
tartjuk a jelen helyzetben azt, hogy az országgyűlési kép
viselők az erdőtisztek ügyének megnyeressenek, azzal az 
országgyűlés bizottságaiban és plenumában foglalkozzanak. 
Ugy tudjuk, hogy az állami erdőtisztek gyűlésének vezető
sége erre vonatkozólag felhívást is fog közreadni. Ha az 
országgyűlés néhány befolyásos tagját sikerülne reá venni 
arra, hogy az erdőtisztek ügyében befolyását latba vesse, 
ma még azt sem tartjuk teljesen kizártnak, bár hiu remé
nyeket kelteni nem szeretnénk, hogy a teljes létszámrende
zés a fának és földnek, vagy legalább a fának megtartá
sával is keresztülvihető, A mellékjárandóságok mellett 
kétségtelenül felsorolható érveket tehát mindenesetre a 
képviselők meleg figyelmébe kell ajánlani, ami meg
felel a nagygyűlés határozatának is; azok elvonásával, mint 
a legrosszabb esetben szükséges alternatívával természe
tesen továbbra is számolni kell. 

A miniszterelnök ur az erdőtisztek küldöttségét más
felé való nagy elfoglaltságára hivatkozva nem fogadta. 
A kérvény ennek következtében posta utján továbbittatott. 
A miniszterelnök ur tényleges nagy elfoglaltságán kivül 
ezen elhatározására befolyással lehetett az a körülmény is, 
hogy a bányászati tisztviselőket ugyanily ügyben szintén 
nem fogadta. 

ú£ <d£ j * 

Az alsóbbrendű vasutakról szóló törvénytervezetről. 
Irta: Nagy Károly m. kir. erdőmester. 

Kossuth Ferencz m. kir. kereskedelemügyi miniszter ily 
czim alatt bocsátotta közre a régebben a helyiérdekű 

vasutakról elnevezett törvénytervezetet és ennek indoko
lását. A törvénytervezet végleges megállapítása tárgyában 



pedig — amint a hírlapokból értesültem •— az érdekelt 
közgazdasági köröket és tényezőket véleményadásra hívta fel. 

Az Országos Erdészeti Egyesület még 1900. és 1901. 
évben az én indítványom folytán kétrendbeli felterjesz
téssel járult az akkori kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úrhoz az erdei vasutak ügyében. Érdeklődéssel vizsgálhat
juk tehát, vájjon az azokban kifejezett kívánalmakat illeté
kes helyen a törvénytervezet készítésénél figyelembe vették 
és méltányolták-e? 

Ámbár ezek a kívánalmak egész összességükben nem 
nyertek kielégítést a törvénytervezetben, mégis szerény 
véleményem és meggyőződésem szerint erdőgazdaságunk
nak az erdei vasutakhoz fűződő fontos érdekei kellő 
méltánylásban, jóakaratú támogatásban részesültek, ugy 
hogy már csak azt tartom kívánatosnak, hogy a végre
hajtási utasításban is találjanak kielégítést a mi különleges 
kívánságaink. 

Erdészeti szempontból a törvénytervezet ellen, figye
lemre méltatva annak indokolásában éppen az erdei vas
utakat illetőleg felhozottakat, kifogást nézetem szerint nem 
emelhetünk. 

Amint a helyiérdekű vasutakra vonatkozó törvény
tervezet tárgyában 1900. évben tett indítványom tárgyalá
sára kiküldött bizottság jelentésében is felemiitette, azt nem 
is lehetett remélni, hogy az erdei vasutakra vonatkozó 
kérdések az én óhajtásomhoz képest mind magában az 
alkotandó törvényben nyerjenek szabályozást, de erre a 
bizottság nem is helyezett súlyt. 

Azt mellékesnek tekintette a bizottság, hogy e szabá
lyok kizárólag a törvénybe vétetnek-e fel, vagy a részlet
kérdések a végrehajtási rendeletben nyernek megoldást. 
Sőt nézete szerint az erdészet szempontjából még előnyö-



sebb is lesz, ha a törvényben magában csak az elvi 
jelentőségű fontosabb határozatok fognak helyet foglalni, 
mert a törvények módositása sok nehézséggel jár, mig az 
adminisztratív rendelkezések a változó viszonyok nyomása 
alatt könnyebben és gyorsabban módosíthatók és egészít
hetők ki.*) 

Ezt az álláspontot ez alkalommal is magunkévá tehet
jük annyival is inkább, mivel a törvénytervezet 95. §-a szerint 
e törvény végrehajtásával a kereskedelemügyi, a belügyi, 
a pénzügyi, a földmivelésügyi és az igazságügyi minisz
terek bízatnak meg. Megvan tehát a mód és alkalom 
arra, hogy annak idején a törvény végrehajtására vonat
kozó kormányrendelet vagy utasítás kiadása alkalmával az 
erdei vasutak ügyében általunk szükségeseknek talált kiegé
szítéseket, pótlásokat vagy módosításokat az arra illetékes 
tényezők hathatós közbenjárásukkal érvényre juttassák. 
E mellett az illető kir. erdőfelügyelőségek is hathatós 
befolyást nyernek az erdei vasutak ügyére a 86. §. alap
ján, melynek értelmében a törvényhatóságok a közúti és 
sajáthasználatu vasutak engedélyezése és felügyelete tekin
tetében a jelen törvény értelmében részükre biztosított 
önkormányzati hatáskör keretében szabályrendeleteket alkot
hatnak. E szabályrendeletek érvényességéhez a belügy
miniszternek a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértőleg 
megadott jóváhagyása szükséges. Fontos feladatát fogja 
képezni tehát a kir. erdőfelügyelőségeknek, hogy ezek a 
szabályrendeletek az erdei vasutak különleges érdekeinek 
figyelembevételével készüljenek el. 

*) L. Erdészeti Lapok 1900. XII. 1168. old. 



t térek ezek után a törvénytervezet rövid ismertetésére: 
A törvényjavaslat 1. §-a az alsóbbrendű vasutakat a követ

kezőképpen osztályozza: 
a) helyiérdekű vasút; 
b) gazdasági vasút; 
c) közúti vasút; 
d) sajáthasználatu vasút. 
A helyiérdekű vasút közforgalmú géperejű vasút, melynek 

főczélja valamely vidék helyi forgalmi és közgazdasági igényei
nek a kielégítése. 

A gazdasági vasút alárendelt jelentőségű, legegyszerűbb be
rendezésű közforgalmú vasút, amelynek ezélja a személyforgalom 
közvetitésén kivül első sorban az ipari és gazdasági üzemek 
termelésének és azok szükségleteinek a távolsági forgalommal 
való közvetítése. 

A közúti vasút ezélja valamely város vagy község helyi vagy 
azok területén fekvő vasúti állomás közti személy és esetleg áru
forgalmának lebonyolítása. 

A sajátforgalmu vasút közforgalom közvetítésére sem nem 
jogosult, sem nem kötelezhető. 

Az alsóbbrendű közforgalmú vasút jellegét az engedély
okirat állapítja meg. 

Az erdészetet főképpen azok a rendelkezések érdeklik, amelyek 
a saját használatú vasútra vonatkoznak, mivel a különféle rend
szerű erdei vasút és egyéb szállítási eszköz ebbe a csoportba 
van sorozva. 

