
AZ 1955* ÉVI IV. TÖRVÉNYCIKKRŐL 

Nagyszalánczy Eleonóra

A MAGYAR ERDÉSZET TÖRTÉNETE taglalásában talán legje
lentősebb, mondhatnánk sorsdöntő időszak a két világháború kö
zötti időszak volt. Ebben az időben született ugyanis meg egy 
olyan új magyar erdőtörvény, amelynek szükségessége már régen 
felmerült, de azt megalkotni és életbe léptetni csak a harmin
cas évek folyamán sikerült*

Az első világháború kitörésekor az 1879* XXXI. t.cikk
be iktatott erdőtörvény, valamint az erdők állami kezeléséről 
és az erdőbirtokosságok szervezéséről szóló 1898: XIX. t.cikk 
volt az a két alaptörvény, amelyeken az erdészeti közigazga
tás nyugodott. Azok az eredmények, amelyeket erdészeti törvé
nyeink alkalmazásával az első világháború kitöréséig eltelt 
időből felmutathattak, az erdőgazdasági érdekek szempontjából 
nem voltak kielégitőek. Akkori erdőtörvényeink hibás elvi 
alapjai és hézagosságuk miatt sem az általános erdőfenntartás 
biztosítására, sem a helyes erdőgazdálkodási, rend megteremté
sére alkalmasnak nem bizonyultak. Az 1879• évi erdőtörvénynek 
az volt a hiánya, hogy az erdők megosztása és eldarabolása elé 
korlátokat nem állitott, az ország erdőállományának tekinté
lyes részét gazdálkodásra nem alkalmas foszlányokra szaggatta 
szét. Az a szinte korlátlan szabadság, amelyet az akkori erdő
törvény a magánszemélyek erdőgazdálkodása számára biztositott
- egyes mintaszerűen kezelt magánerdőktől eltekintve. - a ma- 
gánerdőke„t a pusztulás útjára juttatta. A^nem feltétlen erdő- 
talajpn állókat ugyanis a legnagyobb részben kiirtották, a 
feltétlen erdőtalajú erdők pedig, mivel felújításukról és a 
fiatal állományok kellő ápolásáról és védelméről nem gondös-
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kodtak, nagymértékben^leromlottak. Eredményt csupán arra néz
ve lehetett felmutatni, hogy az üzemtervek felállításával a 
korlátolt forgalmú erdőkben az okos gazdálkodást biztosítot
ták*

Az 1&79* évi XXXI. t. cikk nem érvényesítette általá
nosan azt az erdőhasználati szabalyozási módot, amelyet meg
alkotásánál, mint e törvény rendeltetése, megjelöltek. A tel
jes szabályozás keretébe csak a korlátolt forgalmú erdőket 
vonta be ez a törvény, a magánszemélyek erdőgazdaságait ellen
ben a szigorúbb szabályozás alól kivonta.

Az I. világháborút követő különleges gazdasági viszo
nyai között erdészeti jogszabályaink hiányossága különösön 
érezhetővé vált. A faárakban beállott rendkivüli áremelkedés, 
továbbá a mezőgazdasági terményekben mutatkozott nagy keres
let az erdőt;ulajdonosokát arra ösztönözte, hogy erdeiket mi
nél nagyobb mértékben kitermeljék, és hogy mezőgazdasági mű
velésre újabb és újabb területekre tegyenek-szórt.

Erdőállományunk mennyiségi és minőségi leromlása az I. 
világháború előtti határaink között a fássükséglet fedezése 
szempontjából érezhető kárt nem okozott, de szinte pótolhatat
lan kárt szenvedtek azáltal, hogy az erdő olyan területekről 
is el,tünt, amelyeken a faállománynak talajvédő szerepe volt, 
és hogy az erdők kipusztulásának káros következménye egyes vi
dékeken már a tenyészeti viszonyok leromlásában is jelentke
zett. Az erdők valóságos faállomány-tőkéje az erdőtörvény 
életbeléptetése idején messze mögötte volt annak -a szabályos 
faállomány-tőkének, amelynek az erdőkben okszerű gazdálkodás 
mellett meg kellene lennie, hogy szabályos évi fatermelést 
rendszeresen szolgáltathassa. Akkori erdőtörvényünk ezt a 
kedvezőtlen helyzetet sem tudta .wg.javitani, sőt a helyzet e 
tekintetben még rosszabbodott. Nem történt gondoskodás ezen 
erdőtörvényben arról sem, hogy az erdőrendészeti hatóság az 
erdőfenntartás érdekében szükséges munkálatokat elrendelhesse 
és a kárt okozó mellékhasználatokat eltilthassa. Nem adott 
továbbá módot arra, hogy a magánerdők okszerű kihas znál ás át
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szabályozhassák, s ezáltal a keletkező bajoknak még csirájá- 
elejét vegyék, hanem a hatóság beavatkozására e törvény 

szerint csak akkor adtak felhatalmazást, amikor a baj már be- 
következ-* :t. E törvényünk még annak a megítélését is tulaj
donképpen magara az erdőtulajdonosrá és nem a hatóságra biz- 
ta, fiOpsy erdejének mely részei minősithetők nem feltétlen 
vagy feltétlen erdőtalajon állóknak, s ehhez' képest mely ré
szeket szaba:; kiirtania.

