
valamint a biztosítási összeg iránt a felek meghallgatása, s a 
körülmények megvizsgálása után a közigazgatási bizottság 
határoz. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 nap 
alatt a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerhez fel
folyamodásnak van helye. 



A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister köteles a 
felfolyamodást 40 nap alatt elintézni, az esetben azonban, ha 
a ministerium részéről ezen idő alatt intézkedés nem tétetnék 
— a közigazgatási bizottság határozata végrehajtható. 

180. §. A szállitás befejezése a szállító által az alispánnak 
(törvényhatósági joggal felruházott városokban a polgármester
nek) bejelentendő, ki a földbirtokost erről 8 nap alatt 
hivatalosan értesiti. 

A szállító által fizetendő kártérítési összeg megállapítására 
az illető felek mindenekelőtt barátságos egyezségre utasíttatnak; 
ha ez a szállitás befejeztének, a tulajdonossal Írásban történt 
közlése után, 15 nap alatt sikerül, vagy ez idő alatt az 
illetékes bíróság előtt kártérítési kereset nem indíttatott, — 
a biztosíték a szállítónak visszaadatik; ha pedig a kereset a 
fentebbi határidő alatt beadatott, akkor a biztosíték azon 
bírósághoz, mely a kártérítési keresetre nézve illetékes, hivatal
ból letéteménykép átteendő. 

II. FEJEZET. 

S z á l l i t á s a v í z e n . 
181. §. A tutajozás a hajózható folyókon, valamint azon 

folyószakaszokon vagy patakokon, meljreken mesterséges vizépit-
mények létesítése nélkül eddig is tényleg állandóan gyakorlatban 
van, a fennálló folyó, csatorna és tói hajózási rendszabályok 
megtartása mellett, mindenki által szabadon gyakorolható. 

Azon nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és pata
kokon pedig, melyeken annak előmozdítása érdekében mester
séges építmények létesíttettek, csak hatósági engedély mellett 
gyakorolható. 

A fausztatás a hajózható folyók azon szakaszain, melyek 
hajózásra tényleg használtatnak, átalában nem gyakorolható; 



a nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és patakokon pedig 
csak az alább meghatározott föltételek alatt szerzett engedély 
mellett eszközölhető. 

182. §. A fausztatásra vagy tutajozásra és az e czélra 
szolgáló vizépitmények felállítására az engedélyt az illető 
törvényhatóság, vagy törvényhatóságok meghallgatása mellett, 
a közlekedési ministerrel egyetértőleg, a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi minister adja meg. 

183. §. A tutajozásra vagy fausztatásra az engedély csak 
annak adható meg, a ki az okozható károkra nézve elegendő 
biztosítékot képes nyújtani. 

184. §. Olyan folyókon vagy patakokon, melyek mentén 
árvédelmi czélokból szabályozási munkák hajtattak végre, vagy 
vannak folyamatban, az engedély csak azon esetben adható meg, 
ha az usztatás gyakorlása által az árvédelmi építkezések nem 
veszélyeztetnek. 

185. §. Az engedély a vállalat és befektetendő tőke 
nagyságával arányban álló időtartamra, legfeljebb azonban 
50 évig terjedhető időre adható. 

186. §. Az engedélyben : 
a) megállapítandó azon famennyiség, melyet az engedélyes 

évenkint leszállítani jogosítva van; 
b) világosan felsorolandók és megállapitandók azon viz

épitmények, melyek a tutajozás vagy usztatás czéljából, nem
különben azok, melyek a partbirtokosok vagy a viz másnemű 
használatára jogosítottak érdekében létesítendők; 

c) esetleg megállapítandó azon évi járulék, melyet az 
előtte már engedélyt nyert engedélyeseknek a 191. §. a) pontja 
értelmében fizetni tartozik; és 

d) meghatározandó azon határidő, a meddig tervszerinti 
berendezésük befejezendő. 



non 

187. §. A tutajozás vagy usztatás csak a berendezés 
teljes befejezése után kezdhető meg. 

A szállítandó tutajfák és épületfák a szállító bélyegével 
megjelölendők. 

