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Megje len ik minden h ó n a p 1. és 15-ik n a p j á n . 

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, míg azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V , Alkotmány-utcza 6 . szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 



Munkatársaink tájékozásául! %^L^Cmí* 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban, kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill., 
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908.,ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K, másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDOÓR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDORENDEZESTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan, 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Áralagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K, nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 

küldetik. 



1908. OKTÓBER 15. 

ERDÉSZETI LAPOK 
XLVII. ÉYF. 

AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

20. FÜZEI. K Ö Z L Ö N Y E 
K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti: 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. S Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten , Lipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz., I I . em. 

a* A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. « • 
(Telefon: 37—22.) S--^. 

A bányatörvényjavaslat 1903. évi tervezetéről. 
Irta: Nagy Károly m. k. erdőmester. (Befej, közi.) 

z erdőbirtokos, illetve az erdészet érdekében még inkább 
J-\ szükségesnek tartom mint a mezőgazdáéban azt, hogy az 

ásványszén (ugy nevezi a törvényjavaslat) a földbirtok tar
tozékául tekintessék s az ásványszénhez fűződő érdekei az ingatlan 
tulajdonosnak kellő védelemben és méltánylásban részesüljenek. 

Tudvalevő dolog, hogy hazánkban az ásványszén főképpen 
erdős vidékeken, illetve erdőbirtokokat alkotó ingatlanokban rej
tőzik. Ha tehát földtulajdonosról van szó, akkor tulajdonképen 
erdőbirtokost kell értenünk. 

De az erdőbirtokosnak még sokkal fontosabb érdeke fűződik 
az ásványszénhez, mint más földbirtokosnak. 

Ismeretes dolog, hogy az ásványszén nemcsak az ipari foglal
kozás körében, hanem a lakások fűtésénél mindinkább tért hódit 
s ily módon veszedelmes konkurrensévé válik erdőségeink két 
főtermékének: a tűzifának és faszénnek. 

Köztudomású dolog továbbá, hogy rengeteg kiterjedésű ős 
bükkös erdőségeink évszázadok óta felhalmozódott fakészletének 
jó nagy részét vagy egyáltalában nem tudják az erdőbirtokosok 
értékesíteni, vagy ha arra alkalmas, megbízható vevőt találnak is, 



az a fakészletének legnagyobb részét csak tűzifa és faszén alak
jában képes értékesíteni. 

Ha az ásványszén az érdekelt ingatlan tulajdonosának meg
felelő rekompenzácziója nélkül szabadon kitermelhető ásványnak 
nyilváníttatnék ki, megindulna a bányászat terén az eddiginél is 
jóval nagyobb mértékben a spekuláczió, ennek következményében 
az ásványszénnek bányászata és használata szélesebb körben meg
indulna s terjedne el. Ez pedig sem hazai bányászatunk, sem 
erdőgazdaságunk érdekéből nem lenne üdvös, mert egyrészt az 
ásványszénnél túltermelésre vezetne, az erdőgazdaságnál pedig 
előidézné azt, hogy bükkös erdőségeinkből az eddiginél még 
csekélyebb mennyiségű fa lenne évenkint kitermelhető s a más
különben is már túlkoros, sok részében kiszáradásnak vagy kor
hadásnak indult faegyedekből álló erdőknek lábon való hagyása 
mellett az illető erdőbirtokosok érzékeny anyagi károsodást 
szenvednének. 

De nemzetgazdasági szempontból is előbbrevaló feladatot 
állit elébünk túlkoros, ős bükköseink fakészletének gyorsított 
kihasználása, mint a föld méhében rejlő ásványszénnek kibányá
szása és forgalomba hozatala. Mert mig a már túlkoros bükkfa 
állvamaradása mellett értékében napról napra vészit, addig az 
erdőség alatt, a föld gyomrában levő ásványszén még akár 
századokig kihasználatlanul maradhat, mert ezáltal értékében nem 
hogy veszítene, sőt ellenkezőleg tüzelő erejének növekedése által 
csak nyer. 

Másrészt, sajnos, tapasztalatunk van oly irányban is, hogy a 
bányászat, illetve az ezzel kapcsolatos kohászat erdőségeink egyik 
főterméke gyanánt kikerülő faszenet a koksznak olykor kellőképen 
nem indokolható, forszírozott használata által üzeméből kiküszö
bölte. Magam is tudok rá esetet, hogy egyik felvidéki vármegyénk
ben a kincstári kohászatnál évekkel ezelőtt a koksz, illetve a kőszén 
használatára tértek át s ezáltal nemcsak a kincstári erdészetnek 
okoztak tetemes károsodást, hanem az eddig faszénégetéssel, 
tüzifatermeléssel, foglalkozó lakosságnak megélhetését lehetetlenné 
tették, ami nagymérvű kivándorlást idézett elő. 

Megemlítem továbbá, hogy évenkint előállított faszenünknek 
jó nagy részét kénytelen vagyunk külföldre, közvetítők igénybe-



vételével kiszállítani. Ha azt itthon tudnók értékesíteni, bizonyára 
jobb árakat érhetnének el az erdőbirtokosok, mert a közvetitődij ; 

a vámdij elesnék. 
Méltán tehetjük tehát fel ezek után azt a kérdést, kivánhatják-e 

joggal és méltányossággal a bányaszabadság hivei az erdőbirtokostól 
azt, hogy amig erdőségeinek fája vevő hiányában lábán pusztul, 
birtokának tartozékául tekintendő ásványszéntől minden kárpótlás 
nélkül megfosztassék ? Ennél nagyobb kontroverzia már valóban 
nem képzelhető! 

Az erdőbirtokosra nézve ezek után határozottan üdvösnek és 
hasznosnak tartanám, ha sikerülne diadalra juttatni az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület és a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok 
Egyesületének fentebb ismertetett határozati javaslata ama sarkalatos 
pontját, amelylyel a kőszénnek a szabad ásványok közé leendő 
sorolása ellen, valamint az ellen tiltakoznak, hogy a szénbányászat 
joga a földtulajdonostól elvétessék, s a melylyel tehát az ásvány
szénnek tulajdonjogát az ingatlan tulajdonosának kívánják meg
hagyatni s ehhez képest a szenet a földbirtok tartozékának kívánják 
kimondatni. 

Ámde erre kedvező kilátásunk nincsen! Éppen ezért, valamint 
amiatt is, nehogy a régóta vajúdó bányatörvény meghozatalát és 
életbeléptetését ellenkezésünkkel még mi is késleltessük: nem 
tartom kellőképen megindokoltnak, hogy e kérdést illetőleg merev 
álláspontot foglaljunk el. 

Az előbb felhozottakon kivül vegyük másrészt elfogultság 
nélkül figyelembe azt a körülményt, hogy a hazai ipar és ezzel 
kapcsolatban a bányászat fellendülésével és sikeres fejlesztésével 
hazánk határain belül a fafogyasztás is remélhetőleg jelentékeny 
mértékben fog növekedni s bükkös erdőségeink főanyagának egy 
jelentékeny részét — amint már ez utóbbi években örvendetesen 
észlelhető is — nemcsak tűzifa és faszén alakjában, hanem mű-
és szerszámfaként is fogjuk értékesíthetni. 

Másrészt nézetem szerint, ha azt a bizonyos termelési jutalékot 
kellő ellenőrzés mellett állapítják meg — amit különben kétségbe 
vonnunk nem is lehet — a föld- és erdőbirtokos érdeke, ha nem 
is teljes mértékben, de bizonyos fokig kielégítést fog találni. 

Végül vegyük figyelembe az ásványszén tulajdonának kér-



désénél azt a közismert tényt, hogy hazánkban ma már közel 
másfél millió katasztrális hold van külföldiek tulajdonában,*) s ez 
az idegen kézen levő rengeteg birtok, a lapokban lépten-nyomon 
olvasható ujabb és ujabb birtokszerzések által folytonosan növek
szik. A külföldi birtokosok között akad akárhány, aki a birtokán 
még a turistáknak is csak mindenféle szekatúrák mellett engedi 
meg a járást-kelést. Könnyen következtethető tehát, hogy milyen 
nehézségeket támaszthatnának a birtokukon található ásványszén 
bányászatánál. Fegyver lenne kezükbe szolgáltatva ellenünk — hazai 
bányászatunk, közgazdaságunk és ipari fejlődésünk ellen, — ha 
törvényileg lenne kimondva, hogy a kié a föld, azé a szén s azzal 
— mint földtulajdon tartozékával — kizárólag minden korlátozás 
nélkül a földtulajdonos rendelkezik s igy annak kibányászását 
megakadályozhatja. 

Vegyék tehát fontolóra ezt azok, akik mereven ragaszkodnak 
ahhoz az állásponthoz, hogy az ásványszén a föld tartozéka legyen 
s azzal kizárólag a földbirtokos rendelkezhessék. 

Akétegyesület határozati javaslatának többi részéhez mi erdészek 
is némi szükségesnek talált eltérésekkel hozzájárulhatunk. E módo
sításokat itten nem tárgyalom, mivel erdészeti szempontból még 
több módosítást tartok szükségesnek, mint a mennyi a határozati 
javaslatban foglaltatik. Ezeket a módosításokat a törvényjavaslat 
egyes szakaszainak ismertetésénél említem fel. 

Áttérek ezekután a törvényjavaslat ismertetésére. 
A tervezett bányatörvény 433. szakaszból álló terjedelmes 

munka, amelynek részletes tárgyalásába nem bocsátkozhatom. 
Igy tehát csakis azokra a szakaszokra terjeszkedem ki, amelyeknél 
az erdészet az erdőbirtokos érdekeltségét fennforogni gondolom. 

A 2. §-a szerint az összes fémek és egyéb ásványok szabad 
ásványok felkeresésének joga nem tartozik a földtulajdonos jogai 
közé. Ezt a jogot a törvény megtartásával bárki megszerezheti és 
gyakorolhatja. 

*) L. dr. Baross J á n o s : Idegenek birtokszerzése czimü értekezésének 
81. lapját. Budapest, Pátria irodalmi vállalat nyomdai részvénytársaság 1900. 



A 3. szakasz szerint az ásványszén tekintetében a földtulajdo
nosnak e törvény értelmében külön jogai vannak (168. §). Egyebek
ben az ásványszén valamennyi faja is a 2. § szabálya alá esik. 

A 6., 7. és 8. § szerint kutatni csak a bányahatóság igazol
ványával lehet, amely két évig érvényes. 

A 13. §-t nem tartom eléggé szabatosnak. Ez a szakasz 
ugyanis igy szól: A kutatási tér szabályos négyzetidomu, melynek 

féloldala szintesen mérve legalább 150 és legfeljebb 1000 méter 
hosszú és amelynek két párhuzamos oldala észak-déli, a másik 
kettő pedig kelet-nyugati irányban vonul. 

Nézetem szerint világosabb kifejezés lenne a „féloldal" helyett 
egy-egy oldala. 

A 27—34. § az ásványszénre való kizárólagos kutatásról szól. 
A kutatási tér ebben az esetben 12 hektárnál kisebb és 200 hektárnál 
nagyobb nem lehet. Az ásványszénre vonatkozó kizárólagos kutatási 
igazolvány határozatlan időre szól, de ezt is megszüntetheti a 
bányahatóság, ha a kutató nem teljesiti az előirt feltételeket. 

A kutatás közös szabályaihoz tartozik, hogy a 35. § szerint 
köztereken, utczákon, temetőkben, közutak, közforgalmi vasutak, 
erődítések, árvédelmi töltések vagy más vizi munkálatok területén 
nem szabad kutatni. 

A töltések szó után szükségesnek tartom beiktatni: fának 
vizén vagy vasúton való szállítására szolgáló építmények és be
rendezések. 

A 36. §-t szintén kiegészitendőnek tartom. A kutatás meg
engedhetőségének kérdésében a bányahatóság dönt az érdekelt 
más hatósággal egyetértve. Ezután lenne beveendő: Erdei anya
gok szállítására szolgáló berendezéseknél az illetékes kir. erdőfel
ügyelőség az engedély megadásánál a tárgyalásba bevonandó. 

A 38. §. szerint a földtulajdonos köteles a kutatási munkát 
ingatlanán eltűrni, viszont a kutató köteles a földtulajdonost az 
ingatlan használatának elvonásáért évenkint előre kártalanítani s 
az esetleg okozott kárt megtéríteni, sőt a 40. §. szerint, ha a 
használat elvonása 3 évnél tovább tart, a földtulajdonos követel
heti, hogy az ingatlant tulajdonul kisajátítsa. A kutatás közben 
nyert ásványszén után is megilleti a tulajdonost a termelési 
jutalék. 