"'Tér ül etünk megkisebbedés^ az I. világháború után or
szágunkat erdcgazdaságilag különösen súlyos helyzetbe hozta. 
Srdeink csappantak, évi fahozamunk pedig egyti
ze a ere vilagnáború el ötti Magyarországon évi

billió rengő értéket tett ki, a háború utáni 
kis ::igc ~*vi 93 millió pengő értéküx fabehozatal
ra szorult, felülmúlta azt az értéket, amelyet a
mezóga^dasagi kivitelen belül az évi búzakivitelünk akkor 
kepviselt. Erdészeti jogrendszerünk gyökeres rendezésére fel
tétlenül s^üksé^ volt. Cselekeani kellett, biztositani az ak
kori erdcállomany fenntartását, okszerű és rendszeres erdő- 
gazdálkodassal pedig emelni az erdők faállománytőkéjét és 
.-üel együtt hozadékát is. Végül gyarapitani kellett az erdő
állományt, egyfelől a kopár és vizmosasos területek, a mező
gazdasági művelésre kevésbé alkalmas futóhomok és szikes te
rületek, valamint az Alícld-fásitási törvény alapján erdőte
lepítésre kijelölhető területek beerdősitésével, másfelől ön
kéntes erdőtelepitések szorgalmazásával.

A helyzetet felismerve, akkori erdőtörvényünk gyenge
ségének tudatában, a Földművelesüsyi Minisztérium már az I. 
világháború előtt foglalkozott azzal a tervvel, hogy erdésze
ti alaptörvényeinket ú£ erdőtörvénnyel cseréli fel. 1916-ban 
el is készült egy új erdőtörvény-tervezet, amely azonban a 
világháború miatt nem került a törvényhozás elé.

xEzek az értékek a hivatalos statisztikai adatokkal /KSH -Stat. 
Svk.stb./ nem egyeznek meg. Feltételezhetően az FM Erdészeti 
FÖo. adatai. - Szerk. megj.
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Az I. vi lágháboT'ú után bekövetkezett tarthatatlan 
helyzet azonban sürgős cselekvést követelt. Ma'gyarosz ágnak 
szembe kellett néznie azzal, hogy már nem dúskálkodhat erdők
ben, fákban, amelyek azelőtt óriási tömegben, kiapaszthatat- 
lanul álltak rendelkezésre az illetékeseknek fel kellett is
merniük, hogy tenni kell valamit: nemcsak, hogy mentsék, ami \ y még akkor'menthető volt, hanem, hogy megvessék alapját egy u j,
modern, széles látókörű erdőgazdálkodásnak.

A rendezés, munkája 1923-ban indult meg, négy erdésze
ti törvény: az erdészeti igazgatásról szóló 1923« évi XIII., 
az alföldi érdőtelepitésről szóló 1923# XXI. törvénycikkek 
megalkotásával .

Az 1923* évi erdészeti törvények az erdészeti kérdé
sek gyökeres rendezése céljából tervbevett törvényalkotási 
sorozatnak csupán elöljárói voltak: hatályba lépésük idején 
a fennállottnál kedvezőbb helyzetet nem teremtettek, sőt ab
ban is romlott a helyzet, hogy - mivel az erdészeti igazga
tásról szóló 19 2 3* törvény és az I879.. évi erdőtörvény 
között a szigorú összhang nem volt meg, - az erdészeti köz- 
igazgatás me'netében gyakori zökkenők támadtak.

Mindezen hiányosságok - az erdők fenntartásáról szó
ló alaptörvény vonatkozásában - évről évre fokozódó erővel 
váltak érezhetővé, és ez késztette Mayer János akkori föld
művelésügyi minisztert arra, hogy új erdőtörvény-tervezet 
készítését rendelje el. Ezzel a munkával a miniszter N^gy- 
szalánczy /Frőhlich/ Brúnót bizta meg.