A tűzifa csak kötetlen hasábokban szállítható. 
188. §. Oly vízen, melyen fausztatás vagy tutajozás 

gyakoroltatik, vagy a melyen erre engedély már adatott ki, 
ujabb engedély csak a jelenlegi jogélvezők, illetőleg enged
ményesek meghallgatása után adható; még pedig 

1. a mennyiben kitűnik, hogy az illető viz az eddigi 
jogélvezők számára szállítani engedélyezett famennyiségen felül, 
még több fa leszállítására is alkalmas, ezen többlet erejéig, 
történt legyen a kérelmezés akár a fausztatás berendezésére 
kiszabott határidőn belül, akár az usztatási jog tettleges 
gyakorlatbavétele után; 

2. az esetben, ha az illető viz csak a tényleges jogélvezők 
számára adott engedélyben foglalt famennyiséget képes leszál
lítani, de bizonyittatik, hogy az engedmény birtokosai, a 
berendezés befejezésétől számított öt éven át egyszer sem 
szállították az engedélyben foglalt összes fatömeget, akkor 
azon tömeg leszállítására adható ujabb engedély, mely az illető 
engedményesek által valamely évben szállított legnagyobb 
famennyiség és az engedélyezett összeg közti különbözetnél 
nem nagyobb; végül, 

3. ha valamely viz a tényleges jogélvezők számára 
szállítani engedélyezett tömegnél több faanyag leszállítására 
alkalmas, az illetők azonban a berendezés befejezésétől számított 
3 év alatt az engedélyezett tömeget egyszer sem szállították 
le; ez esetben szállítási engedély adható azon tömegre, mely 
a szállításra engedélyezett és a tettleg leszállított tömeg közötti 
különbözetből, valamint az engedélyezett tömeg határán felül 
elszállítható mennyiségből áll. 



Ily esetben a jogosítottak mindenikének usztatási idő 
szabatik, mely alatt az usztatást, kártérítés terhe alatt, 
befejezni tartozik. 

189. §. Ha a jogtulajdonos időhöz nem kötött kizárólagos 
jogot képes kimutatni, másnak ujabb engedély, a jelen törvény 
kihirdetése után számított 50 év alatt, csak a kizárólagos 
jogtulajdonos beleegyezésével adható. 

A kizárólagos usztatási vagy tutajozási joggal bírók 
azonban kötelesek a szállitás tekintetében az illető usza-vizre 
utalt erdőbirtokosoknak —• a mennyiben azokkal a fausztatás 
teljesítésére nézve megegyezni nem tudnának s a mennyiben 
saját fájuk leszállítása ez által nem akadályoztatnék, az usztatást 
vagy tutajozást megengedni, vagy azoknak a szállításra elő
készített fakészleteit, a helyi árak mellett megvenni, vagy a 
költségek megtérítése mellett leusztatni. 

Ha az illető usza-vizre utalt valamennyi erdőbirtokos 
fája nem lenne leszállítható, akkor az elsőség azt illeti, kinek 
fája a kizárólagos usztatási vagy tutajozási jog birtokosa naiv 

leszállítandó fakészletéhez legközelebb esik. 
190. §. Ha ugyanazon vizén többeknek adatik usztatási 

engedély, mindenik engedélyesnek usztatási idő szabandó meg, 
mely alatt az usztatást kártérítés terhe alatt befejezni tartozik. 

Az egyes engedélyeseknek megszabandó usztatási idő 
megállapításánál az elsőség a korábbi jogélvezőket illeti, a 
többi szállítani óhajtókra nézve a kellőleg fölszerelt folya
modvány benyújtásának ideje, az ugyanazonidőben beadott 
folyamodványoknál, a szállítandó fa nagyobb becsértéke ad 
elsőséget. 

191. §. Az, ki oly vizén nyer szállítási engedélyt, melyen 
az usztatás vagy tutajozás már gyakorlatban van, tartozik : 

a) az addigi jogélvezőknek, a vállalat berendezésére tett 
költségek megtérítése fejében, a szállítandó famennyiség és 



használati idő arányában, az engedélyben megállapítandó évi 
járulékot fizetni; ugy szintén a fcntartási költségeket, valamint 
az esetleges kártérítéseket is az engedélyben megállapítandó 
részben viselni ; 

h) a szállitás czéljából általa netán ujabban létesített 
folyó- vagy patak-szabályozások, vagy más, a szállításra szolgáló 

építmények használatát, a raktári helyiségek és mesterséges 
kikötők kivételével, a szállításra korább jogosultaknak ingyen, 

a későbbi engedményeseiknek pedig ezen §. a) pontja szerint 
megengedni. Az általa létesített építmények költségeinek, a 
szállításra korább jogosultak által leendő megtérítésére igényt 
nem tarthat. 

192. §. A tutajozásra vagy fausztatásra szükséges engedély 
iránti folyamodás, a földm.-, ipar- és keresk. ministeriumnál 
nyújtandó be. 

Folyamodé köteles a szállítandó famennyiséget és annak 
választékát (sortiment) kimutatni és kérvényéhez a folyó vagy 
patak azon szakaszának tervrajzát mellékelni, melyen a tutajozás 
vagy usztatás érdekében vízmüveket létesíteni kíván. 