A 43. §. helyett megfelelőbb lenne a Balkay-Gálócsy-féle 
előadói javaslatban foglalt szövegezés, mert ez a Baross-féle hatá
rozati javaslat VI. pontja alatti kívánalmat is kielégíti, miszerint a 
termelési jutalék a felek meg nem egyezése esetén hatóságilag 
csak a bányamivelési jog engedélyezése alkalmával lenne meg
állapítható. 

45., 46. §. A bányamivelési engedély bányatelekre, határközre 
vagy kültelekre szól (bánya). A bányatelek. 47—71 . §. A bánya
telek területe szabad ásványoknál öt hektárnál kisebb és ötven 
hektárnál nagyobb, ásványszénnél pedig tizenkét hektárnál kisebb 
és kétszáz hektárnál nagyobb nem lehet. A bányatelek alakjának 
ásványszénnél a külszíni határokhoz kell simulnia. Bányamivelési 
engedélynek nincsen helye, ahol másoknak korábban szerzett 
jogaik vannak. Ha a kérelem ásványszénre vonatkozik, a térképen 
fel kell tüntetni az összes földbirtokrészleteket s a termelési 
járulék rendezését is lehet kérni. A 60. §. helyett helyesebb a 
Balkay-Gálócsy-féle szövegezés, mert kívánatos, hogy a tárgya
lásra az érdekelt földtulajdonos is meghivassék. Az ásványszénre 
vonatkozó bányamivelési engedélyt a bányahatóság csak akkor 
adja ki, amikor az ásványszén tekintetében a földtulajdonost 
megillető jutalék kérdése már rendezve van. Az e végből szük
séges hatósági eljárás a bányamivelési engedélyt tárgyazó eljárás
sal egybekapcsolandó. 

72—75. §. Bányatelkek között fekvő oly területre, amelyre 
rendes bányatelek a terület alakjánál vagy kisebb terjedelménél 
fogva nem fektethető (határköz), csak a szomszédos bányatelkek 
kaphatnak bányamivelési engedélyt. 

III. A kültelek. 76—80. §. A kültelek egyenes vonalakkal 
határolandó el. 

Bányászati segédmüvek engedélyezése. 81., 82. §. A segédmü 
engedély segédhajtásra, feldolgozási müvekre vagy közlekedési 
eszközökre szól. 

83—94. §. Ha a légvezetési, vízmentesítési czélokra vagy a 
bányaüzem bárminő megkönnyítésére szolgáló segédtárnákat és 
segédaknákat (segédhajtás) maga a bányatulajdonos akar bánya
telkén kivül, de ennek érdekében létesíteni, az engedélyt bánya-



telkére szólóan kapja. A segédhajtás engedélyezésére rendesen a 
bányamivelési engedélyre vonatkozó szabályok alkalmazandók. 

95., 96., 97. §. A bányatelepek, ezeket kiegészítő segédmüvek 
és közlekedési eszközök létesítésére a bányahatóság ad engedélyt, 
e czélból előbb helyszíni szemlét tart. 

A 96. §. kiegészítendő. Oly művek engedélyezésénél, ame
lyeknek az erdei termékek szállítása bármi tekintetben korlátoz-
tatnék, a helyszíni tárgyaláshoz az illetékes kir. erdőfelügyelőség 
is meghívandó. 

103. §. A bányamivelési jogot (45. §.) ingatlan dolognak kell 
tekinteni és reá, amennyiben e törvényből más nem következik, 
a tulajdonra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
(Bányatulajdon). 

Ugyanez áll a bányászati segédmű létesítésének joga tekin
tetében is, a feldolgozási müveket és közlekedési eszközöket ille
tőleg azonban csak akkor, ha már létesültek. 

A bányatelekkönyvbe való bevezetés hivatalból eszközlendő. 
109—123. §-ok. A bányatelek, a közös határköz, a kültelek, 

az önállóan engedélyezett bányászati segédmű külön telekkönyvi 
jószágtestet képez, tulajdonosok kívánságára azonban egy jószág
testté csoportosíthatók. Több bányatelek összesíthető, amiről a 
bányahatóság okiratot állit ki. A bányatelek részekre is osztható. 

127. §. A bányatulajdonosnak kizárólagos joga van a bánya 
határain belül azt a csoportját, amelyre bányamivelési engedélye 
szól, sajátjául kiaknázni. 

A 132. §-nál pótlás szükséges. Az eredeti szakasz igy szól: 
A vízhasználat engedélyezésénél a bányászati érdeknek más köz
gazdasági érdekekkel szemben elsősége van. A szakasz elején 
beiktatandó lenne a bánya szó, mivel csakis a bányavízre terjedhet 
ki nézetem szerint a bányászat elsősége. A 133. és 134. §-ok 
változatlanul maradhatnak. 

Nagyon fontos intézkedéseket tartalmaz a 135. és 136. §. 
Ezért csaknem szó szerint idézem. 

135. §. A bányatulajdonos joga kiterjed: 

1. A bánya határain belül az ásványtelepek kiaknázása czéljából szükséges 
bárminemű bányászati munkálat teljesítésére és a szükséges földalatti vagy 
külszíni üzemi berendezések és felszerelések létesítésére 



2. A kiaknázott ásványoknak a bánya közelében vagy más helyen, az ércz-
és széneló'készités, bármily kohászati műfolyamat (pörkölés, lugzás, foncsorozás, 
villamos kiejtés, tüz utoni kohósitás), valamint a finomítás körében eszközlendő 
feldolgozásra. Itt felsorolja részletesen a különféle műveket; 

3. A kohászati melléktermények feldolgozására szolgáló műveknek létesítése; 
4. A fentebbi üzemágakhoz, valamint a bánya- és kohótermények, üzemi 

anyagszerek és munkások szállítására szükséges közlekedési eszközök (utak, 
vasutak, sodronykötélpályák, csatornák és egyéb vízi utak) s kizárólag az 
üzemek czéljára szolgáló távírdák és távbeszélők létesítésére és a közlekedési 
eszközökkel való összeköttetésére ; 

5. A fenti üzemágakhoz, valamint a bányászat vagy kohászat körében 
alkalmazandó villamos erőátvitel czéljaira szolgáló vízvezetékek, tavak, gátak és 
egyéb vízmüvek létesítésére ; 

6. A bányászat, kohászat és a finomitó üzemekhez szükséges eszközök és 
szerek készítése és javítása végett az illető telepeken kovács-, ács-, asztalos-, 
drótkötélgyártó- és gépműhelyek, kőbányák, téglavetők, fűrészek és egyéb 
segédművek létesítésére. 

A 136. §. kiegészítendő lenne azzal, hogy oly vizművek 
engedélyezésénél, amelyek fának vizén való szállítására berendezett 
vizeken terveztetnek, az illetékes kir. erdőfelügyelőség mindig 
meghivandó. A szakasznak ez a része különben igy szól: A 135. 
§-ban emiitett bányászati segédművek tekintetében az építési 
engedélyt, a közigazgatási hatóság vagy az engedély tárgyánál 
fogva érdekelt más hatóság meghallgatása után a bányahatóság 
adja meg. 

137—151. §§ . Ezek a szakaszok fontos intézkedéseket tartal
maznak annak meggátlására, hogy a megszerzett engedélylyel 
spekuláns vállalatok, mint a hogy eddig tették, visszaéljenek oly 
módon, hogy a bányamivelési nem folytatják s ezáltal a bányászást 
másoknak is meggátolják. 

A bányatulajdonos ugyanis köteles a bányát üzemben tartani, 
ha a bánya mivelése a bányahatóság határozata szerint közgazda
sági érdekből kívánatos. Műszaki tisztviselőül csak az alkalmaz
ható, aki a selmeczbányai bányászati főiskolán a bánya- illetőleg 
a kohómérnöki oklevelet elnyerte. Az üzem vezetője az üzemterv 
pontos betartásáért felelős. 

V. A bányahaszonbérlet és a haszonélvezet. 152—158. §§. 
Az ásványok kiaknázásának átengedésére — amennyiben a tör
vény eltérően nem rendelkezik — a haszonbérletre vonatkozó 



szabályok alkalmazandók (Bányahaszonbérlet). E törvény alkalma
zásában bányabirtokos alatt, a bányahaszonbérlőt és a bánya
haszonélvezőt is kell érteni. 

Nagyon fontos a 168. §., mely a bánya- és földtulajdon 
viszonyát tárgyalja és szó szerint ugy szól: 

A földtulajdonos a termelt ásványszénmennyiség után arányszerü pénzbeli 
szolgáltatást követelhet (termelési jutalék.) A termelési jutalék a földtulajdono
sokat a bányatelek határain belül fekvő földrészleteik területe arányában illeti, 
tekintet nélkül arra, hogy a lefejtés mely földrészletek alatt volt folyamatban 
és hogy a szén a bányatelek határain belül mindenütt előfordul-e. Azok a föld
tulajdonosok azonban, akiknek ingatlana egyenkint egy kat. holdnál kisebb, a 
termelési jutalékban egyenlő arányban részesülnek. 

A 169. §. olyan értelemben módosítandó lenne, amint a 
Baross-féle határozati javaslat VII. tétele alatt a Balkay-Gálócsy-
féle javaslat értelmében indítványozva van. A 169. §. ez esetben 
igy szólna: 

A termelési jutalék más megállapodás hiányában félévi utólagos részletekben 
fizetendő. 

Ha a termelési jutalékra igénynyel biró földtulajdonosok száma a tizet 
meghaladja, kötelesek az 1894. évi XII. t.-cz. 8—10. §-ának megfelelőleg bir
tokossági közgyűléssé alakulni s jogukban áll a 11. §-hoz képest szervezkedni 
és jogi képviseletükről gondoskodni. 

A termelési jutalék ezen birtokosság képviselőinek kezéhez fizetendő, akik 
azt a jelen törvény rendelkezéseihez képest kötelesek felosztani. 

Ismeretlen tartózkodásu földtulajdonosok jutaléka, valamint az azon föld
részletek után fizetendő jutalék, melynek tulajdoni joga vitás vagy ahol a föld
tulajdonos minőségében jogosított fél személye iránt kételyek forognak fenn, 
birói letétbe helyezendő. 

Megváltoztatandó lenne továbbá a 170. §. is. A gazdák hatá
rozati javaslatuknak IV. tétele alatt törölni kívánják a szakasznak 
azt az intézkedését, mely szerint a termelési jutalék maximumát 
a törvénytervezet barna szénnél négy, kőszénnél hat (Balkay és 
Gálócsy 3 illetve 4) fillérben állapítaná meg. 

Ezt a tiltakozást a földtulajdonos érdekében én is jogosultnak 
és indokoltnak tartom, mert még 10 évi időtartamra is bajos és 
körülményes megállapítani valami javnak az értékét, nem pedig 
örök időre, mint ahogy a törvényjavaslat tervezi a termelési 
jutaléknál. Különösen hazánkban észlelhetjük, hogy a legszük
ségesebb javaknak értéke és ára folytonosan emelkedik s igy 



joggal következtethető, hogy az ásványszén ára a mostaninál már 
10 év múlva is jóval magasabb lesz. Nem volna tehát nézetem 
szerint méltányos, ha a földbirtokos az áremelkedés előnyeiben 
nem részesednék. De másrészt annak a lehetősége sincsen kizárva, 
hogy idővel a kőszén értéke más, most még előre nem látott 
körülmények folytán a mostanival szemben csökkenne, fiz esetben 
viszont a bányatulajdonos károsodnék, ha a termelési jutalék magas 
összeggel állapíttatott meg. Nézetem szerint mindkét fél érdekében 
helyes lenne a kérdéses 170. §.-t oly értelemben megváltoztatni, 
hogy a felek meg nem egyezése esetén a termelési jutalékot a 
bányahatóság 10 évi időtartamra megállapítja. 