Nagyszálánczy /Erohllch/ Brúnó 1879-ben született. Er
dőmérnöki diplomáját 1903-ban szerezte meg, Selmec
bányán. Néhány évi, vidéki erdőigazgatóságoknál töl
tött szolgálat után, 19o7-ben Budapestre, a Földmű
velésügyi Minisztériumba helyezik. Itt az Erdészeti 
Főosztályon, majd az Erdőrendészet Ügyosztályának 
vezetőjeként dolgozik, 1936-ban történő nyugállo
mányba meneteléig. A megbízást az új magyar erdőtör
vény tervezetének készítésére 1928-ban kapta, a tör- 
ívényjavaslat 1934. októberében került a képviselőház, 
maijd 1933 februárjában a felsőház elé, és mint az 
1935« évi IV. törvénycikk került beiktatasra.
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Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó 1936-ban, nyugállo
mányban, külön megbízatással még tovább dolgozik a 
törvényen: annak indokolása és a végrehajtási utasí
tás 506 paragrafusa még két évi kemény munkái: igényel. 
Az új áagyar erdőtörvény a "Földművel ésügyi miniszter 
35*ooo/1938« F.M.s z . rendelete az erdőkről és a ter
mészetvédelemről szóló 1933* évi IV. t.c." elnevezés
sel valósul meg, és a Budapesti Közlöny 1938* évi má
jus hó 1—i 97• számában jelenik meg. Nagyszalánczy 
/Frőhlich/ Brúnó 1938 december 31-én halt meg.
Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó nagytudású, széles lá

tókörű, sziwel- lélekkel erdészember, aki a rábízott óriási 
feladatot fáradhatatlan, egész lényét betöltő erővel, hivata
li munkája.mellett, minden szabadideje felhasználásával, több 
mint tiz év alatt hajtotta végre. A feladat igen sokrétű volt: 
elő kellett készíteni a terrénumot egy új törvény fogadására, 
gondoskodni kellett egy Szervezetről az életbeléptetést és 
végrehajtást illetően, meg kellett keresni azokat a lehetősé
geket, amelvek megfeleltek egy új szellemű törvény követel
ményeinek. Az ország erdőállományának nagy része magánbirto- 
kosbk kezén volt. Az új erdőtörvény megalkotásának kívánsága 
nem tőlük indult ki, őket kellett meggyőzni a törvény megva
lósításának szükségességéről és arról, hogy az egyedüli út 
egy egészséges, jövőre ható érvényű törvényalkotásban az ál
lam felügyeleti jogának biztosítása lesz. A kapott megbízás 
alapján Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó kezében összpontosult 
az óriási anyag. Évekig tanulmányozta a kérdést, az erdészet 
múltját, történelmét, gyűjtötte a forrásmunkákat a világ tör
vényeinek nagy részét feldolgozta, hogy mindez, együtt, a 
magyarországi teljes tö^vényanyaggal összefogott egységet 
alkotva kerüljön feldolgozásra.

Az anyag összegyűjtése után tisztán állt előtte a 
követendő út: állami kézbe helyezni a magánkézben lévő erdő
birtokok ellenőrzését, szabályozni a felelőtlen gazdálkodást 
a köz kincsét jelentő erdőkben, természetvédelmi szempontból 
gátat emelni a pusztító gondatlanságnak, új szemléletű nem
zedék nevelésére kényszeríteni a nagybirtokosokat, szociális 
intézkedésekkel biztosítani a fiatal erdésznemzedék képzését, 
majd elhelyezését.
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Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó igy ir munkájáról 
1936-ban, a Magyar Kö-zigazgatás 19J6. évi 5* ->n "Az er
dőkről és a természetvédelemről szóló törvény méltatása erdé
szeti jogtörténetünk megvilágításában" c. munkájában: "Az er
dőtörvény-tervezet elkészítésére jelen sorok irója kapott meg 
bizást, anélkül azonban, hogy a szabályozandó anyag megálla
pítása . az*irányelveknek és a megszerkesztés alaki módjának 
megválasztása tekintetében korlátok állittattak volna elém. 
Mindezek tekintetében teljesen szabad kezet kaptam. Felada
tom megoldásánál az erdőgazdasági közérdek biztosítását szi
gorú alapokon igyekeztem megvalósítani. fámban a következő 
irányelveket állitottam magam elé:

1. Az új erdőtörvény erdészeti törvénykönyv legyen
- l̂ ódex -, amely felöleli az összes erdészeti jogszabályo
kat, és terjedjen ki a természetvédelem, valamint a túris- 
táskodás szabályozására is.