Kisebb mértékben van az erdészet a helyiérdekű és a gazda
sági vasútnál érdekelve, de ez az érdekeltség némelyik vasútnál 
az építési költséghez való hozzájárulás révén nagymérvű lehet. 
Éppen emiatt nem mellőzhetem, hogy ne foglalkozzam röviden 
az erre a két vasútra vonatkozó §-okkal is. 

A 2. §. szerint a közforgalmat közvetítő minden alsóbbrendű 
és a kisajátításra utalt saját használatú vasút tervezéséhez a keres
kedelemügyi miniszter engedélye (előmunkálati engedély) szükséges. 

Mint ebből látjuk, nem vétetett egész mértékben figyelembe 
az Országos Erdészeti Egyesület első fölterjesztésének III. 1. pontja-



•) L. Erdészeti Lapok 1901. évi II. füzet 135. lap. 
Erdészeti Lapok 

ban*) kifejezett ama kívánalom, mely szerint az erdei vasutak 
létesítéséhez előmunkálati engedély ne legyen szükséges, mert 
kisajátítás esetén ezt a törvénytervezet elrendeli. 

Bár terhesnek tartom ezt a rendelkezést, mert ritka esetben 
van az erdei vasút építője abban a helyzetben, hogy kizárólag 
saját birtokán, vagyis idegen ingatlan igénybevétele nélkül léte
síthesse vasutját: mégis a közérdekre való figyelemmel, esetleges 
visszaélések meggátlása végett e szakasz módosítását mellőzhető-
nek tartom. (Utalok e helyen ama hírlapi közleményekre, amelyek 
a székely földön létesített erdei vasutaknál éppen a kisajátítás 
körül állítólag elkövetett szabálytalanságokra vonatkoznak.) 

Az 5. §. szerint az előmunkálati engedély legfeljebb egy évre 
adható; indokolt kérelemre egy évre meghosszabbítható. 

A 33. §. szerint a községek (városok), a törvényhatóságok és 
az állam a helyiérdekű vasutat segélyezhetik. A községek (34. §.) 
1. ingatlanokkal, építési anyagokkal, 2. egyszersmindenkorra fize
tendő vagy meghatározott időn át évi járulékokban szolgáltatandó 
pénzbeli hozzájárulásokkal, 3. a községi közterhek alól meghatá
rozott időre való fölmentés által. A segélyezés czéljaira szükséges 
pótadók kivetésénél a községekhez közigazgatásilag csatolt puszta 
illetőleg havasok és a rendszeres gazdasági terv szerint kezelt 
erdőtestek után fizetett adók azonban teljes összegükben veendők 
számításba. A segélyezésre vonatkozó határozat csak a belügy-, 
kereskedelem- és pénzügyminiszteri jóváhagyás után válik j og 
erőssé. 

A törvény 35—50. §-ai a helyiérdekű vasutakra vonatkozó 
nagyon lényeges intézkedéseket tartalmaznak, amennyiben azok 
létesítése, kezelése minden tekintetben megkönnyittetik, egyszerü-
sittetik. 

A gazdasági vasutakat az 51—60. §-ok tárgyalják s ezek 
létesítése még a helyiérdekű vasutaknál is nagyobb mértékben 
meg van könnyítve. Azt hiszem, hogy számos ilyen típusú vasút 
épül, amely egyúttal az erdészet érdekeit is fogja szolgálni. 
(Ilyennek említi a törvénytervezet a Máramaros, Ugocsa és Bereg 



vármegyékben az 1907. évi XLII. törvényczikk alapján engedé
lyezett borsavölgyi vasutat.*) 

A 61—72. §-ok a közúti vasutakra vonatkoznak, amelyek az 
erdészet érdekeit nem érintik. 

A 73. §. szerint: „A sajáthasználatu vasút építésére és üzembe 
helyezésére rendészeti engedély szükséges, ha: 

1. a vasút által közforgalmú vasúthoz vagy gőzhajóval járt 
viziuthoz csatlakozás létesíttetik, vagy a vasút közvetlenül az ország 
határszéléig vezet; 

• 2. a vasút közutat vesz igénybe, közutnak vagyis közforgalmú 
vasútnak keresztezésével létesíttetik, vagy pedig hatósági rendel
kezés alatt álló vizifolyásokat érint; 

3. a vasút üzemében géperő alkalmaztatik; vagy 4. a vasút 
kisajátítási jogot vesz igénybe. 

Ha az 1—3. alatt megjelölt esetek egyike sem forog fenn, 
saját területén vagy a tulajdonos beleegyezésével idegen területen 
sajáthasználatu vasutat bárki rendészeti engedély nélkül is épít
het és üzembe helyezhet. Ugyanez áll arra az esetre is, ha a saját
használatu vasút építésére szükséges terület igénybevételének joga 
az 1879. évi X X X I . törvényczikk 178—180. §-ai értelmében sze
reztetett meg. A vasút megépítése és üzembehelyezése az illeté
kes elsőfokú rendőrhatóságnak bejelentendő." 

A szükséges rendészeti engedélyt oly sajáthasználatu vas
útra, mely 

a) közforgalmú vasúthoz vagy gőzhajóval járt viziuthoz csat
lakozik, több törvényhatóság területét érinti, vagy közvetlenül az 
ország határszéléig vezet; vagy 

b) sodronypálya, földalatti, magas, függő, fogaskerekű vagy 
más efféle vasutként épül, a kereskedelemügyi miniszter adja 
meg. (74. §.) 1 

Minden más esetben a rendészeti engedélyt, nagy- és kis
községek területén az alispán adja meg. 

75. §. A rendészeti engedély kiadása előtt megvizsgálandó, 
hogy az üzembiztosságról stb. megfelelő módon történt-e gondos
kodás, úgyszintén, hogy a vasút üzemében képesített és megbiz-

*) L. a törvénytervezet 187. lapját. 



ható személyzet van-e alkalmazva? Ha a törvényes szabályoknak 
elég tétetett, a rendészeti engedély kiadása meg nem tagadható. 

76. §. „A sajáthasználatu vasút részére a kisajátítási jog 
igénybe vehető: 

1. mint bányavasut részére az érvényben levő bányatörvény, 
valamint a kisajátításról szóló 1881. évi XLI. t.-cz. 87. §-a alapján. 

2. a gyári, mezőgazdasági vagy erdészeti czélokra szolgáló 
sajáthasználatu vasút, sodronypálya és tartozékai részére a hazai 
ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. t.-cz. 8. §-ában megállapított 
terjedelemben." 

77. §. A sajáthasználatu vasút az állami utakat igénybe veheti 
és együttesen használhatja, valamint a közutakat, városi és községi 
közterületeket megfelelő korlátozás mellett. 

Ha valamely sajáthasználatu vasat létesithetése czéljából egy 
másik sajáthasználatu vasútnak az együttes használata válik 
szükségessé, ezt a tulajdonos a kereskedelemügyi miniszter felhívá
sára eltűrni tartozik. Az együttes használat feltételeit — a kár
talanítás kérdésében a bírói ut fenntartása mellett — a keres
kedelemügyi miniszter határozza meg. 