171—187. §§. Minden bányaműnél az ásványszén termeléséről 
pontos és részletes napló vezetendő, amelyet a földtulajdonos 
bármikor megtekinthet. A bányatulajdon megszűntével a terme
lési jutalék tárgyában történt intézkedés hatályát veszti. A terme
lési jutalék rendezése tekintetében bányahatósági eljárásnak van 
helye; e czélból a bányahatóság helyszíni szemlét tart és a bánya
vállalkozó által a termelési jutalékot tárgyazó adatokról beter
jesztett kimutatást 15 napig közszemlére kiteszi. Ha több föld
tulajdonos van, a tárgyalásra hirdetmény utján idézendők. 
A tárgyalásnál jogában áll a földtulajdonosnak a kimutatás, neve
zetesen a részarány és a felajánlott termelési jutalék ellen fel
szólalni. A 184. §. szerint termelési jutalék megállapításánál az 
eljárási költség a bányavállalkozót terheli a tervezet szerint; a 
Balkay-Gálócsy javaslat szerint pedig a bányavállalkozót és föld
tulajdonost egyenlő mértékben. A mi érdekünkben helyesebb és 
igazságosabb a törvénytervezet. 

Ha a bányatelekkönyvben ki van tüntetve, hogy a bányát a 
földtulajdonossal szemben termelési jutalék nem terheli (173. §.), 
az ellenkező jog érvényesítése nem szolgálhat a jóhiszemű jog
szerzők sérelmére. Lemondással vagy oly megállapodással ugyanis 
(a 173. §. szerint), mely a termelési jutaléknak megfelelő szol
gáltatást, másféle szolgáltatásra változtatja át, a termelési jutalék
hoz való jog megváltoztatható. A 187. §. a tervezetben a föld
birtokos érdekében meghagyandó lenne, a Balkay-Oálócsy-féle 
javaslattal szemben. A 187. §. ugyanis igy szól: Ha a termelési 
jutalék rendezését a földtulajdonos kéri; a bányahatóság a bánya-



vállalkozót a szükséges adatok bemutatására záros határidő kitűzé
sével utasítja; ennek a határidőnek sikertelen lejárta után pedig 
a szükséges adatokat a bányavállalkozó költségére a földtulajdonos 
készíttetheti el. 

188—200 §§ . A bányamivelési munkálatok teljesítésére szol
gáló telepek, művek és közlekedési eszközök létesítésére stb. s 
egyébb czélokra szükséges külszíni ingatlanokat a bányabirtokos 
kisajátíthatja. A kisajátítás rendszerint csak ideiglenes s általa a 
kisajátító csupán az ingatlan ideiglenes használatának jogát szerzi 
meg, 3 évi használat után azonban akár a földbirtokos, akár a kisajátító 
kérelmére végleges kisajátításnak van helye. 

A Baross-féle határozati javaslat XII . tétele alatt a 189. §-ra 
vonatkozó módosítást nem tartom szükségesnek. 

Oly területeket, melyeken kutatni vagy egyáltalában nem 
szabad, vagy csak a földtulajdonos beleegyezésével szabad, csak 
kivételes esetben lehet kisajátítani. 

A 191. §. igy szól: „A kártalanítási összeg megállapításánál 
a bányászat meghonosítása következtében keletkezett értékgyara
podás nem vehető figyelembe." Ezzel szemben az említett határo
zati javaslat XIII. tétele szerint a gazdák azt kívánják, hogy a 
kisajátítás a mindenkori teljes forgalmi ár alapján eszközöltessék. 
Ezt túlzott kívánságnak tarthatják ugyan, de az ingatlantulajdonos 
ily módon lenne kárpótolható a termelési jutalékon kivül a kőszén 
tulajdonjogának elvonása miatt és különös lenne, ha éppen ő nem 
részesednék az értéknövekedés előnyében. 

A 192. §. kiegészítendő lenne azzal, hogy erdészeti kérdésekben 
erdészeti szakértők hallgatandók meg a kisajátítás vagy kártalanítás 
ügyében tartandó helyszíni tárgyaláson. A kisajátítás szükségének 
kérdésében a bányahatóság dönt, a kártalanítást pedig a közigaz
gatási hatóság állapítja meg. A határozatnak a kártalanításra 
vonatkozó része ellen nincs felebbvitelnek helye, de 30 napi záros 
határidőn belül a határozat ellen a bíróságnál kereset indítható. 
Ez azonban a kisajátítás tárgyának birtokba vételét nem akadályozza, 
ha a kisajátító a kártalanítást a határozathoz képest teljesiti. 

A 197. §. olyan merev álláspontot foglal el a bányászati 
érdekek előtérbe tolásával s más gazdasági ágak érdekeinek teljes 
mellőzésével, hogy ennek módosítását a jogegyenlőség elve alapján, 



valamint az erdészeti érdekek védelme miatt feltétlenül kívánnunk 
kell. A kérdéses szakasz ugyanis igy hangzik: 

„A hatósági rendelkezés alatt álló vizek használatának engedélyezésénél oly 
esetben, midőn a bányavállalatnak más iparvállalattal közgazdasági tekintetben 
egyenlő jelentősége van, a bányavállalatot illeti meg az elsőség. 

A bányászati czélra szolgáló vízhasználat vagy vizimunkálat engedélyezésénél 
a vízjogi ügyekre nézve illetékes hatóság a bányahatósággal együttesen jár el, 
de a vízhasználat vagy vízi munkálat szükségességének kérdésében a bánya
hatóság dönt." 

Fának vizén való szállításánál e szakaszban foglalt rendelke
zések az erdészet érdekeit nagyon hátrányosan érinthetnék. Éppen 
ezért ennek a szakasz megváltoztatásával már most elejét kell 
venni. Az előbb szerzett jogot minden téren szokás honorálni! 
Ez alól kivételt tenni nem lenne nézetem szerint indokolt! 

Az erdészeti érdekek megvédése czéljából tehát szükségesnek 
tartom, hogy fának vizi szállítására (usztatás, tutajozásra) szolgáló 
vagy ily czélra berendezett vizeknél tervezett s bányászati czélokra 
szolgáló vízhasználatok engedélyezésénél a kir. erdőfelügyelőség 
is részt vegyen s a vízhasználat szükségességének kérdésében 
ne a bányahatóság, hanem mint teljesen indifferens faktor, a köz
igazgatási hatóság döntsön. A következő 198. §. ezzel össze
függésben lévén, szükséges, hogy az erdészeti érdekek figyelembe 
vétele végett ugyanilyen értelemben kiegészíttessék. 

A 197. §. második bekezdését ily módon javasolom kiegé
szíteni a szakasz végén: E rendelkezés alól kiveendő a fának 
vizén való szállítására szolgáló vizeken kért vízhasználat enge
délyezése, amelynél a faszállitásra jogosult érdekei figyelembe 
veendők s e kérdés elbírálása végett az illetékes kir. erdőfelügye
lőség az engedélyezési tárgyalásra meghívandó. Ilyen esetben 
a vízhasználat vagy vizimunkálat engedélyezésének kérdésében 
nem a bányahatóság, hanem az összes (kultúrmérnöki, bányászati 
és erdőfelügyelőségi) szakértők véleménye alapján az arra illetékes 
közigazgatási hatóság dönt. 

A 198. §. igy szól: 
Más iparvállalat vízhasználati joga kisajátítható : ha az a 188. §-ban meg

határozott czélra nélkülözhetlenül szükséges és minden kétséget kizáró módon 
megállapítható, hogy a t anyavállalatnak a másik iparvállalattal szemben köz
gazdasági szempontból határozottan felismerhető nagyobb jelentősége van; 



feltéve, hogy a bányavállalat által czélbavett vízhasználat mellett az illető ipar
vállalat vízhasználati joga meg nem állhat. Az ily vízhasználatok kisajátítása a 
jelen törvényben szabályozott kisajátitási eljárás szerint történik. A kisajátítás 
megengedhetőségének kérdésében a vízjogi ügyekben illetékes hatóság egyet
értése is szükséges. 

E szakasz végére pótlás gyanánt felveendő lenne: Erdészeti 
czélokra szolgáló vizeknél pedig az illetékes kir. erdőfelügyelőség 
véleménye alapján bírálandó el ez a kérdés a közigazgatási ható
ság által. 

Ugy az erdőtörvény, mint a vízjogi törvény alapján engedé
lyezni szokott vízhasználatok engedélye 50 évi időtartamra vonat
kozik. Az egyenlő jogi elbánás elvénél fogva nem tartom tehát 
indokoltnak azt, hogy a bányászati czélokra szolgáló vízhasználat 
engedélye a 199. §. értelmében határozatlan időre szóljon. Kívá
natos lenne tehát annak időtartamát szintén 50 évben megállapítani. 

A 201—209. §-ok a bányakárról szólnak. Az erdészet, illetve 
erdőbirtokos érdekei nem találtak kellő méltatásra, miért is itt is 
javasolok módosításokat. 

A 201. §. igy hangzik: 
„A bányabirtokos köteles azt a kárt megtéríteni, melyet külszíni ingatla

nokon a földalatti, vagy a külszíni bányaüzem okozott, tekintet nélkül arra, 
vájjon az üzera éppen a megrongált ingatlan alatt fekszik-e és vájjon a kár 
vétkességre (szándékosságra vagy gondatlanságra^ vezethető-e vissza, nevezetesen 
előrelátható volt-e vagy sem (bányakár)". 

Kiegészítendő lenne e szakasz ilyen módon: Köteles a bánya
birtokos az erdőben, ültetvényekben, szőlőkben, mezei terményekben 
a bányászati üzem bármelyik módja által okozott károkat az illető 
ingatlan tulajdonosának teljes mértékben, békés meg nem egyezés 
esetén szakértők véleménye alapján megtéríteni. 

E módosítás indokolására röviden hivatkozom arra a köz
ismert tényre, hogy különösen némelyik kohónál a füsttel együtt 
olyan káros gázok kerülnek a levegőbe, amelyek a környék fa-
tenyészetére megsemmisítő hatással voltak. 

A károsult a 206. §. értelmében kártérítés helyett kívánhatja, 
hogy az ingatlant a bányabirtokos tulajdonul kisajátítsa, ha az 
ingatlan annyira megrongálódott, hogy további rendeltetésszerű 
használata tartósan nem lehetséges vagy aránytalanul meg van 
nehezítve. 



A bányakár megtérítése iránt tervezett 207. §-t a Balkay-Gálócsy-
féle javaslat mellőzni óhajtja, de ez a földtulajdonos érdekében feltét
lenül szükséges. Ezért a törvényben változatlanul felveendő lenne. 

A 208. §. is jobban megfelel az ingatlantulajdonos érdeké
nek, mint a Balkay-féle javaslat, mert a tervezet a kártérítés el
évülését tiz, mig az utóbbi javaslat öt évben kivánja megállapittatni. 

A 210. §-t, mely a külszín védelméről szól, hiányosnak tartom, 
mert taxatíve felsorolja azokat az építményeket, létesítményeket 
és egyéb tárgyakat, amelyeket a bányabirtokos károsítás ellen meg
védeni köteles, de az erdészeti czélokra szolgáló vízi berendezéseket 
(vizfogó, vízduzzasztó gátak, farakodók, gerebek stb.) nem említi 
meg. Az erődítés szó után szükségesnek tartom ennélfogva, hogy 
a következők bevétessenek: „végül az erdészeti czélokra szolgáló 
mindennemű építmények, berendezések, épületek, vizfogó gátak, 
vizduzzasztók, csatornák, erdei vasutak, gerebek, farakodók, fa-
csusztatók, kötélpályák, fürész- és egyéb faipari telepek stb." a 
bányamivelés által való veszélyeztetés ellen biztosítva legyenek. 

A 210. §-ban említett tárgyak alatt a bányaüzemet csak a 
szükséges óvóintézkedések alkalmazásával és esetleg külön üzem
terv mellett szabad folytatni. 

Az óvóintézkedések vagy üzemmegszoritások fejében kár
térítés nem jár. 

Község külterületén kivül levő lakóház és a hozzátartozó 
gazdasági épület a 215. §. értelmében ki is sajátítható. 

339. §. A kutatás, úgyszintén a 2., 3. 4. §-okban emiitett 
ásványok bányászása s oly esetben, ha földalatti üzem vagy pedig 
külfejtéseknél hat méternél mélyebbre hatol a mivelés, az 5. §-ban 
említett ásványok bányászása is (kőbányászat), továbbá a bánya
tulajdon vagy külön bányahatósági engedély alapján létesített 
mindennemű segédmű a bányahatóság rendőri felügyelete alatt 
áll, amely a 340. §. szerint a külszín védelmére is kiterjed. 