2. Az erdők fenntartását és az okszerű erdőgazdálko
dást hatályos szabályokkal általánosan kell biztositani.Meg 
kell szüntetni az erdőtörvényne.. az erdők között tett meg
különböztetéseit, a talajmincség szerinti megkülönböztetést 
/feltétlen és nem feltétlen erdőtalajon álló erdők/, mind a 
tulajdonjogi minőség szerinti megkülönböztetést /korlátolt 
forgalmú és magánerdők/, azaz üzemtervsserü kezdésre ren
delt és üzemtervfezerü kezelésre nem rendelt erdő.

3. Szigorú rendelkezésekkel szabályozni kell az er
dők megosztását.

4. Egységes alapon kell szabályozni a leromlott vagy 
leromlásnak indult területek /kopár, vizmosásos és futóhomok 
területek/ beerdösitését és gondoskodni kell az ilyen terü
leteken megtelepitett erdők állandó fenntartásáról és szak
szerű kezei éséről.

5« Kötelezővé kell tenni a közös legelőknek legelő- 
gazáasági érdekből szükséges beerdösitését, valamint véder
dő megtelepítését ott, ahol erre szükség van.
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6. Mindezekkel az erdőtelepitésekkel összhangba kell 
hozni az alföldi erdőtelepitéseket, valamint a fürdeövezetek 
erdősítéseit.

7* Uj elvi alapokon kell szabályozni az erdei kihágá
sokat.

S. A közös legelőkről sr.óló 1913• X. t.cikk elvi alap
jainak megfelelően kell szabályozni a volt úrbéreseknek, a 
közbirtokosságoknak és a telepeseknek, mint erdőbirtokosok
nak jogviszonyát.

9. Végül rendezni kell mindazokat az erdőgazdasági 
szempontból fontos kérdéseket is, amelyeknek rendezetlensége 
a gyakorlati életben kárt okoz; az erdő belsejében levő te
rületrészek kisajátítását; az erdőre nehezedő használati szol
galmak megváltását; meg kell akadályozni, hogy ilyen szolga
lom ezentúl létesüljön; erdő kisajatitása esetében gondoskod
ni kell az erdőgazdasági érdekek megóvásáról; közutak védő- 
pasztáinak kihasitását úgy kell szabályozni, hogy az erdő- 
pusztitássá ne'fajuljón. i

A közérdekű erdőtelepítések szabályozásánál súlyt fek
tettem arra, hogy az erdőállományunk növelése végett a köte
lező erdőtelepitések köre lehetőleg kibővittessék, továbbá, 
hogy a hatófág nemcsak a jelenleg már leromlott területek 
beerdösitését rendelhesse el, de ezzel a jogával szükség ese
tén bármikor élhessen, ha a termőtalaj leromlása erre alapot 
ad.

Igen fontos ré-̂ ze a törvénynek még a természetvéde
lem, és voltak okok, amelyek arra indítottak, hogy az erdő
törvény megalkotásával kapcsolatban a természetvédelem szabá
lyozását is' javasoljam, illetőleg az erdőtörvény tervezetébe 
a természetvédelem szabályozását is belefoglaljam. A termé
szetvédelem kérdése hazánkban már negyedik évtizede vajúdik. 
Amikor az erdőtörvénytervezet elkészítésére megbízást kap
tam, az időpont igen alkalmasnak mutatkozott a természetvé
delem szabályozására, mert számitani lehetett arra, hogy az 
erdőgazdasági szabályozás nehéz súlya mellett a körmyebb sú
lyú természetvédelmi szabályozás is ielőre juthat, és súlyos
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hibát követtem volna el, ha az alkalmat elszalasztom, és nem 
keresek módot arra, hogy az erdőgazdasági kérdések rendezésé
vel kapcsolatban* a természetvédelem törvényes szabályozását 
is tető alá hozzak. Ezek az okok- inditottak arra, hogy az 
Erdőtörvénytervezetbe külön cim alatt a természetvédelem sza
bályozását is felvegyem. Bár kétségtelen, hogy a természet- 
védelem külön törvénynek is lehetett volna tárgya, én mégis 
az erdőtörvényben való szabályozást szorgalmaztam, mert igy 
könnyebben voltak elkerülhetők azok a visszásságok, amelyek 
elkülönitetten való szabályozás esetében bekövetkeztek volna. 
A természetvédelmi szátoályozást alapos megfontolás és céltu
datosság szülte, - az anyagot teljes egészében felöleli."

Az új erdőtörvényjavaslat forradalmi szellemű volt. 
Nemcsak a modern erdőgazdálkodást képviselte, hanem egész 
felépítésében, irányelveiben és rendelkezéseiben az állam 
igen erős ellenőrzését és beleszólási jogát biztosította a 
magán erdőbirtokok felett. Hallatlan merészség volt ez az 
akkori időben, hiszen az ország a magánbirtokok "megdönthe
tetlen11 talaján állott és ezzel szembehelyezkedni szinte le
hetetlennek tűnt. Az erdőbirtokos-réteg nem örült a készülő 
törvénynek, sőt, erősen tiltakozott ellene.

