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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

A képviselőház erdőügyi bizottságának jelentése az 
erdőtörvényjavaslatról és a bizottság által ajánlott 

módosítások. 
A bizottság kötelességének megfelelőleg beható tárgyalás 

alá vette a törvényjavaslatot, noha tudta, hogy az több évi 
szorgos tanulmányozás, számos enquete és bizottsági megvita
tás után terjesztetett csak be a ministerium részéről a képvi
selőháznak. A bizottság azon részletes és kimerítő indokolás 
után, melylyel a törvényjavaslatot a ministerium bemutatja, s 
melyet a bizottság egészében oszt és magáévá tesz, felesleges
nek tartja ujabb indokolással kisérni jelentését és esetleg csak 
ismétlésekre bocsátkozni s egyszerűen ajánlja a t. képviselő
háznak a törvényjavaslat elfogadását, a bizottság által tett és 
alább részleteiben indokolt módosításokkal. 

A 2., 5., 7., 12. és 13-ik §§-ban tett módosítások csak 
irályiak, s azokat indokolni felesleges. 

A 15-ik §-ban a bizottság tett módosítását azzal indo
kolja, hogy a rovar-károk ellen intézett hatósági intézkedések-
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nél némileg határt akar szabni az egyesek terhére és költsé
gére közigazgatásilag elrendelt munkálatokban, s ezt azzal 
vélte elérni, hogy ezen kiadásoknak az illető megvédett erdő
részek egy évi állami adóját meghaladni semmiesetre sem 
szabad. 

A 17-ik §. első bekezdésében tett módositás csak irályi 
jelleggel bir; ellenben a második bekezdésben a bizottság mó
dosítását azzal indokolja, hogy részvénytársulatok és iparvál
lalatok e törvény életbelépte előtt gyakran épen üzleti szem
pontból csak a letarolandó erdő miatt vettek meg örök áron 
egyes erdőrészeket, hogy azokat minden rendszeres üzemterv 
mellőzésével, felhasználhassák vállalataik érdekében. Kétségte
len, hogy ez ellenkezik a jelen törvényjavaslat szellemével, de 
a bizottság szem előtt tartva, ugy ezen üzletek érdekeit, mint 
az erdők fentartását, legalább is méltányosnak tartja némi 
átmeneti időt engedni, s ezért azon módosítást ajánlja a t. 
képviselőháznak, hogy a törvénybe iktatott megszorítás nem 
alkalmazandó egyes részvénytársulatok és iparvállalatok erdei
nél, melyek egy év leforgása alatt kimutatni és igazolni képe
sek, hogy ezen erdeiket e törvény életbe lépte előtt birtokba 
vették; a módositás azon részében pedig, hogy ezen erdők 
is, ha letaroltatnak, ismét csakis mint erdők kezelendők, a 
bizottság épségben fenntartja a helyes elvet és jövőre ily módon 
ezen kivételes állapot is meg fog szűnni. 

A 19-ik §-ban tett módositás nem bir nagyobb elvi je
lentőséggel, de némileg a gyorsabb eljárást eszközli, midőn a 
közigazgatási bizottságot az üzemtervek mellőzésében, első fokú 
bizottságnak ismeri el, ugyanez indok a 20. §. módosításának is. 

A 21-ik §-ban javasolt módosítást a bizottság azzal in
dokolja, hogy elvi ellentétet a szakasz szellemével nem képez, 
de az érdekeltek jogkörét jobban körülírja és tisztázza. 



A 22-ik §-ban tett két módositás a kisebb közbirtokossági 
és községi erdőbirtokosok érdekében van, a mennyiben igy 
kevesebb költséggel is megfelelhetnek a törvény követelményeinek. 

A 23-ik §-ban ajánlott módositás csakis e szakasz köny-
nj'ebb megérthetésót czélozza. 

A 35-ik §-ig csekélyebb irályi módosítások ajánltatnak 
a bizottság által. 

A 36-ik §-ban tett módositás a 17. §-ban elősorolt erdő
birtokosok meglevő erdészeinél az előléptetés lehetőségét és 
könnyítését czélozza, az által, hogy tőlük nem igényeltetik 
már az erdőakadémiai tanfolyam teljes és sikeres bevégzése, 
mint a rendes hallgatóktól, csakis a b) pontban emiitett felsőbb 
erdészeti államvizsga sikeres letétele. 