. Ezen tervrajzban ugy a már létező vizépitmények, külö
nösen malomgátak, minden csatornák, véd- és szabályozási 
müvek, valamint az usztatás vagy tutajozás czéljaira felállítani 
szándékolt vizépitmények, nemkülönben a folyó vagy patak 
medrét vagy vízjárását módosító munkálatok világosan fel-
tüntetendők. 

Köteles végre folyamodó tüzetesen kimutatni azt, miként 
szándékozik a tutajozás vagy fausztatás érdekeit a folyón vagy 
patakon létező malmok vagy más iparüzletek, vagy az öntözési 
telepnek, a viz használata iránt korább szerzett jogaival 
összeegyeztetni. 

193. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister 
a folyamodványt mellékleteivel együtt, véleményezés végett 



leküldi az érdekelt törvényhatóságnak, vagy esetleg törvény
hatóságoknak. 

194. §. Ha olyan vizén való tutajozásra vagy usztatásra 
kéretik az engedély, melyen a tutajozás vagy fausztatás a 
folyamodvány beadását megelőző legalább öt egymásután követ
kező éven át nem gyakoroltatott, vagy ha a tutajozás vagy 
usztatás volt ugyan gyakorlatban, de az engedélyért folyamodó 
az usztatás czéljából az illető folyón, vagy patakon uj viz-
épitniényeket szándékozik létesíteni, az érdekelt és jelcsen a 
folyó vagy patak mentén levő községek, továbbá a folyón vagy 
patakon létező malom vagy más iparüzletek és az öntözési 
telepek tulajdonosai, a törvényhatóság alispánja vagy hasonló 
állású tisztviselője által, a folyamodványnak a törvény
hatósághoz leérkezése után, 8 nap alatt, kézbesítés utján 
értesitendők. 

A tervek a kihirdetési napon tul közszemlére 30 napig 
kitéve maradnak. 

Minden, a tervezetre vonatkozó nyilatkozatok és észre
vételek az illetékes hatósághoz ezen idő alatt nyújtandók be. 

Később beadott észrevételek tekintetbe nem vétetnek. 
195. §. Ha oly vizén való tutajozásra vagy usztatásra 

kéretik az engedély, melyen tutajozás vagy usztatás már 
gyakoroltatik, vagy a melyen erre engedély már adatott és 
ujabb vizépitményeket a folyamodó létesíteni nem szándékozik, 
azok, kik a tutajozást vagy usztatást tényleg gyakorolják, 
vagy erre engedélyt nyertek, a törvényhatóság alispánja vagy 
hasonállásu tisztviselője által, a folyamodványnak a törvény
hatósághoz leérkezése után, 8 nap alatt kézbesítés utján 
értesitendők. 

A tervek ez értesítés napján tul 30 napig általuk meg
tekinthetők. 



Minden, a tervezetre vonatkozó nyilatkozatok vagy észre
vételek ezen idő alatt nyújtandók be. 

Később beadott észrevételek tekintetbe nem vétetnek. 
A 30 nap eltelte után az összes iratok és tervek az 

érdekeltek részéről beérkezett nyilatkozatokkal együtt, legfeljebb 
további 15 nap alatt a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
ministerhez fölterjesztendők, ki az engedély tárgyában a 182. 
§. szerint végérvényesen határoz. 

196. §. A fausztatás vagy tutajozás joga megszűnik: 
a) ha az idő, melyre az engedélyeztetett, lejárt; 
b) ha a jogosított a vállalat berendezését az arra meg

szabott idő alatt elmulasztotta. 
197. §. Az esetben, ha a szállítási jog a jelen törvény 

kihirdetése előtt bármi czim alatt 50 évnél hosszabb vagy 
határozatlan időre szereztetett meg, a szállítási jog, a jelen 
törvény kihirdetésétől számított 50 év után megszűnik, még az 
esetben is, ha a jog annak idejében kizárólagosan szereztetett 
volna meg; ezen utóbbi esetben azonban a volt kizárólagos 
jogtulajdonos az ujabbi engedély megnyerésére előjoggal bir. 

198. §. A kisajátítási jog, a jelen törvény értelmében 
engedélyezendő tutajozás és fausztatás czéljából szükséges 
folyó- vagy patakszabályozások, vagy másnemű vizépitmények 
végrehajtására, vagy az úsztatott és tutaj ózott fának a gereb-
lyéknél való kifogására és elhelyezésérc szükséges területek 
megszerzésére, az 1868. évi LV. törvényezikk értelmében az 
engedélyesnek megadatik. 