A bányahatóság az üzemet beszüntetheti. 
A bányavagyonból való kielégítés csőd vagy végrehajtás 

esetében. 
A 404. §. szerint a termelési jutaléknak az árverés napját 

megelőzőleg esedékessé vált rész egy évnél nem régibb időről 
hátralékban levő részletei a bányavagyon vételárából a felvigyázók 



és munkások bérkövetelései, a társpénztári járulékok, adók, köz
terhek és egyéb illetékek után elégitendők ki. A sorozás ellen 
nézetem szerint nem tehető részünkről kifogás. 

A vegyes és átmeneti szabályok a 405—433. §§.-okban foglal
tatnak. A törvény hatálya kiterjed a magyar korona országainak 
egész területére, Horvát-Szlavonországokat illetőleg a 297. és 
384. §-okban emiitett rendeletek tekintetében a pénzügyminiszter 
a bánnal egyetértően jár el. 

A 408. §. szerint az 1861. évi országbírói értekezlet által 
megállapított ideiglenes törvénykezési szabályok hatályának terü
letén a földtulajdonosnak az ásványszénre vonatkozó jogai tekin
tetében a fennálló szabályok e törvény hatályba léptének napjától 
számítandó öt évig még érvényben maradnak. 

Ezt a szakaszt a Baross-féle határozati javaslat XI . tétele 
szerint olyképpen kívánja módosítani, hogy a földtulajdonosnak 
és a törvény életbeléptetéséig szerződött széntulajdonosoknak a 
„kutatási munka" tényleges megkezdésére 10 évi idő adassék és 
ezekre az 1000 hektáros területmaximum ne vonatkozzék. 

Ehhez a módosításhoz erdészeti szempontból hozzájárulhatunk. 
Ugyanezt a szakaszt a Balkay-Gálócsy-féle javaslat a szerző

déses bányabérlőnek érdekében szintén kiegészíteni kívánja, mi 
ellen a mi szempontunkból kifogás nem emelhető. 

A 412. §. szerint „a volt erdélyi részekben, a volt katonai 
határőrvidéken és Horvát-Szlavonország területén a jelen törvény 
hatályba lépte előtt ásványszénre adományozott bányatelkek után 
a földtulajdonost nem illeti termelési jutalék. Ugyanez áll a törvény 
hatálybaléptekor fennálló zártkutatmányokra, az ezek helyébe lépő 
kizárólagos kutatásokra (414. §. első bekezdés) és az ily zártkutat-
mány vagy kizárólagos kutatás alapján engedélyezett bányatelkekre 
is. A jelen törvény értelmében ásványszénre vonatkozóan átalakított 
kizárólagos kutatások alapján szerzett bányatelkek után a termelési 
jutaléknak helye van." 

A Baross-féle határozati javaslat X . tétele szerint: „Különös 
súlyt helyez az egyesület arra, hogy a 412. §. 1. és 3. bekezdéseinek 
intézkedései törvényerőre emelkedjenek. 

Ezt a nézetet mi is magunkévá tehetjük s e szakaszhoz fel
tétlenül ragaszkodnunk kell. 



A 420. §. szerint a régi törvények szerint alakult bánya
társaságokra a közös bányatulajdonra vonatkozó szabályok alkal
mazandók. 

Elkerülte figyelmemet a határozati javaslat VIII. tétele, amely
hez az erdőbirtokos szempontjából hozzájárulhatunk. 

A határozati javaslat kérdéses része igy szól: 
Ha a bányatulajdonos a földtulajdonossal szemben bizonyos 

fix ideig fizetendő kártalanítási összegre kötelezte magát, ha ez 
időn belül saját hibájából vesztené el a bányatulajdont, a hátra
lékos összeget a földtulajdonos birói uton követelhesse. 

Továbbá nemcsak a gazdák kívánják, hanem a Balkay-
Oálócsy-féle javaslat szerint kiegészítendő lenne ez a szakasz a 
következőképpen: Azokon a területeken, melyeken az 1871. évi 
LIII. t.-cz. 84. §-ához képest a földesurat illették meg az ásvány
szénre vonatkozó jogok, a termelési jutalék a volt földesurat 
illeti. 

Ezekben kívántam a bányatörvény-javaslatot ismertetni s az 
erdészeti szempontból arra vonatkozó módosításokat előadni. 
Kitűnik azokból, hogy a bányatörvény-javaslat 1903. évi tervezete 
— amint ezt a pécsvidéki bányászegyesületi osztály véleménye 
is megállapítja — főképpen a kisajátítási és vízjogi kérdésekben 
a bányászati érdekek túlságos előtérbe állításával túlzott állás
pontot foglal el és e kérdésekben különösen az erdészeti érde
keket úgyszólván teljesen figyelmen kivül hagyja. Óhajtanám 
éppen emiatt, hogy e fontos tárgyhoz, különösen a bánya
vidékeken lakó szaktársaink közül mások is hozzászóljanak, mert 
nem tartom kizártnak annak lehetőségét, hogy esetleg még egyéb 
erdészeti érdekek megvédése czéljából az általam javasolt módo
sításokon kívül esetleg még más módosítás is szükséges volna. 

Nem zárhatom be azonban értekezésemet anélkül, hogy ne 
fejezzem ki csodálkozásomat afölött, hogy a tervezett törvény
javaslatban nem találok semmiféle intézkedést a vasércz kivitelének 
meggátlására. Pedig évekkel előbb olvasható volt a lapokban, 
hogy a felvidékről, ha jól emlékszem Gölniczbánya környékéről 
a vasérczet külföldre szállítják és olvasztják ki. 



A vasércz kivitelének megtiltása pedig nézetem szerint nemzet
gazdasági szempontból felette fontos érdeket képvisel, mert a 
vaséreznek kivitele és külföldön végzendő kiolvasztása által nem
csak számos hazai kohómunkás, hanem a vaskohászathoz feltét
lenül szükséges faszén előállításánál foglalkozó erdei munkások 
(tüzifavágó, szénégető) megfelelő keresettől esnek el. Most pedig, 
amidőn a folyton nagyobbodó kivándorlás nemcsak törvényhozá
sunkat, hanem egész társadalmunkat preventív intézkedések meg
tételével foglalkoztatja, minden utat és módot meg kell ragadnunk 
a tekintetben, hogy hazai munkásságunkat kellő foglalkoztatáshoz 
s ennek folytán megfelelő keresethez juttassuk. 

c 3 * ú£ 
m 

Az alsóbbrendű vasutakról szóló törvénytervezet 
tárgyalásáról* 

z alsóbbrendű vasutakról szóló törvénytervezetet, amelyben 
tudvalevőleg az Országos Erdészeti Egyesületnek 8 év 
előtt hangoztatott kívánságai messzemenő mértékben figye

lemben részesültek, mult hó 28. és 29-én tárgyalta a kereskedelem
ügyi minisztériumban tartott értekezlet, amelyen a földmivelésügyi 
minisztert Martian Livius m. k. erdőmester, az Országos Erdé
szeti Egyesületet Bund Károly egyesületi titkár képviselte. Utóbbi 
a sajáthasználatu vasutakról szóló fejezetnél szólalt fel, kiemelve, 
hogy erdőgazdaságunknak eminens érdeke, hogy a közforgalmi 
eszközök minél sűrűbben hálózzák be az országot; éppen ezért 
az Országos Erdészeti Egyesület rokonszenvesen fogadta a szóban 
forgó törvénytervezetet, melytől remélheti, hogy oly ujabb helyi
érdekű és gazdasági vasutak létesítését fogja előmozdítani, amelyek 
azokba a félreeső mellékvölgyekbe is belenyúlnak, amelyek az 
erdőgazdaság tevékenységének szinterei. 

Legközvetlenebbül azonban az erdőgazdaság a sajáthasználatu 
vasutak kérdésében van érdekelve, amelyeknek engedélyezése, 
területük biztosítása stb. tekintetében ingadozó, zavaros és fölösen 
körülményes volt az eddigi gyakorlat. Ez indította az Országos 

Erdészeti Lapok 73 



Erdészeti Egyesületet arra, hogy ezen vasutakra vonatkozólag már 
8 év előtt bő memorandumban fordult a kereskedelemügyi 
kormányhoz. Kellemes kötelességet teljesít, amidőn a kereskedelem
ügyi miniszter urnák őszinte köszönetet mond, hogy az erdé
szeti egyesület kívánságait a tárgyalás alatt álló törvényterve
zetben oly messzemenő módon figyelembe vette s csupán azt a 
kérést fűzi ehhez, hogy a részletkérdésekre vonatkozólag táplált 
óhajokat a miniszter ur az életbeléptető rendeletben hasonló 
jóakaró elbírálásban részesítse. 

Ugyancsak a sajáthasználatu vasutakra vonatkozólag a magán-
vasutak országos szövetsége részéről is történt felszólalás, amely 
az erdőtörvény 178. §-a alapján való területhasználati jog még 
határozottabb hangsúlyozását kivánta és egyúttal az 1907. évi 
III. t.-cz. 8. §-ában biztosított kisajátítási jogot a kertekre és bel-
telkekre is kiterjeszteni óhajtotta. Az első kívánság a közigazgatási 
biróság ujabb, helytelen gyakorlatán alapul. Mig ugyanis az 
1907. évi III. t.-cz. életbeléptéig a közigazgatási biróság számos 
oly Ítéletet hozott, amely a területhasználati jogot erdei vasutak 
részére az erdőtörvény 178. §-a alapján lehetővé tette, az emiitett 
időponttól kezdve, amidőn ugyanis az 1907. évi III. t.-cz. 8. §-a 
szerint erdei vasutak részére a kisajátítás joga is igénybe vehető, 
az erdőtörvény 178. §-a alapján a vasút részére való terület
használati jogot, daczára, hogy ez a szakasz semmiféle módon 
sem vesztette érvényét, ítéleteiben többé már nem engedte meg, 
hanem a hosszadalmas kisajátítási eljárásra utalta a feleket, eset
leg akkor is, ha csak rövid időre épülő vonalakról van szó. 
A közigazgatási biróság ezzel korábbi elvi jelentőségű határo
zataival ok nélkül ellentélbe helyezte magát és a gyakorlati élet
ben sok bajt okozott az érdekelt feleknek. Éppen ezért már a 
kormánynak az alsóbbrendű vasutakról szóló törvénytervezete is 
felemliti 73. szakaszában s ekként mintegy megerősíti az erdő
törvény 178. §-a alapján szerzett területhasználati jogot. A magán-
vasutak országos szövetsége azonban ezt a jogot a kisajátítási jog 
igénybevételéről szóló 76. §-ban is kodifikálni kívánja, mert csak 
igy véli elejét venni annak, hogy a közigazgatási biróság adott 
esetben ne foglalja el ismét ujabb, káros álláspontját. E kívánság 
ellen természetesen az erdőgazdaság szempontjából kifogást emelni 



nem lehet, bár részünkről e garancziát már a 73. §-ban is fel
ismerni véljük. 

Egészen uj, a gyakorlat szempontjából szintén fontos köve
telmény az 1907. évi III. t.-cz. 8. szakaszában emiitett kisajátítási 
jognak kiterjesztése a kertekre és beltelkekre. Az emiitett szakasz 
jelen szövege szerint ugyanis csak mező- vagy erdőgazdasági 
művelés alatt álló terület sajátítható ki erdei vasút céljaira. Szük 
völgyek alján elterülő belsőségek vagy kertek tehát teljesen lehe
tetlenné tehetik a vasút építését, bár az erdőtörvény alapján 
való területhasználat kertekben is megszerezhető. 

Egyébként ide iktatjuk a magánvasutak szövetsége részéről 
az értekezleten benyújtott indítvány teljes szövegét: 

Az erdőtörvény (1879. XXXI t.-cz.) 178. §-a megállapította minden föld
birtokosnak azon kötelezettségét, hogy idegen erdei terméket köteles bárminő 
művelési ághoz tartozó földjein keresztülbocsátani, ha azok egyébként az erdőből 
egyáltalán nem, vagy csak lényegesen magasabb költségekkel lennének kiszállít
hatók. Ezen törvényes rendelkezéssel megadatott az erdőtulajdonosoknak azon 
jog, hogy erdejük termékeit a földtulajdonos kellő kártalanítása s illetve a kár
térítés biztosítása mellett idegen ingatlanokon keresztül, az ingatlan tulajdono
sának akarata ellenére is leszállíthassa és ily módon értékesíthesse. 

Az erdőtörvény ezen kedvezményével az érdekelt erdőtulajdonosok két év
tizeden keresztül éltek és ezen kedvezményt minden egyes esetben, amidőn valamely 
kellő belátással nem biró földtulajdonos az erdei termékeket vagy egyáltalán 
nem, vagy csak túlzott igények mellett akarta földjein keresztülbocsájtani, 
igénybevették. 