A 46-ik §-ig csakis irályi módosítások történtek. 
A 47. §-ban a bizottság módosításával, az erdőtulajdono

sok által saját érdekeikben elkövetett áthágások pénzbünteté
seinek fokozatát változtatta meg; mert miután nemzetgazdá-
szati szempontból is több kárt okoz az, ki véderdőt irt, mint 
az, ki feltétlen erdőtalajon irt erdőt, vagy ismét, ki a futó
homok terjedésének utat nyit ez crdőirtásával, a bizottság is 
a pénzbüntetések fokozatát e szerint véli megállapitandónak. 

Az 51. és 52-ik §§-nál a bizottság félreértések kikerü
lése végett, idézni óhajtja a 17-ik §-t, miután ezen §§. ren
delkezései csakis a 17-ik §-ban foglalt erdőbirtokosokat illetik. 

A bizottság a gyakorlati élet követelményeinek kivan 
eleget tenni, midőn a helyi viszonyokat és egyéneket ismerve, 
a 77. §-ban 5 frt helyett 3 írtban kívánja megállapítani azon 
összeget, melynek egy napi elzárás felel meg; hasonlókép a 
fokozatokban 1 — 5 frt helyett 1 — 3 frtig szabja meg az ösz-
szeget, mely minden további erzárási napnak megfelelne. 

Végre a 78-ik §-ban az elzárási napok határidejét a bi-



zottság 8 napról 10 napra kívánja emelni s ezt csakis a meg
előző szakasz módosításának következményekép tekinti. 

A 84-ik §-ban a bizottság a felelősséget jobban körül-
irottnak véli, ba módosítása elfogadtatik, mely szerint ba az 
1 — 7. pontokban elősorolt felelős személyek ellen, csakis azon 
esetben foganatosítható a végrehajtás, ha a tettes vagyonta-
lansága miatt ez ellen a végrehajtás részben vagy egészben 
eredménytelen volna. 

A^lOO-ik §-ig csak irályi módosítások fordulnak elő. 
A 110-ik §-ban a bizottság módosításával a közigazga

tási hivatalnok ellen előforduló vád esetében az illetékes első
fokú bíróságot akarta részletesen körülírni, miután ez az ere
deti szövegben meghatározva nem volt. 

A 111 -ik és 112-ik §§-ok csekélyebb módosításai indo
kolást nem kivannak. 

A l i 4-ik §-ban az erdőszemélyzet által gyanús egyének
től elvett fegyverek vagy más eszközök átadásának batáridejét 
a bizottság a helyi viszonyok, távolságok tekintetbe vételével, 
és hogy esetleg a barátságos egyezségre idő maradjon s ez 
egészen meg ne akadályoztassák, 24 óra helyett 14 napban 
véli megállapitandónak. 

A kivételes intézkedéseket illetőleg a 115-ik §-ban a bi
zottság igen fontos érdekeket látván, helyesnek tartja, hogy 
módosítása szerint ezen kivételes intézkedések életbeléptetésük 
előtt 15 nappal már nyilvánosságra jussanak s a minden ellenkező 
érdekeknek a fellebbezési jog bizonyos határidőben megadassák. 

A 167. és 168-ik §§-okban a bizottság a fellebbezési ha
táridejét 14 napról 30 napra emeli. 

A 180-ik §-ig felemlitésre méltó módositás nem fordul ebi. 
A 181 -ik §-nál fontosabb elvi módositványt hoz a bi

zottság javaslatba, melynek kissé bővebb indokolását elkeriil-
hetlenül szükségesnek is tartja. 