199. §. A fausztatást vagy tutajozást gyakorlók tartoznak 
azon partrészeket, épületeket, viz- és utépitményoket, melyek 
tutajozás vagy fausztatás által veszélyeztetnek, saját költségükön 
védmüvekkel biztosítani. 

A mennyiben az engedélyben felsorolt ilynemű vizépit
mények azon czélra, hogy a veszélyeztetett partrészeket, 

ERP.KSZF.TT LAPOK. 40 

http://Erp.kszf.tt


BiÖ 

épületeket, viz- és utépitményeket a tutajozás vagy fausztatás 
által való károsítástól megóvják, a gyakorlatban elégtelennek 
bizonyulnának, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister, 
a közmunka- és közlekedési ministerrel egyetértőleg, a tutajozás 
vagy fausztatás megkezdésétől számítandó három évig ujabb 
biztosítási építkezések létesítését, vagy a meglevők átalakítását 
az engedély különbeni megszüntetésének terhe alatt elrendelheti. 

A tutajozási vagy usztatási engedély megadása után, 
mások által saját czéljaikra felállított épületeket és vizépitmé-
nyeket, a tutajozás vagy fausztatás általi megkárosítás ellen 
tulajdonosaik, nem pedig az usztatást gyakorlók tartozunk 
megvédeni. 

200. §. A zsilip-, gát- és malomtulajdonosok, vizépitmé-
nyeiknek a tutajozók vagy úsztatok költségén és a hatóság 
által megengedett módon leendő olynemü átalakítását, hogy 
ez által a tutajozás vagy usztatás lehetővé tétessék, nem 
gátolhatják. 

Ha a tutajozás vagy usztatás másként eszközölhető nem 
lenne, kötelesek beleegyezni abba, hogy üzletük bizonyos, az 
usztatási engedélyben előre meghatározott vagy a szükség 
szerint a hatóság által később megállapítandó időszakban és 
tartam alatt szüneteljen; mely szünetelésért a tutajozást vagy 
usztatást gyakorlók a hatóság által megállapítandó kártérítést 
a szünetelés beállta előtt előre megfizetni kötelesek. 

201 . §. Az usztatás vagy tutajozás által okozott károkért 
a vállalkozó teljes kártérítéssel tartozik, ha azonban a kár 
nem csupán tutajozás vagy usztatás miatt támadt, akkor annak 
csak aránylagos része térítendő meg a vállalkozó által. 

Azok, kik az usztatási vagy tutajozási jog gyakorlására 
szolgáló építményeket, utakat, partokat stb. megrongálják, 
vagy a jogosan gyakorolt usztatást és tutajozást akadályozzák, 



az illető jog birtokosának mindenben teljes kártérítéssel 
tartoznak. 

202. §. A fausztatásra vagy tutajozásra jogosítottak s azok 
munkásai, a mennyiben ez a szállitás eszközlése szempontjából 
elkerülhetlenül szükséges, közvetlen a viz partján fekvő földeken 
szabadon járhatnak. 

Az okozott károkat azonban a vállalkozóik, a föld birtoko
sának megtéríteni kötelesek. 

203. §. A fausztatók kötelesek a szállitás megkezdését 
legalább 8 nappal megelőzőleg mindazon törvényhatóságoknak 
bejelenteni, melyeknek területén az usztatás eszközöltetnifog, 
— kötelesek továbbá a fausztatók a leusztatandó anyagok útjába 
eső malomgát és zsilip-tulajdonosokat az usztatás indításáról 
legalább 24 órával előbb értesíteni. 

Oly kisebb vizeknél azonban, melyeken az usztatás 
megkezdhctése közvetlenebbül van az időjáráshoz kötve, az 
usztatásnak (a kedvező körülmények he nem állta esetében) 
a, bejelentett napon meg nem kezdése mulasztásnak nem 
tekinthető, ha az a 8 napnak letelte után beállott legelső 
kedvező vízállásnál megindittatik. 

204. §. Az usztatás befejezését a fausztatók az azt 
követő 8 nap alatt ugy a törvényhatóságoknak, valamint 
mindazon községeknek is tartoznak bejelenteni, melyeknek 
területén az usztatás történt. 

A községek kötelesek ujabb 3 nap alatt az érdekelt 
part-birtokosokat hirdetmény utján felhívni, hogy az usztatás 
által netalán szenvedett káraikra nézve ha keresetet akarnak 
indítani — a mennyiben ezt még nem tették volna, — az 
illetékes bíróságnál 15 nap alatt, az alább leirt következmények 
terhe alatt megtegyék. 