78. §. A nem géperejű sajáthasználatu vasútnak géperőre 
való átalakításához, a géprendszer megváltoztatásához, valamint a 
rendészeti engedélylyel épült vasút kiterjesztéséhez az előbbi 
szakaszok szerint illetékes hatóságok engedélye szükséges. 

A sajáthasználatu vasúton a felügyeleti hatóság közegein, 
és a gazdasági, ipar vagy bányaüzem tulajdonosán, személyzetén 
és munkásain kivül más személyek nem szállíthatók. 

Más számára, sajáthasználatu vasúton, szállítások a kereske
delemügyi miniszter engedélye nélkül nem teljesíthetők. Ugyanez 
áll a tulajdonostársakra is, ha a sajáthasználatu vasút többek
nek tulajdona. 

79. §. Ha rendészeti engedélyt igénylő sajáthasználatu 
vasút ily engedély kieszközlése nélkül épül, azt az engedélye
zésre hivatott hatóság az építtető költségére közigazgatási uton 
eltávolíttathatja. 

Az engedélyező hatóság a sajáthasználatu vasút építésére és 
üzembehelyezésére kiadott rendészeti engedélyt visszavonhatja, 
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ha annak föltételei ismételt figyelmeztetés daczára meg nem tar
tatnak. 

A kereskedelemügyi miniszter az engedélyhez kötött saját
használatu vasúttól visszavonhatja az engedélyt, ha a vasút meg
szüntetése közérdekben szükségessé válik. 

Ha a tulajdonos az engedélyhez kötött sajáthasználatu vasút 
üzemével felhagy, ezt a körülményt az engedélyező hatóságnak 
bejelenteni tartozik. 

80. §. Kihágást követ el és 200 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő, aki a rendészeti engedélyt nem igénylő 
sajáthasználatu vasút építését és üzembehelyezését az elsőfokú 
rendőrhatóságnak vagy a rendészeti engedélylyel épült sajáthasz
nálatu vasút üzemének beszüntetését az engedélyezésre hivatott 
hatóságnak be nem jelenti. 

82. §. A közúti és a sajáthasználatu vasút építése felett a 
törvényhatósági városokban a felügyelet joga a tanácsot, rende
zett tanácsú városokban, úgyszintén nagy- és kisközségekben az 
alispánt illeti meg. 

Oly közúti vagy sajáthasználatu vasút épitése felett, mely 
különleges műszaki berendezésekkel épült (földalatti, magas, függő, 
fogaskerekű, sodronypálya és más efféle) a műszaki felügyeletet a 
kereskedelemügyi miniszter egészben vagy részben magának tart
hatja fenn. 

83. §. Ha a sajáthasználatu vasút kizárólag vagy legnagyobb
részt külön pályatest nélkül közutak vagy közterületek igénybe
vételével, vagy együttes használatával épült, a műszaki felügyeletet 
a m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség gyakorolja. 

Ellenben a forgalom rendessége, annak védelme és egyálta
lában a helyi és közbiztonsági rendészet tekintetében szükséges 
vasutrendőri felügyelet és intézkedés joga a törvényhatósági joggal 
felruházott városokban a tanácsot, rendezett tanácsú városokban, 
úgyszintén nagy- és kisközségekben az alispánt illeti meg. 

84. §. A másodfokú felügyeleti hatóság a területileg illetékes 
közigazgatási bizottság, harmadfokú pedig a kereskedelemügyi 
miniszter. 

86. §. A törvényhatóságok a közúti és a sajáthasználatu vas
utak engedélyezése és felügyelete tekintetében a jelen törvény 



értelmében részükre biztosított önkormányzat keretében szabály
rendeleteket alkothatnak. 

E szabályrendeletek érvényességéhez a belügyminiszternek, 
Horvát-Szlavonországok területére nézve a bánnak — a keres
kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg megadott jóváhagyása szük
séges. 

89. §. Az alsóbbrendű vasutak jellege csak e törvénynek 
megfelelő ujabb engedélyezése utján változtatható meg. 

90. §. A vasútépítési munkálatok az engedélyező hatóságnak 
az építési tervek jóváhagyása alapján megadott külön engedélye 
nélkül nem kezdhetők meg. 

Városok és községek beépített vagy szabályozott területén 
történt vasutépitkezések megkezdése előtt az elsőfokú épitésrendőri 
hatóságtól még a helyhatósági engedély is kieszközlendő. 

91. §. A közigazgatási bíróság előtt való eljárásnak van helye 
a kereskedelemügyi miniszternek a határozata ellen azon az alapon, 
hogy a miniszter mint első- vagy másodfokú hatóság a saját
használatu vasútra vonatkozó engedélyt e törvény 79. §-ának első 
és második bekezdése ellenére vonta vissza. 

95. §. E törvény végrehajtásával a kereskedelemügyi, a bel
ügyi, a pénzügyi, a földmivelésügyi és az igazságügyi miniszterek 
bízatnak meg; Horvát-Szlavonországok területén a végrehajtás az 
e tárgyban szabályozott ügyekben a bánnal egyetértőleg történik. 

A törvényjavaslat rendelkezéseinek kellő megvilágítása és az 
esetleges kételyek eloszlatása végett az ahhoz tartozó indokolásból 
idézem a következőket: 

A sajáthasználatu vasutak, melyek tehát a közforgalom köz
vetítésére sem, nem jogosultak, sem nem kötelezhetők, vasutjogi 
szempontból vasutaknak nem is tekinthetők, hanem azok tisztán 
csak magánjogi természetű vállalkozások s mint ilyeneknek létesí
tésére a jogosultság a tulajdonjogból folyik. *) 

„Ilyen (sajáthasználatu vasutakkal) vállalkozásokkal szemben 
épp ugy, mint a magántevékenység bármely más alakulásánál is 
történik, általánosságban egyedül csakis azokról a rendőri intéz-

*) L. a törvényjavaslat 224. old. 



kedésekről lehet szó, melyek szükségesek arra, hogy e magán
érdek sérelmet ne szenvedjen." (225. oldal.) 

„A törvényjavaslat az egyéni tulajdon szabadságának lehető 
megóvását czélzó fenti álláspontból kiindulva általános érvényű 
szabályként állítja fel azt a tételt, hogy saját területén, vagy a 
tulajdonos beleegyezésével idegen területen sajáthasználatu vasutat 
bárki rendészeti engedély nélkül is építhet és üzembe helyezhet." 
(226. old.) 

„Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 178. §-a az erdei vasutak javára 
idegen területeken szolgalmi jogot biztosit, kimondván, hogy 
minden birtokos tartozik megengedni, miszerint idegen erdei 
termények bármily mivelési ághoz tartozó földjein, illetőleg magán-
utjain át szállíttassanak, ha azok az erdőből különben vagy éppen 
nem, vagy csak tetemesen nagyobb költséggel lennének elhord-
hatók, azon feltétel alatt, hogy a termékek szállítója a netalán 
okozandó károk, költségek, valamint használt magánutak és hidak 
előbbeni jókarba helyezésére szükséges kiadások megtérítésére 
nézve az illetékes elsőfokú erdőrendészeti hatóságnál megfelelő 
pénzbeli biztosítékot tesz le." (L. u. o. 227. oldal.) 

