
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdötiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Koch Ferencz nyugalmazott főerdőőrnek sok évi 
hü szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bad-Ischlben, 1911. évi augusztus hó 22-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a kincstári erdészeti orvosok létszámá
ban dr. Saád András m. kir. kincst. erdészeti orvost a VIII. fizetési osztályba 
m. kir. kincstári erdészeti főorvossá, dr. Tartoll János és dr. Füley László m. 
kir. kincst. erdészeti orvosokat pedig a IX. fizetési osztályba m. kir. kincst. 
erdészeti orvosokká nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Sziklay Lajos m. kir. erdőtanácsost 

állandó nyugalomba helyezte. 
* 

A magyar királyi földmivelésügyi miniszter Qodhard József m. kir. erdő
mérnököt állandó nyugalomba helyezte. 

* 

Kassa sz. kir. város törvényhatósága a belügyminiszter ur hozzájárulásával 
2 erdőtisztjét: Barcs Kálmán és Rhédey József főerdészeket főerdőmérnökökké 
léptette elő. 

* 

Majláth Gusztáv Károly v. b. t. t., erdélyi püspök Urbán Gyula püspökségi 
urad. főerdészt főerdőmérnökké nevezte ki. 

* 

A kalocsai érseki uradalom központi erdőgyakornoki állására ideiglenes 
minőségben Ujváry Géza erdőmérnökgyakornok neveztetett ki. 

c £ t c £ ? 



ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

34209/1911. F. M. sz. 

Utasítás 
(valamennyi törvényhatóságnak és törvényhatósági joggal felruházott 
városnak, alispánnak, közigazgatási bizottságnak és közigazgatás 
erdészeti bizottságnak, kir . kultúrmérnöki hivatalnak, m. kir. gazda
sági felügyelőségnek, kir. erdőfelügyelőségnek és m. kir. állami erdő-

hivatalnak s a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnak) . 

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ának, valamint az 1894. évi 
XII. t.-cz. 13. és 14. §-ának hatálya alá eső kopár, futóhomokos 
és vízmosásos teriiletek összeírásánál, törvényes kijelölésénél, a terü
letek gazdasági állapotának javítását czélzó gazdasági és mű
szaki munkálatok tervezésénél, elrendelésénél és végrehajtásánál s az 
állami támogatás igénybevételénél követendő eljárás tárgyában. 

Az az eljárás, mely eddig a kopár, futóhomokos és vízmosásos 
területek gazdasági állapotának javítását czélzó törvényes határoza
tok végrehajtása tekintetében követtetett, nem vezetett olyan ered
ményre, mely a ráfordított idővel, munkával és az állam által 
nyújtott támogatás mértékével kellő arányban állana. 

Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy mivel a kopár, 
futóhomokos és vízmosásos területek talajának megkötése és javí
tása a körülményekhez képest más és más okból válhatik szük
ségessé s különben maguk a vonatkozó törvényes határozatok is 
más és más hatóság vagy hivatal ügykörébe utalják az eljárás 
kezdeményezését és lebonyolítását, ennélfogva olyan egységes 
eljárás, mely a sikert kellően biztosítaná, ki nem fejlődött, daczára 
annak, hogy mindegyik idevágó törvényes határozatnak czélja vég
eredményben ugyanaz és a czél elérésére szolgáló eszközök is 
megegyeznek. 

Az ügy egységes intézésének hiánya folytán előfordult, hogy 
egyes vidékeken a több oldalról indított eljárással sokkal nagyobb 
területek vétettek egyszerre munkába, hogysem azt a rendel
kezésre álló munkaerővel jól elvégezni lehetett volna ; más helyen 
a természeti viszonyok folytán összefüggő területeken a munkálatok 
sorrendje nem vágott össze, miután a megállapítás más eljárások 
rendén történt; vagy már elrendelt munkálatokat kellett felfüg-



geszteni amiatt, mert kitűnt, hogy ezek sikere csak más területek 
gazdasági állapotának előzetes megjavítása mellett remélhető. 

Hiányosnak bizonyult az eddigi eljárás helyenként abban a 
tekintetben is, hogy a területeknek kijelölése nem történt kellő 
gondossággal s kivált, hogy az érdekelt birtokosok nem világosit-
tattak fel eléggé a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek 
törvényes kijelölésének és a szükséges gazdasági és műszaki teendők 
elrendelésének czéljáról és következményeiről, az igénybevehető 
állami támogatásról; vagy nem taníttattak ki az elrendelt munká
latok foganatosításának módjára nézve oly mértékben, hogy ekként 
maguknak a kellően meggyőzött és felvilágosított birtokosoknak 
jóakaratú közreműködése is biztosíttatott volna. 

Ezekhez járult, hogy az elrendelt munkálatok helyes foganato
sításának szakértő irányítására és ellenőrzésére hivatott személyzet 
sem állott elég számban rendelkezésre, aminek következtében 
helyenként a különben is terhes és koczkázatos munkálatokat 
nagy áldozatok árán megismételni kellett. 

Mindezeknek a hiányoknak lehető pótlása és a kopárfásitás 
ügyének sikeresebb szolgálata érdekében szükségesnek találtam, 
hogy a követendő eljárást — az eddig alkalmazott szabályok 
hatályon kivül helyezése mellett — egységesen újra szabályozzam 
s másfelől arról is gondoskodjam, hogy az állami támogatás, ugy 
az elrendelt gazdasági és műszaki teendőkhöz szükséges pénz
segélynek és a facsemetéknek adományozása tekintetében, valamint 
a birtokosok részére szükséges szakértői tanácsadás és vezetés 
tekintetében, az eddiginél nagyobb mértékben és czélszerübb 
módon legyen szolgáltatható. 

Mivel a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek gazda
sági állapotának javítását czélzó teendők túlnyomó részben az 
erdőgazdaság munkakörébe tartoznak s különben is ezeknek a 
területeknek túlnyomó része az erdőtörvény 165. §-ában foglalt 
határozatok alá esik és a törvényesen kijelölt területeknek túl
nyomó része állami erdészeti kezelésbe kerül: ezért a kopár, 
futóhomokos és vízmosásos területek folytatólagos összeírásánál, 
kijelölésénél, a szükséges gazdasági és műszaki munkálatok elrende
lésénél és foganatosításánál, valamint ellenőrzésénél és állandó 
nyilvántartásánál, nemkülönben az állami támogatás szolgáltatásán á 



elsősorban az 1879. évi X X X I . t.-cz. 28. §-a alapján szervezett 
kir. erdőfelügyelőségek, az 1898. évi X I X . t.-cz. 8. §-a alapján 
szervezett m. kir. állami erdőhivatalok és az 1890. évi X I X . t.-cz. 
4. §-a alapján szervezett beszterczei m. kir. erdőigazgatóság*) közre
működését kivánom igénybe venni. 

Nevezetesen a kir. erdőfelügyelőség lesz hivatva arra, hogy 
az alább megnevezett hatóságok és hivatalok által szolgáltatott és 
egyszersmind a saját részéről megszerzett adatok alapján a törvé
nyesen kijelölendő kopár, futóhomokos és vízmosásos területeket 
összeírja; a kijelölésre s a szükséges gazdasági és műszaki teendők 
elrendelésére, az állami támogatásra és a terület jövő gazdasági 
kezelésére vonatkozó javaslatot a m. kir. állami erdőhivatal, szük
ség esetén a kir. kultúrmérnöki hivatal, vagy a m. kir. gazdasági 
felügyelőség közreműködésével kidolgozza, a javaslatot illetékes 
helyen előtérjeszsze s az ügyet az egész eljáráson átvezesse s végül, 
miután a javaslatban tárgyalt valamennyi kérdés jogerős határo
zattal elintéztetett, a határozatot végrehajtás, illetőleg a végrehajtás
ban való közreműködés végett az arra hivatott hatóságnak és 
illetőleg hivatalnak alkalmas formában rendelkezésére bocsássa. 

Ehhez képest a kopár stb. területekre vonatkozó törvényes 
határozatok végrehajtása tekintetében jövőre semminemű érdem
leges intézkedés a kir. erdőfelügyelőség közreműködése nélkül 
nem tehető; az eljárás pedig, bármily okból vagy czélból váljék 
is szükségessé valamely kopár stb. terület gazdasági állapotának 
javítása, kizárólag a kir. erdőfelügyelőség javaslata alapján indít
ható meg. 

A törvényhatóságoknak (törvényhatósági joggal felruházott 
városoknak) tehát utasitaniok kell a közigazgatási bizottságot, ille
tőleg a járási főszolgabírókat és ezek utján a r. t. városokat és a 
községeket, hogy a kopár, futóhomokos és vízmosásos területekre 
vonatkozó bejelentéseket ezentúl javaslattétel végett az illetékes 
kir. erdőfelügyelőséghez irányítsák. 

*) A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kezelése alatt lévő területekre nézve 
a m. kir. állami erdőhivatalok feladatát az erdőigazgatóság, a m. kir. járási erdő
gondnokságok feladatát pedig az erdőigazgatósághoz tartozó érdekelt m. kir. 
erdőgondnokság teljesiti. 



Ep igy kell eljárniok a kir kultúrmérnöki hivataloknak, gazda
sági felügyelőségeknek és állami erdőhivataloknak is; vagyis, ha 
olyan kopár, futóhomokos vagy vízmosásos területről szereznek 
tudomást, amelynek kijelölése iránt a jelen utasítás értelmében 
kell intézkedni, erre vonatkozó értesítéseiket az eljárás megindítása 
czéljából szintén az illetékes kir. erdőfelügyelőséghez kell intézniök 
s egyszersmind a kir. erdőfelügyelőség részére a kopár, futóhomokos 
vagy vízmosásos területre vonatkozólag előterjesztendő részletes 
javaslathoz szükséges adatokat, terveket, költségvetéseket is meg 
kell küldeniök. 

