Faeladásoknál használható árverési és szerző
dési feltételek tervezete.
Az Országos Erdészeti egyesület titkári hivatala és lapunk
szerkesztősége is több alkalommal kérettek arra fel, hogy erdő
birtokosaink
közelebbi

és különöseu magánszolgálatban álló szaktársaink
tájékozására

közölnék

oly

árverési

és

szerződési

feltételek tervezeteit, melyek szükség esetében irányadóul szol
gálhassanak

arra,

hogy

miként

szerkesztessék

egy

faeladási

szerződés, ugy hogy a szakszempontból abba felveendő lénye
gesebb pontozatok abból ne hiányozzanak.
Jelen közleményünkkel az előbb érintett kívánatnak óhajt
ván megfelelni,

azt hisszük, hogy leghelyesebben cselekszünk,

ha egy oly tervezetet közlünk, melyet a legelsőbb rendű erdő
birtokos a m. kir. kincstár általánosan használ. Megjegyezni
kívánjuk még, hogy jelen tervezet a tövön való faeladásnak és
fürészáruk értékesítésének esetére szolgál, az általános kellékeket
azonban tartalmazza és a sajátlagos helyi viszonyok szerint abban
netalán változtatandókat mindenki könnyen eltalálja. Mennyiben
lapunk tere engedni fogja, később oly tervezeteket is fogunk
közleni, melyek más minőségű eladásokra vonatkoznak.
Á r v e r é s i és szerződési

föltételek.

a beszterczebányai ni. kir. jószágigazgatóság kerületében lévő jallnai,
badini és óhegyi pagonyokból eladandó érdőterruényekre, névszerint az
épület- és szerszámfákra, valamint a fürészárukra vonatkozólag.
I. Árverési

feltételek.

1. A m. kir. kincstár nyilvános
áruba bocsátja

írásbeli ajánlatok

utján

a beszterczebányai m. k. jószágigazgatósághoz

tartozó zsarnóczai, és beszterczebányai erdőhivatalok alább meg
nevezett pagonyainak erdeiben, a szerződési 3-ik pontban fel
sorolt szükséglet és a szerződésszerüleg már eladott fatömegek-

nek fedezése után évenként kihasználandó épületi és szerszámfát
tövön az erdőben, továbbá a fürészárukat, előbbieket a követ
kező kimutatásban felsorolt tömegek és fanemek szerint s az
abban kitett időtartamra; u. m.:
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2. Az erdőhivatal által vevő számára kijelölt s ez

által

levágott, és lehántott fáknak köbözése az erdőhivatal által sza
bályszerűen fog történni. A kijelölt
leti vagy szerszámfául,

az

határozza

vevő

meg,

alsó- és 5—7

s azt
hüvelyk

fának alkalmasságát épü

erdőhivatal saját
ellenvetés

belátása

szerint

nélkül tartozik

8—9

felső átmérőig átvenni és

megfizetni.

Ha vevőnek netalán kifogása lenne az erdőhivatal

által köve

tett kijelölés ellen, szabadságában áll utólag a beszterczebányai
igazgatóságnál orvoslást keresni. A szál- és műszerfának,

„jó"

és „selejt" szerint való megkülönböztetésének nincs helye.
3. A benyújtandó
egyes pagonyra

igért

árnak

minden

határozottan

kell tétetni. A m. k.
hogy azon esetre, ha

ajánlat két

és

az

pénzügyministerium fenntartja magának,
valamely

külön

ajánlatokban

vagy

mind a három pagonyra szólana,

azt saját belátása szerint részben vagy egészben tekintetbe vegye,
minélfogva ajánlattevőnek nem áll jogában a

részlet ígéretek

kel tett kötelezettségét az egész ajánlat elfogadásától

függővé

tenni, hanem kötelezettnek

kell magát

hogy a

jelen szerződési feltételeket

még azon esetre

tartani

arra,

is teljesítse, ha

ajánlata csak egyetlen egy rakhelyre nézve is fogadtatnék el.
Egyenlő árígéretek esetében azon ajánlattevőknek vau főelőnye,
kik több pagonyra nézve tesznek ajánlatot.
4. A megajánlandó