„A m. kir. közigazgatási bíróság 2421/899. szám alatt hozott 
ítéletében kimondotta, hogy az erdőtörvény 178. §-ának rendel
kezése nemcsak a tengelyen való szállítás, hanem a szárazon való 
szállítás bármely módjának, tehát a vasúti szállításnak igénybe
vétele esetén is alkalmazható." 

„Ezen eset tehát azonos beszámítás alá esvén a tulajdonjog
ból folyó intézkedési lehetőséggel, a törvényjavaslatban erre szintén 
hivatkozás történt." (U. o. 227. oldal.) 

Elfogadható érvekkel indokolja folytatólag azt is, miért szük
séges rendészeti engedély oly sajáthasználatu vasút létesítésére, 
amely közforgalmú vasúthoz vagy gőzhajóval járt viziuthoz csat
lakozik, vagy az ország határszéléig vezet, vagy amely közutat 
vesz igénybe, közutat vagy közforgalmú vasutat keresztez, vagy 
pedig hatósági rendelkezés alaf* álló vízfolyásokat érint, vagy gép
erőre van berendezve, vagy a kisajátítási jogot veszi igénybe. 

„A törvényjavaslat a sajáthasználatu vasutak között általában 
véve különbséget nem tesz, abból indulván ki, hogy azok mező-



gazdasági, erdészeti, ipari s egyáltalában bármily gazdasági czélokra 
egyaránt szolgálhatnak." 

„Különleges rendelkezések e részben csakis a bányavasutak 
tekintetében voltak felveendők." (229. oldal.) 

A törvényjavaslatban a kereskedelemügyi miniszter hatásköré
ben csakis azon rendészeti engedélyeknek a kiadása hagyatik meg, 
melyek a közforgalom és közbiztonság, valamint a magasabb 
állampolitikai érdekek szempontjából oly fontossággal bírhatnak, 
hogy azoknál a legfőbb hatóság ingerencziája nem mellőzhető. 

Minden más esetben a rendészeti engedély kiadását a törvény
javaslat a helyi hatóságokra bizza. (233. oldal.) 

A kisajátításnál utal az indokolás a hazai ipar fejlesztéséről 
szóló 1907. évi III. törvényczikkre, melynek 8. §-a a gyári, mező
gazdasági és erdészeti czélokra szolgáló iparvágányokra is kisajá
títási jogot biztosítja. 

„Félreértések elkerülése és a szabatosság érdekében a törvény
javaslat kifejezetten még arra is utal, hogy a kisajátítási jog nem
csak magának a sajáthasználatu vasútnak, vagyis tehát a vágánynak, 
hanem ezek tartozékainak czéljaira szükséges területekre is kiterjed." 
(236. oldal.) 

Fontos ez különösen az erdei vasutak szempontjából, ahol 
megfelelő rakodóhelyek előállítására is a lehetőséget meg kell 
adni, mert különben magának a vasútnak építése teljesen czél-
talanná válnék. (236. és 237. oldal.) 

A 240. oldalon tüzetesen van indokolva, miért engedhető 
meg másoknak is a saját használatú vasút igénybevétele; példa
képpen erdőüzemet említ fel az indokolás. 

A törvényjavaslatnak ezt az intézkedését analógnak tartom 
az erdőtörvény 189. §-ában foglalt intézkedéssel, melynek értel
mében a kizárólagos usztatási jogot élvező birtokos a szállítás 
tekintetében az illető usztatásra szolgáló vízre utalt erdőbirtokos 
faanyagának leusztatását vagy tutajozását megengedni tartozik, 
amennyiben saját fájának leszállítása ezáltal nem akadályoztatik. 

Végül a 261. oldalon elfogadható érvekkel van igazolva, 
miért nem vétettek fel a törvényjavaslatba a részletes kikötések 
és megállapítások, hanem e részben csakis az elvek voltak felál-



lithatók, a továbbiak pedig a végrehajtási utasítás feladatává 
tétettek. 

Ezeknek előrebocsátása után nézetem szerint a törvénytervezet 
ellen erdészeti szempontból lényeges kifogást nem emelhetünk, 
mivel az Országos Erdészeti Egyesület idézett felterjesztésében 
kifejezett kívánalmak csaknem minden tekintetben figyelembe 
vétettek, a részletes kívánságok pedig a végrehajtási utasításban 
érvényesülhetnek. 

ú% ú£ ó£ 

A tharandi erdészeti akadémia évkönyve a füst 
károkról . 1 ) 

Ismerteti: Zivuska Jenő. (Befejezés.) 

z előrebocsátott két fejezetből logikus szigorúsággal állapit
hatók meg azok az óvó- és védelmi intézkedések, melyeket 
a hasznos növények megmentése végett egyrészt az erdő-és a 

mezőgazdaság, másrészt pedig a gyáripar megtenni tartoznak. 
Természetes, hogy itt e kötelesség főleg az iparra hárul, mivel a 
bajnak ő az okozója, mivel a baj elhárítására csak ő rendelkezik 
hathatós ellenszerekkel és végre, mivel ennek elmulasztása esetén 
a kártérítés terhei csak ő reá nehezednének. 

Az őstermelési ágak első sorban azáltal védekezhetnek, hogy 
a füst iránt érzékeny növények helyett füstállókat tenyésztenek, 
vagy legalább ilyenek közbeelegyitésével növelik az érzékeny 
növények ellenálló képességét. A mezőgazdaságnál különösen 
ajánlatos a buján tenyésző kapásnövények, burgonya, répa stb. 
termelése. Az erdészetnél, hol a felújítás nem évenként történik, 
már bajosabb a tenyésztendő fanemnek ilyen egy szempont sze
rint való megállapítása, de nagyjából a következő szabály szol
gálhat zsinórmértékül: 

erdőüzemekben, melyeknél a pénzügyi-gazdasági érdek a fő, 
a füst iránt nagyon érzékeny, de nagyon értékes lucz- vagy 
jegenyefenyő pótlása füstálló fanemekkel a gazdaság szempont
jából nem igazolt. 

l ) Über die Grundlagen technischer und gesetzlicher Massnahmen gegen 
Rauchscháden. Von Prof. Dr. H. Wislicenus. 



Ahol az erdő nemcsak gazdasági, hanem aesthetikai és köz
egészségügyi czélokat is szolgál, pl. városok közvetlen szomszéd
ságában, ott a fanemeknek emiitett megváltoztatása, mint gyöke
res orvosszer, nemcsak hogy igazolt, hanem bizonyos körülmé
nyek közt melegen ajánlható. Igy járt el Chemnitz város az ő 
Zeisig nevü erdejével, melyet í/s részben lombfássá változ
tatott át. 

A lucz- és jegenyefenyő állabok bükk-, nyir- és tölgyerdőkké 
való gyökeres átalakításán kivül megkísérelték a lucznak erdei 
fenyővel, bükkel stb. elegyítését is. Ez az elegy annyiban lesz a 
füstkárositás ellenszere, amennyiben a talajüdeség fenntartásához 
nagy mértékben járul hozzá, fia a talajápolásra nem fektetünk 
súlyt, akkor különösen füstálló nyírfát elegyítsünk. 