Ezekkel kapcsolatosan szükségesnek tartom egyszersmind 
nyomatékosan hangsúlyozni, hogy az uj eljárási szabályok meg
állapításával bizonyos irányban gyorsítani is kívánom ugyan a 
fölmerülő feladatok megoldását, de a fő súlyt inkább arra helyezem, 
hogy a kopár stb. területek visszahódítását a gazdasági kultúra 
számára, az érdekelt birtokosoknak, hatóságoknak és szakhivataloknak 
tervszerű együttműködése és az állam támogatása lépésről-lépésre 
való folytonos és sikeres előrehaladással teljesen biztosítsa, még 
pedig anélkül, hogy az érdekelt birtokosok gazdasági ereje, vala
mint a közigazgatás és az állami adminisztráczió munkaszolgál
tatása túlhajtott mértékben igénybe vétetnék. 

Egyáltalán nem kívánom tehát, hogy a kopár stb. területek
nek kijelölése, vagy a szükséges gazdasági teendőknek teljesítése 
az egyes törvényhatóságok területén rohamosan egyszerre mindenütt 
folyamatba tétessék és túlhajtott mértékben szorgalmaztassék, mert 
ennek előreláthatólag az lenne egyéb hátrányok mellett a követ
kezménye, hogy a meggyőzhetlenül sok területre kiterjesztett mun
kálatokat tervszerűen beosztani, szakszerűen és sikeresen fogana-
tositani alig lenne lehetséges. 

A czél elérését ennél jobban fogja elősegíteni, ha a hatóságok 
és szakhivatalok már az elkopárosodás stb. veszélyének kitett 
területeket szemmel tartják, a bajok keletkezésére a birtokosok 
figyelmét idejekorán felhívják és a bajok elharapódzásának meg
akadályozására őket kellően kitanítva, az ilyenkor még aránytalanul 
kevesebb fáradságba és áldozatba kerülő orvoslás elmulasztásának 
komoly következményeire figyelmeztetik. 

Ahol azonban a kíméletlen használat, valamint az ápolás el-



hanyagolása következtében, vagy a kedvezőtlen termőhelyi viszo
nyok s esetleg ehhez járuló elemi csapások folytán oly állapotok 
jöttek létre, amelyek a törvényes beavatkozást nemcsak megokolttá, 
hanem magának a birtokosnak jól felfogott érdekében elodázhatat
lanná is teszik, ott, kivált ha mások érdekeit fenyegető veszélyek 
elhárításáról és károk megakadályozásáról is kell gondoskodni, 
a törvényes eljárás megindítását már nem szabad halogatni. 

Az ilyen területekre nézve az eljárást gyorsan le kell bonyo
lítani, hogy a produktív munka időveszteség nélkül mielőbb meg
kezdhető legyen; a szakértők javaslata alapján elrendelt mun
kálatokat pedig a lehető legnagyobb gonddal és kitartással kell 
teljesíteni mindaddig, mig a területek gazdasági állapotának meg
javítása valóban sikeresen be nem fejeztetett. 

Nagy súlyt helyezek arra is, hogy a javaslatok s ezek nyomán 
a kijelölésre, valamint a szükséges gazdasági és műszaki teendők 
elrendelésére vonatkozó határozatok mindenkor helyszíni vizsgálat 
alapján az érdekelt birtokos kívánságainak és észrevételeinek meg
hallgatásával és lehető figyelembevételével hozassanak meg és oly 
módon szerkesztessenek, hogy az illető területre nézve minden 
kérdésben kellő felvilágosítást nyújtó adatokat s kellően foganatosít
ható gazdasági rendelkezéseket tartalmazzanak s emellett az állami 
támogatás módozatairól és mértékéről is tájékoztassanak, ugy, 
hogy a létrejött határozatok megfelelő alakba öntve, mint a 
területeknek teljes gazdasági (erdősítési, talajkötési, illetőleg javítási) 
tervei legyenek a birtokosnak és a szakértői közreműködést nyújtó 
állami hivataloknak és az érdekelt hatóságoknak kiadhatók. 

A javaslat minden részletére jogerőssé vált határozatok, illető
leg az ezek alapján készített kopárjavitási (futóhomok- vagy víz
mosás-megkötési) tervek az olyan területekre vonatkozólag, amelyek 
a határozat értelmében állami kezelésbe vétetnek, illetőleg amelyeken 
az elrendelt gazdasági és műszaki teendők az állami erdőhivatal 
személyzetének szakértő közreműködésével lesznek a határozat 
értelmében foganatositandók, a szakértői közreműködés szem
pontjából való végrehajtás végett az illetékes m. kir. állami erdő
hivatalnak lesznek kiadandók; a többi területre nézve ellenben 
az illetékes kir. erdőfelügyelőségnek. 

Ezenkívül kiadandó lesz a jogerős határozat alapján készült 
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kopárjavitási terv (futóhomok- vagy vizmosás-megkötési terv) az 
érdekelt birtokosnak illetőleg birtokosoknak alkalmazkodás végett. 

Végül ezeknek a terveknek egy-egy példánya az illető községi 
elöljáróság őrizetébe lesz adandó, hogy a tervek igy mindig rendel
kezésre álljanak az illetékes hatóságoknak, melyek a határozatok 
végrehajtására felügyelni tartoznak; s épugy rendelkezésére áll
janak továbbá az érdekelt kir. kultúrmérnöki hivataloknak, illető
leg gazdasági felügyelőknek, akik a kopár stb. területek jókarba 
helyezésének ügyét alkalomszerűen szintén figyelemmel kisérni 
tartoznak. 

Ha azonban valamely különleges műszaki vagy gazdasági 
munka végrehajtásával a kir. kultúrmérnöki hivatal, vagy a m. kir. 
gazdasági felügyelőség bizatik meg, a terv egy példánya közvet
lenül neki is ki fog adatni. 

A fentebbiekben tervezett egységes eljárásnak részletes szabá
lyait a következőkben állapítom meg. 

I. FEJEZET. 

Az eljárásnál figyelembe veendő törvényes határozatok. 

1. §. A kopár, futóhomokos és vízmosásos területek gazdasági 
állapotának megjavítását czélzó intézkedések elrendelésére a követ
kező törvényes határozatok nyújtanak alapot: 

a) Az 1879. évi X X X I . t.-cz. (erdőtörvény) 165. §-a elrendeli, 
hogy oly kopár területek, melyeken hegyomlások, hó- vagy kő-
görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok továbbterjedésének meggátlása végett a 
talaj megkötése közgazdasági szempontból szükséges, beerdősiten-
dők s azontúl (mint véderdők) a 2. §, illetőleg (mint állandóan 
fentartandó erdők) a 4. § szerint kezelendők. 

b) A (mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló) 1894. évi 
XII . t.-cz. 14. §-a viszont elrendeli, hogy a korlátolt forgalmú 
birtokokon létező kopár területek, melyek befásitásra alkalmasak 
és más módon okszerűbben nem használhatók, záros határidő 
alatt befásitandók. 

ej Ugyancsak az 1894. évi XII . t.-cz. 13. §-a akként rendel-



kezik, hogy vízmosásos és vízmosás veszélyének kitett területeken 
a legeltetés egészben vagy részben eltiltható; ha pedig a létező 
vagy keletkező vízmosások másnak birtokát is károsítanák vagy 
kárral fenyegetnék, a szükséges óvintézkedéseket, esetleg ezen 
területeknek záros határidő alatti befásitását a hatóság elrendelheti 
s meg nem egyezés esetén a költségek viselése tekintetében az 
érdekeltség arányában határoz. 

d) Végül a (vizjogról szóló) 1885. évi XXIII . t.-cz. 55. §-a 
szerint vízmosások keletkezésének megelőzése végett oly területek 
birtokosai, mely területeken vízmosások képződhetnek vagy már 
létező vízmosások tovább fejlődhetnek, a baj elhárítására alkalmas 
és a hatóság által evégből elrendelt gátlásokat, fonásokat és be
ültetéseket záros határidő alatt végrehajtani tartoznak. Nagyobb 
munkákat igénylő vízmosások megszüntetésének költségeihez mind
azok hozzájárulni tartoznak, kik a javításból hasznot húznak, illetve 
kik az okozható károk által veszélyeztetve vannak. 

2. §. Ámbár a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek 
— jellegzetes gazdasági állapotukra való tekintettel — majdnem 
kivétel nélkül az erdőtörvény 165. §-ának hatálya alá lennének 
sorozhatok, mégis a kopárkijelölés czéljának és összes vonat
kozásainak figyelembevételével: 

a) az 1894, évi XII. t.-cz. 14. §-a alapján jelölendők ki a 
korlátolt forgalmú birtokokon azok a mezőgazdasági művelés alatt 
álló területekkel körülvett kisebb területrészletek, amelyek a szom
szédos területekre nem veszélyesek, befásitásra azonban alkalmasak 
s haszonhajtókká csak ekként tehetők; 

b) az 1894. évi XII. t.-cz. 13. §-a alapján jelölendők ki azok 
a vízmosásos vagy vízmosás veszélyének kitett területek, amelyek 
szintén a mezőgazdasági mivelés alatt álló területek között terül
nek el; 

c) minden más esetben az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-a 
alapján indítandó meg a kijelölési eljárás. 