Megindult a törvényjavaslat tárgyalása az országgyű
lés bizottságaiban: a készülő erdőtörvény a magyar gazdasá

gi élet legszélesebb rétegeit érintette. Voltak sokan, akik 
örömmel üdvözölték, és várták törvényerőre emelkedését. So
kan azonban erélyesen, beadványokban kérték a földművelésügyi 
minisztert, vegye le napirendről a törvényjavaslat tárgyalás
ra bocsátását. Gazdag dokumentum-anyag van az Országos Le
véltár gondozásában azon óriási harcról, amely az országban 
az erdőtörvény alkotása körül dúlt. Minisztériumok, az Erdé
szem Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia, a soproni 
Erdészeti Főiskola, a Magyar Földrajzi Társaság, a Balatoni 
Társaság, a Mérnöki Kamara, stb. közgazdászok, jogászok fog
lalkoztak a törvényjavaslat őket érintő részeivel, majd át
iratok, jegyzőkönyvek, levelek özönével árasztották el a tör
vény készítőjét. A parlamenti könyvtár őrzi a viharos alsó-
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házi és felsőházi tárgyalások vita-anyagát, családi tulajdon
ban van rengeteg levél- és irás-anyag: a törvénnyel kapcsola
tos vélemények, hozzászólások és Nagyszalánczy /Frőhlich/
Brúnó erre adott válaszai, a különböző szempontoknak a tör
vény szövegezésében történt figyelembevételével.

Nagyszalánczy /Frőhlich/ Brúnó ott volt a parlamenti 
üléseken, tárgyalt a nagybirtokosokkal, válaszolt a kérdések-,' 
re, ellenvetésekre: körömszakadtáig védte a törvényjavaslat 
minden betűjét, hosszú évek fáradságos munkáját. Az új Ma
gyar erdőtörvénynek meg kellett valósulnia: új, gazdasági ve
tületiében az.egész országot érintő szellemben, közérdekű, for
radalmi újitásokát tartalmazva. Végül is az érdekelt erdőbir- 
toknsságnak engednie kellett: bele kellett nyugodniok, hogy 
erdeiknek ezutá̂ i nem annyira haszonélvezői, mint inkább a 
közérdek szempontjából irányitott és ellenőrzött kezelői let
tek. x

Egy idézet az 1935* január 3-án megtartott felsőházi 
bizottsági tárgyalás jegyzőkönyvéből:
"Darányi Kálmán Földművelésügyi miniszter:
A törvényjavaslat nagy hordereje kétféle szempontból mutatko
zik:
1. ^odifikatorikus, szempontból: eddig ugyanis 6 törvény és 2 
rendelet foglalta össze azokat a jogszabályokat, amelyek az 
egész kérdés lényegét képezik. Most pedig egy, egységes tör
vényjavaslat, egy olyan jogalkotás áll előttünk, amely cél
szerű volna, ha követésre találna más téren is.
2. Másrészt abból a szempontból, hogy az erdők közgazdasági, 
természeti és egészségügyi szempontból való jelentőségét és 
mindazoknak a kérdéseknek szabályozását felöleli és lehetővé 
teszi, amelyek ezzel kapcsolatosak, hogy az erdővédelem, az 
erdőállomány fejlesztése és ezáltal, közgazdasági életünk ja
vítása is lehetővé váljék.11

Az alsóház közgazdasági, közlekedésügyi, pénzügyi, 
közjogi és törvénykezési, valamint közigazgatási bizottságai 
általánosságban és részleteiben letárgyalta a javaslatot 
1935* februárjában, majd "Az erdőkről és a természetvédelem
ről szóló törvényjavaslat" cimen a felsőház elé terjesztették.
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Az 1935* évi IV. t.cikk háromszáztizenöt paragrafus
ból álló kódex volt és tiz cicire oszlott:

Az erdők fenntartásáról és az erdőgazdálkodásról szó- 
ló első cim hat fejezetben tartalmaz rendelkezéseket az erdők 
meghatározására és nyilvántai'tásara, az erdőgazdálkodás álta
lános, szabályaira- az erdők védelmébe, az erdőgazdasági üzem- 
tervekre, az erdőgazdálkodás szakszerű ellátására és az erdő- 
gazdasági személyzetre, véerül az erdők allamerdeszéti kérdé
seire nézve.

A második cin tiz paragrafusból állt: az erdők meg
oszlásáról szól és olyan kérdések szabályozására terjed ki, 
amelyeket az 1879* XXXI.t.cikkben foglalt erdőtörvény egyál
talán nem emlit.