A hirdetmény szokásos módon közzéteendő s a község 
házánál 15 napon át nyilvánosan kifüggesztendő. 



"A megtörtént kihirdetésről jegyzőkönyv veendő fel, melyhon 
a hirdetmény szóról szóra beiktatandó s ngy a községi biró, 
valamint a községi jegyző és két helybeli lakos által, kik a 
kihirdetésnek tanúi voltak, aláirandó. 

205. §. A ki a hirdetés után következő 30 nap alatt 
kártérítési igénye iránt a keresetet meg nem indítja, az 
kereseti jogát elveszti. 

206. §. A ki engedély nélkül fát úsztat, vagy oly folyó-
vagy patakszakaszokon, melyeken engedély kívántatik meg 
(181. §.) tutajoz, vagy a ki engedély nélkül vagy a hatósági 
rendelettől eltérőleg vizépitményeket állit fel, vagy az usztatás 
vagy tutajozás czéljaira szükséges építkezéseket, folyó- és 
patakszabályozási munkálatokat tesz (182. §.), erdőrendészeti 
áthágást követ el, s 100 —1000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

A ki az usztatás megkezdését vagy annak befejezését 
kellő időben be nem jelenti (203. és 204. §§.), 10 - 1 0 0 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

207. §. Ha az engedély nélküli építkezés vagy az usztatás 
és tutajozás czéljaira engedély nélkül foganatosított folyó- és 
patak-szabályozás másokra nézve káros, tartozik az építkező, 
a pénzbüntetésen kivül, az előbbeni állapotot saját költségén 
helyreállítani, különben az az ő költségén eszközlendő. 

Ötödik czim. 

Az országos erdei alapról. 

208. §. A jelen törvény alapján a kártérítésen felül 
fenmaradt behajtható pénzbüntetésekből és az elkobzott tárgyak 
eladásából befolyt összegek Y 5 részben az illető községi 
szegény- vagy betegápolási alap, 4 / 5 részben a képezendő 
országos erdei alap javára fordíttatnak. 



209. §. Az erdészeti czélokra szolgáló országos erdei 
alapot a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister kezeli. 

Hatodik czim. 

Z á r h a t á r o z a t o k . 

A jelen törvény életbeléptetésének idejét, annak kihir
detése napjától számítandó egy év alatt, a kormány külön 
rendelet által határozza meg. 

Azon közbeneső időre, mig ezen törvény 2. és 18. §§-nak 
rendelkezései életbe fogtak lépni, a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi minister, a mennyiben tudomására jönne annak, 
hogy a 2., 4., 5. és 17. §§-ban az állam felügyelete alá 
helyezett erdőkben czélszerütlcn, és az erdő-állagot megtámadó 
üzem folytattatnék, azt csetről-esctre rendeleti uton betiltja 
s a tulajdonosnak, az erdőfelügyelőnek és a közigazgatási 
bizottságnak meghallgatásával, ezen erdők számára ideiglenes 
gazdasági tervet állapit meg. 

211. §. Az 1807. évi XXI. törvényezikk és az erdélyi 
részekben fennálló erdészeti szabályok, ezen törvény életbe
léptetésével hatályon kivül helyeztetnek, az azoknak értelmében 
elrendelt zárlatok, a mennyiben azok magánerdőbirtokosokra 
vonatkoznak, — a jelen törvény kihirdetésétől számítandó egy 
év alatt, — a mennyiben pedig a jelen törvény 17. teában 
említett erdőkre intéztettek, azon időponttól fogva feloldottaknak 
tekintendők, a melyben a zár alatt levő erdőrészre nézve a 
jelen törvényben megszabott gazdasági terv érvénybe lép. 

212. §. Az 1807. XX. törvényezikk, valamint a mezei 
rendörségről szóló 1840. IX. t.-cz., úgyszintén a vizek és 
csatornákról szóló 1840. X. t.-cz. intézkedései — a mennyiben 
a jelen törvénynyel ellenkeznek — hatályon kivül helyeztetnek. 



213. §. A jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi, továbbá az igazságügyi, pénzügyi, belügyi 
és közmunka- és közlekedési ministerek bízatnak meg. 

Mi e törvényczikket és mindazt, a mi abban foglaltatik, 
összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak 
vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, 
megerősítjük és szentesitjük, s mind Magunk megtartjuk, mind 
más híveink által megtartatjuk. 

Kelt Bécsben, ezernyolezszáz hetvenkilenczedik évi junius 
hő tizenegyedikén. 

FERENCZ JÓZSEF, s . k. 
(P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 