3. §. Olyan esetekben, midőn valamely vízmosásos terület 
megkötésével kapcsolatosan a vízlefolyás szabályozása czéljából 
nagyobb mértékű vízrendezési munkálatok foganatosításáról kell 
gondoskodni, vagy ha ez a rendezés idegen érdeket is érint, a jelen 
utasítás értelmében megtartandó kijelölési eljárás lebonyolítása 
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után, vagy — sürgősség esetén — ezzel párhuzamosan a vízjogi 
engedélyezési eljárás is foganatosítandó. 

4. §. A kopár stb. területek kijelölésénél azok az elszigetelten 
különálló, teljesen terméketlen területek, amelyek még erdő
tenyésztésre sem alkalmasak, mindenik eljárásnál mellőzendők; 
ha azonban másféle kopár stb. területben fordulnak elő, ennek 
helyszínrajzán feltüntetendők. 

Hasonlóképen nem vonandók a jelen körrendelettel szabá
lyozott eljárás körébe az erdők nyilvántartási törzskönyvében 
szereplő erdőterületekből keletkezett kopár, futóhomokos és víz
mosásos területek sem, mert ezeknek újra beerdősitése az erdő
törvény 4. és 5. §-ai alapján is elrendelhető és el is rendelendő. 
Ezért, ha a kir. erdőfelügyelőség ilyen kopár területekről tudo
mást szerez, az újra beerdősités elrendelése, illetőleg szorgalmazása 
iránt a szükséges intézkedést, egészen függetlenül az itt szabályozott 
eljárástól, az erdőtörvény előbb emiitett 4. és 5. §-a alapján 
azonnal megtenni köteles, különösen akkor, ha ez a szomszédos 
kopár stb. területeken foganatosítandó munkálatok szempontjából 
bármi tekintetben kívánatos. 

5. §. A kopár stb. területek kijelölésénél, valamint a hatósági 
rendelkezések végrehajtásánál szükséges szakértői teendők elvégez
tetésére az 1898. évi X I X . t.-cz. 12. §-a nyújt alapot, amely szerint 
a m. kir. állami erdőhivatal, az illető közigazgatási erdészeti 
bizottság felhívására a működési köréül kijelölt törvényhatóságban, 
illetőleg törvényhatóságokban, a közigazgatás körében előforduló 
erdészeti szakteendőket is teljesíteni köteles. 

Ezen az alapon s egyszersmind az emiitett t.-cz. végrehajtá
sára vonatkozó 15217/1899. F. M. számú körrendelet 72. §-ának 
g) és i) pontja alapján a közigazgatási erdészeti bizottságok föl
hívhatják s kívánatos, hogy a jelen utasítás vétele után azonnal 
és pedig egyszersmindenkorra fel is hívják az illetékes m. kir. 
állami erdőhivatalt, hogy a kopár, futóhomokos és vízmosásos terü
letek kijelölésénél, valamint a kijelölési határozatban elrendelt 
hatósági intézkedések végrehajtásánál szükséges szakteendőket — 
az emiitett törvény végrehajtásából folyó hivatalos teendőikkel 
megfelelően összeegyeztetve — elvégezzék. 

Megjegyzem, hogy a kopár stb. területek jókarba hozatalának 



közérdekű voltánál fogva Ilyen ügyekben a m. kir állami erdő-
hivatalok eljárási költségeinek megtérítését, még ha erre a 15217/1899. 
F. NI. számú végrehajtási rendelet 75. §-a alapot nyújtana is, 
mellőzhetőnek tartom. 

6. §. A beerdősitésre törvényesen kijelölt kopár stb. területek 
további kezeléséről ugyan a fentebb idézett törvényes határozatok 
közül kifejezetten csak az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-a rendel
kezik, elrendelvén, hogy a kijelölt területek beerdősitésük után 
vagy (mint véderdők) a 2. §, vagy (mint állandóan fentartandó 
erdők) a 4. § szerint kezeltessenek; mindamellett ugyanez a sza
bály alkalmazandó azokra a vízmosásos vagy kopár területekre is, 
amelyeknek befásitása az 1894. évi XII. t.-cz. 13. vagy 14. §-a 
alapján rendeltetik el. 

7. §. Azok a kötött forgalmú birtokokhoz tartozó kopár stb. 
területek, amelyek az 1898. évi X I X . t.-cz. 1. §-ának a)—g) pontjai 
alá tartozó birtokos (kis- és nagyközség, volt úrbéres birtokosság, 
törvényhatóság, törvényhatósági joggal fölruházott város, vagy 
rendezett tanácsú város, egyházi testület, vagy egyházi személy, 
köz- és magánalapítvány, hitbizomány, közbirtokosság, vagy az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 17. §-ának hatálya alá eső részvénytársulat) 
tulajdonát képezik, múlhatatlanul állami kezelésbe adandók és 
rendszeres gazdasági terv szerint kezelendők; s csupán az állami 
kezelés kötelezettsége alól menthetők fel abban az esetben, ha 
tulajdonosuk törvényes engedély alapján egyéb erdőbirtokát is 
saját külön szakértő érdőtisztjével kezelteti. 

8. §. A birtokos kérelmére állami kezelésbe veendők azok a 
magántulajdont képező területek, amelyek az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
165. §-a, illetőleg az 1894. évi XII . t.-cz. 13. és 14. §-a szerint 
befásitásra hatóságilag kijelöltettek; továbbá azok az itt emiitett 
törvényszakaszok hatálya alá nem tartozó területek is, amelyeknek 
befásitását a birtokos önként határozza el. Az ekként állami keze
lésbe vett kopár területek birtokosai kötelesek az erdősítést a 
földmivelésügyi miniszter által jóváhagyott részletes terv szerint 
foganatosítani és a beerdősitett területeket az 1879. évi X X X I . 
t.-cz. 2. §-a, illetőleg 4. §-a szerint (vagyis véderdőképen, ille
tőleg állandóan fentartandó erdőképen) kezelni; s erre nézve, 



valamint a kivetendő kezelési költség fizetésére nézve, az állami 
kezelésbe vétel kérésekor kötelező nyilatkozatot kiállítani. 

9. §. A birtokosok állami kezelésbe adott területük keze
léséért, akár törvényes kötelezettségből folyólag, akár saját kíván
ságukra történt is az állami kezelésbevétel, az 1898. évi X I X . 
t.-cz. 19—22. és 24. §-ai alapján kivetendő és beszedendő keze
lési költséget tartoznak az államnak fizetni, azonban ezen kezelési 
költség fizetésének kötelezettsége alól indokolt kérelmük alapján a 
törvény 23. §-a szerint egészen vagy részben felmenthetők, de 
csak ugy, ha kimutatják, hogy a kezelési járulékot csak anyagi 
megerőltetéssel tudnák megfizetni. 

Elengedhető pedig a járuléknak: 
a) teljes összege, ha a birtokos hosszabb időn át semmi jöve

delemre sem számithat kopár stb. terület után; 
b) negyedrésze, jele vagy háromnegyede — a körülményekhez 

képest, — ha a birtokos kopár stb. területének jövedelme cseké
lyebb, hogy sem abból az adón, erdősitési és más szükséges 
költségeken felül a járulékot is fedezhetné. 

10. §. Azok a kopár stb. területek, amelyek az 1898. évi 
X I X . t.-cz. 1. vagy 2. §-a értelmében állami kezelésbe vétetnek, 
ha csak birtokosuk más, szintén állami kezelésben lévő területei
nek őrizetére külön személyzetet nem tart, az emiitett törvény 
14. §-a alapján a többi állami kezelésbe vett erdő és kopár terü
letre létesített közös erdőőri szervezetbe sorozandók. 

Az őrzési költséget az erdészeti bizottság részben vagy 
egészben elengedheti. 

11. §. A fentebbi szakaszokban emiitett törvényes határoza
tokból következik, hogy mindazok a kopár stb. területek, amelyekre 
nézve a véderdőképen, illetőleg állandóan fentartandó erdőképen 
való kezelés kötelezettsége jogerős határozattal kimondatott, az 
erdők nyilvántartási törzskönyvébe felveendők és pedig a befási-
tásra törvényes eljárással kijelölt kopár stb. területek a kijelölési 
határozat jogerőre emelkedésével; a birtokosok által önként be-
fásitottak pedig a befásitás megtörténte után. 

12. §. Mivel a kopár stb. területek kijelölése és a gazdasági 
állapotuk megjavítását czélzó fásítási és más gazdasági és műszaki 
teendők elrendelése nem az erdőállomány szaporítása végett 



hanem kizárólag abból az érdekből történik, hogy a kopár, futó
homok és vízmosás okozta károk és veszélyek elhárittassanak s 
egyszersmind maguknak a kopár stb. területeknek termőképessége 
is lehetőleg helyrehozassék és ekként ezek a haszonhajtó terü
letek közé visszahódittassanak, ehhez képest az ilyen területeknek 

» az erdők állományába való felvétele a közérdekre való tekintettel 
csak a közvetlenebb felügyelet gyakorlása kedvéért történik, azon
ban végleges érvényűnek nem tekinthető; vagyis, ha a beerdő-
sitett kopár stb. területek veszélyes jellege idővel egészen meg
szűnik s talajuk más gazdasági mivelésre állandóan alkalmassá 
válik, akkor a birtokos kérelmére a közigazgatási erdészeti bizott
ság előterjesztést tehet hozzám az ilyen területeknek az erdők 
törzskönyvéből való törlése és amennyiben állami kezelésbe voltak 
véve, az 1898. évi X I X . t.-cz. 6. §-a alapján az állam által kezelt 
erdők és kopár területek sorából való törlése iránt is. 