A harmadik cim áz erdei termékek szállításáról szólt, 
és két fedezetre oszlott: egyik a* erdei termékeknek szaraz- 
földön való szállításával, a másik a tutajozással és fausz- 
tatással foglalkozik.

A törvény negyedik elme közérdekű erdőtelepítések 
szabályait, ötödik cime négy fejezetben az erdobirtokossági 
társulatokról szóló rendelkezéseket tartalmazta.

A törvény hatodik cime a természetvédelem joganyagára 
terjedt ki.

A hetedik cim az erdőrendeszeti hat:óságok és az erdé
szeti közig aratás szervezete tekintetében rendelkezett. Ez 
a cim szabatosan elhatárolja az erdészet hatósági és üzemi 
közigazgatásét, az Önkormányzat szellemében megállapítja a 
közigazgatási szervezetet és részletesen meghatározza az er
dészeti közigazgatás akkori kettős /hatósági és üzemi/ ágaza
tának kapcsolatait. \A törvény nyolcadik cime a bűntető rendelkezéseket 
tartalmazta.

A kilencedik cim átvette az 1923: XX. t.cikknek az 
-Országos.Erdei Alapról szóló rendelkezéseit.

A tizedik cim a vegyes, átmeneti és zárórendelkezések 
keretében értelmező szabályokat, adómérséklést, adómentessé
get és illetékmentességet megállapító tételeket, a fürdőtör
vényt és úttörvényt módosító, a megváltási és kisajátitási

6619 96



jogra, bányászatra, erdőgazdasági közösségek alakitására, er- 
döingatlan elidegenitésére. csere erdőtelepítésre, átmeneti 
fahasználatokra és átmeneti erdészeti személyzeti létszámra, 
az alföldi erdőtelepítésre és fásitásokra, végül a korábbi 
jogszabályok hatályon kivül helyezésére és a törvény végrehaj-. 
tására vonatkozó rendelkezéseket foglalta magában.

A törvényjavaslat gazdasági koncepciójában, alapelvei
ben és rendelkezéseiben,- valamint szerkezetileg a modern er
dőgazdálkodás követelményeihez alkalmazkodva, határozottan 
körvonalazott rendszerbe foglalta hazai erdőgazdálkodásunk 
minden vonatkozású kérdését.

A törvényjavaslat nem képezte a földmüvelésügyi. kor
mányzat egyoldalú munkájának összességét,'#lianem az egész er
dőgazdasági érdekeltség bevonásával történt gyűjtőmunka ered
ménye.

Bezerédj István irja a Magyar Közigazgatás akkori 
egyik számában:

"Előnye a Törvényjavaslatnak az is, hogy a korábbi 
idevonatkozó jogszabályokat is mind felöleli, válto
zatlanul vágy módosítva, és kiegészitve átveszi, 
rendszerébe szervesen beilleszti, s ezáltal a tör
vény alkalmazását nagyon megkönnyíti. Kódex, az er
dőkre vonatkozó összes, anyagi és alaki jogszabá
lyoknak 3öo egynéhány szakaszból álló tüzetes kodi
fikálása. 11

A törvényjavaslat biztosan meghatározza, mely erdők 
tartoznak a törvény hatálya alá, és milyen területeket nyil
vánítanak "szabad11 erdőnek, amelyek nem tartoznak a törvény 
hatálya alá.-

Az erdészeti kisérletügy fejlesztése is igen sarka
latos része a törvényjavaslatnak. Mint egyéb gazdasági ágaza
tokban, úgy az erdőgazdaságban is a kisérletügy hivatott az 
okszerűség és eredményesség szempontjából legalkalmasabb mód
szerekre és eszközökre rámutatni, megállapítani, hogy az 
adott talaj és klimatikus viszonyok mellett a legeredménye
sebben milyen fafajtát lehet tenyészteni.



A magyar erdőgazdaság különleges feladatainak figyH 
lembevételével helyezték-a soproni erdészeti kisérleti álló-* 
más keretei közé a püsppkladányi szikkisérleti. telepet, a 
kecskeméti homok-kisérleti telepet* A kisérleti állomások 
értékes munkájának eredményeképpen 1936-ban az erdészeti kiH 
tató és kisérletügyi intézmények nemzetközi szövetsége kong-* 
resszusáb Magyarországon tartotta* *

Gazdasági koncepció tekintetében a legmagasaobra emel 
kedik a törvényjavaslat a negyedik cimben, ahol közérdekű er
dőt elepitésekről intézkedik, amely kérdésnek törvényes ren- 1 
dezéséhez az ország megváltozott viszonyai között akkor rend- 
kivül .fontos közgazdasági érdekek fűződtek* /Ennek keretében- 
folyt az Alföld közérdekű fásitása./A törvényjavaslat értei- 
mében e célra megfelelő Összegeket kellett rendelkezésre bo
csátani*