árak

lehetnek

az

egész

szerződési

időre nézve átlagos lix- vagy pedig évről évre emelkedő árak.
Az ajánlatban

tehát határozottan

kiteendő, hogy vevő az ide

csatolt árszabályban foglalt árakon felül hány százalékkal ajánl
többet; és váljon

az

ajánlott

árt az egész szerződési időre

nézve mint állandót kivánja-c tekintetni,
első évre szóló minimál-árt,

vagy

csak

s hogy az utóbbi esetben a kö

vetkező évekre a minimál-áron felül évenként hány
kal ajánl többet.

mint az
százalék

5. A szóban forgó erdei termények megvétele végett be
nyújtandó ajánlatokhoz azon pénztári nyugták csatolandók, me
lyek a bánatpénzül

készpénzben

vagy

szelvényekkel

és árfolyam szerinti értékükben számítandó magyar
rokban,

a kimutatásban

foglalt összegeknek

ellátott

állampapí

valamely

m. k.

állampénztárnál történt letételét igazolják.
G. A szerződés pontos megtartásának biztosítására a vál
lalkozó
négy

köteles

ajánlatának

hét alatt a

elfogadása

bánatpénz

biztosítéki összeget letenni.

kétszeres

napjától

számítandó

összegének

megfelelő

A biztosíték utólagosan a m.

k.

pénzügyministerium által elfogadhatónak ismert és tehermentes
jelzálog lekötésével is fedezhető.
illetékes

A jelzálog mindazonáltal az

törvényhatóság által, szakértők tettleges befolyásával

hiteles alakban kiállított
nézve pedig azok

becsüokmányok,

a

fekvő

az összes állami földadójától

vagyonra

az

illetékes

adóhivatal által készítet hiteles kimutatás alapján százszorosan
felvett mennyiség szerinti értéknek csak bizonyos hányadrészé
ben fognak beszámíttatni, igy például, a solid anyagokból épült,
s tüz ellen biztositott házak becsértékének fele,
összes állami földadó után

a

kiszámított értékének

fog biztosíték gyanánt elfogadtatni;

önként

fekvőségek
pedig

éltetvén,

2

/g-a

hogy az

ekként lekötendő jelzálognak minden korábbi betáblázástól tel
jesen mentnek

kell

ségén törvényszabta

lennie és igy első helyen vállalkozó költ
módon

nős, vagy a hypothekául

betábláztatnia.

kijelölt vagyont

Ha
más

a

vállalkozó

valakivel

kö

zösen bírná, a biztosítéki okmányt nemcsak házastársa, hanem
a közösen birtokoló érdektársak is egyetemlegesen

aláírni kö

telesek.
A kincstárnak ezen szerződésből eredhető minden

köve

teléseiért a vállalkozó e fölött összes ingó- és ingatlan vagyo
nával kezeskedik, mig a biztosíték, szerződésszegés esetében a

kincstárt bánatpénz gyanánt

illeti s ennélfogva

az másnemű

követelések fedezésére nem szolgálhat,
7. A kincstárnak jogában áll a benyújtott
zül azt fogadni el, a mely saját nézete
még azon esetben is, ha
vételár lenne
kincstárnak,

netalán

megajánlva.

legelőnyösebb,

abban nem a

Nemkülönben arra

hogy valamennyi ajánlatot mint

tót, visszautasítson és mindezen

ajánlatok kö

szerint

legmagasabb
is van joga a

el nem fogadha

esetekben az ajánlattevőknek,

sőt a legtöbbet Ígérőnek sem áll jogában a kincstártól az okok
közlését

követelni, melyeknél fogva az ajánlatok mellőztettek,

vagy netalán csekélyebb ajánlat fogadtatott el.
8. Ha

az ajánlattétel

és illetőleg a szerződés

aláírása

két vagy több vállalkozó által társaságban történik, ezek egyen
ként és egyetemleg kötelezendik magukat a szerződés értelmé
ben elvállalt kötelezettségek pontos teljesítésére és pedig min
den tekintet nélkül arra nézve, hogy a vállalatban ők egymás
között miként osztakoznak.