Ezen kedvezmény igénybevétele mellett az országban számtalan iparvasut 
épült és igy számtalan erdő nagy tömegű fatetmékeinek kihasználása és értéke
sítése vált lehetségessé. Igy különösen Arad megyében is sok ilyen iparvasut épült 
és nagy kiterjedésű erdők váltak ezen eljárás folytán haszonhajtó vagyontárgygyá. 

Az ezen törvényes rendelkezés által megkövetelt eljárás körülményességektől 
ment és egyszerű volt. 

Az erdőtulajdonos benyújtotta az illetékes közig, erdészeti bizottsághoz kér
vényét, amelyben kifejtette az erdő fekvését és a más uton való leszállítás nehéz
ségeit, csatolta az érdekelt s az átszállítást meg nem engedő földtulajdonosok 
névjegyzékét, a tervezett vasút helyszínrajzát és ezek alapján kérte az átszállítás 
megengedését. 

A közig, erdészeti bizottság a helyszínére tárgyalást tűzött ki, kiküldött a 
helyszín megbirálása végett egy bizottságot, meghívta szakközeg gyanánt az 
illetékes erdőfelügyelőt, megidézte az érdekelíeket és a helyszíni eljárás során 
megállapította ezen kiküldött albizottsága utján, hogy a kérdéses erdőterület 
termékei másuton lehozhatók-e? 



A közig, erdészeti bizottság tagadó esetben az albizottság jelentése, illetve 
jegyzőkönyve alapján kimondotta, hogy az érdekelt földtulajdonosok az átszállí
tást megengedni kötelesek; egyúttal javaslatot tett a feleknek a vasút által 
igénybeveendő területek bérösszegeire vonatkozólag és kötelezte a vasútépítőt, 
hogy ezen bérek és egyéb kártérítések bi/.tositására valamely összeget helyezzen 
letétbe. 

Ezen elsőfokú határozatban a felek rendszerint megnyugodtak; felebbezés 
esetén azonban a végleges jogérvényes határozat a magyar kir. közig, biróság 
által rendszerint néhány hét alatt meghozatott s igy egyszerű eljárás mellett 
legföljebb három hó alatt az átszállítás megengedésének kérdése végleg meg
oldatott. Ezen jogérvényes határozat alapján a vasútépítő a biztosíték letétele 
mellett birtokba lépett s a kártalanítás kérdése, amely birói uton maradt, egy
általán nem tartotta fel a vasút kiépítését. 

A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi Hí. t.-cz. azonban ezen fennálló 
állapotokat az erdei iparvállalatok előnyére változtatni s ezek helyzetén könnyíteni 
óhajtván, S. §-ában erdei iparvágányokra kisajátítási jogot engedélyezett. 

Ezen jogkiterjesztésnek s illetve a kisajátítási jog ezen megadásának az volt 
az első következménye, hogy a közig, biróság azt az álláspontot foglalta el, miszerint 
az erdőtulajdonosnak most már kisajátítási joga lévén, az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
178 §-ában szabályozott átszállítási engedélyezési eljárásnak többé helye nincs, 
hanem az erdei iparvasut tervezője a kisajátítási jog igénybevételére utasítandó. 
(1406/1907. sz. alatt.) 

Az erdőtulajdonosok és illetve a fatermelők helyezete ezzel lényegesen 
rosszabbodott és szinte válságossá vált. 

Ezen kedvezőtlen fordulatot az okozta, hogy a kisajátításról szóló 1881. évi 
XLI. t.-cz. töméntelen, pontosan betartandó formalitást ir elő, amelyek betartása 
és elvégzése aránytalan időbe és költségbe kerül, amit a földtulajdonosok az 
erdőtermelő ellen a legfokozottabb mértékben kihasználnak. 

A kisajátítási törvény a kisaj. eljárás megindításához mindenekelőtt a 
kereskedelmi miniszternek műszaki munkálatok alapján előterjesztendő előmun
kálati engedély iránti kérvényt kivan, melynek folytán az előmunkálati engedély 
megadatik. 

Az előmunkálati engedély elnyerése esetén azután kisajátítási terv és 
összeírás készítendő minden községre nézve külön-külön. 

Ezen terv és összeírás annyi tkvi és kataszteri adatot, felmérést, rajzolást, 
szóval oly tömegű jogi és műszaki munkálatokat kivan, amelyeknek elvégzése 
hetekbe, esetleg hónapokba és mindenesetre ezreket tevő költségbe kerül. 

A terv és összeírás alapján ismét kérvényezni kell a kisajátítási jog meg
adását és az eljárás elrendelését. 

Az eljárással az illetékes közig, bizottság bizatik meg, amely 15 napos 
közszemlére való kitétel és hirdetmény után helyszíni tárgyalást tüz ki és csak 
azután hozza meg érdemleges határozatát, amely a keresk. miniszterhez 
felebbezhető. 



Ennek folytán tehát hónapok é; esetleg egy év kell ahhoz, hogy a kisajá
títási terv végérvényesen megállapittassék. 

Az ügy ily stádiumában a keresk. miniszter a kisajátítási törvény 45. §-a 
alapján megengedheti ugyan a kisajátítást kérő vállalatnak a kisajátítási ár 
letétbe helyezése mellett a birtokbalépést és a munkálatok megkezdését, ezt 
azonban csak közérdekből teheti. Ámde az erdőtulajdonos azon érdeke, hogy 
erdőségeinek fáját mielőbb kitermelhesse és értékesíthesse, igen lényeges magán
érdeket képez ugyan, azonban rendes körülmények között aligha minősíthető 
közérdeknek, miért is a miniszternek csak a legritlább esetekben van megadva 
a lehetőség arra, hogy az erdei iparvasutak tulajdonosait a fenti kedvezményben 
részesíthesse. 

Amelyik fatermelő ezen kedvezményben nem részesülhet — már pedig ide
tartozik a fatermelők túlnyomó nagy része — annak be kell várni a birói kárta
lanítási eljárás lefolyását, amely a kisajátítási törvény értelmében a Kúriáig vihető 
fel. Hogy oly peres ügy, mely a Kúriáig mehet, Magyarországon legalább 
3—4 évig elhúzódik: azt bővebben bizonyítgatni felesleges, mert köztudomású. 

Ily körülmények között tehát legjobb esetben is 4—5 évig tart, amig az 
erdőtulajdonos építendő iparvasutján az első kapavágást megteheti. 

Még súlyosabbá teszi a helyzetet egy az 1907. évi III. t.-cz. 8. §-a által 
életbeléptetett uj intézkedés. 

Az erdőtörvény 176. §-a értelmében az át.-zíllitási engedély a tulajdonosnak 
„bárminő művelési ághoz tartozó földjein keresztül" megadható. Vagyis semmi
féle különbség a külsőség s belsőség közt nem volt, mert az átszállítás mind
kettőn keresztül megengedtetett. 

Ezzel szemben az 1907. III. t.-cz. 8. §-a ugy rendelkezik, hogy kisajátításnak 
az erdei iparvágányok czéljaira csak oly ingatlanokra van helye, amelyek „kizá
rólag mezőgazdasági vagy erdészeti művelés alatt állanak, vagy parlagon hevernek". 
A törvény ezen szövegezéséből kitünőleg udvar, kert s általában belsőség az 
erdei iparvasutak czéljaira kisajátítás alá nem vonható. Már pedig oly iparvasut, 
amely több falu határán vezet keresztül, rendes körülmények között néhány helyen 
valamely kertet vagy belsőséget majdnem kivétel nélkül érint, ami hegyi falvaink 
szétszórt építkezési módja és rendezetlen utczái mellett alig is képzelhető másképp. 
Ily esetekben tehát mindig külön magánalku kötendő az érdekelt tulajdonossal 
s képzelhető, hogy a fatermelő kényszerhelyzetét miképpen használják ki a telek
tulajdonosok. 

Az eljárás ezen költséges, lassú, nehézkes és szövevényes voltát az érdekelt 
földtulajdonosok is jól ismerik, miért is ma, amikor az erdőtörvény szerinti 
átszállítási engedélylyel való erdei iparvasutépités felebbezés esetén kivihelet-
lenné vált, még sokkal mértéktelenebb igényekkel lépnek fel, mint azelőtt, 
amikor tudnivaló volt, hogy az erdőtulajdonos az átszállítási engedélyt minden 
nagyobb költség, teher nélkül, rövid néhány hónap alatt úgyis megszerezheti. 

A legutóbbi időben egy földtulajdonos £00 négyszögméter területért évi 
10.000, mondd tízezer korona bért követelt, az uradalmi intéző padig még külön 
3000, mondd háromezer korona tiszteletdijat, illetve províziót (!). 



Más földtulajdonosok ha nem is ily óriási összegeket, de négyszögölenként 
50—60 fillér évi bért, tehát holdanként és évenként 800—1000 koronát köve
teltek, vagyis oly összeget, amelyért az illető hegyes, erdős vidéken akár két 
holdat is tulajdonul lehet kapni. Emellett azonban ki két, ki négy marháia 
ingyenes erdei legeltetést is követelt az erdőtulajdonostól, ugy hogy ily mérték
telen igények által a vasút létesítése teljesen lehetetlenné vált. 

Az előadottak összefoglalásából tehát kitűnik, hogy az 1907. évi III. t.-cz. 
8. §-ának jóindulatú intézkedése nemcsak hogy el nem érte azon czélt, amelyet 
szolgálni akart: az erdei iparvasutak létesítésének megkönnyítését, hanem ellen
kezőleg, a viszonyokat súlyosabbá tette. Mert a kisajátítási eljárás nehézkessége 
és roppant drágasága, továbbá a belsőségeknek a kisajátítás alól való kivonása 
utján az iparvasut építőjét még sokkal jobban kitette a földtulajdonosok kapzsi
ságának és mértéktelen követeléseinek, mint ahogy azok annak azelőtt ki 
voltak téve. 

Ezek szerint fehát az alsóbbrendű vasutakról szóló törvényjavaslat 76. §-a 
az erdőtulajdonosok és fatermelők érdekében oly módon egészítendő ki, hogy 
mondassák ki a hozandó törvény szövegében, miszerint az iparvasut tervező
jének jogában áll saját választásához képest vagy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 178 
és következő §§-aiban szabályozott átszállítási engedélyezési eljárás, vagy pedig 
az 1907. évi III. t.-cz. 8. §-a értelmében megindítandó kisajátítási eljárás utján 
magának a földterületek igénybevételét biztosítani; továbbá, hogy az 1907. évi 
III. t.-cz. 8. §-a oly módon egészíttetik ki, miszerint a kisajátítási jog a belső
ségekre, illetve kertekre is kiterjed. 

<j£ ú£ ú& 

A gyapjas pille (Oeneria dispar) 1908. évi károsításai. 
Irta: Földes János. 

z „Erdészeti Lapok" 1907. évi 1047. és következő lapjain 
ismertettem e hernyónak a mult évben véghezvitt pusztí

tásait. Nem lesz tehát érdektelen, ha károsításának menetét 
a folyó évre nézve is megismertetem. Bonyolította az idén a 
helyzetet, hogy a rendkívül kedvező idő által elősegítve egyébb 
hernyó is elszaporodott a gyümölcsösökben, minek megfigyelése 
a földmivelési miniszter ur f. é. 15000/VI—3. sz. rendeletével téte
tett kötelező feladatává az erdőhatóságoknak. Legyen azért meg
engedve, hogy a gyümölcsösökben okozott károsításról, melyért a 
községek szintén az erdőt okolják, megemlékezzem, mielőtt az 
erdőben okozott kárra rátérnék. 



Az idén a gyürüs pille hernyója, melyet más években könnyű
szerrel irthatni, vett óriási mennyiségével oly nagy erőt, hogy nem 
lehetett birni vele. Magam felügyelete alatt s közreműködésemmel 
végeztem irtását kertemben s mégis három darab cseresznyefát 
annyira tönkretett, hogy kiszáradt, a többi gyümölcsfa lombját is 
csak nagy ügygyel-bajjal menthettem meg féligmeddig a lerágástól. 

Ehhez járult, hogy később a szél az erdőkből az Ocneria dispar 
apró hernyóját is a kertekbe sodorta, úgy hogy a sistaroveczi 
erdőgondnokság erdőktől körülzárt községeiben főleg ez a hernyó 
okozta azt, hogy a gyümölcsfák mind lombtalanok lettek, mert a 
tőlük megtisztított fa 1—2 óra múlva ismét tele lett velük. 