Ugyanis a ministerium kimerítő indokolásában igen he
lyesen és elvben megtámadhatatlan és ' e téren elfogadott igaz
ságból indul ki, midőn a 181 -ik szakaszt a következő motivá-
tióval kiséri: ezen tétel felállításánál a vizjog körében általá
ban elfogadott azon elv volt irányadó, hogy a minél tökéle
tesebb vizkihasználási módnak adassék elsőbbség a tökéletle
nebb mód felett; tehát hajózható folyókon mig a tutajozás 
szabad, addig a fausztatás tilos, s a hol külön vizépitmények 
létesítése nélkül a tutajozás lehetséges, ott a fausztatás telje
sen zárassák ki. A bizottság nem vonja kétségbe ezen elv 
helyességét, de módosítását azon gyakorlati indokból javasolja, 
melynek jogosultságát szintén senki sem fogja tagadni, hogy 
ha egy elvet mereven felállítunk s a meglevő gyakorlatot, a 
vidékek érdekeit és segédforrásait tekintetbe nem véve, csakis 
azon elv azonnali életbeléptetését eszközöljük, igen gyakran, 
mint a közelmúlt erre sok példával szolgálhatna, több kárt és 
bajt, mint valódi hasznot idézünk elő s a kitűzött végczélt igy 
még sem érjük el. Hazánkban igen sok vidéken, nem említve 
mást fel most, mint a Maros és Vág völgyeit, a tutajozás 
nagy mérvben külön engedély és vizépitmények nélkül gyako
roltatik s ezen vidékek erdőtermékeiket főkép ennek segélyé
vel tudják csak értékesíteni. A bizottság tehát idő előttinek 
és czéltévesztettnck találva e tekintetben minden túlságos meg
szorítást és módosítása főleg oda czéloz, hogy a tutajozás, 
mint a vizkihasználási módok egy fejlettebb módja necsak a 
hajózható folyókon gyakoroltassák szabadon, a fenálló folyó, 
csatorna és tói hajózási rendszabályok megtartása mellett, de 
oly folyókon, folyam-szakaszokon és patakokon is, melyeken 
mesterséges vizépitmények létesítése nélkül eddig is szabadon 
gyakoroltatott. Az engedély-kérés szüksége pedig általánosság
ban kötelezőleg csakis a fausztatásra terjesztessék ki, s a tu
tajozásra csak kivételesen oly folyókon, folyamszakaszokon 



vagy patakokon, melyeken szállítás előmozdítása érdekében 
mesterséges vizépitmények létesíttettek. 

A bizottság ezen módosításával a gyakorlati élet kívánal
mainak vél eleget tenni. 

A 192., 203., 204. és 206-ik szakaszok módosításai 
csak annyiban bírnak jelentőséggel, a mennyiben a 181-ik sza
kaszban tett elvi módositás következményeinek tekintendők. 

A 210-ik §. módosítása nem bir elvi fontossággal, csakis 
helyesebb alakot ád. 

A 211-ik §-ban ajánlott módositás azon indokból téte
tett a bizottság által, hogy az erdélyi részekben épen ugy, 
mint Magyarország többi részeiben, e törvény életbeléptetése
kor minden más erdőtörvény hatályon kivül helyeztessék. 

Midőn a bizottság az erdőtörvényjavaslatot a fent indo
kolt módosításokkal uj szövegezésben a t. képviselőháznak 
általánosságban és részleteiben elfogadásra ajánlja, egyúttal 
épen e törvényjavaslat s az azt czélzó jól felfogott érdekek 
szempontjából némi mellékintézkedések elhatározására hivja fel 
a t. képviselőházat. 

Ugyanis ezen törvényjavaslat, ha törvényerőre lép, a gya
korlati életben nemcsak a főbb közigazgatási tisztviselők köz
reműködését fogja igénybe venni, de igen nagy mértékben s 
talán a legfőbb esetekben épen alantasabb közegekét. A bizott
ság tehát elkerülhetlenül szükségesnek tartja, hogy félreérté
sek és helytelen interpretatiók kikerülése végett a törvény 
életbeléptekor és ezzel egyidejűleg egy népszerű magyarázó 
utasítás adassék ki; a bizottság továbbá azon nézetben van, 
hogy a kopár területek beerdősitésére szánt pénzkölcsönök 
fizetési feltételei és a kamatláb ezek után évenként az érde
kelteknek tudtára adandó, végre elősorolandók lennének mind-



azon folyamodványok, bizonyítványok, beadványok és jegyző
könyvek, melyek a törvény értelmében bélyegmentesek lesznek. 