Ha pedig valamely vállalkozó, ki

a vállalatba lépte alkalmával nőtlen vagy özvegy volt, a szer
ződés tartama alatt házasságra lépne, előre kötelezendi magát
arra, hogy házasságra léptét annak idején legkésőbb négy hét
alatt a

beszterczebányai

m. k.

jószágigazgatósághál bejelenti

és a szerződést egyetemleges kötelezettség kikötése mellett tör
vényes nejével is aláíratja.

Ha pedig a

vállalkozó nős,

ugy

köteleztetik hitestársa is a szerződés pontos betartásáért szin
tén egyetemleges kötelezettséget vállalni,

tehát

a

szerződést

mint társvállalkozó aláírni.
'J. Ajánlattevők kötelesek a jelenleg megállapított feltéte
leknek kifogás nélkül alávetni magukat, meg nem

engedtetvén,

ezeknek legcsekélyebb megváltoztatását is követelni.
Ennélfogva, ha valamely ajánlattevő netán olyan mellékes
tárgyakra is tenne ajánlatot, melyek a vállalattal összefüggés
ben állanak ugyan, de a jelenlegi hirdetménybe fölvéve íiincse-

nek, annak elfogadása mint föltétel a főajánlat

érvényességére

nézve nem követelhető, és a kincstárnak jogában áll ezen to
vábbi ajánlatokat', a főajánlat elfogadása esetében
tani, mig az ajánlatnak

minden

további

foglalt tárgyakra vonatkozó része

és

visszautasí

e hirdetménybe

az ajánlattevőre

nézve tel

jesen kötelező erejű marad.
10. Az ajánlatbeli

tárgyalások

befejeztével

a tárgyalás

eredménye az ajánlattevőkkel közöltetvén, a bánatpénz letéte
lét igazoló elismervény

a mellőzött ajánlattevőknek vissza fog

szolgáltatni, mely által ezeknek

az árverési feltételekből folyó

és írásbeli nyilatkozataik benyújtása által magukra vállalt min
den további kötelezettsége végkép megszűnik.
E czélból az ajánlatokban az ajánlattevők czime, lakhelyeik
és az ahhoz legközelebb eső posta világosan kiteendők.
11. Minden ajánlatban ajánlattevőnek határozottan ki kell
nyilatkoztatnia azt, hogy magát, illetőleg magukat az

árverési

feltételeknek kifogás nélkül alávetik és hogy ajánlata,

illetőleg

ajánlataik visszavonhatlanul kötelezők.
tal köteles az ajánlattevő

Ugyanezen nyilatkozat

ugy maga mint vállalkozó társai is

ez árverési és szerződési feltételeket aláírni és az ajánlat kap
csolatában

fölterjeszteni.

12. Az ajánlatok ezen czim alatt: „Ajánlat a besztercze
bányai m. k. jószágigazgatóság kerületéhen fekvő jallnai, badini
és óhegyi pagonyok erdőterményeire"

lepecsételve

és vevény

mellett, legkésőbb 1 8 7 3 . évi február 15-én déli 12 óráig a m.
k.

pénzügyministerium

segédhivatali

igazgatóságánál

benyúj

tandók.
13. Oly ajánlatok, melyekben az előbb emiitett feltételek
valamelyike hiányzanék, tekintetbe vétetni nem fognak.
14. Az ajánlati

tárgyalás

kinek ajánlata elfogadtatott,

bezártával

köteleztetik,

azon

ajánlattévő,

hivatalos uton vett

értesítése napjától számítandó négy héí alatt, az ezen árverési

és szerződési feltételek alapján

szerkesztett szerződést, hozzá

tartozó érdektársaival együtt mulhatlarml aláírni, a biztosítékot
készpénzzel vagy
és

a m. k.

