
Erdészeti rendeletek tára. 
Rendelet, a védtöltések közti előtéren alkalmazandó művelési 

módok és a hullámtér megállapítása tárgyában. 
(Kiadva az 1885. XXIII. t. cz. 49. §-a alapján.) 

8644. szám. 1. §. Az 1887. évi julius 1-től kezdve a töltések 
közti előtéren mindenütt, hol még az ezen rendeletben alább meg
állapított művelési mód alkalmazva nem lenne, vagy az alkalmazás 
ennek meg nem felelne, a töltések lábánál megfelelő szélességben az 
esetre fűzültetés alkalmazandó, ha a töltésvédelem szempontja azt 
szükségessé teszi és ha a hullámtér széllessége azt megengedi. 

Hol és milyen szélességben alkalmaztassák a fűzültetés, s mi
lyen minőségű fűz t. i. törzsökös avagy vessző-fűz ültettessék-e ? azt 
az illető védtöltés tulajdonosának indokolt javaslatára esetről-esetre 
fogom megállapítani. 

Az erre vonatkozó előterjesztések hozzám 1888. évi január l-ig 
nyújtandók be. 

2. §. Töltések közé fogott folyóknál a töltések közti előtérnek 
azon része, mely a műszakilag megállapított, vagy ezután megállapí
tandó normál szélességbe esik, rendszerint csak szántóföldül, rétül 
vagy legelőül használható; ellenben az előtérnek azon része, mely a 
fennt körülirt normál szélesség határa és a védtöltés illetőleg az azt 
védő füzes közt terül el, az 1885. XXIII. t. cz. 143. §. rendelkezé
seinek megtartása mellett a birtokos által szabadon művelhető. 

Kereszttöltések és kerítések létesítése nem csupán a normál 
szélességben, hanem az előtér többi részén is feltétlenül tilos. 

Az előtéren oly árkolások létesítése, melyek partszakadást okoz
hatnának, vagy egyébként a szabályozás érdekére nézve hátrányosak 
lennének, tilos. 

3. §. Fák vagy cserjék ültetése vagy nevelése az előtérnek azon 
részén, mely a normál széllességbe esik, ezentúl rendszerint tilos. 
Azon birtokos tehát, ki jövőre fákat vagy cserjéket engedélyem nél
kül ültet, azokat az illető társulat, védtöltéstulajdonos vagy a minisz
teri megbízott utasításának vétele után saját költségén azonnal eltá
volítani köteles. 

A társulatoknak jogukban áll az előtérnek a normál szélességbe 
eső oly helyein, a hol az árvédelmi szempontból veszélyt nem okoz, 
saját gátvédelmi czéljaikra engedélyem mellett, fűzfa kultúrát léte
síteni. 



Mihelyt az előtérnek a normál szélességbe eső része a fák
tól és cserjéktől egyszer kitisztittatott, s a birtokos e területen 
mégis fákat és cserjéket tenyészni enged, azokat eltávolítani kö
teles, s ezen kötelezettségének teljesítésére közigazgatási uton is 
szorítható. 

4. §. Ha az előtérnek a normál széllességbe eső részén és 
pedig az 1885. évi deczember 31. előtti időből eredőleg a mivelési 
módok ellenkeznek az ezen szabályrendelet 2. és 3. §-ban foglalt 
rendelkezésekkel, a védtöltés tulajdonosa által ezen művelési módok 
megváltoztatása és a szabályszerű állapot létesítése iránt, esetleg 
pedig a mennyiben a vízlefolyás biztosítása szempontjából a változ
tatás szükségesnek nem látszanék, a meglevő állapotnak kivételkép 
leendő fenntartása iránt legkésőbb 1888. évi január l-ig hozzám 
javaslat teendő, mely arra is kiterjedjen, hogy a szabályszerű állapot 
létesítéséig minő átmeneti intézkedések volnának elrendelendők, és 
hogy ezen intézkedések kiknek érdekében történnének. 

5. §. Az előző szakaszok alapján fölterjesztendő javaslatok eset-
ről-esetre megbiráltatván, s a végrehajtás módozatai, valamint azon 
határidő, mely alatt a szabályszerű állapot létesítendő, általam végleg 
megállapittatván, a védtöltés tulajdonosa az érdekelteknek és azok 
hozzájárulási arányának megállapítása végett az illető törvényha
tóság alispánjához (polgármesteréhez) folyamodik, ki az 1885. XXIII. 
t.-cz. VI. fejezete szerint jár el. A hozandó első fokú határozat 
ellen a most idézett törvény által megengedett felebbezésekrek van 
helye. 

A határozatnak jogerőre emelkedése után a védtöltés tulajdo
nosa gondoskodni köteles, hogy az 1 évre kijelölt és terhére eső 
munka a társulat illető évi munkaprogram mjába fölvétessék, és az 
ahoz szükséges költségek a mennyiben azok a társulatot terhelnék, 
az illető évi költségvetésbe előirányoztassnnak. 

6. §. A következő évben teljesítendő művelési mód változtatá
sáért az 1885. XXIII. t.-cz. 49 §-a alapján az értékcsökkenés 
czimén fizetendő összegnek meghatározása czéljából az érdekelt 
birtokossal már a megelőző évben egyezség kisérlendő meg, hogy 
ennek nem sikerülése az 1885. XXIII. t.-cz. által előirt és ezen 
rendelet 5. §-ban is emiitett eljárás idejekorán megtartható és a 
kijelölt évi programm az illető évben egyezség hiányában is végre
hajtható legyen. 

7. §. Ha valamely hullámtéri birtokos a jelen szabályrendelet 
életbelépte előtt fennállott és nem tiltott művelési módot bármi okból 
és bármikor megváltoztatná, az a korábbi művelési módhoz többé 
vissza nem térhet, hanem a művelési módok alkalmazása tekintetében 
a jelen rendelet határozmányait köteles szem előtt tartani. 



8. §. 1. Kihágást követ el és az 1885. XXIII. t. cz. 184. §-a 
alapján 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő ki az 
előtérnek megállapított normál szélességbe eső részén a jelen sza
bályrendeletben megengedett művelési módoktól eltérőleg más műve
lési módokat alkalmaz. 

2. Kihágást követ el és a jelen rendelet alapján 100 frtig 
terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki a 2. §. szerint tilos 
kereszttöltéseket vagy kerítéseket készít, vagy pedig oly árkolásokat 
létesít, melyekre engedélyt nem nyert vagy a 3. §. határozatának 
ellenére a megállapított hullámtéren engedély nélkül fákat vagy cser
jéket ültet. 

A pénzbüntetések által az illetőnek kártérítési és helyreállítási 
kötelezettsége módosulást nem szenved. 

9. §. A büntetésből befolyó pénzek, a mennyiben a kihágás 
magán védtöltés előterén követtetik el, egészen azon község szegény 
alapját illetik, melynek határában azon előtér van, a mennyiben pedig 
községek vagy társulatok által létesített védtöltések közötti előtéren 
követtetik el, azon község vagy társulat árvédelmi tartalék alapját 
illetik, a melynek védműveihez a hullámtér azon része tartozik, a 
melyen a kihágás elkövettetett. 

10. §. A pénzbüntetés meghatározására és behajtására nézve az 
1885. XXIII. t. cz. 177. §-ban megnevezett hatóságok illetékesek. 

Budapest, 1887. május hó 3-án. 
Baross. 