Tisza Lajos s. k., Gr. Károlyi Tibor s. k., 
bizottsági elnök. bizottsági előadó. , 

Az e rdőügy i b i zo t t ságnak a m i n i s t e r i u m á l ta l be te r 
jeszte t t e r d ő t ö r v é n y j a v a s l a t r a t e t t módos í tása i . 

(Azon §§-ok, melyek az alábbi módosítások sorában, mint például az 1., 3., 4 . 
stb. §§-ok nincsenek megjelölve a bizottság által, minden változtatás nélkül fogad
tattak el s igy ezekre nézve azon szöveg kerül a képviselőház tárgyalása alá, 
mely lapunk f. é. II. és Ill-ik füzeteiben lett közölve, mig az alábbi módosítások
ban sorrendjén megjelölt §§-nál a törvényjavaslat általunk legutóbb közlött szövege 
az erdőügyi bizottság megállapodásának ismerése végett az ezen módosításokban 

megjelölt változtatások szerint kiigazítandó vagy értelmezendő. Szerk.) 

A 2. §. 4-ik sorában e szó után: támadásának közbe 
szúrandó: és terjedésének, hasonlókép a 4-ik sorban eltávolí
tása helyett elpusztulása teendő. — Úgyszintén e szakasz 2-ik 
bekezdésében a 2-ik sorban e szó után : alapján közbeszúrandó : 
a tulajdonos és a közigazgatási bizottság meghallgatásával. 

Az 5. §. 4-ik sorában: eszközöltetett helyett: eszközöl
tetik teendő. 

A 7. §. első bekezdésének 3-ik sorában e szó után: 
történhetik a következő fogalmazás teendő: ez iránt az erdő-
felügyelőnek vagy a tulajdonosnak megkeresésére, de minden
esetre az erdőfelügyelő véleményének meghallgatása után, a 
közigazgatási bizottság határoz. 

A 12. §. első bekezdésének 4-ik sorában felszólítja he
lyett kirendeli teendő. Hasonlókép a második bekezdésben fel
szólítottak helyett kirendeltek teendő. 

A 12. §. marginájában a tűzoltási müvelet vezetése he
lyett: tűzoltás vezetése teendő. 

A 13. §-ban a törvényre való hivatkozás törlendő. 
A 15. §-ban az utolsó bekezdés e szavai után: munká

latok voltak eszközlendők, a következő fogalmazás teendő: 
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mely kiadásoknak azonban az illető megvédett erdőrészek egy 
évi állami adóját meghaladni nem szabad. 

A 17. §. első bekezdésének 4-ik sorában e szó után: 
értetvén teendő: az úrbéri rendezés alkalmából mint erdő-ille
tőség ; és ugyanott e szavak helyett: tulajdonát képező teendő: 
tulajdonába átment. Ugyané szakasz második bekezdésének 
végéhez teendő a következő szövegezés: de ily részvénytársu
latok és iparvállalatok erdeinél e megszorítás nem alkalma
zandó, ha az illető társulatok erdeiket e törvény életbe lépte 
előtt birtokba vették s ezt egy év leforgása alatt igazolni is 
képesek; ha azonban ezen erdők letaroltatnak, ismét csakis 
mint erdők kezelendők. 

A 19. §. 3-dik sorában az és törlendő, s a 4-ik sorban 
e két szó: meghallgatása után törlendő és helyette .teendő: és 
fellebbezés utján. 

A 20. §. marginájában: üzemterv keresztül vitele helyett: 
üzemterv végrehajtása, esetleg módosítása teendő. Ugyané §. 
3-ik sorában e szó után birtokos közbeszúrandó: a közigazga
tási bizottság utján, mely véleményét mellékli. 

A 2 1 . §. első bekezdésének végén e szó után: bejelen
teni a következő szövegezés teendő: és ha ezen erdőtisztek a 
megkívánt képességgel bírnak, megerősítésük meg nem tagadható. 

A 22. §. második bekezdésében e szó után: terjedelmű 
közbeszúrandó: vagy kisebb értékű. Ugyané §. végéhez e szó 
után: egyesittessék még a következő fogalmazás teendő: to
vábbá, hogy közös erdőőr tartására több erdőbirtokos egyesül
hessen. 