Szászország füstkárositotta vidékein az 1906. év folyamán a 
következő óvintézkedések történtek: 1. lombfanemekből védő-
pászták alakítása. 2. Átmenet elegyetlen lombfás állabokra. Ilye
nek: tölgy, bükk, előhasználat számára luczczal keverve, de később 
tisztán bükk-, nyírfa. 3. A lucz pótlása füstálló erdei fenyővel. 
4. Lucz-, erdei fenyő és lombfanemek (bükk, éger) elegyes tenyész
tése. A dolog természetéből folyik azonban, hogy mindezek az 
óvintézkedések csak mérséklik a bajt, csupán palliativ eszközök, 
de gyökeres orvoslásra nem valók, mert a mérges gázok erejét 
csak a füstforrásnál műszaki beavatkozással lehet legyőzni. 

Amennyiben a növényzet a tenyészeti időszak első felében 
és a napfény behatása alatt legérzékenyebb a füstre, a bajt bizo
nyos mértékig enyhítené, ha a savas gázok csak télen vagy csak 
a napnak éji óráiban ömölnének szét. Apróbb üveg gyárak, 
ultramarin- és superphosphatmüvek ezért éjjel dolgozhatnának. 
Ahol pedig az üzem csak egy idény alatt áll munkában, ott a 
szünetelés idejét, ha ugyan lehetséges, a tavaszi hónapokra kel
lene megállapítani. Persze ez az óvintézkedés nagyon is helyhez, 
körülményekhez kötött, mert a fejlődő ipar, melynek a legrövi
debb idő is pénzt jelent, ilyen üzemi korlátozást eltűrni nem fog. 

A természetes védelmi intézkedések közt továbbá meg kell 
említenünk a talaj üdeségének fenntartását is. Gondosan kerül
jünk minden erdőgazdasági vagy technikai müveletet, amely a 
talaj kiszárításához vezetne. Kerüljük, különösen lejtős helyeken a 



talaj bevágásokat utak, csatornák számára s vízvezetéket is csak 
a legnagyobb elővigyázattal fektessünk. A füst által veszélyeztetett 
fiatal állabokban a trágyázás is ajánlatos. 

Azonban, amint fennebb emiitettük, a hathatósabb védelmi 
intézkedések a gyáriparra hárulnak. E rendszabályok megalkotása 
és életbeléptetése előtt két főkörülményre kell tekintenünk, t. i., 
hogy milyen helyzetben van a füstforrás a növényzettel szemben 
és hogy milyen fizikai és vegytani sajátságai vannak a kárt okozó 
füstnek. 

A füstforrás és a növényzet, különösen az érzékeny tűlevelűek 
közt kívánatos távolság megállapítására határozott szabályt adni 
nem lehet. Közönséges kőszénfüst már egy, kétszáz méternyi 
messziségben sem veszedelmes, mig erős savtartalmu gázok egy
két kilométernyire hatnak. De ily nagy közök betartására lehet-e 
vájjon a gyáripart kényszeríteni ? Ha elgondoljuk, miszerint a 
gyárak telepítése számos műszaki és természeti tényező által egyes 
kedvező pontokhoz van kötve, a kérdésre igennel alig felelhetünk. 
Az ipart a saját jól felfogott érdekében csak arra lehet kötelezni, 
hogy a gyárat érzékeny, értékes, magasabb fekvésű állabok köze
lébe, körülbelül 100 méternyi távolságon belül ne építsen. Kerülnie 
kell azt is, hogy az uralkodó szél a füstöt a növényzetre terelje. 

A füst mennyiségétől, fizikai és vegytani tulajdonságaitól függ 
leginkább a károsodás mértéke, tehát azok lesznek a legfontosabb 
védelmi intézkedések, melyek éppen e tényezők kiküszöbölésére 
hivatottak. A füstgázok bősége sik területen beszámítható károkat 
nem okoz, de annál érzékenyebben sújtja a füstöt felfogó domb-
és hegyoldalakat. Nem volna tehát megengedhető, hogy erdős 
völgyekben vagy erdős hegyek, halmok közelében gyártelepek 
létesüljenek. Még egyszer hangsúlyozzuk azonban, miszerint a 
füstkárokat kizárólag a gázok tömegével hozni oki összefüggésbe, 
mint közönségesen történni szokott, helytelen dolog. Figyelmün
ket inkább a gázok savtelitettségére kell fordítanunk. A savak 
mérgező, maró hatása ellen kell védekeznünk és pedig azok 
közömbösítése, vegytani nyelven szólva: savtalanitása által. Az erre 
vonatkozó javaslatokat, intézkedéseket és kisérleteket rövidre fogva 
a következőkben ismertetjük: 

Az első eljárás az volna, hogy a savanyu gázok keletkezését 



a chemiai folyamat megváltoztatásával, ártalmatlanná tevő anyagok 
hozzáadásával gátoljuk meg. Például könnyen keresztülvihető 
volna, kogy az üveggyárak a fluoridok helyett szódát használja
nak. Ezt a czélt szolgálja, de különösen szolgálni fogja a jövőben 
a vizierő, a villamosság és más energiaforrások igénybevétele, 
fiatal barnaszén, lignit, a cseh „kaumacit" alkalmazása is, mely 
utóbbiak az elégésnél sokkal kevesebb kénvegyületeket termelnek, 
mint a jelenleg széltében használt kőszén. 

A második módszer a savtalanitás, azaz a savanyu gőzök 
kiküszöbölése. Némely üzemnél ezt melléktermékek nyerésére is 
használják, hogy ezek legalább némi kárpótlást nyújtsanak a sav
talanitás költségeiért. Igy a kohók füstjének arzenikuma, az alkali-
művek sósava. A freibergi kohóknál a kénes érezek pörkölése 
közben elzárt kamrákon eresztik át a füstöt, hogy azokat savtala-
nitsák és a savanyu gázok lecsapódása által értékesíthető termé
keket kapjanak. Két freibergi bányamérnök, Reich 1) és Hering 2) 
már 1856-ban, illetőleg 1888-ban tanulmányozták a kohófüst sűrí
tésének a kérdését. Hering az ő értekezésének második részében 
foglalkozik különösebben a kohófüst savanyu gázainak ártalmat
lanná tételével. Az általa ajánlott módszerek közül a legfonto
sabbakat a következőkben adjuk: 

1. Süritő módszer. A gázsavakat nyomás és lehűtés által meg 
lehet süriteni. A gázok ártalmatlanná tételére azonban nem czél-
szerü ez az eljárás, mivel a gyakorlati életben rengeteg forró 
gáztömegekkel kellene megküzdeni, de még ha kisebb mennyi
ségű gázt akarnánk is lehűteni vagy süriteni, — a nagyon ritka 
gázok e czélra nem alkalmasak. Ilyen, pusztán tudományos értékű 
eljárás az is, ha a gázok nagymérvű lehűtését absorptioval, pl. 
faszén által való elnyeletéssel kapcsoljuk össze. 

2. A kénes savak átváltoztatása kénhy drogénné, ahol a 
S 0 2 - j - 2 H 2 S = 2 H 2 0 - J - 3S vegytani folyamat szerint kenet nyer
hetünk. Inkább csak javallott, mintsem gyakorlati kivitelben alkal
mazott módszer. 