pedig árfolyam szerinti értékben számítandó

péazügyministerium

által

elfogadhatóknak

ismert

értékpapírokkal fedezni.
15. Ha vállalkozó s hozzátartozó

neje,

avagy

valamely

érdektársa a szerződést aláírni vonakodnék, vagy pedig a biz
tosítékot az említett határidő alatt le nem tenné, c mulasztá
sok bái melyike szerződésszegés

gyanánt

fog

tekintetni

s

ez

esetben a m. k. pénzügyministeriumnak teljes jogában álland a
vállalkozó, illetőleg vállalkozók
már kiegészített biztosítékot

bánatpénzét,

a kincstár

vagy

javára

a

netalán

bevonni

és a

vállalatot a szerződésszegő vállalkozó, illetőleg vállalkozók ter
hére és költségére, hacsak

egyetlenegy uj árverés

megtartása

mellett is, vagy ha ez eredményre nem vezetne, szabad kézből
bárkinek átengedni.
szegő vállalkozó,

Mely

bekövetkezett esetben a szerződés

illetőleg

vállalkozók

a

netalán

ajánlatból a kincstárra háramló veszteségért,

csekélyebb

mint szintén

az

uj árverés költségeiért és minden további károkért összes ingó
és ingatlan

vagyonaikkal

egyetemleg kezeskedni

s

közvetlen

tizetőképen jótállani tartoznak; míg ellenben a letett bánatpénz,
vagy már kiegészített biztosíték-összeg, mint bánatpénz a kincs
tár javára maradván,

a l'önntebbi

követelések

kiegyenlítésére

nem szolgálhat.
Ha ezen

uj árverésnél netalán nagyobb ajánlat tétetnék,

e többlet magát a kincstárt

illctendi,

a mellett

a

bánatpénz

vagy biztosítéki összeg ezen esetben is a kincstár javára marad.
Ugyanezen, a jelen pontban fönuebb
nyeket vonja maga után

azon

szerződés

a vállalatot

aláírása

vonakodnék.

után

eset

megírt következmé

is, ha az

ajánlattevő a

szabályszerűen

átvenni

16. Az ajánlati tárgyalás

felsőbb jóváhagyás fenntartása

mellett történik és pedig olykép, hogy az ajánlattevőre, már a
tárgyalt ajánlat is azonnal kötelező szerződésül tekintetik, mig
a kincstárra nézve csak a m. k. pénzügyminister

által

végle

gesen jóváhagyott szerződés válik kötelező erejűvé.

Szerződés,
mely egyfelől a m. kir. pénzügyministerium mint a m. kir. kincstár
képviselője és másfelől
ur és neje
asszony között a beszterczebányai m. k.
jószágigazgatóság kerületéhez tartozó jallnai, badini és óhegyi pagonyok
erdeiből évenírint kihasználandó épület- és műszérfának tövön az erdőben,
továbbá az ezen pagonyokban lévő kincstári fűrészeken előállítandó
fűrészárunak eladására nézve kölcsönös egyetértés utján létrejött és az
alább következő feltételek alatt megköttetett.
1. A magy. kir. kincstár vállalkozó
urnák átengedi a jallnai és badini pagonyok
továbbá az óhegyi pagony, Yágfelé hajló részének erdeiben a meg
állapított üzemtervek szerint évenként az 187 3-ik közönséges év
kezdetétől, az 1 8 8 1 - i k é v végéig, azaz szakadatlanul egymásután
következő

éven át felhasznállandó tölgy, jegenye- és

lúczfenyő, szál- és műszerfát tövön az erdőben, továbbá az illető
pagonyok kincstári fürészmüvein készült

és a fürész-müveknél

raktározott fürész-árukat az 5-ik pontban elősorolandó szükségletek
fedezésére megkívántató fa- és fürészárumennyiségek kivételével.
2. A kincstár

egyáltalában nem vállal kötelezettséget az

átadandó anyagoknak sem mennyiségére, sem pedig választékaira
nézve,
melyek

hanem

vállalkozónak

a megfelelő

tartama alatt
vállalkozó

letárolás

számára

kijelöltetnek.

