
9. Mellékletek
1. ábra: A fás legelő elhelyezkedése és területi kiterjedése Pénzesgyőr 

és Hárskút települések között.

2. ábra: Erdei legeltetés, fás legelők és legelőerdők egykori és mai 
elterjedése Magyarországon.

V a rg a  A.-BÖLÖNI J. (2009): Erdei legeltetés, fás legelők, legelőerdők 
tájtörténete. Természetvédelmi Közlemények 15, 68-79 p.
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3. ábra: Böhönc, amelynek koronája a szabadon-állástól elterebélyesedett. 
(Fotó: Szabó Máté, 2006)

4. ábra: A bakonyi sertés.
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum fénykép gyűjteménye 25745)
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5. ábra: Részlet a II. katonai felmérés (1852-1854) Königreich Ungarn 
District jenseits dér Donau, Comitat Veszpremier), Section 53, Colonne 

XXVII) szelvényéről.
(Eredeti méretarány 1: 28 800, forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,

Hadtörténeti Térképtár)
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6. ábra: Részlet a III. katonai felmérés (1879) 5159/2 szelvényéről.
(Eredeti méretarány 1 : 25000, forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,

Hadtörténeti Térképtár)

66



7. ábra: Részlet az 1951-es légifelvételről.
(Szelvényszám: L-33-36-B-C, forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,

Hadtörténeti Térképtár)
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8. ábra: Részlet az 1955-ös légifelvételről.
(Szelvényszám: L-33-36-B-C, forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,

Hadtörténeti Térképtár)
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9. ábra: Részlet az 1968-as légifelvételről.
(Szelvényszám: L-33-36-B-C, forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,

Hadtörténeti Térképtár)
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10. ábra: Részlet az 1984-es légifelvételről.
(Szelvényszám: L-33-36-B-C, forrás: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,

Hadtörténeti Térképtár)
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1. melléklet:
1879. évi XXXI. törvénycikk -  Erdőtörvény 2. §
Forrás: HTTP 9.: www.ezerev.hu/index.php?a=3&param=5861

Letöltés időpontja: 2008. szeptember 15.

2. § Azon erdőkben vagy erdőrészekben, melyek magasabb helyek kőgörge- 
tegjein, havasok fensikjain vagy hegytetőkön és gerinczeken, meredek 
hegyoldalokon és ezek lejtőin, hegyomlások, kő- vagy hó-görgetegek és 
vízmosások támadásának és terjedésének megakadályozására szolgálnak, 
vagy a melyek elpusztulása folytán, alantabb fekvő területek termőképes
sége vagy közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék, vagy szélvészek 
rombolásának út nyittatnék - az irtás és tarvágat tiltatik.

Ezen erdők, a fölmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium által a szüksé
ges előmunkálatok alapján, a tulajdonos és a közigazgatási bizottság 
meghallgatásával, lehetőleg a jelen törvény kihirdetése napjától 
számitandó 5 év alatt részletenkint ki fognak jelöltetni, terjedelmük a helyi 
viszonyokhoz képest meg fog határoztatni és köztudomásra hozatni, s ezen 
időponttól kezdve teljes adómentességben, vagy a viszonyokhoz képest 
adókedvezményben részesitendők.
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Részletek, jegyzetek a Veszprém Megyei Levéltár irataiból 
A jegyzeteket készítette: Saláta Dénes

2. melléklet:
Hudi János és tsai. Véderdejének rendszeres gazdasági üzemterve 
Forrás: VeML l.:XXI. 103. 306/1. II LEVÉLTÁRI PÉLDÁNY

Jegyzőkönyv -  Pénzeskútpuszta 1922 évi augusztus 18.
Északi szélesség 4 T 1 2 ’ és Keleti hosszúság 35°27’ között, 430 m tszfeletti 
magasságon dombos jellegű , meredekfalú vízmosásokkal tagolt és általában 
észak-déli kitettségű 0,7 kh.
Bükk 0,6 kh., gyertyán 0,1 kh.
Előzőleg Reé Jenő veszprémi lakos tulajdonát képezte 
Adásvétel 3361/1918.
„Rendszeres erdőgazdálkodást mindezideig nem folytattatott, a főhasznála
tok minden rendek nélkül foganatosítottak, felújításra gondot egyáltalán nem 
fordítottak s a közelmútban gyakorolt korlátlan legeltetés következtében 
természetes úton keletkezett újulat is alig van. ”
Legeltetés és alomszedés az egész területen tilos.
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3. melléklet:
Pénzesgyőr község iratai
Pénzesgyőr III. Kataszteri telekkönyv (táblakönyv)
(Pénzesgyőr III = a Kőrisgyőri területet jelenti amit Szentgáltól csatoltak 
Pénzesgyőrhöz)Határátcsatolás Szentgáltól Pénzesgyőrhöz é.n. -  tehát év 
nélkül
Forrás: VEML4.:V. 501.88.