J) Reich, Die bisherigen Versuche zur Beseitigung des schadiichen Einflus-
ses des Hüttenrauches bei den fiskalischen Hüttenwerken zu Freiberg. 1858. 

2) Hering, Die Verdichtung des Hüttenrauches, Stuttgart 1888. Cotta'sche 
Buchandlung. 



3. Elnyeletési (absorptiós) módszer. Sokféle basikus anyag
gal kisérelték meg eddig a savanyu gázok elnyeletését. A kohó-
üzemekben fémhulladékokat alkalmaztak e czélra, amelyekből az 
absorptio után könnyen oldható és jól kristályosodó sulfátokat, 
vasgáliczot, czinkgáliczot, rézgáliczot és timsót lúgoztak ki. Termé
szetesen az elnyelésre csak a legolcsóbb anyagokat vehetjük. 
A kénvasérc égvényei például alkalmas anyagokul szolgálnának, 
különösen ha a vaskéneget timsó készítésére vagy vitriololaj és 
kéntrioxid gyártására értékesíthetjük. 

A basikus vegyek közt a legczélszerübb savtalanitási anyag 
volna a mész. Akár mint mészkő, akár mint égetett mész, akár 
mint folyékony mésztej. A meszet e czélra különböző savtalanitó 
készülékekbe: kamrákba, tornyokba, csatornákba kellene elhelyezni. 
Ámde ennél az anyagnál is, daczára a mész viszonylagos olcsó
ságának, a pénzügyi kérdés képez alig legyőzhető akadályt. A ren
geteg bőségű, erősen megritkított gázok savtalanitására rengeteg 
mennyiségű mész is szükséges. A halsbrücki kohó mérnökei szá
mítást tettek, miszerint az ő központi kéményük mészszükséglete, 
ha a gáz savtartalmát 0 2 9 százalékról 0'05-re akarnák leszállítani, 
naponként 6246 kg., évenként 228, per 10.000 kg. raksulyu vasúti 
kocsi volna. Ily körülmények közt tehát a basikus savtalanitó 
anyagok legolcsóbbja, a mész is alkalmatlan. 

Egészen más gazdasági feltételek közt dolgozik például egy 
sulfitcellulose gyár, melynek sulfitlug-nyerés a ezélja, ami mellett 
aztán, bár nem evvel a szándékkal, a gázok savtalanitása is meg
történik. E nemben még tökéletesebb savtalanitó készüléknek kell 
tekintenünk a mészégető körkemencéket. A mészkővel való sav-
talanitás végre ott is ajánlatos, ahol a gyárak csak időnként ter
melnek erős savtartalmu gázokat, mint például az ultramarin- és 
a sulfatüveggyárak. 

Ezen általános feltételek előrebocsátása után Wislicenus ugy 
találja, hogy a mész által való absorptiónak akkor van helye, 

ha csak időnként kell a füst savtartalmát lekötni (ultramarin-
és üveggyárak stb.); 

ha a gázok kénsav előállítására elégséges kénessavat nem 
tartalmaznak ugyan, de a növényzetre mégis rendkívül veszedel
mesek; körülbelül 0'5—3 százaléknyi S02 tartalommal és végül, 



ha bizonyos előállítandó mészvegyületek képezik a savtala
nitó eljárás tulajdonképpeni czélját és főhasználati termékét. (Sulfit-
lugtornyok, mészégetőkemencék.) 

4. A savanyu gázok mosása vízzel. Ez a módszer ott alkal
mazható, ahol viz bőségesen van és olcsón lehet hozzájutni. 
A különböző savak egyébként a legkülönfélébb magatartást tanú
sítják a vízzel szemben. A kénsavat (H 2 S 0 4 ) könnyen nyeli el a 
viz, de a kénsav-anhydridet (SO a ) nem, sőt ez az utóbbi még 
erős natronlugon is elnyeletlenül hatol át. A fluorhydrogén és a 
íluorsilicium a hideg viz által ugyan nem tökéletesen, de nagyobb 
részben absorbeáltatnak. A sósavat e czélból különféle készüléke
ken kell átvezetni, tökéletes elnyeletés végett pedig utoljára szóda-
mosótornyokon. A kénes savak absorptiója viz által a legtökélet-
lenebb. Itt a gázok hőmérsékletén kivül a kénessavat kisérő 
gázok tömege is akadályul szolgál, amennyiben ezek aránytalan 
túlsúlyban vannak és a vízre nagy nyomást gyakorolva, elnyelet-
nek. A kénessavak valamelyes lekötésére nagy víztömeg volna 
szükséges, pl. az említett halsbrücki kémény gázsavtartalmának 
0'05 százalékra való redukálása naponként 15,000 köbméter vizet 
követelne, ugy hogy itt a vízmosást még más eljárással, jelesül 
mészkamrákban és tornyokban alkalmazott vizpermetezéssel szük
séges kiegészíteni vagy helyettesiteni. 

A vizmosókészülékeknek három formája van, ugy mint 
mosótornyok, mosókamrák és vizgőzös süritőkészülékek. Gyakor
lati becse a Winkler-féle mosókamrának, de különösen a Körting-
rendszerü permetezőnek van. Az utóbbi a vizet ködalakban per
metezi szét és a kamra belsejét apró vizcseppekkel tölti meg. 
A kamrán átvezetett gázok lehűtése czéljából mesterséges lég
huzamot kell csinálni, amit szellőztetőkkel és szívókészülékekkel 
kell elérnünk. 

A vizgőzös sűrítés ugy megy végbe, hogy a kazánok, gépek, 
csővezetékek gőzfeleslegét a savtalanitó csatornák vagy tornyok 
első kamráiba vezetjük és permetező vizzel megsüritjük. Egyidejű
leg a gázok megindulását és ritkítását eszközlő Körting-féle szívó
készülék is működni kezd. A vízgőznek a sűrítés czéljára való 
alkalmazása azonban sikerrel csak ott jár, ahol a gázokat gyorsan 
le is hüthetjük. 



Wislicenus ezen savtalanitási módszerekről saját tapasztalatai 
alapján azt állítja, hogy a káros savak kiküszöbölése általuk nem 
mindig és csak bizonyos mértékig sikerül. A siker kétségtelen, 
ha hygrophil savakat kell eltávolítani s ha kénessavakból nagy 
tömeg, pl. néhány százaléknyi jut a gázokba. Ha a savtartalom a 
százalékegység törtszámaival fejezhető ki, ugy e módszerek hatás
talanoknak bizonyulnak. Általában erőmüvi vagy vegytani mosó
készülékekkel nem lehet a savtalanitást oly mértékben végrehaj
tani, hogy a kilépő gázok savainak ártalmatlanná tételét ne a 
levegőre bizzuk, mert hogy az ilyen, részben savtalanitott gázok 
a növényzetnek ne ártsanak, legalább még százszoros, de sokszor 
ezerszeres megritkitást igényelnek. A műszaki savtalanitás feladata 
tehát abban áll, hogy a rendkívül magas savtartalmat alacsonyabbá 
tegyék. A maró hatástól némileg megfosztott gázokat aztán alkal
mas módon ugy kell a levegőbe vezetni, hogy ott megritkulva 
ártalmatlanná tétessenek. Így jutunk az ötödik és egyúttal utolsó 
módszerhez: a gázritkitás módszeréhez. A gázritkitásnál alkalmaz
ható készülékeket két csoportba oszthatjuk és pedig: 

