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Nagyméltóságú Miniszter Úr! Az erdõtörvényjavaslat át-
dolgozása ügyében nagyméltóságod hivatali elõde által fo-
lyó évi 3940. szám alatt hozzám küldött átiratra van sze-
rencsém tiszteletteljesen válaszolni, hogy a vezetésem
alatt álló Országos Erdészeti Egyesület a megküldött tör-
vényjavaslatot, az idézett átiratban kifejezett kívánatok-
hoz képest, beható átvizsgálás és átdolgozás alá vette, s az
e czélra összehívott szakférfiak közremûködésével igyeke-
zett a törvényjavaslat új tervezetét akként kidolgozni,
hogy az egyfelõl úgy az ország anyagi helyzetébõl kifolyó
igényeknek, mint másfelõl az erdõgazdasági és ezzel kap-
csolatban álló közgazdászati érdekeknek lehetõ kielégítõ-
en megfeleljen.

Midõn az egyesület által újra átdolgozott törvényjavaslat
szövegét idecsatolva tisztelettel bemutatom, a következõket
van szerencsém még Nagyméltóságod kegyes tudomására
hozni. 

A jelen tervezet szerinti törvényjavaslat az erdõtulajdon
szabad használatát csak azon kivételes ritkább esetekben
korlátozza, midõn az állam közérdekei azt múlhatatlanul
megkívánják, minélfogva a régi tervezet azon része, hogy
erdõt hatósági engedély nélkül írtani ne szabadjon, az új
szövegezésnél a fennidézett átirat kívánalmának is megfe-
lelõleg mellõztetett azért, mert természetszerû jogosultság-
gal bír azon feltétel, hogy erdõt oly helyen, mely más elõ-
nyösebb gazdasági mûvelésre nem alkalmas, irtani alig
fognak, és ha ez mégis megtörténnék, a hozandó törvény az
ebbeli káros cselekményt az által gátolja meg, hogy a véd-
erdõkben és futóhomokon álló erdõkben netalán tett irtás
esetében, valamint a feltétlen erdõtalajról kiirtott vagy el-
használt erdõ helyett is 6 év alatt új erdõ nevelendõ. 

A gazdasági kezelésbe való azon kormány beavatkozás,
mely általában a gazdasági tervek felülvizsgálatában és jóvá-
hagyásában álland, a törvényhatósági testületek, községek,
egyházak, egyházi személyek és testületek, alapítványok,
közbirtokosságok és hitbizományok által bírt azon erdõkre
terjed ki, melyek az illetõ birtokosok által tulajdonképpen,
csak mint haszonélvezõk által használandók, s a jogutódok
részére állami érdekbõl is megõrzendõk. 

Az idõközben létrejött közigazgatási újabb szervezetnek
megfelelõleg, a törvényjavaslat régi tervezetében felvéve volt
megyei erdõtanácsok helyett, a törvény végrehajtása feletti
õrködés a közigazgatási bizottságra ruháztatott, minek ezen
testület az erdõfelügyelõ közremûködésével annál könnyeb-
ben felelhet meg, mert a nem feltétlen erdõtalajon álló erdõk
irtásának az új tervezetbe fel vett megengedése által a teen-
dõk is lényegesen kevesbedtek. 

A hozandó törvény végrehajtásának pontosabb eszközlésé-
re mellõzhetetlenül szükségesnek ismertetett a szakképzett
királyi erdõ felügyelõk alkalmazása azért, mert ezek hiánya
esetében a törvény kitûzött czéljának elérése, s a közérdek
kellõ megóvása nem lehet biztosítva. 

Tekintettel azonban arra, hogy a törvényjavaslat új terve-
zete szerint az irtás megengedése iránti tárgyalások elesnek,
a felügyelõk száma lényegesen csekélyebb lesz; a mi pedig
azok díjazását illeti, az az államköltségek újabb szaporítása

nélkül lesz fedezhetõ, mintán a hozandó erdõtörvény alapján
az erdõkárosítások, kihágások és vétségek után kiszabandó
bírság pénzekben fedezetét találandja. 

Ha azonban egyáltalában nem volna kivihetõ az, hogy úgy
miként Német- és Francziaországban tisztán állami közegek
legyenek az erdõfelügyelõk, ezen esetre azt véli a vezetésem
alatt álló egyesület, hogy a felügyelõk, úgy mint a mérnöki
és orvosi szakközegek, a megyék illetõleg törvényhatóságok
részérõl lennének állandó tiszti minõségben alkalmazandók. 

Az erdei kártételek ügyében való bíráskodást a kezdetben
idézett átirat kívánalmainak is megfelelõleg a közigazgatási
közegekre ruházza a törvényjavaslat, tekintettel azonban a
gyakorlati élet kívánalmaira, valamint az írásbeli munkák és
költségek kevesbítése a kárt tevõk gyorsabb büntethetése, s
a gazdasági kezelõtisztek felesleges járkálásának elkerülése
végett szükségesnek véltük, hogy az erdõbirtokos, ha neki
tetszik, 10 forintig terjedõ károknál a falubíró bíráskodását is
igénybe vehesse. 

A kopár területeknek befásítása iránt a régi tervezetbe fog-
lalt intézkedéseket jelenben is meghagytuk, miután ez elegen-
dõ szûk keret között mozog és a törvény a befásításra vonatko-
zó intézkedés elhagyása esetében nem képezne organikus
egészet, ennek felvétele azonban köteles kiadásokat nem fog-
lal magában, mert a törvényhozás tetszésétõl függend majd az,
hogy az államköltségvetésekben mit szavazzon meg a fennfor-
gó czélra. 

Az erdei termények vízen való szállítását szabályozó intéz-
kedéseknek a hozandó erdõtörvényben való felvételét egye-
sületünk szükségesnek ismerte, mert ezek mellõzése eseté-
ben a viziút használatára utalt igen nagy terjedelmû erdõk
terményei nemcsak a magán, de a közgazdaság kárára is ki
lennének az értékesítés alól zárva. ...

…A kihágások, károsítások és lopásokra a törvényjavaslat
jelen tervezetébe felvett és a tárgy értékével arányban álló
bírságdíjakat elegendõ szigorúaknak véljük, megjegyezvén
még azt, hogy a siker kevésbé várható túl magas büntetések
alkalmazásától, mint inkább a törvény rendeleteinek erélyes
és gyors végrehajtásától. 

A fennebb elõadottak értelmében átdolgozott és új alakba
szerkesztett törvényjavaslatot, a velünk közlött régi példány
visszacsatolása mellett, azon tiszteletteljes kéréssel van sze-
rencsém Nagyméltóságod elé terjeszteni, miszerint azt tisztek
részérõl is magáévá tenni és tekintettel arra, hogy hazánk ki-
viteli kereskedelmének egyik jelentékeny és továbbra is fo-
kozódó jövedelmet ígérõ czikkét a faanyagok képezik, s hogy
Magyarország földterülete Kelet-Európa száraz vidékének
szélsõséges éghajlata alatt állván, mezõgazdasági földmûve-
lésünk sikeres fennállásának egyik biztosítéka, szintén er-
deink okszerû gazdasági kezelésében leli zálogát, mielõbb a
törvényhozás elé terjeszteni méltóztatnék.  Fogadja Nagymél-
tóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
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