A solymos-milovai és lippai kerületben emellett a gyürüs piile 
hernyója is oly hirtelen s nagy tömegben lépett fel, hogy az 
irtásukra fordított minden fáradság kárbaveszett. Ez utóbbi pusztí
tott főképp, bár kisebb mértékben s a népesség nemtörödése foly
tán, a berzovai és tótváradi erdőgondnokságok területén is. 

Ellenben mindenféle rovar számbavehető károsításától ment 
maradt a pécskai, kladovai és valemarei erdőgondnokságok kerülete, 
hol gyümölcs igen bőven termett. 

Hogy a községek, az irtásra szorítva, panaszokkal állottak elő 
az erdőkincstárral szemben, az szinte természetesnek látszik, ámbár 
a törvény nem ismerésén alapszik. 

Április folyamán két helyről is ment panasz. Az egyikben a 
temesvármegyei gazdasági egyesület mint mezőgazdasági bizott
ság kérte a földmivelési minisztert, hogy a lippai m. k. erdő
gondnoksághoz tartozó alliósi kincst. erdőben elterjedt gyapjas 
pille hernyói károsításának megszüntetése iránt illetékes közegeit 
utasítsa s az irtás végrehajtását az összes kincstári és magán-
erdőkre kiterjeszteni kéri. 

A másik felszólalást a főszolgabíró intézte a kincstári erdő
hatósághoz, mely szerint a kir. erdőfelügyelő által panasz tétetvén 
az alispánnál, hogy járása községeiben a gyümölcsfák a gyapjas 
pille által nagymennyiségben el vannak lepve, az elöljáróságokat 
az irtásoknak a legnagyobb szigorral való foganatosítására hívta fel. 

Minden szigorú intézkedésnek azonban hatása nem lehet, mert 
a kincstári erdőkben semmiféle irtás nem történik, azért a kárté
kony rovarok lehetőség szerint való pusztítását kéri ez erdőkben is. 



Az illetékes erdőgondnokságoktól beszerzett adatok alapján 
mind a miniszterhez, mind a kir. erdőfelügyelőséghez a tényállás 
1908. évi április közepén felterjesztetett. 

Amint ebből kitűnik, a gyapjas pille tényleg aggodalmat 
keltő módon el volt terjedve mind az alliosi és lippai kincstári, 
mind a szomszédos báró Nopcsa-féle keszinczi és a többi magán
erdőkben. 

A hernyójárás, mint az Erdészeti Lapok fent idézett közle
ményéből látható, már 1906-ban, sőt 1905-ben vette kezdetét, 
amint azt akkor az erdőhatóság a közig, bizottságnak kötelesség
szerűen be is jelentette s az onnan vett utasításhoz képest nem
csak a pillék éjjeli tüzekkel való égetését, hanem saját kezdeménye
zésére a peteszedést ugy a lippai, mint a sistaroveczi erdőgondnok
ságokban is végeztette. 

De ámbár a hernyók a hidegíől és éhségtől tömérdek 
mennyiségben hullottak el, azért mégis a mult évben érintetlenül 
maradt erdőrészekben még tömegesebb volt a hernyótojás le-
lerakása, olyannyira, hogy a petecsomók szedése a faértéket is 
túlhaladó költséggel járna, anélkül, hogy sikerre vezetne. 

A temesmegyei gazdasági egyesület ama kívánsága tehát, 
hogy a petéket az erdőbirtokos irtsa ki, szemmelláthatólag végre 
nem hajtható. 

Ezt azonban éppen kivihetetlensége miatt a törvény sem 
kivánja. 

Az erdőtörvény 14. és 15. §-a szerint ugyanis az erdőbirto
kos az erdőrendészeti hatóság intézkedéseit végrehajtani tartozik 
ugyan, ahogy az a fentiből láthatólag meg is történt a mult 
évben, de a rovarkárok megakadályozására fordítandó költség a 
megvédett erdőrész egyévi állami adóját meg nem haladhatja. 
Sőt a mezőrendőri törvény végrehajtásáról szóló utasítás 55. §-a 
szerint az erdővel szomszédos gyümölcsös birtokosa, ha a her
nyókat saját érdekében 30 méter széles területen az erdőben is 
irtani akarja, erre az engedélyt az illető községi elöljáróságtól 
kérheti s az erdőtulajdonost az irtás foganatba vételéről előzete
sen értesíteni tartozik. 

Ezen előterjesztésre a földmivelésügyi miniszter ur utasította 
az erdőhatóságot, hogy a gyapjas pille hernyói károsítását a 



kerületéhez tartozó erdőgondnokságokban figyeltesse meg és 
augusztus 31-éig tegyen kimerítő jelentést. Temes vármegye köz
igazgatási bizottsága pedig értesítette ugyancsak a főerdőhivatalt, 
hogy megkeresése folytán a kir. erdőfelügyelőség kiküldött kép
viselője folyó év május havában a lippai, dorgosi és sistaroveczi 
erdőket ismételten bejárta s azon örvendetes jelenségről győző
dött meg, hogy valószínűleg a tavaszi hideg időjárás következ
tében a gyapjas pille hernyói rosszul keltek, nagyrészben fejlet
lenek maradtak, ennek következtében csak kisebb mértékben 
voltak képesek a fiatal ültetések és egyes erdőrészek lerágására. 

Remélhető ebből, hogy a gyapjas pille a nevezett kincstári 
erdőkben a folyó évben el fog pusztulni s a költséges, erdőkben 
czélra alig vezető irtás szükségtelenné válik. 

Ennek alapján a közigazgatási bizottság szintén elrendelte, 
hogy a főerdőhivatal a káros rovar fejlődését továbbra is figye
lemmel kisérje és szerzett észleleteit a kir. erdőfelügyelőséggel 
közölje. 

Ugyanezt a rendeletet kapta báró Nopcsa Elekné ujaradi 
jószágigazgatósága és a gróf Wimpfen örökösök charlottenburgi 
erdőhivatala. 

A megfigyelések eredménye, a beérkezett jelentések alapján, 
mindkét irányban bejelentetett s azt kívánom én is az alábbiakban 
megismertetni. 

1. A kladovai, solymos-milovai és valemarei erdőgondnok
ságokban, mint már fentebb emlitém, a hernyó károsítása egy
általában nem volt észlelhető. 

2. A tótváradi, berzovai és pécskai erdőgondnokságok terü
letén csak szórványosan fordult elő. Pécskán a tölgyesekben csak 
néhány, itt-ott lerágott galy árulta el jelenlétét, a másik két erdő
gondnokságban is igen kis mértékben mutatkozott és számba
vehető kárt nem okozott. 

3. A csálai erdőgondnokság csálai részeiben egyáltalában nem 
volt kár, mig a mondorlaki és csicseri fiatal erdőrészeket fele
részben, a 2 2 — 2 5 éves Spatzenwaldot (veréberdő) azonban egészen 
lerágta a gyapjas pille hernyója. 

Ez utóbbi körülmény okozta, hogy a Spatzenwald lekopasziott 
koronáin át akadály nélkül behatoló napfény a gyérítés útján 
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levágott fák tuskóin és a felnyesett törzsek levágott alsó ágcsonk-
jain dúsan hajtó sarjakat fakasztott. 

4. A lippai, sistaroveczi és dorgosi erdőgondnokságok területén 
legtöbb kárt okozott az Ocneria dispar hernyója, amint az Konok 
Tamás lippai, Cseres üyula sistaroveczi és Hollós Ferencz dor
gosi erdőgondnokok jelentései alapján az alábbiakból látható. 

a) A lippai erdőgondnokságban a károsítás különösen a 
tölgyfiatalosokban, az uj ültetésekben és a makkvetések fiatal 
csemetéiben volt jelentékeny, utóbbi helyeken annál inkább, 
mivel a fakadásra következő május és június havi idő szokatlanul 
forró (már májusban 34° C) és száraz volt s emiatt a rágott 
csemeték nem térhetvén magukhoz, sok kiveszett belőlük. 

A magas erdőben a károsítás a mult évinél kisebb volt 
és főleg csak a cserre szorítkozott. A lepkék rajzása sem volt 
oly élénk, mint a mult esztendőben és feltűnően kevés volt 
a nőstény lepke, ezek sern voltak erőteljesek s az általuk rakott 
kevés petecsomó is feltűnő kicsi volt mind. Sőt a lerakott 
petecsomókból sem maradt meg sok: a czinkék és harkályok 
nagy pusztítást vittek véghez bennök. A hernyók kelése előtt 
megvizsgált petecsomók 15° o-ában dermestida-álczák találtattak, 
a kikelt hernyókat magukat pedig erősen megtizedelték a hihe
tetlen mennyiségben elszaporodott calosomák. 

A veszély szünőfélben van, bár megszűntnek még nem 
tekinthető. 

Megemlítést érdemel, hogy az ákáczosban kelt hernyók nyomban 
elvonultak onnan s az ákáczerdő úgyszólván érintetlen maradt. 

b) A sistaroveczi erdőgondnokság erdeiben a gyapjas pille 
hernyója szintén nagy kárt tett, de nem oly nagyot, mint a mult 
évben. 

A fonalán aláereszkedő, kikelt hernyócskát a szél minden 
irányban elvitte. Kifejlődésük azonban nem volt rendes, sokáig 
nem oszlottak szét s szétválásuk után is lassan fejlődtek, ami a 
kedvezőtlen időjárásnak tulajdonítható: a hideg, eső és köd 
jórészüket elpusztította. 

Itt szintén a fiatal ültetésekben, hová a szél sodorta, tettek a 
hernyók először jelentékeny kárt. A kifejlődött hernyók száma 
azonban már megcsappant s igy e korukban a rágás is csekélyebb 



volt az erdőgondnokság legnagyobb részében; erősebb rágás leg
inkább az erdőszélek, utak mentén s a tisztások körül mutatkozott, 
főképpen megint a cserlombozaton. 

Legnagyobb volt a károsodás a labasinczi Illincz nevü erdő
részben, hol a Vizma és Kryobora felé eső oldalon a cser egészen 
le volt rágva, a magyar tölgy is nagyobb részt. A Kizdia felé eső 
határon már kevesebb kár esett, de a cser itt is erősen meg lett 
támadva. 

A bebábozás nagy csomókban történt, de ugy a bábokból, mint 
megelőzőleg a hernyókból is sok elpusztult. A kibujt pillék között, 
ugy mint Lippán, sok volt a him, a nősténye pedig nagyon 
kevés s emiatt a lerakott petecsomó sem sok. 

Mindebből arra következtet az erdőgondnok, hogy a jövő 
évben még kisebb tömegben fog a hernyó fellépni, mint az idén. 

c) A dorgosi erdőgondnokságnak a Sistaroveczczel határos 
A. gazd. oszt. tölgyeseiben lépett fel legtömegesebben az Ocneria 
dispar hernyója és sok cserfát teljesen lerágott. Innen keletre 
vándorolva, a Krassó-Szörény megyébe eső B. gazdasági osztály 
állományait lepte el, de számbavehető károsítást már nem okozott. 
Mindkét gazdasági osztályban a tölgyek ismét kizöldültek, most 
csak a világosabb levélzet mutatja a rágás helyét. 

A hernyó legelőször a fiatal cserfákat, azután a kocsánytalan 
tölgyet, majd a magyar tölgyet és csak ezek hijján a bükköt és 
gyertyánt támadta meg s ezek lekopasztása után ment át az 
öreg egyedekre, melyeknek leginkább a koronáját rágta le. 

A megfigyelés adatai a következők: 

A. gazd o.-ban B. gazd. o.-ban 

a) az első hernyók mutatkoztak . április 23-án április 26-án 
j3) tömegesen mutatkoztak május 3-án május 10-én 
y) a bábozódás kezdete . . . __. _ június 2-án június 14-én 
5) tömeges bebábozódás . . . . . . . június 18-án június 18-án 
s) első lepke mutatkozott... . . . ._ . június 20-án június 28-án 
TJ) tömeges rajzás június 30-án július 4-én 
ír) első uj petefolt mutatkozott ._ _ június 24-én július 2-án 
i) tömegesen rakták petéiket ___ július 6-án július 6-án 



A hernyók kárositását és szaporodását a jelentés szerint is 
nagyban elősegítette a június hóban uralkodott nagy szárazság 
és állandóan derült időjárás. 

