
Erdészeti rendeletek tára. 
Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottsághoz. 

(Az üzemtervek elkészítésére megszabott határidő meghosszabbítása iránt beérkező 
folyamodványok elintézésénél követendő eljárás tárgyában.) 

30.239. sz. Az állam közvetlen felügyelete alá helyezett erdők 
rendszeres gazdasági üzemtervének beterjesztésére törvényesen meg
szabott 5 évi határidő folyó évi június 14-én letelvén, az 1879. évi 
XXXI. törvényczikk 17. § ában megnevezett birtokosok részéről napon
kint érkeznek be hozzám s illetőleg terjesztetnek fel a közigazgatási 
bizottságok által folyamodványok az iránt, hogy az emiitett határidőig 
el nem készített üzemtervek benyújtására az idézett törvény 18-ik 
szakasza alapján további időhaladékot engedjek. 

Minthogy azonban részemről ezen időhaladék engedélyezése vagy 
megtagadása felett, a törvény most idézett szakasza értelmében, csak 
az illetékes közigazgatási bizottságok és kir. erdőfelügyelőségek kime
rítő jelentéseinek meghallgatása után s ekkor is csak azon esetben 
határozhatok, ha egyidejűleg az időközben alkalmazandó kezelési sza
bályok s illetőleg az ezen szabályokat magukban foglaló ideiglenes 
gazdasági tervek megállapításához szükséges adatok is előterjesztetnek : 
az eddig beérkezett folyamodványok nagy részét érdemleges tárgyalás 
előtt a közigazgatási bizottságoknak kellett kiadnom, mivel azok vagy 
közvetlenül hozzám nyújtattak be s ennélfogva előbb a helyi viszo
nyokra nézve tájékozást kellett szereznem, vagy ha a közigazgatási 
bizottságok utján terjesztettek is fel, nem voltak kellően felszerelve 
azon adatokkal, melyek egyfelől a méltányosan engedélyezhető időha
ladék megitéléséhez és másfelől az időközben alkalmazandó ideiglenes 
gazdasági terv megállapításához okvetlenül szükségesek. 

Ennélfogva, hogy az ügymenet gyorsasága és egyszerűsége a 
folyamodványok ezen visszaküldése által hátrányt ne szenvedjen, min
denekelőtt figyelmeztetem a közigazgatási bizottságokat, hogy az innen 
leküldött vagy közvetlenül beérkezett folyamodványok közül, gondos 
megvizsgálás után, csak azokat terjeszszék fel hozzám végleges hatá
rozathozatal végett, a melyek az előbb emiitett feltételeknek megfelelően 
vannak felszerelve, s illetőleg a melyek alapján ugy a határidő meg
hosszabbítás engedélyezése vagy megtagadása iránt, mint az időközben 
alkalmazandó kezelési szabályokat magukban foglaló ideiglenes gazda
sági tervek megállapítására nézve a kir. erdőfelügyelőségek szakvélemé
nyének meghallgatása után részletes és határozott javaslatot tehetnek. 

Ellenkező esetben a kellően fel nem szerelt folyamodványok az 
illető birtokosoknak kiegészítés végett azon figyelmeztetéssel adandók 
vissza, hogy a rendszeres gazdasági terv elkészítésére kitűzött határidő 
meghosszabbítása iránt előterjesztett kérelmük csak azon esetben fog 
figyelembe vétetni, ha kellőleg felszerelt ujabb folyamodványukban 
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mindenekelőtt hitelesen kimutatják, hogy az 1879. évi XXXI. tör-
vényczikk 17. és 18-ik szakaszában előirt kötelezettségüknek a meg
szabott törvényes határidőig csakugyan figyelmet érdemlő rendkívüli 
nehézségek miatt nem felelhettek meg; továbbá, ha az üzemtervek 
elkészítéséhez még szükséges vagy ezután teljesítendő munkálatok 
tervének és a helyi viszonyok és körülményeknek részletes felsorolá
sával az engedélyezhető időhaladék méltányos megszabására elég alapot 
nyújtanak s végül, ha az ideiglenes gazdasági terv megállapításához 
szükséges adatokat, az erdőhasználatára vonatkozó óhajtásaik kifeje
zése mellett, előterjesztik. 

A mi pedig a közigazgatási bizottságoknak és kir. erdőfelügye
lőségeknek a kellően felszerelt folyamodványokra adandó javaslatait 
illeti, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy részemről az 1879. évi 
XXXI. törvényczikk 18-ik §-ában említett 3 évi leghosszabb időhala
dékot csak kivételesen, t. i. oly esetekben vagyok hajlandó megadni, 
midőn a birtokos által meg nem változtatható körülmények, például 
a birtokrendezés be nem fejezéséből származó nehézségek, tagosítás 
stb. a szükséges munkálatok megkezdését vagy erélyes folytatását 
megnehezítik. Ellenkező esetben tehát, midőn t. i. ily nehézségek csak 
a múltban forogtak fenn, a kérelmezett időhaladékot csak az okvetle
nül szükséges legrövidebb időtartamra fogom megadni, s a mennyiben 
a kérelem több önálló üzemosztályt magában foglaló nagyobb kiterje
désű erdőkre vonatkoznék, általános időhaladék engedélyezése helyett 
minden egyes üzemosztály rendszeres gazdasági tervének beterjesz
tésére megfelelő időtartammal külön-külön határidőt szabok ki. 

Végül az ideiglenes gazdasági tervbe felveendő kezelési és gaz
dasági szabályokat illetőleg, figyelmeztetem a közigazgatási bizottsá
gokat, hogy a rendszeres gazdasági üzemtervek jóváhagyásáig terjedő 
időre csak olyan természetű és mérvű használatokat vagyok hajlandó 
megengedni, melyek az erdő jelenlegi állapotát lényegesen meg nem 
változtatják; ellenben szükségesnek tartom, hogy az erdő fentartására 
és jó karba hozására szolgáló intézkedések, mint például a külső ha
tárok állandó megjelölése, a káros legeltetés korlátozása és a vágá
sok, kiritkult erdőrészek, tisztások és kopár területek beerdősitésének 
megkezdése, már az ideiglenes gazdasági tervbe is felvétessenek. 

Utasítom tehát a közigazgatási bizottságokat, hogy a beérkező 
folyamodványok tárgyalásánál s ennek alapján teendő előterjeszté
seiknél a fennebb előadottakat figyelembe vegyék s a mennyiben szük
ségesnek ismerik, jelen körrendeletem tartalmát azon erdőbirtokosokkal 
is megismertessék, a kik előreláthatólag csak ezután fognak határidő 
meghosszabbításért folyamodni. 

Kelt Budapesten, 1884. évi juliushó 9-én. 
Széchényi. 