A 23. §. első bekezdése következőkép szövegezendő: ha 
az állam tulajdonát képező vagy közvetlen állami kezelés alatt 
álló erdők kezelésénél, a szükséges számú kezelő és őrző sze
mélyzet kellő időben való alkalmazása elmulasztatnék, a köz
igazgatási bizottság a földmivelési, ipar- és kereskedelmi minis-



temek jelentést tesz, ki az illető szakminist eriumot a szükséges 
orvoslás megtételére felhívja; ha pedig a 17-ik szakaszban 
megnevezett többi erdőbirtokosok ' erdeinél merül fel ez eset, 
akkor a közigazgatási bizottság azokat határidő kitűzése mellett 
felhívja, hogy a kellő személyzet alkalmazását az 50. szakasz
ban kiszabott bírság terhe alatt teljesítsék, a mennyiben pedig 
községi erdők forognának szóban, a közigazgatási bizottság esz
közli az ő költségükön a kinevezést. 

A 25. §. második bekezdésének első sorában e szó után: 
határozatai teendő: és az ebből folyó; s ugyanitt a második 
sor elején: és a törlendő. 

A 2G. §-ban e szó helyett: előirt teendő: meghatározott. 
A 28. §-ban ezen mondat: megyénként vagy esetleg több 

megyét egybefoglalva törlendő. 
A 31 . §. 3-ik sorában c szó után: ideiglenesen közbe

szúrandó: saját felelősségére. 
A 3G. §. 4-ik bekezdésének vége onnan kezdve: ezen 

törlendő, s helyette a következő fogalmazás teendő: azonban 
előléptetésben csakis a b) pontban emiitett felsőbb erdészeti 
államvizsga letétele után részesülhetnek. 

A 37. §. első sorában: gyakorolják helyett: gyakorolhat
ják teendő. 

A 40. §. marginája törlendő. Ugyané §. második sorá
ban c szó után: és közbeszúrandó : mint ilyenek másnemű fegy
vereken kívül lőfegyvert is viselhetnek. Ugyané sorban pont 
után e szó szolgálati nagy betűvel irandó. 

A IV. fejezet czimében: erdőtulajdonosok helyet: erdőbir
tokosok teendő. 

A 4G. §. második sorában e szó után: cselekmények köz
beszúrandó : és mulasztások. 

A 47. §. első bekezdése helyett következő szövegezés 
teendő: A ki erdőt irt, a 2-ik szakasz alá tartozó területeken. 



vagy a mely erdők elpusztításával a futóhomok terjedésének ut 
nyittatik, 150—400 frtig; oly területeken pedig, melyeknek 
talaja másnemű gazdasági mivelésre (szántóföld, rét, kert vagy 
szőlő) állandóan nem alkalmas, 50—300 frtig terjedhető pénz
büntetéssel büntettetik. 

Az 52. §. elé teendő: a 17. szakaszban elősorolt erdő
birtokosoknál (folytatás a szöveg szerint). 

Az 53. §. elé hasonlókép teendő : a 17. szakaszban elő
sorolt erdőbirtokosoknál (folytatás a szöveg szerint). 

Az 57. §. marginája törlendő s helyette teendő: mikor 
terheli a pénzbüntetés a hagyatékot. 

Az V. fejezetben: erdőtulajdonosok helyett: erdőbirtoko
sok teendő. 

A 62. §. első sorában e két szó helyett: hivatalból ül-
dözendök teendő: miatt, az eljárás hivatalból megindítandó. 

A 69. §. marginájában: definitiója helyett: meghatáro
zása teendő. 

A 74. §. utolsó bekezdése következő szövegezéssel he
lyettesítendő : a visszaesésnek a büntetőtörvényhönyv 338-ik 
§-ban meghatározott hatálya erdei lopásra nézve .megszűnik, ha az 
utolsó elkövetését megelőző büntetés kiállása óta 3 év már eltelt. 

A 77. §. 2-ik aKneája első sorában elől: 5 helyett: 3 — 
a második sorban szintén: 5 helyett: 3 teendő. 

A 78-ik §. első sorában: <S helyett: 10 teendő. 
A 8 4-ik §. végéhez még a következő uj bekezdés csa

tolandó : A jelen szakasz 1—7. pontjaiban meghatározott sze
mélyek ellen, mindazonáltal csak az esetben foganatosítható a 
végrehajtás, ha annak a tettes elleni foganatosítása, ez utób
binak vagyontalansága következtében részben vagy egészben 
eredménytelen maradt. 