Egészen új, nemcsak az erdőtörvényben, hanem az egész 
magyar törvényhozásban a természetvédelem szabályozása volt, 
amelyről a hatodik cim intézkedett. A törvényjavaslatnak ez 
a rés. módot nyújtott arra. hogy hazai földünk értékes ter
mészeti ritkaságait, történelmi emlékeit, valamint csodás 
természeti tájait a pusztítás ellen megóvhatták* A természet- 
védelem irányi t. ás áh oz és főfelügyeletéhez szükséges szakértői 
közreműködés kifejtésére a törvényjavaslat külön Országos 
Természetvédelmi Ta&acs létesítését irányozta elő. A törvény- 
javaslat természetvédelem szabályozásában is ‘tökéletes egé
szet alkotott és rendelkezéseiben oly utat követett, amely 
adott viszonyaink között, a gyakorlati élet számára is fel
tétlenül járható volt. így pl. nem alkalmazta a természetvé
delemnek u.n. "nemzeti parkok" kih'asitása által való mód
ját, mert ez akkori nehéz gazdasági viszonyaink között megva
lósíthatatlan lett volna. E helyett a "tájvédelmi körzet" 
kihasítását alkalmazta, aminél a célt a területek gazdasági, 
használatának megfelelő szabályozásával is meg lehetett való
sítani. A túristaség végleges, részletes szabályozása nem ke
rült a törvényjavaslatba beillesztésre, erre nézve külön tör
vény megszerkesztését tervezték.

Dr.Fluck András "Erdészeti igazgatásunk átszervezése” 
c. munkájában a "Magyar Közigazgatás Könyvtára" sorozat
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számában /1936/ a következőket irja: "Az új erdőtörvény-ja
vaslat szerkesztőjére várt a feladat, hogy az 1923: XVIII, 
t.cikk tapasztalatai alapján meg nem felelőnek bizonyult er
dőgazdasági szervezetet a modern szervezéstan elemeinek meg
felelően újjászervezze. Az új szabályozásnak kettős célt kel
lett maga elé tűznie: 1. az igazgatási /államerdészeti/ és 
üzemi szervezet szeparálását, 2. az igazgatási szervezet 
négyes tagozatának megszüntetését. E kettős feladatot a ja
vaslat és az ennek alapján keletkezett törvény a következő
képpen oldotta meg. Elsősorban is élesen elkülöniti egymástól 
a/ az üzemi /kincstári/ ágazatot és b/ az igazgatási /államer
dészeti/ ágazatot.

Üzemi ágazat: az állami erdőgazdaságok kezelését, to
vábbá az olyan erdőgazdaságok kezelését, amelyekben a földmű
velésügyi miniszter külön megállapodás alapján a termelési és 
egyéb erdőgazdasági munkák szakszerű elvégeztetését is elvál
lalta, a m.kir. erdőhivatalok látják el /234 §/. Az erdőhi
vatalok közvetlenül az illetékes erdőigazgatóságnak vannak 
alárendelve, ameiv irányitja és ellenőrzi működésűket /232 és 
254 §/.

Igazgatási ágazat: A törvényjavaslat szerint a tulaj
donképpeni igazgatási ágazat hármas tagozatú szervezeten 
nyugszik: az igazgatás felsőfokú szerve: a földművel ésügyi 
miniszter, középfokú szerve: az erdőigazgatóság, alsófokú. 
szerve: az erdőfelügyelőség.

Az erdészet-* igazgatás szervezetében - az üzemi és az 
igazgatási ágazat szétválasztásán felül - a legnagyobb jelen
tőségű változást az erdőfelügyelőségek szervezése, azaz az 
erdőfelügyel ői hivatal és az /állami/ erdőhivatal összevoná
sa jelenti.

Az állami hivatalok székhelyi elhelyezése tekinteté
ben a személyzeti létszámok érintetlenül hagyása mellett a 
felügyelői hivatalt összevonták a székhelyén működő vagy a 
székhelyétől nem távol székelő /állami/hivatalokkal.11

Az erdők fenntartásáról és szakszerű kezelésűkről szó
ló intézkedés a törvényjavaslat egyik alap-pillére. Ennek el
érését úgy bi z.tositotta a javaslat9 hogy a korlátozó rendel- 
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kezéseket, amelyek eddig csak a korlátolt forgalmú erdők ke
zelésére nézve állottak fenn, a magánerdőkre is kiterjesztet
te.