évi
az

csak

vágási
alá

azon
tervek

kerülő

erdőhivatal

anyagokat

biztosítja,

szerint

szerződés

vágásokban
által

tövön

a

találtatnak
az

s

erdőben

u
3. Azon

esetben,

ha

a szerződés

rendezés, községek számára
mények

következtében

a

tartama alatt

birtok

való kihasitások, vagy más körül
kincstár

tulajdonát

képező

erdők

területe és ezáltal egyszersmind a használat terjedelme, i l l e t ő i é . "
az átadható faanyagok mennyisébe változnék, vállalkozónak nem
áll jogában az aivyagkevesbület miatt, vagy bármi más

czimén

kártérítést követelni.
4. Vállalkozó kötelezi magát az erdöhivatal által számára
évenként

tövön

minden ellenvetés

kijelölt

fákat 8 — 9"

alsó

átmérőtől

felfelé

nélkül, tetszése szerint azonban télen

vagy

nyáron ledöntetni, s az idecsatolt árjegyzékben felsorolt válasz
tékok

méreteinek

megfelelő

felső

átmérőig

meghosztolni;

a

nyáron döntött lúczfenyőkről a kérget négy lábnyi hosszú da
rabokban lehántatni, a kérget, mely a kincstár rendelkezésére
marad, .a.vágásban fekve hagyni, a fákat pedig az igazgatóság
utasítása szerint az erdőhivatal által vagy az erdőben véghezvitt
köbözés után,; — vagy pedig megfelelő jelzés, és a rakhelyekre
való kiszállítás s az itt eszközölt köbözés után kifogás nélkül
átvenni

és mindkét esetben legkésőbb a kijelölésre következe)

év április havának 15-éig az erdőből kiszállíttatni.
Vállalko ónak a kincstár által a Garam vize mentén rakhelyekül használt területek, mennyiben azok kincstári tulajdont
képeznek s vállalkozó által faraktározási czélokra a szükséghez
mérten igénybe vétetnek, a szerződés tartama alatt ingyen való
használatra átengedtetnek.
Vállalkozó köteles továbbá az illető

erdőhivatal

által az

üzemterv szerinti vágáson kivül is, az előforduló széldöntésekben,
vagy szúirtás czéljából számára kijelölt, s a szú által már meg
szállott vagy cselfául

szolgálandó fenyő-, és épület műszerfákat,

az erdőhivatal által meghatározandó eljárás szemmel tartásával a
meghatározandó időben'kifogás nélkül levágatni, azokról a kérget
lehántatni

és ezt elégetni; ezen fákat pedig ugy mint a rendes

vágásokban vágottakat a fentebb megjelölt módon átvenni, s a
vágásra következő év april 15-éig az erdőből kiszállítani.
Azon esetben, ha a szerződés tartama alatt, valamely év
ben erdőgazdászati tekintetből vagy cz állabok különböző minősége
következtében,

vagy

tömege a kilátásba
ezen

bármi

kisebb mennyiséggel

feljogosítva,

más

helyezetnél

okból

a

kihasználandó fák

korlátolta!)!) lenne, vállalkozó

is megelégedni

hogy a kincstárral

szemben

köteles

és nincsen

c miatt

bárminemű

követeléssel felléphessen.
Ha ellenben egy vagy több évben nagyobb fatömeg volna
átadható, vállalkozó köteles ezen mennyiséget is szabályszerűkig
átvenni és kifizetni.
ezen