a) Odzritkitás kémények segítségével, azaz ugy, hogy az 
ártalmas füstöt megritkulás czéljából a légkör magasabb rétegeibe 
vezetjük. A dolog természeténél fogva itt nagyon magas kémé
nyekre van szűkség. Ha ez a módszer a növényzetnek a leghat
hatósabb védelmet biztosítaná is, amit nem minden körülmények 
közt tapasztalhatunk, a pénzügyi nehézségek még akkor is kér
désessé teszik annak az értékét. Magas kémények építése ugyanis 
nagyon drága s az építési költség a növekvő magassággal hat
ványozottan emelkedik. Az akadályt legfeljebb a kémények köz
pontosításával egy vagy néhány magas kürtő felállításával 
lehetne legyőzni. Erre nézve a freibergi kohómüvek tettek nagy
szerű kezdeményező lépést, amennyiben a halsbrücki hutában 
egy óriás, talán a világon páratlan arányú kéményt emeltek. Ez a 
144 m. magas kürtő a felsőbb, szeles légrétegbe önti a füstöt s 
azt több mértföldnyi távolságban oszlatja szét. A 10 kmnyire fekvő 
tharandi lucfenyvesekben ennek a kürtőnek alkalmazása óta a 
füstkár felére, sőt egyharmadára apadt. Ámde ilyen óriás építmé
nyek emelése, majd pedig későbbi tatarozása rengeteg pénzt 
emészt fel; például a halsbrücki kürtő is 300.000 márkába 



került. Azután csak teljesen szabad állásban és sik területen van 
ilyen központosító müveknek hatása, ahol a nyílt levegő-óczeán 
a gázok nagy tömegein úrrá lehet. A szél, a csapadék, a hirtelen 
lehűlés a közvetlen közelben levő növényzetre könnyen leszorítja 
a mérges gázokat, ugy hogy az 50, sőt 100 m. magas építmé
nyek mosolyra keltőén jelentékteleneknek tűnnek fel a természeti 
erők hatalmával szemben. E tapasztalati tényekből az következik, 
hogy nem a füsttömegek központosítására, hanem azoknak decen
tralizációjára kell törekedni. Minél több helyen kell a füstöt a 
légkör és a szelek oszlató erejének kitenni. Igy elesik az óriási 
kémények építésének szüksége, de azok helyett lehetőleg sok apró 
kéménynek kell a gázok eloszlatását eszközölni. Ilyen decentrali
zációs rendszer gyakorlati példáját nyújtják a nagyobb községek, 
a "városok. Drezda városa évenként 73-szor annyi kénessavat 
termel az egyes házak kőszéntüzelése által, mint a halsbrücki 
központi kémény s annak daczára a várostól északkeleti irányban 
fekvő erdeifenyőállabokban jelentékenyebb károk nem fordul
nak elő. Persze itt azt a körülményt sem szabad szemünk elől 
téveszteni, hogy a város tűzhelyei nyáron, a tenyészet ideje alatt 
sokkal kevesebbet fűtenek, másrészt pedig az utczák, terek, ker
tek erős léghuzamot csinálnak. 

b) A füstkár, különösen a kőszénfüst ellen a gázok ritkitá-
tására a kéményeknél hathatósabb berendezések is alkalmazhatók. 
Isaachsen emiitett tanulmánya szerint a gázok keveredési ideje 
a levegővel a kívánatos ritkulásig: 

ahol mx a levegő mennyiségét, ma a gáz tömegét, 2r a kürtő-
nyilás átmérőjét, W0 a gáz kiömlési sebességét és a a füstoszlop 
elhajlási szögét a felhajtás és a diffusio elhanyagolása mellett 
jelölik. / m átmérőjű kéményből kiömlő kőszéngáz, ha szélcsend 
uralkodik, százszoros megritkulást 1 V 2 — 2 km. uton ér el, kedve
zőbb körülmények közt (szeles időjárás) legfeljebb 1 km-nyi távol
ságban. Tapasztalati tény azonban, hogy a gáznak a füst forrása-



nál való megritkitása mesterséges levegőfnjtatással az utat és az 
időt, mely alatt a gáz a növényzetre nézve ártalmatlanná válik, 
szemmel láthatóan megrövidíti. A kőszéntüzelőknek és a gyárak 
más füsttermékeinek lehetőleg savtalanitott gázait ugy lehet tehát 
leginkább ártalmatlanná tenni, ha fujtatok segélyével levegőt 
ömlesztünk beléjük. E czélra tehát oly mesterséges berendezésekre 
van szükség, 

amelyek a gázt a kürtőn belül megritkítják és a füst kezdő 
sebességét emelik; 

amelyek erős lég- és gázforgatagokat hoznak létre a kürtőn 
belül; 

amelyek a kéményből kiömlő gáznak minél előbb való el
oszlását idézik elő. 

E módszer alkalmazása mellett a kürtők központosítása is 
lehető volna, természetesen egy gázritkitó teleppel kapcsolatban. 
Sőt eljöhet az idő, mikor a kéményt más műszaki berendezéssel, 
mint pl. szellőztetőkkel, szivó- és légnyomókészülékekkel fogják 
helyettesíteni, amelyek a mesterséges léghuzamot a kéményeknél 
sokkal jobban elősegítik. Kémények helyett vízszintes fa vagy más 
anyagból készült csatornákat fognak építeni, mint azt már Ameri
kában néhány gyár meg is kísérelte. Az ilyen műszaki óvintéz
kedések megemlítésre méltó példája egy szász ultramaringyáré 
(Schindler kékfestő telepe az érchegységi Bockau község mellett), 
mely még csak néhány éve a környező erdőkre nézve valóságos 
veszedelem kútfeje volt, ma pedig a gázsavtalanitassál egyesitett 
légntkitással a kár csökkentése tekintetében kiváló eredményt ért 
el. A gázokat egy nagy, mészkővel telt kamarán hajtják át szellőz-
tetők segélyével, aminek következtében az eredetileg magas sav
tartalom lényegesen csökken. Ahelyett azonban, hogy a még savas 
gázt a kéményen keresztül a levegőbe vezetnék, egy hosszú, 
nyirfarőzsével megtöltött' facsatornán át egy mosókészülékbe 
ömlesztik, ahol nagy malomkerekeken leömlő vizén kell áthatol
niuk. Végre egy padlódeszkából lazán összerótt tágas kamara 
résein jut a gáz a külső levegőre. Az igy távozó vékony ködben 
kevés kénsav, illetőleg S 0 3 van, amelyet az eredeti kénsavgázok
kal ártalmasság tekintetében összehasonlitani sem lehet. Vagyis 
kimondhatjuk, hogy a gázoknak levegő által való ritkítása, ahol 



szüksége mutatkozik, viz által való mosása (savtalanltás) képezik 
a füstkárok ellen alkalmazható egyedüli mesterséges, azaz az 
emberi akarattól függő és azáltal befolyásolható védő eszközt. 