A 86. §. második sorában: egy év helyett: két év teendő. 
A 100. §. második pontja alatt: 45 kr helyett: 50 kr 

teendő. Ugyané §. marginájából e szó: hajtő-pénzek törlendő. 



102. §. első sorában: legeltetési kihágásnál liahctt: legel
tetési kihágás esetében teendő. 

A 104. §. marginájába teendő: hajtó-pénzek. 
A 109. §. marginájában: erdőégések helyett: erdőégések 

oltása teendő. 
Ugyané §. 2-ik pontjában: tűzvész vészéigének helyett: 

tűzveszélynek teendő; ugy szintén a 4-ik pont alatt az oltásra 
helyett: annak oltására teendő. 

A 110. §-ban az első és 2-ik bekezdés közé a követ
kező uj bekezdés teendő: ,Megyei közig, hivatalnok ellen, ily 
vád esetében az elsőfokú bíróságot, a legközelebbi erdei kihá-
gási bíróságok közül másodfokú erdei kihágást bíróság, biró-
küldés által határozza meg.a 

A 111. §. második bekezdése első sorában c két szó: 
vizet vezet kihagyandó. 

A 112. §. második kikezdésében e szó után koromkészi-
tés közbeszúrandó: vagy hamunyerés. 

A 114. §. első bekezdése 6-ik sorában: 24 óm helyett: 
14 nap teendő. 

A 115. §. harmadik bekezdése a következő szövegezéssel 
helyettesítendő: azon esetben, ha a közig, bizottság a jelen 
szakaszban meghatározott felterjesztést, az érdekeltek kérelme 
nélkül rendelte el, ez iránti határozata, a törvényhatósági épü
letnek a határozatok kifüggesztésére szolgáló helyén kifüggesz
tendő s mindenik érdekeltnek jogában áll, a kifüggesztéstől 
számítandó 7 5 nap alatt, ha pedig a közig, bizottság az érde
kelteknek a jelen szakaszban meghatározott kivételes intézkedés 
elrendelése iránti kérelmét mellőzendőnek találja, a kérelmezők
nek joguk van, e határozat ellen szintén azon idő alatt a bel
ügyministerhez felebbezni; a ki az intézkedések mellőzését vagy 
elrendelését szükségesnek látja, eziránt a közigazgatási bizottság 
határozatának megváltoztatásával is intézkedhet. 



A 118. §. első kikezdésének 3-ik sorában e szó után: 
bírót közbeszúrandó: is. 

A 125. §. második sorában: -nak a pontjában kiha
gyandó. 

A 132. §. első sarában e szó után: vagy közbeszúrandó: 
tettesek avagy. 

A 138. §. első sorában e szó után: törvény közbeszú
randó: (109., 110. és 116. §.). 

A 143 §. 3-ik sorában e szó helyett: elhagyására, abban
hagy ásár a teendő. 

A 14C. §. 4-ik sorában e szó után: kárnak közbeszú
randó : és büntetésnek. 

A 167. §. második bekezdésének első sorában: 14 napon 
helyett: 30 napon teendő. 

Hasonlókép a 168. §. első sorában: 14 napon helyett: 
30 napon teendő. Ugyané szakasz 3-ik bekezdésének margi
nájában társulati tisztviselők választmány helyett: társulati 
tisztviselők választása teendő. 

A 170. §. marginájában teendő: társulati tisztviselők. 
A 172. §. 5-ik sorában e szó: esetleg törlendő. 
A 177. §. a) pontjának végéhez teendő: (1875. VII. 

törvényezikk 6. §. c. pont). 
181. §. a következő szövegezéssel helyettesítendő: „A 

tutajozás a hajózható folyókon valamint azon folyó-szakaszokon 
vagy patakokon, melyeken mesterséges vizépitmények létesítése 
nélkül eddig is tényleg gyakorlatban van, a fennálló folyó-, 
csatorna- és tó-hajózási rendszabályok megtartása mellett, min
denki által zzabadon gyakorolható. 