13. §. A kopár, futóhomokos és vízmosásos területek birto
kosainak állami támogatásban való részesítése, az elrendelt gazda
sági és műszaki munkálatok foganatosítását illetőleg, az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 177. §-ában foglalt határozatok és az állami költség
vetés keretében évről-évre nyert felhatalmazások alapján történik 
és pedig a következő módozatok szerint. 

1. Csemeték adományozásával. 
a) A kopár stb. területek befásitására szükséges csemetét, ha 

a birtokos erre igényt tart s egyszersmind rá is van szorulva az 
állami támogatásnak erre a módjára, az állam ingyen, vagyis a 
termelési költségek elengedésével bocsátja a birtokos rendelkezé
sére, vagyis a birtokosnak csak a csemeték kiszedésével, csoma
golásával és a vasúthoz való szállításával járó (együttesen ezer 
drb. csemete után 1 koronájával számított) költséget, valamint a 
vasúti szállítás mérsékelt költségeit kell viselnie. 

b) Ha a kir. erdőfelügyelőség igazolja, hogy a birtokost még 
az a) alatt emiitett költségek is nagyon megterhelnék, a csemete 
a birtokoshoz legközelebb eső vasúti állomáson díjtalanul, vagyis 
egészen ingyenesen adatik át ugy, hogy a birtokosnak csak a 
csemetéknek a vasúti állomásról való elszállításáról kell gondos
kodnia. 

c) A csemeteadományozást igénybevenni kívánó birtokosnak 
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kötelező nyilatkozatot kell kiállítani arra nézve, hogy a rendel
kezésére bocsátott csemetéket igénybe veszi és illetőleg, hogy 
megérkezésük után a csemetéket azonnal kiváltja (az adományozás 
feltételéhez képest felszámított költségeket utánvétel utján meg
téríti és a vasuti szállítás költségeit a csemeték átvétele alkalmával 
megfizeti), a kiváltott csemetéket késedelem nélkül elszállítja és 
az erre vonatkozó rendelkezések szerint gondosan elülteti; ha 
pedig az odaszállított csemetéket netán mégis elmulasztaná átvenni, 
vagy késedelmesen venné át, akkor az ebből származó költségeket 
és kárt megtéríti. 

d) Az a birtokos, aki a kopár, futóhomok vagy vízmosásos 
terület befásitására adományozott csemetéket netán más czélokra 
használja fel, vagy a részére megküldött csemetéket elfogadható 
ok nélkül visszautasítja, jövőre ilyen kedvezményben nem része
sülhet. 

2. A csemeték ingyenes adományozásán kivül a birtokosok 
anyagi helyzetükhöz, a befásitási vagy más talajjavitási és kötési 
(gátlási) stb. munkálatokhoz szükséges fuvar és kézimunkaerő 
mértékéhez, valamint a fásítás közérdekű fontosságához képest 
kat. holdanként megállapított pénzsegélyben is részesülhetnek. 

a) A pénzsegély a birtokos kérelmére rendszerint a kopár 
stb. területen foganatosítandó fásítás elrendelésével kapcsolatosan 
kat. holdanként állapittatik meg s azt a birtokos utólagosan, annak 
a területnek arányában veheti fel, amely területen az elrendelt 

fásítást valóban foganatosította. 
b) Az állami kezelésbe adott területek birtokosai részére 

akkor, ha a mostoha viszonyok közt foganatosítandó s közérdekből 
is sürgős erdősítés a birtokos kedvezőtlen anyagi helyzete miatt 
másként nekézségekbe ütköznék, az engedélyezett pénzsegély kivé
telesen már a munkálatok teljesítésekor előzetesen rendelkezésére 
bocsáttatik. 

c) Pénzsegélyben részesülhetnek a birtokosok oly esetekben 
is, ha a vízmosások (vagy futóhomok) megkötése czéljából költ
séges gátlások, fonások s más ilyen műszaki munkálatok válnak 
szükségesekké s rendeltetnek el. Az előirányzott költségek mérté
kéhez és az érdekelt birtokosok teherviselési képességéhez, vala
mint a munkálatok közérdekű fontosságához mérten megállapított 



pénzsegély a munkálat felügyeletével megbízott hatóság (a vár
megye alispánja), vagy a munkálatot foganatosító hivatal (a m. kir. 
járási erdőgondnokság) által közvetlenül a felmerült kiadások 
fedezésére fordittatik. 

d) Kivételes esetekben, nevezetesen, ha olyan kopár stb. terü
letnek befásitásáról kell gondoskodni, melynél a munkálat gondos 
és szakszerű foganatosítására a fenforgó körülményekhez képest 
(nagy károk vagy a fenyegető veszély miatt) nagy súlyt kell 
helyezni a munkálat programmszerü gyors foganatosítását is köz
érdekből szorgalmazni kell s emellett a birtokos helyzete különben 
is nagyobb mértékű anyagi támogatást tesz szükségessé: a befá-
sitási munkálatot az összes szükségletek közvetlen fedezése mellett 
az állam saját szakközegeivel foganatosíttatja. 

e) A pénzsegélyben való részesítést a birtokosok utólagosan 
is kérhetik, ha kopár, futóhomok vagy vízmosásos területükön a 
szükséges munkálatokat a lefolyt évben sikeresen foganatosították. 
Az az összeg ugyanis, amely az állami költségvetésben ily czélra 
engedélyezett hitelösszegből az év végére megmarad, a költség
vetési év végével utólagosan osztatik ki a birtokosok támogatására. 

14. §. A kopár, futóhomokos és vízmosásos területek gazda
sági állapotának megjavítását czélzó tevékenység támogatására és 
előmozdítására szolgálnak az erdősítési jutalmak, amelyekért azon
ban a birtokosok rendszerint csak olyan erdősítésekkel verse
nyezhetnek, amelyeket 1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-ában körülirt 
kopár, vízmosásos vagy futóhomok-területeken állami pénzsegély 
Igénybevétele nélkül foganatosítottak. 

De olyan kivételes esetekben, midőn a birtokos a munkála
tokat különös gondossággal és sikerrel, rendkívül nehéz viszonyok 
között foganatosította s azokkal fontos közérdekeket sokszorta 
nagyobb mértékben elégíti ki, mint amennyire saját érdekeit elő
mozdította, ezentúl az állami pénzsegélyben részesülő birtokosok 
is részt vehetnek a versenyben. 

15. §. Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-ának a) pontja és 
illetőleg az 1875. évi VII. t.-cz. 6. §-ának c) pontja a beerdősitett 
kopár, futóhomokos és vízmosásos területek ideiglenes adómentes
ségét állapítja meg. Az utóbbi elrendeli, hogy az erdősítések a 
másnemű mivelésre tartósan nem használható területeken, jelesen: 



futóhomokon, köves vagy vízmosásos silány szántóföldeken vagy 
legelőkön, erdei kopár tisztásokon az erdősítés befejezésétől kezdve, 
az erdősítés nehézségéhez és költségéhez mérten 20—40 évig 
adómentesek; mely idő letelte után ily területek akkori minőségük 
szerint megadóztatandók. (A letarolandó erdőtalaj újra befásitásával 
a kedvezmény nem jár.) A változás, melyen az adómentesség 
alapszik, annak bekövetkezésétől számítandó egy év alatt az adó
hivatalnál bejelentendő, különben az adómentességi igény elenyészik. 

16. §. Az egységes eljárás biztosítása érdekében szükséges, hogy 
a birtokosok a kopár, futóhomokos vagy vízmosásos területek 
kijelölésére, jókarba hozatalára, további fentartására, kezelésére, 
az állami támogatás bármely módozatának Igénybevételére stb. 
vonatkozó törvényes határozatok végrehajtása körében bármely 
tárgyú kérelmüket, bejelentésüket és észrevételüket az illetékes kir. 
erdőfelügyelőség utján terjeszszék elő. 

Ez történhetik írásban, de szóbelieg is jegyzőkönyv felvételével. 
Azoknál a birtokosoknál, akiknek erdő- vagy kopár területe 

állami kezelésben van, a kérelem stb. előterjesztését az illetékes 
m. kir. állami erdőhivatal (m. kir. járási erdőgondnokság) közvetítheti. 

II. FEJEZET. 

Eljárás a kopár, futóhomokos és vizmosásos területek össze
írásánál és a kijelölési javas lat előkészítésénél. 

A) Adatok szolgáltatása a kir. erdőfelügyelőség részére. 

17. §. A kopár stb. területek összeírásában és a kijelölési 
javaslat előkészítésében mindazok a hatóságok és hivatalok, amelyek 
a jelen utasítás bevezető részében megjelöltettek, közreműködni s 
illetőleg a kir. erdőfelügyelőséget czélszerü módon támogatni 
tartoznak. 