Összesen 414 ha v. kh. 123 n-öl szántó
2 1010 kert
19 161 rét
173 1284 legelő
39 264 erdő
21 36 műv. alól kivett

Összesen 669 ha v. kh 1278 n-öl terület 4296 K  29f 
kataszteri tiszta jövedelem

Telek v. tábla 
helyrajzi száma

Dűlő
neve tulajdonos Minőség

oszt
L V. E, ha. V 

kh. és n-öl alosztály
Tiszta

kataszteri
jövedelem

11050 Kolo 2 E, 11,1282 véderdő 42K48f
11051 Kolo 2 L, 0, 918 1 K 09 f

11051/2 Kolo 2 L, 59, 736 112 K 97 f
11052/1 O Kolo 2 L, 0, 265 31 f
11052/2 § 125 2 L, 0, 116 14 f
11053 Kolo 2 L, 68, 1575 131K 07 f
11054

kj
p Kolo 2 L, 8, 224 15 K 47 f

11055 Kolo 2

Összesen 137 ha/kh és 634 n-öl legelő, valamint 
11 ha/kh és 1282 □ -öl véderdő
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4. melléklet:
A szentgáli református egyház erdejének és legelő-erdejének üzemterve 
1897 évtől 1906 évig terjedő 
Forrás: VeML 5. XXI. 103. 297/3

III. Üzemosztály „legelőerdő”
Az erdőgazdaság czélja és feladata: legeltetési igények kielégítése, mégpedig
a talaj termőképességének a fokozása mellett
Felújítások:
Tekintettel, hogy -  a jövőben legelő erdőként kezelendő -  erdőterület... 
beerdősítése 5-6 éves akácsuhángokkal, eszközlendő 6-6 méter sor és suháng 
távolság betartása mellett... 1913-1916-ig legkésőbb beültetendő.
Az ültetés szabályos hálózatban eszközlendő s e célból az ültetést megelőző 
ősszel megfelelő nagyságú és legalább 0,5 méter gödrök ásandók.
A célba vett szabályos állapot kitüntetése: a szabályos állapotban a legelő
erdő egész területe legeltethető, mivel a felújítások és pótlások akác 
suhángokkal foganasítandók.
Legeltetés: Minthogy a gazdaság főcélját a legeltetés képezi, annál fogva 
annak gyakorlása a beerdősítésig az egész területen terveztetik, az akác 
suhángokkal kiültetendő területrészek azonban elültetésük után legalább 3 
évig legeltetés ellen tilalmazzanak, nehogy a legelő marha azokban 
hozzádörzsölés által kárt okozzon.

5. melléklet:
Szentgáli közbirtokosság iratai 1881-1905 (287/1971 lev.sz)
Forrás: VEML 6 .-IX. 411. A.

Jegyzőkönyv a Közös Tehénlegelő Birtokosság 1905. évi összeüléséről 
Elnök: Csajági Bálint
Tárgy: a birtokosok a közös területről az őket illető fákat elszállították, s 

ennek ellenére egyesek még mindig a közös legelőről faéznak, ami sok 
visszaéléshez vezetett

Határozat: a közgyűlés betiltja a faizást a területen
Vannak még régi fák a területen, azokat a tulajdonosok még elvihetik
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6. melléklet:
Szentgáli Tehénlegelő birtokosság egyetlen „A” gazdasági osztályba 
sorozott erdőbirtokának rendszeres gazdasági üzemterve 
Forrás: VeML 7. - XXL 103. 296/1. 76.-OS DOBOZ

Amennyiben a talajviszonyok megengedik, legelő gazdaságra kell berendez
kedni
Rakottyás dűlő határában, a társulat legelőjével határos
21,8 kh -  19,7 kh erdősült erdőterület, 2,1 kh marhahajtó
„a nm. m. kir. Földművelésügyi Minister úr 15.858/1934. III. 2. számú
rendeletével az ebbe az üzemtervbe foglalt részt minősítette csak erdőnek, a
terület többi részét pedig az engedélyezett nagyobb fahasználat
következtében fás legelővé, részben gyeplegelővé alakították át. ”
Meredek részeken legeltetni tilos 
A kecskelegeltetés az erdő területén mindenhol tilos 
A marhahajtó út mindenkoron legeltethető
Különleges erdővédelmi intézkedések -  A külső határ töréspontjain lévő 
határdombokat és az ezekben elhelyezett számozott tölgyfaoszlopakat állan
dóan jókarban fenn kell tartani, az elpusztultakat azonnal pótolni. A tag
határkőt is fe l kell újítani, ha el kezdene tűnni. A legeltetés ellen tilalmazott 
részeket megfelelően jó l láthatóan elhelyezett, kellő számú és állandóan 
jókarban tartandó legeltetési tilalmi táblával kell ellátni, s szükség szerint ha 
a fiatalosokat a legelő állatok károsítása ellen másképpen nem lehetne 
megvédeni, a fiatalosok határán tövises bokrokból tüskekerítést is kellő 
magassággal készítni.
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7. melléklet:
Szentgáli Legeltetési Társulat iratai 1934, 1954, 1958 
A szentgáli társas tehénlegelő birtokosság legeltetési társulatának 
alapszabályai 193432132940 
Forrás: VeML 8. - IX. 274. (1.)

„Szentgál község határában „Rakottyás” nevű dűlőben -  a szentgáli 
5048. számú birtokon 9662, 9663 és 9664/1. helyrajzi számok alatt felvett 
274 kát. Hold 462 négyszögöl erdő-legelő.

12. oldal. -  A közgyűlés 16 §
A közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen

5. pont ingatlan szerzése (kiemelve)
6. pont társulati kölcsönök felvétele, továbbá egyéb oly 

szerződési kötelezettségek felvállalása, amelyekkel a társulat 
500 pengőt meghaladó érték erejéig köteleztetnek

Rendes közgyűlés időpontja: március 
17.o. -  Határozatképesség 36 §

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 160 
szavazatot képviselő 100 társulati tag van jelen

Fogadott munkások: pásztorok és erdőőr -  rossz helyen 
bejegyezve 

22. o. -  Az illetőség átruházása
„a tag legelőbeli illetőségét a belsőségével vagy legalább is 5 

hold külsőséggel kapcsolatban ruházza át, a társulat” nem 
tagadhatja meg a hozzájárulást csak törvényileg indokolt esetben 

Szavazati jog  55 §
1 szavazati jog  = 1/315-öd illetőség 

24 o. -  61. § 100 pengő kézpénzt lehet tartani maximum a kézi 
pénztárban
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