A hernyókból egészségesnek mutatkozott 85°/o, a bábokból 
7 0 % . A kikelt lepkék ivararánya a hímeknél 80°/o, a nőstényeknél 
2 0 % . A petefoltok száma a mult éviekhez képest itt is csekélyebb, 
körülbelül 70—80%-kal s a foltok is sokkal kisebbek a tavalyiaknál. 

A hasznos rovarok közül sok a Calosoma sycophanta, Carabus, 
Ichneumonida és Crabronida. 

A hernyórágás okozta kár legfeljebb mint növedékveszteség 
fog mutatkozni és az is csekély mértékben. 

Amint látjuk, minden tünet odamutat, hogy a hernyójárás, 
amely 1905 óta tart, végéhez közeleg s igy megerősíti a németek 
tapasztalatát, hogy 3—4 év alatt betölti körforgását. 

Jövőben azon kerületek, a tótváradi, berzovai és pécskai erdő
gondnokságok érdemelnek nagyobb figyelmet, hol a gyapjas 
hernyó csak szórványosan mutatkozott, vájjon el fog-e itt jobban 
szaporodni, vagy a környéken elszaporodott hasznos rovarok már 
csirájában elfojtják a veszedelmet. 

Némileg vigasztaló, hogy a hernyó a legkevésbbé értékes cser
fát támadja leginkább. 

M ú£ 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye-



süléinek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettsé
gét teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt 
magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesü
letnek halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz., 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 

ó£ ú$ ú£ 

FAKERESKEDELEM. 

Dongák helytelen vámkezelése. Egyes vámhivatalok a vám
tarifa 134. tételéhez tartozó „hordófát" tévesen a 347. tétel alá 
tartozó előkészített hordofának minősitik és 100 kg-Y\x\t 5 korona 
vámmal terhelik. A Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos 
Egyesülete e sérelmes eljárás orvoslása végett sürgős felterjesz
téssel fordult a kormányhoz. 

Métermérték a fakereskedelemben. A prágai kereskedelmi 
és iparkamara százéves jubileuma alkalmából a mult hó folyamán 



fakereskedelmi kongresszus is tartatott. E kongresszus tárgyalá
saiból bennünket leginkább a bécsi fanagykereskedők klubjának 
referátuma érdekel a métermértéknek a fakereskedelemben való 
kötelező behozataláról, hiszen tudjuk, hogy daczára a méter
mérték kötelező alkalmazásáról szóló 1874. évi, az 1907. évi V. 
törvényezikkel mintegy megismételt törvénynek, és daczára az 
Országos Erdészeti Egyesület két izben tett felterjesztéseinek, 
amelyekhez számos más egyesület és testület csatlakozott, nálunk 
ma is széltében alkalmazza a fakereskedelem a bécsi mértéket. 
Ugy látszik Ausztriában is akadályokba ütközik a métermérték
nek általános alkalmazása a fakereskedelem terén, de ott legalább 
a hatóságok is szorgalmazzák a dolgot, mig a mi kereskedelemügyi 
kormányunk eddig teljesen semlegesen viselkedett az ügygyei 
szemben. 

Ausztriában 1902-ben utasította az alsóausztriai helytartóság 
a fakereskedőket a métermérték alkalmazására. A nagyobb bécsi 
fakereskedők erre számláikat métermértékben állították ki, de nem 
lévén ekkor sem általános ez az eljárás, sok zavarra és kellemet
lenségre adott okot. Mint nálunk az Országos Erdészeti Egyesület 
és a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete, 
ugy Bécsben a fanagykereskedők klubja a bécsi méreteknek 
milliméterre való átszámítására nézve egységes megállapítást 
igyekezett létrehozni, illetőleg a tőzsdetanácsnak javaslatot tett a 
fakereskedelmi szokványoknak oly módosítására, amely egyes 
részletektől, eltekintve megfelel az Országos Erdészeti Egyesület 
álláspontjának, amelyet a t. olvasó lapunk 1905. évi kötetének 
397. oldalán találhat meg. 

A kérdés azóta függőben van Ausztriában éppen ugy, mint 
minálunk. Reméljük, hogy a prágai kongresszus részéről történt 
sürgetés döntés elé viszi e régóta vajúdó kérdést Ausztriában, 
akkor talán remélhetjük, hogy megoldásra jut nálunk is. 

Bukovinai faárak. A bukovinai g. kel. vallásalap erdőigaz
gatósága mult hó 24-én a Falkeu és Brodina nevü erdőgondnokságok 
fatermésére tartott árverést, amelyen rendkívül magas árajánlatok 
tétettek. A felerészben lucz-, felerészben jegenyefenyőből álló 
fatermést 10 évre dr. Blendu Miklós és társai vették meg, még 



pedig a falkeui fát átlag 1 1 9 8 K-ért, a brodinait 1 0 i 6 K-ért. 
Falkeun az I. oszt., 3ó cm-nél vastagabb fára vonatkozó árajánlat 
13-17 K. 

Versenytárgyalási eredmények közzétételének mellőzése. 
Az állami hatóságok szükségleteinek fedezése végett tartott ver
senytárgyalások eredményei a Kozszállitási Ertesitő-ben tétetnek 
közzé. Amint a Magyar Fakereskedő-ben olvassuk, a belügy
miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel most abban állapodott 
meg, hogy a tűzifa nem lévén ipari termék, a tüzifa-szállitás tár
gyában tartott versenytárgyalások eredményének közlését a ható
ságok mellőzhetik, mert a kozszállitási szabályrendelet 2. §-a csak 
ipari termékekre vonatkozik. Joggal figyelmeztet a nevezett lap e 
bürokratikus, a közzététel eredeti célját veszélyeztető intézkedés 
veszélyességére. Ma a tűzifát, holnap a vasúti talpfát és a többi 
faanyagokat nyilváníthatják olyannak, amelyek versenytárgyalási 
eredményét közzétenni nem kell. Ekként a nyilvánosság ellen
őrzése lehetetlenné van téve, ellenben a különféle rejtett befolyá
soknak, alapos és alaptalan gyanúsításoknak tág tere nyílik. 

Eredménytelen faárverés . A Vinkovczén f. hó 6-ára kiirt 
árverés, amelyen 2V2 millió korona értékű tölgy-, kőris- és szilfa 
lett volna az ottani kincstári erdőkből eladandó, ajánlattevők 
hiányában meddő maradt, jeléül annak, hogy fakereskedelmünk-
nek helyzete még ma sem normális. A piacz felvevő képessége 
csekély lévén, elsősorban a kincstári erdőkön áll, hogy a termelés 
bennök megszorittassék, nehogy nagy árhanyatlás álljon be. 
Budgetáris tekinteteknek akkor, amikor egy fontos közgazdasági 
ág bajainak enyhítéséről van szó, elsőrendű szerepet játszani 
nem szabad. 

ú£ ú% ú£ 



KÜLÖNFÉLÉK. 
Az „Erdő" ez. lap kiadóhivatala 1908 november hó 1-től 

kezdve az Országos Erdészeti Egyesület helyiségeibe, Budapest, 
V., Alkotmány utcza 6. sz. alá helyeztetett át. A nevezett lapra 
vonatkozó előfizetési dijak, a lakváltozást illető bejelentések és 
reklamácziók tehát ezentúl a jelzett uj czimre küldendők. A szer
kesztőség ezentúl is Budapest, V., Zoltán-u. 16. sz. a. marad. 

Az állami erdőtisztek ügye. Az állami erdőtisztek létszám
rendezése ügyében a földmivelésügyi minisztérium 1909. évi 
költségvetésének ismertetése kapcsán a következő, nyilván hivatalos 
forrásból eredő közlemény volt a napilapokban olvasható: 

Az erdészeti tisztviselők létszámemelése sem tekinthető még véglegesnek, 
miután azonban ezen szolgálati ágazatnál a többi főiskolai előképzettséget fel
tételező szakmával egyenlő elbánást, kizárólag pénzügyi szempontokból az a 
körülmény hátráltatta, hogy ez a személyzet a rendszeresített s más állami 
tisztviselők által is élvezett fizetésén, pótlékon és létszámon felül fa- és föld
járandóságot, illetőleg ezek megváltási árát is élvezi s az érdekelt tisztikar köz
gyűlése ezen mellékjárandóságokat a teljes létszámrendezés engedélyezése elle
niben felajánlotta, a miniszter az indokolásban a tisztikar megnyugtatásául 
megjegyzi, hogy mihelyt az emiitett mellékjárandóságok megszüntetésére nézve 
oly módozatot talál, amely ugy az államkincstár, mint a tisztviselők érdekeit 
egyaránt megvédi, azonnal, még pedig lehetőleg az 1910. évi állami költség
vetés során fogja oly irányú előterjesztéseit megtenni, amelylyel az erdészeti 
tisztviselők létszáma, a többi hasonló elméleti előképzettséget feltételező tiszt
viselői létszámokkal, minden tekintetben egyenlősittetik. 

Ez megfelel annak a válasznak, amelyet Darányi Ignácz föld
mivelésügyi miniszter az erdőtisztek küldöttségének adott és 
örvendetes tndomásul szolgálhat.*) Mindazonáltal éppenséggel nem 
volna helyénlévő, ha az állami erdőtisztek most már összetett kézzel 
várnák a jövendőket, mert még ezek után sem tartjuk kizártnak, 
hogy kísérlet tétetik más oldalról arra, hogy a földmivelésügyi 
miniszter ur igazságos jóakaratának érvényesülése elé akadályo
kat gördítsenek. Ismételten szükségesnek tartjuk tehát, hogy az 
állami erdőtisztek az országgyűlési képviselőket ügyüknek meg
nyerni és hathatós közbenjárásukat kieszközölni igyekezzenek. Hogy 

*) Az 1909. évi állami költségveíésnek lapunk zártakor kézhez vett indo
kolása nem fedi egészen az idézett hivatalos híradást, hanem a mellékjárandó
ságok megtartására keres módot. Az ügyre visszatérünk. Szerk. 



ez egyes esetekben már meg is történt, arról tudomásunk van. 
így pl. tudjuk, hogy Földes János m. kir. erdőtanácsos mint a 
„Köztelek" munkatársa az agrárius képviselőket és még más 6 — 7 
képviselőt keresett fel soraival, de van tudomásunk hasonló agili
tásról már tisztviselők részéről is. 

A „Köztelek", a gazdák lapja e hó 3-án megjelent számá
ban rokonszenvesen emlékszik meg az állami erdőtisztek moz
galmáról. 

Az erdőőri személyzet egyenruhája a gyakorlati követel
ményeknek sok tekintetben nem felel meg és sok kifogás tárgyát 
képezte már. Minthogy ebben az esetben nem lehet arra az 
álláspontra helyezkedni, amely a még kevésbbé gyakorlatias erdő
tiszti egyenruhával szemben jogosult lehet, hogy t. i. hagyjuk 
azt szép csöndesen a divatból kimenni, érdemes e kérdéssel fog
lalkozni. Teszszük ezt abból az alkalomból, hogy több kincstári 
erdőhatóságnál az erdőőri személyzet az egyenruha ügyében 
gyűlést tartott és mert tudomást szereztünk egyik középhegységi 
kincstári erdőgondnokságnak hivatalos javaslatáról az egyenruha 
megváltoztatására nézve. A gyakorlati életből fakadt javaslat a 
következő: 