A kir. erdőfelügyelőségeknek ugyanis a jelen utasításból 
folyólag kötelessége lesz az összes kopár, futóhomokos és viz
mosásos területeket (csupán azoknak a kivételével, amelyeken a 
fentebb emiitett törvényes határozatokból folyó valamennyi feladat 
és teendő már teljesen befejeztetett) fokozatosan összeírni, azok 
kijelölésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére, 
vagy ha már hatóságilag kijelöltettek, illetőleg birtokosuk azok 



jókarba hozatalához már hozzáfogott, a jelen rendeletben foglal
takból folyólag szükséges pótló intézkedések megtételére nézve, 
helyszíni vizsgálat alapján, részletes javaslatot tenni. Ehhez képest 
a kir. erdőfelügyelőségeknek megfelelő tájékoztatása czéljából az 
illető hatóságok és hivatalok — esetleg eddig is vezetett nyilván
tartásaik, feljegyzéseik, a hozzájuk érkező bejelentések s ezentúl 
szerzendő értesüléseik alaján — az illetékes kir. erdőfelügyelőséget 
azonnal értesítsék mindazokról a kopár stb. területekről, melyek 
a fentebbi meghatározás alá esnek és pedig lehetőleg mennél több 
oly adatnak megemlítésével, amelyeket a kir. erdőfelügyelőségnek 
a részletes javaslat keretében (lásd a III. fejezetet) meg kell 
állapítania. 

18. §. A hatóságok (községek, városok, szolgabiróságok stb.) 
mindenesetre közöljék legalább azt, hogy: 

a) a kopár, futóhomokos vagy vízmosásos terület, mely község 
határában, ott melyik dűlőben fekszik és kinek a tulajdonát képezi 
(igen kívánatos egyszersmind a kataszteri helyrajzi számnak, vagy 
a telekkönyvi, esetleg valamely községnél őrzött térkép szerinti 
részletszámnak megjelölése); 

b) mekkora a kiterjedése kat. holdakban (vagy vízmosásoknál 
a keletkezett árkok mekkora kiterjedésű területen, milyen széles
ségi határok mellett milyen hosszúak); 

c) milyen gazdasági mivelés alatt álló területek környezetében 
fekszik és milyen jellege van (köves, gyeptakarótól megfosztott 
kopár legelő, elhagyott, silány szántóföld, vízmosás, futóhomok stb.) ; 

d) csupán hasznavehetetlen-e, vagy egyszersmind más mivel-
hető területekre, közlekedési utakra, patak- vagy folyómedrekre, 
építményekre stb. káros is; miben áll a károsítás s annak veszélye 
sürgős intézkedést kivan-e; 

e) a terület jókarba hozatala és az esetleges károsítások meg
akadályozása érdekében történt-e vagy folyamatban van-e vala
mely munkálat; 

f) a terület hatósági kijelölése megtörtént-e már, vagy nem. 
19. §. A m. kir. gazdasági felügyelőségek — akkor, amikor 

valamely kopár stb. területről a kir. erdőfelügyelőséget értesitik 
— a megelőző 18. § a)—f) pontjában felsorolt kérdéseken kivül 
arra nézve is nyilatkozzanak, hogy 



a) amennyiben az illető területen a szükséges talajkötési 
és javítási munkálatok nem egyszerre, hanem több évre felosztva 
lesznek foganatositandók, az illető terület gazdasági állapotához, 
valamint a birtokos legelőszükségletéhez képest, a munkálatok 
folyamatba vételéig az egyes részletek még legeltethetők-e vagy az 
egész terület előre azonnal legeltetési tilalom alá helyezendő lenne-e; 

b) a terület jókarba hozatala érdekében a fásítás és a műszaki 
munkálatok mellett milyen más talajjavitási, illetőleg kötési mun
kálatok foganatosítását tartanák czélszerünek. 

20. §. A kir. kultúrmérnöki hivatalok — akkor, amikor valamely 
kopár stb. területről a kir. erdőfelügyelőséget értesitik — a 18. § 
a)—f) pontjában kivánt adatokon kivül, gondos mérlegelés alapján 
közölni tartoznak azt is, hogy 

a) a kopár vagy vízmosásos területen a talajjavitási és kötési 
munkálatoktól milyen hatás várható a rendes és a rendkívüli 
csapadékvizek lefolyása tekintetében s mennyire fontos és sürgős 
a munkálatok foganatosítása ebből a szempontból, illetőleg az 
alantabb vonuló vízfolyások, patakok, vízcsatornák stb. medrének, 
vizépitményeknek, közlekedési utaknak stb. jókarbantartása szem
pontjából ; 

b) nem igényel-e a vízlefolyás oly nagyobb mértékű rendezést, 
vagy e rendezés nem érint-e olyan idegen érdeket is, mely szük
ségessé teszi, hogy a kopár-, illetőleg vízmosás-kijelölési eljárás 
lebonyolítása után, vagy — sürgősség esetén — azzal párhuzamosan, 
a vízjogi engedélyezési eljárás is foganatosittassék, s hogy a kir. 
erdőfelügyelőség e tekintetben miként járjon el; 

c) ezenkívül az értesítéshez csatolják a területnek katonai tér
képről vett helyszínrajzát, mely a területnek a községhez viszonyí
tott fekvését az odavezető úttal együtt, valamint a károsításnak 
kitett területeket, vízfolyásokat, építményeket stb. is feltünteti és 
ha ez a helyszínrajz a foganatosítandó talajkötési munkálatok fel
tüntetésére alkalmas nem lenne, akkor egy másik, nagyobb mér-
czéjü helyszínrajzot is a létesítendő művek feltüntetésével, továbbá 
ezeknek a műveknek tervrajzát és költségelőirányzatát az anyag
szükséglet kimutatásával együtt; 

d) közöljék a fenforgó érdekeltség megállapítására vonat
kozó véleményüket; 



e) az értesitésben közöljék végül azt is, vájjon szükségesnek 
tartják-e, hogy a helyszíni bejárásra vagy tárgyalásra meghivassanak. 

21 . §. Ha a kir. erdőfelügyelőség fontosabb esetekben vala
mely kopár stb. területre vonatkozólag az előbbi 20. § a) vagy 
b) pontjában emiitett kérdésekben a in. kir. gazdasági felügyelő
ségtől avagy a 19. § a)—e) pontjaiban emiitett kérdésekben a kir. 
kultúrmérnöki hivataltól szakvéleményt (tervet, költségvetést stb.) 
kér, a m. kir. gazdasági felügyelőség, illetőleg a kir. kultúrmérnöki 
hivatal köteles az ilyen megkeresésnek lehető sürgősen eleget tenni. 

Az emiitett hivatalok ilyen esetekben a szükséges munkálatokat 
(tervek, költségvetések stb. elkészítését) — jelen felhatalmazás alap
ján — külön engedély nélkül teljesíthetik. 

22. §. A m. kir. állami erdőhivatalok és illetőleg ezek utján 
a m. kir. járási erdőgondnokságok akkor, amikor a kir. erdő
felügyelőséget valamely kopár, futóhomokos vagy vízmosásos terü
letről értesitik, megfelelő felsorolásban lehetőleg mindazokat az 
adatokat közölni és mindazokat a helyszínrajzokat, tervrajzokat, 
költségelőirányzatokat, anyagszükségleti kimutatásokat megküldeni 
kötelesek, amelyek a kir. erdőfelügyelőség által előterjesztendő 
részletes javaslat összeállításához szükségesek. (Lásd a III. fejezetet.) 

A kir. erdőfelügyelőség ezeket a bejelentéseket külön jegy
zékbe foglalva köteles nyilvántartani. 

B) A kir. erdőfelügyelőség eljárása az adatok megszerzésénél. 
23. §. A kir. erdőfelügyelőség a hozzá érkezett bejelentések

nek és illetőleg a saját részéről közvetlenül szerzett értesüléseknek 
alapján a kopár stb. területek kijelölésére vonatkozó részletes javas
latnak pontos összeállítása czéljából az illető községekben hely
színi vizsgálatot tart. 

A legszigorúbban megkövetelem ugyanis, hogy a kir. erdő
felügyelőség az általa előterjesztendő javaslatoknak minden egyes 
pontját a helyszínén foganatosított gondos vizsgálat alapján, a 
helyi körülményeknek gondos mérlegelésével, az érdekelt birto
kosokkal folytatott tárgyalás után s ezeknek minden részletkérdésre 
kiterjedő alapos felvilágosítása és teendői tekintetében lehető ki-
tanítása mellett, s általában véve akként állapítsák meg, hogy igy 
egyrészt a további eljárás megkönnyittessék, másrészt, hogy az ily 



módon megfelelő alapokon hozott határozatoknak sikeres végre
hajtása utóbb se a birtokosok részéről, se a végrehajtásban való 
közreműködésre hivatott hatósági és szakközegek részéről nehéz
ségekbe ne ütközzék. 

24. §. A kir erdőfelügyelőség a megelőző §-ban emiitett 
helyszíni vizsgálatokat" előzetesen megállapított útiterv szerint 
akként tartja meg, hogy a természeti (hegy- és vízrajzi) viszonyok 
szerint összefüggő (egy vizkörnyékhez, illetőleg annak egy-egy 
összefüggő részletéhez tartozó) vidékeknek (községhatároknak) be
járása lehetőleg egyfolytonosságban történjék meg. Az ekként 
alakított bejárási csoportokra nézve a sorrendet az illető vidéken 
foganatosítandó munkálatok sürgőssége szerint kell megállapítani. 

Ezeken a helyszíni bejárásokon az illetékes m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetőjének is részt kell venni. 

Ha a kir. kultúrmérnöki hivatal vagy a m. kir. gazdasági 
felügyelőség valamely kopár stb. területre nézve az adatok szol
gáltatásakor (III. A) kívánja, vagy ha a kir. erdőfelügyelőség azt 
fontos okokból szükségesnek tartja, a helyszíni bejárásra a kir. 
kultúrmérnöki hivatalt, illetőleg a m. kir. gazdasági felügyelőséget 
szintén meg kell hivni. 