5. Közös

egyetértéssel

szerződés

tartama

megállapíttatik,

alatt

csakis

hogy

vállalkozó

azon szál- és műszerfa

mennyiségre, továbbá fürész-készitményekre van jogosítva, me
lyek

a kincstár

szükségleteinek fedezése, továbbá a községek

úrbéri illetményeinek kiadása, vagy pedig az illető megye bár
mely lakója által saját szükségletre igénybe veendő mennyiség
kiszolgáltatása,
kielégítése

mint

után,

szintén

a

nemkülönben

bányaüzletek
az

szükségleteinek

illető megyében előforduló

nyilvános építkezésekre, hidak, utak, part-erőditvények és víziművek fentartására szükségelt szálfaanyagokon

és fürészárukon

kivül a vállalkozó rendelkezésére bocsáttatnak. A m. k. kincs
tárnak szabadságában áll mindenekelőtt saját szükségletei és á
fentebb

elősoroltak

fedezése

végett a szükséges fát az általa

tetszés szerint választandó pagonyokból és erdőrészekből venni
a nélkül, hogy vállalkozó a miatt ellentmondani jogositva lenne.
Ennek ellenében vállalkozó a magyar kir. kincstár részé
ről biztosíttatik a felől, hogy a jallnai és badini pagonyokból s
az

óhegyi

szerződés

erdőgondnokságnak
tartama

alatt

a

({aramra

kereskedelmi

egyáltalában semmi sem fog eladatni.

hajló

czélokra

részéből

más

a

vevőnek

6. Az ezen erdőkben készítendő tűzi- és szénfára, valamint
a luczkéregre

nem

tarthat jogot

a vállalkozó, minthogy ezen

termeivény a kincstár szabad rendelkezésére
7. Vállalkozó

köteles az

átveendő

fenmarad.

szál- és

műszerfáért

ezek köbtartalma, a fűrészárukért pedig darabszám szerint az ezen
szerződéshez csatolt árszabályban megjelölt áraknál
százalékkal többet fizetni, semmi szin alatt sem állván jogában
ezen árak

alábbszállitását,

vagy esetleg a lefizetés után vala

mely kárpótlást követelni.
Ha azonban egy 1 0 0 hüvelknyi
I. o. luczfenyődeszkával

terhelt

L

2I

2

öl hosszú, 1 1 " széles

luezfenyő-tutajnak

cgyszáztiz

( 1 1 0 ) frttal megállapított átlag alapára Komáromban a szerződés
egyik vagy másik évbeni tiz százalékot ( I 0 ° / - k o t ) meghaladóan
0

emelkednék, vállalkozó köteles az illető évre átvett fáért annyi
százalékkal magasabb árt fizetni, mennyi a 1 0 ° / - o t meghalad*')
0

áremelkedésnek fele; igy például, ha a fentebb megjelölt átlagalapár

a szerződés valamely

évében átlagban 1 2 ° / - k a l emel
0

kednék, vállalkozó köteles az ezen szerződéshez csatolt árszabály
árain

s az előbb megállapított ráfizetésen felül az illető évre

utólagosan

még

jószágigazgatóság

l°/ -ot
0

által

fizetni

és

szerkesztett

pedig a

beszterczebányai

szá.nadásnak

vele történt

közlése után legkésőbb 14 nap alatt.
Kölcsönös egyetértéssel megállapíttatik, hogy a szerződési
évek alatt Komáromban, fennálott átlagárak kipuhatolása az illető
államhivatalhokok által Komáromban miként eddig ápril 1 -tői októ
ber végéig jegyzett a ministeriumnak 14 naponként előterjesztett
faár-kimutatások alapján és arithmeticai átlag ár-kiszámiiás utján
történik,

és hogy

vállalkozónak

semmi joga sincs az ekként

teljesített számítás eredménye ellen kifogást tenni.
(Folyt, köv.)