* 
A tudományos vizsgálódás segítségével megállapítva a füst

károk okait és természetét, még a módozatokról kell beszélnünk, 
melyek a tudomány javallatait a gyakorlati életben megvalósítani 
lennének hivatva. Milyen törvénykezési és közigazgatási rend
szabályokra van ugyanis szükség, hogy az ipari gáztermékek által 
veszélyeztetett mező- és erdőgazdaságot megvédjük, de viszont 
az iparra nehéz, vagy aránytalan terheket ne rój junk? Szerzőnk 
e kérdés rövid tárgyalásának szenteli müve utolsó fejezetét. 

A levegőjog kérdésével Németországban eddig behatóbban 
csak két szakember foglalkozott, a vegyész és egyúttal jogtudós 
Jurisch 1) és dr. Hörig. 2) Jurisch inkább a levegőjog általános 
elveit tárgyalja s egységes levegőjog behozatalát követeli az ösz-
szes német birodalmi államokban, Hörig ellenben a jelenleg 
érvényes német törvényekből a levegőjogra vonatkozó vagy vonat
koztatható tételes intézkedéseket állitja össze. A német polgári 
törvénykönyv a füstkár elleni védekezésre a következőket állapítja 
meg: 

1. A telektulajdonosnak saját telkén belül korlátlan joga van 
az önvédelemre. Gátakat, falakat, füstálló növénypásztákat stb. 
létesíthet. 

2. A tulajdonos tiltakozhatik az ellen, hogy a levegőt tisztá-
talanitó anyag közvetlenül az ő telkére vezettessék, vagy hogy 
ilyen anyagok által telkének szokásos használatában zavartassák. 

3. A tulajdonos követelheti a károsítás megszüntetését és 
annak egyszersmindenkorra lehetetlenné tételét a károsító terhére. 

4. Kártérítési igény oly telepeknél, melyek az iparhatóság 
külön engedélyezésének alávetve nincsenek, csak abban az eset
ben van, ha a károsító részéről szándékosan vagy gondatlanság-

!) K. W. Jurisch, „Das Luftrecht in der Deutschen Gewerbeordnung." 
Berlin, 1905. Kari Heymanns Verlag, 

3 ) Dr. jur. Hörig, „Rauch, Russ, Oerausch und ahnliche Einwirkungen im 
§ 906 des Bürgerlichen Gesetzbuches und die civilrechílichen Ansprüche gegen 
sie." Leipzig, 1906. Veit et Co. 51 u. 52. 



ból eredő kár esete forog fenn. A kárositóval szemben azonban, 
noha az okozandó kár előrelátható is, a kártérítés igénye elesik, 
ha valamely üzem (gyár, gép stb.) fenntartása magasabb igénye
ket szolgál, mint a magántulajdon háborítatlansága. Erre például 
szolgálnak a vasutak, illetőleg a vasúti mozdonyok szikratüze 
által okozott tűzkárok. 

5. Bekövetkezhető károsítás ellen óvást emelni csak oly ter
mészetű károknál lehet, melyek a gyártelep rendes működése 
mellett biztosan előreláthatok, de nem a tervezett vagy üzemben 
lévő telep valamely fogyatékosságának lehető következményei. 
Puszta feltevés vagy lehetőség ilyen jogigényt meg nem állapit. 
Ellenkező esetben azonban a kártokozó telep nemcsak az üzem
mel köteles felhagyni, hanem egészen be is szüntetendő, tervezett 
üzemnek létesítéséhez pedig engedély nem adatik. 

E rendelkezések azonban, amint említettük, csak egyes tör
vényszakaszokban elszórtan fordulnak elő s a jogi helyzetet töké
letesen sem a telektulajdonos, sem az iparüző fél számára nem 
tisztázzák. Közös érdeket szolgálna tehát, ha ezeket a „törvény
szilánkokat", amint Wislicenus nevezi, egy szerves légjogi törvénynyé 
illesztenék össze. A német joggyakorlat bírósági döntvények 
és ítéletek alakjában már eddig is nagyban hozzájárult ilyen tör
vény kialakulásához s csak némi bővítésre és rendszerezésre volna 
még szükség, hogy e joggyakorlat az összes biróságokat kötelező 
törvénynyé váljék. Wislicenus mellesleg azért is sürgeti a levegő
jog törvényes szabályozását, mivel nem tartja megengedhetőnek, 
hogy ezen a téren a politikai hatóságok hatalmi köre kiterjesz
tessék, mint azt már az 1900. évi német iparrendtartás sok vonat
kozásban megtette. 

Angliában sincs még rendszeres légjogi törvény, azonban a 
gyakorlati élet szükségleteihez képest ilyen levegőjogszerü törvé
nyeknek egész csapata állott elő. Ezek nagy szabatosságuknál 
fogva a német állam, vagy más államok rendezetlen állapotával 
szemben azt az előnyt biztosítják, 

hogy az egész állam területén érvényben lévén, az ipar 
részére normális fejlődési feltételeket teremtenek; 

hogy alkalmazhatólag rendelik megállapítani a legjobb gya
korlati módokat, melyek a levegő megrontását megakadályozzák; 



végre hogy a gázok megengedhető savtelitési fokát világosan 
és határozottan megszabják. 

Ausztriában az osztrák polgári törvénykönyv egy-két szaka
szát lehet sok más vonatkozása mellett a levegőn át ható káro
sításokra magyarázni. E szerint t. i. joga van a tulajdonosnak a 
tulajdon és annak használata felett saját tetszése szerint rendel
kezni és azokból másokat kizárni, de ugy, hogy ezzel más jogai 
ne érintessenek, sem pedig a közjólét fenntartása és előmozdítása 
céljából előirt korlátozások át ne hágassanak. Egyébként a levegő
jog körébe vágó összes intézkedések kizárólag a politikai hatóság 
hatáskörébe vannak utalva. 

Wislicenus szerint két szempontnak kell érvényesülni egy 
tökéletes, rendszeres légjogi törvény megalkotásánál. Fel kell 
sorolnia ugyanis a levegőt megrontó összes veszélyes vagy a 
tulajdont veszélyeztető forrásokat, melyeket a technika és a tudo
mány állásához képest legjobb gyakorlati óveszközök alkalmazá
sára kell szorítani. A törvény vegye tekintetbe továbbá a helyi 
viszonyokat, ugy hogy a veszélyeztetett tulajdon kedvezőtlen 
helyzete mellett azt megfelelő műszaki óvintézkedésekkel feltétlenül 
megvédeni lehessen. 

ú% JA 

Tanulmány az erdőértékszámitás köréből. 
Irta: Szabó Endre, m. kir. erdőgyakornok. 

(Befejezés.) 

//. Feladat. 

I. feladatunkból kifolyólag, illetve annak megoldásával kap
csolatosan: legyen megadva az / = 120 éves vágásfordulóban 
kezelt fenyőszálerdő gazdasági osztályunknak: 

1. Az alkalmazott választékolási mód és tőárak számbavétele 
mellett kiszámított évi nyers jövedelme (V/), mint a választékok 
és ezek főárainak szorzatösszege = 

^ = 1 8 4 . 4 7 6 K, 