A kir. erdőfelügyelőség az illető községek elöljáróságát s 
ennek utján az érdekelt birtokosokat a bejárás időpontjáról előre 
értesiti és pedig oly figyelmeztetéssel, hogy a bejáráson részt 
vegyenek, illetőleg magukat képviseltessék. 

25. §. A helyszín: bejárással kapcsolatosan gondoskodni kell 
arról, hogy az illető terület meghatározására vonatkozó adatok 
(jegyzőkönyv felvétele mellett) pontosan megállapittassanak, a 
terület részletes helyszínrajza elkészíttessék s amennyiben ezek 
már előzetesen beszereztettek, a helyszínén gondosan azonosit-
tasanak. 

Mellőzhetlenül szükség, hogy a kir. erdőfelügyelőség annak 
a területnek határait, amelynek kijelölését javaslatba hozandónak 
találja, az érdekelt birtokosoknak (meghatalmazottainak) és a köz
ségi elöljáróságok képviselőinek pontról-pontra megmutassa. Ugyan
ekkor lehetőleg gondoskodjék a m. kir. járási erdőgondnokság 
képviselőjének közreműködésével a határoknak tartós megjelölé
séről is. 



26. §. Már az eljárás alá vont terület kijelölésénél s határai
nak megállapításánál, valamint ezzel kapcsolatosan a foganatosí
tandó (fásítási s más talajkötési s javítási) munkálatok sorrend
jének megállapításánál különös gond fordítandó az illető vidék 
állattenyésztési érdekeire is illetőleg a vidék és az érdekelt bir
tokos legelőszükségletére. Nagyobb legelőszükség mellett s a ha 
kopár stb. területek gazdasági állapota nem veszedelmesen rossz, 
a kijelölés szűkebb korlátok közé szorítandó és a munkálatok 
hosszabb időtartamra tervezendők, egyrészt, hogy a birtokos gaz
dálkodásában erősebb zökkenés ne álljon be, másrészt, hogy a 
kevesebb gazdasági megterheléssel kezdett munkálatok folytatása 
utóbb a már elért eredmények által is támogattassék. Ellenben, 
ha olyan területekről van szó, amelynek használatára a birtokos 
nincs feltétlenül rászorulva, vagy amelyek már a birtokosnak csak 
aránytalanul kevés, vagy éppen semmi hasznot sem hoznak, a 
kijelölésnél a közérdekeknek megfelelő szigorral kell eljárni és ha 
a munkálatoknak hosszabb időre terjedő elhalasztása nagyobb 
károkkal járna, vagy éppen veszélyeket idézne elő, a kötések és 
fásítások foganatosításának idejét lehető rövidre kell szabni még 
akkor is, ha a birtokos azt ellenezné, vagy ha a munkálatok végre
hajtása aránylag nagy költséggel járna. Önként értetik azonban, 
hogy ilyen esetben viszont az állami támogatás nagyobb mér
tékben való javaslatba hozásával kell a birtokos kedvezőtlen hely
zetét egyensúlyozni; kivéve természetesen azt az esetet, ha a bir
tokos anyagi helyzete olyan, hogy az elrendelendő munkálatokat, 
még ha azok nagyobb terjedelműek is és csak nagyobb költséggel 
foganatosíthatók is, megerőltetés nélkül teljesítheti. 

27. §. A foganatosítandó gazdasági teendőket illetőleg figye
lembe kell venni, hogy bár a vonatkozó törvényes határozatok a 
talajkötés, Illetőleg javítás módozataképen kifejezetten csak a be-
erdősitést (fásítást) jelölik meg, ez a körülmény a törvényes hatá
rozatok intencziójához képest egyáltalán nem zárja ki, hogy más 
talajjavítást és kötési gazdasági módozatok alkalmazása (gyepe
sítés stb.) elrendelendő ne lenne, kivált ha ezek a módozatok a 
talaj megkötésének és javításának biztosítása mellett hasznos 
terményeket is nyújtanak. Ami különben a fásítást illeti, ennél 
viszont már a fanemek megválasztása tekintetében is lehető leg-



nagyobb gondossággal és körültekintéssel kell eljárni, arra töre
kedve, hogy a termőhelyi viszonyoknak leginkább megfelelő 
fanemeknek kiválasztásával, megfelelő korú csemetéknek czélszerü 
módon való elültetésével, a fásítás közvetlen czélja: a talaj meg
kötése és javítása mellett az az érdek is kellően biztosittassék, 
hogy a birtokos a fatermésből szintén számbavehető haszonhoz 
jusson. 

Másfelől a szükséges műszaki munkálatok (gátlások, part-
lejtősitések stb.) lehető egyszerűen, akként tervezendők, hogy azokat 
a birtokosok a terv alapos megmagyarázása után maguk meg
csináltathassák. 

Múlhatatlanul meg is kell magyarázni tehát a birtokosoknak 
— még pedig gyarkorlatilag, megfelelő szemléltetés mellett — 
minden egyes munkálatot, teendőt, ami csak az adott viszonyok 
között egyáltalán előfordulhat. Nevezetesen, hogy miképen kell 
eljárni a vasúton érkező csemeték hazaszállításánál, felhasználá
sáig szükséges elvermelésénél; hogyan kell azokat az elültetésre 
előkészíteni, elültetni s az ültetéseket miként kell kezelni és gon
dozni ; továbbá hogyan kell a gátlásokat, partlejtősitéseket és egyéb 
ilyen munkálatokat végezni stb. 

Hasonlóképen meg kell magyarázni a birtokosoknak, az okok 
és czélok megismertetése mellett, mindazokat az intézkedéseket is, 
amelyeket a kir. erdőfelügyelőség a legeltetésnek, fű vagy egyéb 
használatnak tilalmazása vagy korlátozása tekintetében javaslatba 
hozandónak talál, hogy a birtokos észrevételei már ezen az elő
zetes tárgyaláson figyelembe vehetők, aggályai eloszlathatok 
legyenek. 

28. §. Fel kell világosítani a birtokosokat, hogy a kopár, 
futóhomokos vagy vízmosásos területek gazdasági állapotának 
megjavítása saját érdekükben is álló olyan feladatot képez, mely
nek teljesítését maguktól el nem háríthatják; továbbá, hogy a 
kopár stb. területek befásitását s általában a szükséges munkála
tokat jogukban áll kizárólag önerejükön végezni, de viszont, ha 
rá vannak szorulva, az állam támogatására is igényt tart
hatnak. 

Az állami támogatás módozatainak — az I. fej. 13—15. 
§-aiban foglaltak szerint való — megismertetése mellett közölni 



kell a birtokossal, hogy a kir. erdőfelügyelőség a fenforgó körül
ményekhez képest milyen módon és mértékben való állami támo
gatást talál javaslatba hozhatónak; s a birtokost meg kell kérdezni, 
hogy az állami támogatásra olyan (vagy másféle) módozat és 
mérték szerint igényt tart-e. 

29. §. Annak megállapításával kapcsolatosan, hogy a kopár 
stb. terület — gazdasági állapotához, illetőleg jellegéhez és tulaj
donjogi minőségéhez képest — egyrészt a hatósági kijelölés, más
részt az állami kezelésbe vétel szempontjából melyik törvényes 
határozat alá sorozható, a birtokos észrevételeit e tekintetben is 
meg kell hallgatni. 

Az állami kezelésbe adásra nem kötelezett birtokosok meg-
kérdezendők, kivánják-e kopár stb. területüknek állami kezelésbe 
vételét; s ugy ezek, valamint az állami kezelésbe adásra feltétlenül 
kötelezett birtokosok is megkérdezendők, igényt tartanak-e a 
szabályszerű kezelési költség megfizetésének részben vagy egészben 
való elengedésére. Ezzel kapcsolatosan — az I. fej. 8. §-ában 
emiitett kötelező nyilatkozat kiállittatása mellett — megállapítandó, 
hogy az I. fej. 9. §-ában foglaltakhoz képest a járulék elengedé
sének lehet-e s mily mértékben lehet helye. 

Azoknál az állami kezelésbe adásra nem kötelezett birtoko
soknál, akiknél a szükséges munkálatok sikeres foganatosítása 
közvetlenebb vezetés és ellenőrzés nélkül nem tekinthető eléggé 
biztosítottnak, kellő meggyőzéssel arra kell törekedni, hogy ki
jelölendő területüknek állami kezelésbe vételét kérni el ne 
mulaszszák. 

Emellett azonban fel kell világosítani a birtokosokat arról 
is, hogy az illetékes m. kir. állami erdőhivatal (járási erdőgond
nokság) szakértő közreműködését a hatóságilag elrendelt munká
latok foganatosítása tekintetében akkor is igénybe vehetik, ha 
területük nem vétetik az állam kezelésébe; csakhogy az állami 
erdőhivatal személyzete elsősorban az állami kezelés alatt álló 
területeken szükséges teendőket tartozik teljesíteni. 