Érdekes újitása volt a törvényjavaslatnak a váltógaz
dálkodás engedélyezése, ami az Alföld viszonylatában birt 
nagy jelentőséggel# Kötelező űzemtervet rendelt el a Javaslat 
az összes erdőkre nézve. Méltányosságból 5oo holdon aluli er
dőbirtoknál egyszerű üzemtervvel-megelégedett, mig 2o holdon 
aluli erdőterületnél módot adott arra. hogy az erdőrendészéti 
hatóság az üzemtervtől teljesen eltekinthessen. A 3oo holdig 
terjedő magánerdő üzemtervének költségeit a kincstér vállal
ta magára, úgyhogy a kisebb magánbirtokosok minden költség 
nélkül juthattak rendes erdőgazdasági üzemtervhez, ami az er
dészet vonatkozásában szükséges tervszerű ügykezelés szempont
jából volt igen fontos.

Az erdők fenntartása és a jövőre való biztosítása . 
szükségessé tette, hogy a rendkívüli fahasználatok engedélye
zése is meglehetősen szűk keretek közé legyen szoritva: a 
törvényjavaslat az engedélyezés lehetőségét és keretét hatá
rozottan megszabta#

Balás P. Elemér irja a következhet: "A Törvényjavas
lat büntető rendelkezéseinek gerince az erdei kihágás, amely 
minden tekintetben valóságos bűncselekmény. Az erdei kihágá
sok mellett azonban megtartja a javaslat az erdőrendészeti 
áthágás külön kategóriáját, amely sokban a bűncselekmény 
jellp.gét mutatja, azonban nem tartozik a kihágások közé, ha
nem önálló anyagi és eljárási rendelkezések alatt áll."

A törvényjavaslat "Részletes indokolása" a következő
képpen szövegez: "Az erdei kihágások csoportjába azon bünte
tendő cselekmények somzhatók, amelyeket idegen személyek má
sok erdejében vagy erdővel egy tekintet alá eső ingatlanain, 
természetvédelmi területein, gazdasági fásításaiban követnek 
el azáltal, hogy akár az ott található növényzet, fatermékek 
vagy egyéb termékek és anyagok eltulájdonitásával vagy még- 
rongálásával, akár bármi más módon az ingatlan vagy a termék 
tulajdonosának kárt okoznak, az erdei áthágások csoportjába
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azok a büntetendő cselekmények sorozhatok, amelyeket olyan 
-/mélyek, akikre az erdészet** törvények kötelességeket rónak 

/erdőknek, természetvédelmi területeknek, gazdasági fásítások
nak és az erdészeti törvények hatálya alá eső egyéb területek
nek tulajdonosai azáltal követnek el, hogy az erdészeti 
jogszabályokban meghatározott kötelességeiknek meg nem felel
nek, a jogszabályok által szerzett jogaikkal visszaélnek, 
vagy általában a hatóságoknak a jogszabályok alapjón tett ren 
delkezéseit megszegik vagy figyelmen kivül hagyj ák.IT

Az 1935* évi IV. törvénycikk jelentőségében a követ- 
/ ■— kezőket mutatja: A magánerdőgazdálkodás szinte korlátlan sza

badsága sem Magyarországon, sem a többi európai‘államokban 
sem bizonyult már az akkori időkben seti előnyösnek. Hazai vo
nathozásban éppen az ebből keletkező igen káros, sőt vészes 
helyzetet kellett az új magyar erdőtörvénynek orvosolnia.
Az új törvényjavaslat nagyon mélyen belenyúlt az akkori egyé
ni szabadságba, és erősen korlátozta az egyéni tulajdonjog /szabad gyak óriás át; biztosította avz állam erős ellenőrző sze
repét és beleszólási jogát a magán erdőbirtokok,felett. Az 
új erdőtörvény korszakalkotó munka volt: elébe ment a teljes 
államositásnak. A magántulajdonban levő erdőknek a koz javára, 
modern, szakemberek által vehetett gazdaságát irta elő és ez
zel megóvni kivánta erdőinket a további tervszerűtlen irtás
tól és biztosította egyúttal az új, további erdőgazdaság alap
jául szolgáló facsemete-telepitéseket.

Az új magyar erdőtörvény az ország akkori gazdasági 
életének jelentős ágát teljes egészében felölelte. Szociálpo
litikai szempontból' igen fontos rendelkezéseket tartalmazott 
a tekintetben, hogy kötelezte a magán-erdőbirtokosokat meg
határozott számú fiatal erdész iskoláztatására és alkalmaz
tatására: ezáltal biztosította egy új, fiatal erdésznemzedék 
szakszerű tanitását és életlehetőségeik megteremtését.
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