Azon nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és pata
kokon pedig, melyeken annak előmozdítása érdekében mestersé
ges építmények létesíttettek, csak hatósági engedély mellett gya
korolható. 



A fausztatás a hajózható folyók azon szakaszain, melyek 
hajózásra tényleg használtatnak, (Italában nem gyakorolható; a 
nem hajózható folyókon, folyószakaszokon és patakokon pedig 
csak az alább ^meghatározott feltételek alatt szerzett engedély 
mellett gyakorolható." 

A 186. §. c) pontjában megállapítandó helyett: esetleg 
megállapítandó teendő. 

A 189. §. első bekezdésének első és 3-ik sorában e szók: 
jelenlegi kihagyandók. 

A 190. §. marginájában szállítási helyett: usztatásiteendő. 
A 192. §. második bekezdésének 2-ik sorában e szó 

után: patak, közbeszúrandó: azon szakaszának. 
Ugyané bekezdés 3-ik sora a következő fogalmazással 

helyettesítendő: „melyen a tutajozás vagy usztatás érdekében 
vízműveket létesíteni kivan." 

A 193. §. második sora, onnan kezdve: azon, egész 
végéig törlendő s a következő szövegezéssel helyettesítendő: 
az érdekelt torvényhatóságnak, vagy esetleg törvényhatóságoknak. 

A 199. §. második bekezdésének 7-ik sorában: módosí
tását helyett: átalakítását teendő. 

A 201 . §. első sorában: okozta helyett: által okozott teendő. 
A 203. §. első bekezdése a következő szövegezéssel he

lyettesítendő : A fausztatók kötelesek a szállítás megkezdését 
legalább 8 nappal megelőzőleg mindazon törvényhatóságoknak 
bejelenteni, melyeknek területén az usztatás eszközöltetni fog; 
kötelesek továbbá a fausztatók a leusztatandó anyagok útjába 
eső malomgát- és zsiliptulajdonosokat az usztatás megindításá
ról legalább 24 órával előbb értesíteni. Ugyané szakasz máso
dik bekezdése első sorában a szállítás helyett: az usztatás, és 
a második sorban a szállításnak helyett: az usztatásnak teendő. 
Ugyané §. marginájában szállítás megkezdése helyett: usztatás 
megkezdése teendő. 



A 204. §. első bekezdésének első és harmadik sorában 
és a második bekezdés 2-ik sorában: a szállítás helyett: az 
usztatás; továbbá az előbekezdés első sorában szállítók helyett: 
fausztatók teendő. Végre ugyané §. marginájába szállítás befe
jezése helyett: usztatás befejezése teendő. 

A 205. §. első sorában: 15 nap helyett: 30 nap teendő. 
A 206. §. első sorában, e szó után: vagy közbeszúrandó: 

oly folyón vagy patak-szakaszokon, melyeken engedély kívánta
tik meg. (181. §.) — Ugyané §. második bekezdésének első 
sorában e két szó: vagy tutajozás törlendő. 

A 208. §. második bekezdése törlendő. 
A 210. §. a következő szövegezéssel helyettesítendő: „A 

jelen törvény életbe léptetésének idejét annak kihirdetése nap
jától számítandó 1 év alatt, a kormány külön rendelet által 
határozza meg." 

A 211 . §. első sorában e szó elébe: ezen, közbeszúrandó: 
és az erdélyi részekben fennálló erdészeti szabályok. — Ugyané 
§. második sorában: helyeztetik helyett: helyeztetnek teendő. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület által a földmivelési 
ministeriumhoz intézett előterjesztés az erdőőri szak

oktatás ügyében. 
Nagyméltóságú Földmivelési Ministerium! Az Országos 

Erdészeti-Egyesület, a hazai erdőgazdaság körében hosszabb 
időn át szerzett tapasztalatok utján, arról győződött meg, 
hogy az ország erdőállományának igen jelentékeny részét 
képező magán erdőbirtokok, részint üdvös gazdasági fejlődés
nek nem indulható, s részint pusztulásban, vagy már satnyult 
helyzetben lévő erdőségei : egyfelől a folytonos tömeg- és 
értékkevesbülctnek, másfelől a sülyedett és folyton rosszabbuló 