Számolva továbbá azzal a körülménynyel, hogy az állami 
erdőhivatalok s épugy a kir. erdőfelügyelőségek személyzete a 
szükséges munkálatok foganatosítására alkalmas tavaszi (esetleg 
őszi) időszak rövidsége miatt nem igen találhat módot arra, hogy 
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az egymástól távol eső vidékeken foganatosítandó munkálatokat 
mindenütt személyesen vezethesse be és irányithassa : lehetőleg már 
a helyszíni eljárás alkalmával gondolni kell arra is, hogy annak idején 
(a munkálatok foganatosítása idejében) megfelelően kitanított munka
vezető álljon a birtokosok rendelkezésére, különösen olyan ese
tekben, mikor a kijelölendő kopár stb. terület több birtokos tulaj
donát képező kis részletekből áll (mint pl. a szántóföldek között 
vonuló vízmosásoknál). Figyelmeztetendő tehát a birtokos, hogy 
ha a kijelölendő területen foganatosítandó munkálatokat közvet
lenül maga szándékozik vezetni, vagy pedig a munkálatok veze
tésére más megbízható egyént állandóan fog megbízni, akkor 
kívánságára a m. kir. állami erdőhivatal őt, illetve megbízottját 
egyik ilyen teendőkben jártas közege által magán a helyszínén 
részletesen ki fogja az összes teendőkre tanítani, még pedig, ha 
ez abban az időszakban nem volna lehetséges, midőn a munká
latokat tényleg végezni kell, akkor még a munkálatok megkezdése 
előtt valamely más alkalmas időpontban. (Figyelmeztetni kell 
t. i. a birtokosokat arra, hogy őt, illetőleg munkavezetőjét a fásí
tási és kötési munkálatokra kora tavaszszal, nyár derekán vagy 
késő őszszel is ép olyan jól be lehet tanítani a helyszínén, mint 
az ezen munkálatok rendes végzésére alkalmas időben.) 

Nagyobb mértékű állami pénzsegély javaslatba hozatalánál, 
nemkülönben akkor is, ha az összes munkálatoknak államkölt
ségen való foganatosítása indokolt, mindenesetre javaslatba kell 
hozni, hogy a munkálatok megfelelően dijazott alkalmas munka
vezetővel és legalább részben, esetleg egészben, fizetett munká
sokkal (nem pedig folyton változó és hozzá nem értő közmunka
erővel) legyenek foganatositandók. 

30. §. Végül rendezni kell a birtokossal az őrizet kérdését. 
Ha a terület állami kezelésbe kerül s igy a közös erdőőrzési szer
vezetbe is besorozandó lesz, a birtokost nyilatkozatra kell felhívni 
arra nézve, hogy kéri-e a területére eső költségnek részben vagy 
egészben való elengedését. 

Mivel sem törvényes határozat, sem elv nem tiltja olyan 
területeknek is besorozását a közös erdőőri szervezetbe, melyek 
nincsenek állami kezelésben, ezért az érdekelt birtokosok figyelme 
felhívandó, hogy eziránt is előterjeszthetik kérelmüket. 



III. FEJEZET. 

A részletes j a v a s l a t összeál l í tása. 

31. §. Miután a kopár stb. területek kijelölésére s a szükséges gaz
dasági és műszaki munkálatok elrendelésére, a nyújtandó állami 
támogatás módozatára és mértékére s a további intézkedések meg
tételére vonatkozó részletes javaslatnak minden egyes adata ilyen 
helyszíni eljárással megszereztetett, a kir. erdőfelügyelőség az ada
tokat azokra a területekre nézve, amelyek valamely törvényes hatá
rozatból folyólag állami kezelésbe adandók és amelyeknek állami 
kezelésbe vétele iránti kérelmét a birtokos bejelentette, a részletes 
javaslat összeállítása végett az illető m. kir. járási erdőgondnok
ságnak adja át s erről az illető m. kir. állami erdőhivatalt értesiti. 

A többi területre nézve a részletes javaslatokat a kir. erdő
felügyelőség maga állítja össze. 

32. §. Egészen külön kell a javaslatot elkészíteni az olyan 
területekre nézve, melyek elszigetelten magukban állanak s egy 
birtokos tulajdonát képezik. 

Több birtokosnak egy összefüggő területcsoportot alkotó terü
letére a javaslatok szintén birtokosonként külön-külön készítendők 
el, ha a foganatosítandó munkálatok az egyes birtokrészeken egy
mástól függetlenül végezhetők; de ezeket a javaslatokat a további 
tárgyalásra együttesen kell bocsátani. 

Azokra a több birtokos tulajdonát képező és egymással össze
függő területekre nézve azonban, amelyeken a szükséges munká
latokat az érdekelt birtokosoknak együttesen kell foganatositaniok 
{mint pl. szántóföldek között átvonuló vízmosásokon stb.), az egész 
területcsoportra vonatkozólag egy közös javaslatot kell össze
állítani. 

Ezeket a közös javaslatokat akkor is az illető m. kir. járási 
erdőgondnokság készíti el, ha a területnek csupán egy része kerül 
állami kezelésbe. 

33. §. A javaslatba mulhatlanul felveendők az itt következő 
1—18. pontokban jelzett adatok, u. m.: 

1. A tulajdonos megjelölése. A terület tulajdonosának 
mi a neve és lakhelye, egyszersmind ki a tulajdonos esetleges 
meghatalmazottja s ez hol lakik. 



2. A terület meghatározása. Ebben a pontban fel kell 
tüntetni a vármegyének, szolgabírói járásnak, községnek és dűlőnek 
megnevezését, melyben a terület fekszik; a terület kat. helyrajzi 
számát (annak jelzésével, hogy az egész parczellát, vagy csak részét 
foglalja magában), kiterjedését kat. holdakban (vízmosásoknál 
az egyes árkok hosszát és szélességének határméreteit), gazdasági 
megjelölését (silány legelő, elhagyott szántó, futóhomok, vízmosás 
stb.), talajának minőségét; fekvését (égtájak szerint, lejtősség sze
rint); annak megjelölését, hogy a terület milyen mivelés alatt álló 
területek környezetében fekszik. 

3. A terület gazdasági állapota. A terület gazdasági 
állapotának rövid ismertetése mellett megemlítendő, hogy a terü
leten gyakorolható-e valamely használat s milyen módon és mér
tékben. 

4. A kijelölés oka és czélja. Mily okból és czélból (csu
pán gazdasági állapotának megjavítása, vagy emellett egyszersmind 
bizonyos károsítások vagy veszélyek elhárítása érdekében) szük
séges a terület kijelölése; miben nyilvánul a károsítás vagy a 
veszély; s mindezekre való tekintettel, mennyire sürgős és mennyi
ben közérdekű a terület gazdasági állapotának megjavítása. 

5. A kijelölésre alapot nyújtó törvényes határozat. 
A terület tulajdonjogi minőségére, gazdasági állapotára s az egyéb 
körülményekre való tekintettel a kijelölés melyik törvény határozat 
(az 1879. évi X X X I . t.-cz. 1 6 5 . §-a, az 1894. évi XII . t.-cz. 13. 
vagy 14. §-a) alapján történjék. 

6. Elrendelendő munkálatok. A területen milyen gazda
sági és műszaki munkálatok foganatosítása rendeltessék el és pedig: 

aj a fásítás milyen fanemekkel, mily módon és mértékben, 
honnan kezdődőleg, milyen évi részletekben s milyen sorrendben 
történjék; 

b) kivánatos-e a fásításon kivül még valamely más talajjavitási 
(kötési) munkálat (gyepesítés stb.), futóhomokon szélfogó szövény-
fonás stb.; 

c) szükségesek-e bizonyos műszaki munkálatok (vízmosásoknál 
kő-, fa-, földgátak, sövényfonások, partlejtősités, vizelcsapó árko-
lások stb.); 



d) féltétlenül elrendelendő-e (vagy bizonyos feltételekhez 
5kötve) a területnek részben vagy egészben való bekerítése. 

7. Anyag- és munkaerószukséglet. A megelőző 6. pont 
szerint javasolt munkálatokhoz milyen és mennyi anyagra, kézi
munkára és fuvarerőre lesz szükség s a csatolandó anyagszükségleti 
kimutatás és költségvetés szerint mennyi ezeknek pénzértéke (a 
ó. pont a), b), c) és d) alpontjaira külön kimutatva). 

8. Használatok korlátozása és tilalmasása. Milyen 
intézkedések szükségesek a területen esetleg gyakorolt használa
toknak — legeltetésnek, fűhasználatnak stb. — korlátozása vagy 
betiltása tekintetében: 

a) a befásitás (vagy más munkálat) alá vett területrészeken; 
b) a munka alá utóbb kerülő területrészeken. 
9. Teherviselés. Ki kötelezendő s ha többen vannak érde

keltek, kik milyen arányban kötelezendők a munkálatok fogana
tosítására és illetőleg a felmerülő költségek viselésére (szükség 
esetén a 6., illetőleg a 7. pont szerint részletezve). 

10. Állami támogatás. A birtokos (vagy az érdekeltek) 
anyagi helyzete s egyéb figyelembe veendő körülményei milyenek 
s ezekre való tekintettel milyen állami támogatás és milyen mér
tékben engedélyezendő részére, figyelembe véve, hogy állami 
támogatásként a következők hozhatók javaslatba: 

a) a csemeteszükséglet kiszolgáltatása egészen ingyenesen 
(vagyis a termelési, kiszedési és szállítási költségek elengedésével), 
vagy pedig 

b) a csemeteszükséglet kiszolgáltatása a termelési költségek 
elengedésével; 

c) pénzsegély (kat. holdanként megállapítva) a befásitás költ
ségeinek részben való fedezésére oly módon, hogy a pénzsegélyt 
a birtokos az elrendelt fásítás sikeres teljesítése után veheti fel ; 

d) a pénzsegély (kat. holdanként megállapítva) csak állami 
kezelésbe átadott területek befásitási költségeinek részben való 
fedezésére oly módon, hogy a birtokos az engedélyezett pénz
segélyt a munkálatok teljesítésekor előre felvehesse; 

e) pénzsegély a nagyobbszabásu műszaki munkálatok költ
ségeinek részben való fedezésére; 

f) különösen közérdekű munkálatok összes költségeinek fede-



zése, a munkálatoknak állami szakközegek által való foganatosit-
tatása mellett; 

g) a birtokosnak vagy a birtokos által munkavezetőül alkal
mazni kivánt egyénnek a teljesítendő munkálatokba a helyszínén 
való bevezetése állami költségen kiküldött állami szakközeg által: 

(Ezekkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a birtokos 
vagy az érdekeltek kivánják-e igénybe venni az állami támogatás 
javasolt módozatait s megnyugosznak-e annak mértékében; más
részt igazolni is kell, hogy rá vannak-e szorulva s mily körül
ményeknél fogva a javasolt állami támogatásra. A c), d), e) ésf) 
pontokban emiitett pénzsegélyekre pedig az is megjelölendő, hogy 
a pénzösszeg kinek kezéhez utalványoztassék.) 

11. Az állami támogatással kapcsolatosan kikötendő 
követelmények. A javasolt állami támogatáshoz milyen követel
mény köttessék (pl. pénzsegélyhez, hogy a fásitás egészben vagy 
részben fizetett munkaerővel foganatosittassék-e stb.); 

12. Fedezetlen terhek viselése. Az állami támogatásban 
fedezetet nem találó szükségletekről az érdekeltek mily arányban 
kötelesek gondoskodni. (Lásd a 9. pontot.) 

13. Állami kezelésbe vétel. A birtokos köteles-e (az 1898. 
évi X I X . t.-cz. 1. §-ának g) pontja értelmében), vagy kivánja-e 
(u. a. t.-cz. 2. és 3. §-a értelmében) a jelen utasítás I. fej. 8. §-a 
szerint a területet állami kezelésbe adni s a terület melyik jöve-
delmezési osztályba soroztassék. 

14. Kezelési járulék elengedése. Kéri-e a birtokos (az 
1898. évi X I X . t.-cz. 23. §-a értelmében) az állami kezelésért ki
vetendő járuléknak részben vagy egészben való elengedését; s az 
I. fej. 9. §-ában foglaltakhoz képest indokolt-e a járulék egész 
összegének, illetőleg bizonyos részének (negyedrészének, felének, 
háromnegyedének) elengedése. 

15. Az állami erdőhivatal szakértő közreműködésé
nek igénybevétele. Az állami kezelésbevétel mellőzése esetén 
igényt tart-e a birtokos arra és indokolt-e, hogy a hatóságilag 
elrendelt munkálatok foganatosításánál az 1898. évi XIX. t.-cz. 
12. §-a alapján a m. kir. állami erdőhivatal szakértő közreműkö
désével támogattassék. 



16. Közös erdőőri szervezetbe lépés. Ha a terület nem 
kerül az állam kezelésébe, kéri-e a birtokos a területnek az 1898. 
évi X I X . t. cz. 14. §-a alapján létesített közös erdőőri szervezetbe 
való felvételét. 

17. Erdőőrzési járulék elengedése. Kéri-e a birtokos és 
indokolt-e, hogy a területre kivetendő erdőőrzési járulék fizetésé
nek kötelezettsége alól részben vagy egészben felmentessék. 

18. A terület további kezelésének meghatározása. 
A terület az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. vagy 4. §-a szerint keze
lendő és egyszersmind a 17. § alá tartozó vagy nem tartozó terü
letek közé soroztassék-e be s mily alapon. 

A javaslaton azt, hogy a kir. erdőfelügyeló'ség, vagy a m. kir. 
járási erdőgondnokság állította össze, mulhatlanul fel kell tüntetni. 

34. §. A 33. § szerint összeállított javaslathoz mellékelni kell: 
a) másoló vászonra katonai térképről készített helyszínrajzot, 

mely az ÉD irány jelzése mellett feltünteti a kijelölendő területet; 
a községet; az ezeket összekötő utat s ami még a kellő tájékoz
tatásra szükséges (igy pl. károsításnak kitett földeket, utakat, épít
ményeket stb.); 

b) nagyobb mérczével készült helyszínrajzot a terület hatá
rainak, a szomszédos birtokoknak, a területen foganatosítandó 
gazdasági munkálatoknak és azok sorrendjének világosabban és 
az előbbinél pontosabban való feltüntetésére (megfelelő jelmagya
rázattal és feljegyzésekkel); 

c) a létesítendő műszaki munkálatok (kő-, fa-, föld-, sövény
gátlások, kerítések stb.) egyszerűen és világosan rajzolt terveit, a 
méretek feljegyzésével s az ezekhez tartozó anyagszükségleti ki
mutatásokat és költségvetéseket; 

d) csoportos javaslathoz egyszersmind egy (katonai térképről 
készített) összefoglaló átnézetes helyszínrajzot; 

e) a birtokos által a 33. § 13. pontja (illetőleg az I. fej. 8. §-a) 
alapján — szükség esetén — kiállított nyilatkozatot. 

35 . §. Ha valamely ezelőtt kijelölt kopár stb. területre vonat
kozólag azoknak a hiányoknak pótlásáról kell gondoskodni, melyek 
a jelen utasításban megjelölt követelményekkel szemben mutat
koznak, a javaslatot szintén a fentebbi pontok szerinti részletezéssel 
kell összeállítani, ugy azonban, hogy ha az illető területre nézve 



egyes kérdések a korábbi eljárás rendén jogerős határozattal 
már elintéztettek és a területen már bizonyos munkálatok foga
natosíttattak is, ezt a javaslatnak megfelelő pontjánál meg kell 
említeni. 

Fel kell tehát jegyezni a már létrejött határozatnak az illető 
pontban tárgyalt kérdésre vonatkozó rendelkezését; továbbá, hogy 
ez a rendelkezés mennyiben (s mily eredménynyel foganatosítta
tott és hogy mennyiben van szükség a már tett rendelkezésnek 
kiegészítésére, esetleg módosítására. 

Egészen újonnan csak azokat a pontokat kell tárgyalni, amelyek 
az eredeti kijelölési eljárás rendén vagy utóbb hozott hatósági 
határozatokban még egyáltalán nem voltak érintve. 

Abban a netán előforduló esetben, ha valamely már kijelölt 
kopár, futóhomokos vagy vízmosásos területre vonatkozólag a 
föntebbi 33. §-ban említett javaslat minden egyes pontja jogerős 
határozattal elintéztetett és csak a tett rendelkezések végrehajtása 
nem nyert még befejezést (nevezetesen a fásítási vagy más talaj
kötési és javítási munkálatok folyamatban vannak s még bizonyos 
időn át folytatandók lesznek), a 33. §-ban említett s föntebbiek 
szerint szerkesztendő „javaslatot" szintén el kell ugyan készíteni, 
azonban csupán oly czélból s ugy, hogy annak alapján a köz
igazgatási erdészeti bizottság a kopárjavitási stb. terv kiadását 
elrendelhesse és az abban foglalt rendelkezések végrehajtása iránt 
szükséges intézkedéseket megtehesse. 

36. §. A m. kir. járási erdőgondnokság az általa összeállított 
és kellően felszerelt javaslatokat, mihelyt azokkal egy-egy község 
határára nézve elkészült, összefoglaló jegyzék kíséretében a m. 
kir. állami erdőhivatal utján azonnal megküldi a kir. erdő
felügyelőségnek. 

A kir. erdőfelügyelőség a m. kir. járási erdőgondnokságok 
által megküldött, valamint a maga készítette javaslatokat község
határonként s azután szolgabírói járásonként rendezi és nyilván
tartójegyzékbe foglalja, amely jegyzékben folytatólag a tárgyalások 
további részletei is felliintetendők, mindaddig, mig az illető területre 
nézve a kijelölési eljárás teljes befejezést nem nyer. 

37. §. Mihelyt egy-egy községhatárra nézve az összes javas
latok készen rendelkezésre állanak, azokat a kir. erdőfelügyelőség 



azonnal megküldi a következő fejezetben meghatározott eljárás 
végett, az illetékes járási főszolgabíró utján, az érdekelt község 
elöljáróságának. 

Ettől el kell térni, ha a természeti viszonyok folytán (pl. a 
vízlefolyások kapcsolódása, vagy más fontos gazdasági érdekek 
összejátszása miatt) az egymással szomszédos (egy vizkörnyékhez 
tartozó) községhatárokban a kopár, futóhomokos vagy vízmosásos 
területek gazdasági állapotának megjavítása valóban sikeresen 
csakis minden részletében összeegyeztetett s időrend szerint is 
egymásba kapcsolódó tervszerűséggel foganatosítható. Ilyen eset
ben a javaslatokat az érdekelt községcsoportra nézve egyszerre 
kell összeállítani és további tárgyalásra bocsátani, még pedig az 
egymással kapcsolatos tárgyalás indokának megjelölése mellett. 

Arról, hogy a javaslatok az érdekelt község elöljáróságának 
kiadattak, a kir. erdőfelügyelőség egyidejűleg értesiti: 

a) a m. kir. állami erdőhivatalt (tudomás végett) ; 
b) a m. kir. gazdasági felügyelőt és a kir. kultúrmérnöki 

hivatalt annak jelzése mellett, vájjon a kir. erdőfelügyelőség szük
ségesnek vagy kívánatosnak, avagy mellőzhetőnek tartja-e (s mily 
okból), hogy a gazdasági felügyelő, illetőleg a kultúrmérnöki 
hivatal a javaslatot az érdekelt község elöljáróságánál (illetőleg a 
helyszínén) megtekintse, vagy hogy a megtartandó helyszíni tárgya
láson részt vegyen. (Folyt, köv.) 
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