A jelenlegi egyenruha semmi tekintetben sem megfelelő. Elsősorban a merev 
magas gallér és kemény sapka egyenesen emberkinzó alkotmány. Télen hideg, 
nyáron pedig tikkasztó s embert fojtogató s mindenre jó, csak arra nem, hogy 
a viselője benne kedvvel járja a hegyeket az idő viszontagságai között. A sötét
barna szine sem megfelelő. Viselője benne valóságos felkiáltójel az erdő csend
jében s egyenes árulója annak, aki hivatva volna észrevétlenül az erdőn történő 
dolgokat megfigyelni. Éppen ezért nem is alkalmas a kihágók üldözésénél és 
elfogásánál sem, teljesen használhatlan pedig a cserkészeteknél, mert sötét szine 
valósággal vadriasztó. Ez okból az erdőgondnokság területén magas vadász
vendégeinek szarvascserkészeteinél vezetőül beosztott erdőőrök nem is az elő
írásos egyenruhát, hanem csak szürkés lodenruhát viselhetnek. A külső szol
gálatnál alkalmazott erdőőr szolgálatteljesitése már csak a táborba szállott kato
náéval hasonlítható össze. Ő későn-korán, jó vagy rossz időben egyaránt köteles 
védkerületének terepnehézségeivel megküzdeni, neki tehát olyan ruházat kell, 
amely elsősorban kényelmes, nem feszélyez, könnyű s az idő viszontagságai 
ellen kellő védelmet nyújt és amellett oly szinü, hogy a terephez simuljon és 
attól el ne üssön. Ezen feltételek legtöbbjének, mint fent kifejtettem, a kincstári 
erdőőrök egyenruhája meg nem felel és ha a katonaságnál is már azzal foglal
koznak, hogy a kinzó kemény gallért lehajtott, kényelmes gallérral felcseréljék, 
sőt tudtommal az „Alpenjáger" zászlóaljaknál ezt már meg is tették, ugy egye-



r.esen a szolgálat érdekében fekvőnek gondolom, hogy ez a kincstári erdőőrök 
egyenruhájánál is megtörténjék. Legyen az uj egyenruha minden czifraságtól 
mentes, kényelmes ruházat, gyenge olívzöld-árnyalattal biró világos barnás
szürke lodenszövetből s álljon egy lehajtott széles gallérral, duplasoros át- és 
visszagombolható mellel biró s a hátoldalon kényelmesen, tehát nem derékba 
szabott, hanem egyenesen eső kabátból, a lehajtott gallérján az erdőőri rang-
jelvénynyel, fénytelen csontliszt-gombjain a kipréselt magyar koronával. Hozzá 
ugyanazon szövetből való nadrág, a hajtásán mindkét száron vékony zöld 
zsinórral és pedig a szolgálatban alól szűk nadrág, melyhez disznó- vagy marha
bőr lábszárvédő hordandó, disz vagy ünnepi alkalmakra pedig pantallón. 
A csizma, mint hegyjárásra alkalmatlan lábbeli, teljesen kiküszöbölendő s 
helyébe az egyenruhához bakancs viselése volna rendelendő. Az egyen
ruhához puha, inkább könnyű, nem magas és mérsékelt karimájú, leirt szinü 
lodenkalap volna szabványozandó, zöld zsinórral és rajta nyirfajd farktoll, 
diszszel, mely disz a magyar koronát jelző, már feljebb leirt minőségű gombbal 
volna a kalaphoz baloldalt felerősítendő. Ezen egyenruhát leirt szinü, de víz
hatlanná avatott esőköpeny volna hivatva kiegészíteni és pedig a most dívó 
s térden alul egy araszszal leérő s kámzsával ellátott praktikus kivitelben. 
Az ormótlan és Ízléstelen, inkább czégérnek való eddigi sárgarézjelvény teijesen 
beszüntetendő volna, mert ezt pótolja teljesen az egyenruha ; hogy azonban az 
erdőőr ugy a fegyverviselés tekintetében, mint hatóságok előtt szükség esetén, 
teljesen igazolhassa magát, azt ajánlanám, hogy a közigazgatási eskütétel alkal
mával, az eddigi, rövid időn belül elrongyolódó eskübizonyitvány helyett állít
tatnék ki a közigazgatási hatóság által vászonpapiron vadászjegyalakú és nagy
ságú igazolvány, mely névre szól és bizonyítja, hogy az illető felesketett kincs
tári erdőőr s mint ilyen, vadász- és fegyveradómentes fegyverviselésre jogosított 
hatósági közeg. 

Ez alkalommal egyúttal az u. n. szolgálati fegyver kérdését is felülvizsgá-
landónak véleményezem. A kincstári erdőterületeken ugyanis a vadászat keze
lése immár belterjes, az összes bérleti szerződésekben biztosítva van tudtommal 
a bérlőknek, hogy az erdészeti védszemélyzet a ragadozó vadat pusztítani köte
les, sőt a személyzetnek rendeletileg a ragadozó vad után lődijak is vannak 
biztosítva. Ragadozó vadat pusztítani azonban az ezidőszertnt előirt s idejét 
régen mult „Werndl" golyós szolgálati fegyverrel csak részben és nagyon 
csekély esélylyel lehet, használata bizonyos körülmények között mások életét veszé
lyezteti s a végeredményében czéljának többé meg nem felel. Helyébe kétc=övü 
vadászfegyver volna szabványozandó, mely az erdőőrnek szintén megadja a 
kellő tekintélyt és szükség esetén önvédelemre szolgál. Ily seiétes fegyvetrel 
aztán ugy a szárnyas, mint a lábas ragadozó vadat is pusztíthatja s az e tekin
tetben fennálló kötelezettségének is megfelelhet; amit eddig csak ugy tehet, ha 
a különben is nehéz, esetlen Werndl-fegyvert a fogason hagyja szolgálni s 
magának serétes fegyvert szerezve, ezzel jár. 

Az 1906. évi vadászati statisztikáról a földmivelésügyi 
miniszter a következő adatokat tette közzé: 



, , , Horvát-Szlavon- A . 
Magyarország o r s z á g Összesen 

A vadászterületek száma 23.548 
kiterjedése 44,573.370 — k. h. 

Ebből erdő 11,898.575 — k. h. 

/. Elejtett hasznos vad: 

Darab Darab Darab 

Szarvas . . . ___ .__ ___ __. . 10.319 365 11.084 
Dámvad ___ . . . __. ___ _ 3.030 197 3.227 
Őz 26.590 2.925 29.515 
Ze rge . . . __. . . . . . . . . . ___ . 238 10 248 
Muflon „_ . 83 10 93 
Vaddisznó . . . . . . . . . . 8.143 47 8.190 
Mezei nyul _ . . . . . . .... _ 1,448.017 54.239 1,502.256 
Üregi nyul ___ . . . . . . ___ . 76.829 1.806 78.635 
Vadpulyka __. . . . ___ - 240 24 264 
Siketfajd . . . . . . . 472 35 507 
Nyirfajd . . . . . . . . . . . . - 299 — 299 
Császármadár . . . - 8.159 — 8.159 
Fáczán .__ . . . .__ . . . _.. . 183.565 17.494 201.059 
Fogoly . . . L , - - - 1,222.568 26.928 1,249.496 
Fürj . . . . . . . . . ___ .-_ — - 217.574 14.407 231.981 
Haris . . . ___ . . . ___ - 13.617 467 14.084 
Vadlúd . 17.091 707 17.798 
Vadrucza... __. . . . ___ . . . ;'. 90.087 7.377 97.464 
Szárcsa . . . . . . . . . . . . .... 30.234 — 30.234 
Vizi csibe ___ ___ . . ; 3.413 — 3.413 
Tuzok___ . . . . . . . . . .__ __- 1.238 (?) 90 1.328 
Reznek ___ . . . . . . . . . - - .. . 65 13 78 
Daru ___ . . . . . . ___ .__ -_- 274 4 278 
Erdei szalonka . . . __. __ 40.075 6.761 46.836 
Mocsári szalonka . . . . . . .. 18.489 644 19.133 
Vadgalamb ___ ___ . . . . . . _. 4JD.187 5.499 45.686 
Fenyves- és hurosrigó ___ __ 24.446 — 24.446 
Hasznos vad összesen . . . .. 3,485.342 140.649 3,625.991 



Magyarország n r s z á o - Összesen 

Darab Darab Darab 

//. Elejtett kártékony vad: 

Medve __ ___ _._ . . . . . . . . . 243 2 245 
Borz 3.152 1.016 4.168 
Vidra 1.120 116 1.236 
Hiúz ... ___ . . . . . __. . . . . . . 59 — 59 
Farkas .__ . . . . . . . . . . . . . . . 546 35 581 
Vadmacska _„ . . . ___ . . . 4.061 984 5.045 
Róka 47.899 6.521 54.420 

Nyest___ 4.898 1.108 6.006 
Görény . . . . . . . . . __. . . . . . . 16.642 2.377 19.019 
Menyét . . . . . . . . . ___ . . . 38.132 7.421 45.553 
Sas . . . . . . . . . . . . __. . . . . . . 8.039 872 8.911 
Keselyű __. __. ___ . . . __. . . . 1.603 (?) 4.737 6.340 
Sólyom . . . ___ _ _ . . . . . . . . . 9.009 2.918 11.927 
K á n y a . . . . . . . . . . . . . . . . 48.635 971 49.606 
Ölyv 18.717 — 18.717 
Vércse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.883 5.357 56.240 
Örvöly . . . ___ . . . .. ___ . . . 2.715 — 2.715 
Héja . . . . . . . . ___ . . . . . . 19.861 — 19.861 
Füles bagoly.^. . . . . . . . . . . . 10.998 (?) 595 11.593 
Egyéb bagoly . . . ___ . . . 14.101 4.637 18.738 
Sirály 1.682 107 1.795 
Kormorán.^ ___ . . . . . . ___ . . . 915 (?) — 915 
Holló 14.045 (?) 4.927 18.972 
Varjúfélék ___ . . . . . . _ . 426.685 43.347 470.032 
Szarka . . . ___ . . . . . . . . . . . . 203.192 23.255 2 2 6 4 4 7 
Szajkófélék ___ _ . . . . . . . . . . 23.635 6.598 38.233 
Őrgébics ___ . . . ___ _ . . . . . . . 19.868 — 19.868 
Gémfélék___ . . . . . . . . . — — 5.739 828 6.567 
Búvárfélék __„ . . . . . . . . . 3.221 385 3.606 
Vöcsök . . . . . . . . . .__ . . . . . . 3.347 — 3.347 
Gólya. . . . . ___ . . . ' 3.546 239 3.785 

Kártékony vad összesen 1,007.194 119.353 1,126.547 
Kóbor eb és macska . . . . . . 96.096 18.667 116.763 



A statisztika egyes tételei kételyt támasztanak bennünk helyes
ségükre nézve. így határozottan kétségbe vonjuk, hogy manapság 
egy évben több mint 1200 túzok essék hazánkban, hogy a lőtt 
keselyük száma 1603, a sásoké 8039 legyen. Utóbbiak között 
bizonyára számos kisebb ragadozó szerepel. A 10.998 füles bagoly 
is feltűnő s a hollóknak 14.045-tel kimutatott számában is bizo
nyára több a varjú, mint a holló. 

Halálozások. Báró Majthényi László v. b. t. t. cs. és k. 
kamarás, főrendiházi tag, az Országos Erdészeti Egyesület alapitó 
tagja 88. évében Lukanényén f. hó 7-én elhunyt. 

Nevlczky Miklós m. k. főerdész, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, hosszas szenvedés után f. hó 4-én Buda
pesten elhunyt. 

Czlbulka Soma urad. erdőmester (Polhora), az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja, elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

ú% Ú% c > ? 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Dietl Ágost m. kir. főerdészt — saját 
kérelmére •— állandó nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Koschatzky Rezső m. kir. erdészt 
Szepesófaluból (Libetbánya helyett) Turóczszentmártonba (erdőgondnoknak) cs 
Asbóth István m. kir. erdészt Beszterczebányáról (Turóczszentmárton helyett) 
Libetbányára (erdőgondnoknak) helyezte át. 

ú£ c>t ú£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
telj esitett befizetések 1908, évi szeptember hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 
Alapítványi kamat -
Alapítványi tőketörlesztés -
Altiszti segélyalap . . . r~> 
Átfutó bevétel --
Bedő Albert alapítvány - -
Bükktiizifa romlása stb -
Egyéb bevétel — _ 
Erdei facsemeték nevelése — .-- — 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi 

téstan) I. kötet .. . - - - -
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, 

vasút- és hidépitéstan) 
Erdészeti Géptan ... ... — — — 
Erdészeti Lapok egyes füzetei 
Erdés'éti Növénytan II. rész — ... 
Erdészeti Nyereségszámitástan 
Erdészeti rendeletek tára — 
Erdészeti zsebnaptár -
„Erdő" czimü lap— 
Erdőbecsléstan II. kiadás . . . 
Eidőértékszámitástan II. kiadás — 
Erdőőr 
Erdőrendezéstan -
Erdőrendezéstan (Fekete) — 
Erdők berendezése . . . - ---
Erzsébet királyné alapítvány — — 
Értékpapiiok kamatai — 

ak. 
att. 
Asa. 

: áb. 
BAa. 
Btr. 
Egy. 
Ecs. 

E é p . I . I . 
Eép. 1.2. 

. Eép. II. 
: E g t 

E L . 
Nvt. II. 

: Enyt. 
Ert. 

: Npt. 
: Eld. 
: Ebt. 
: Eét. 
: EŐ. 
: RZ. 
: RZÍ. 
: Eb. 
: E . a. 
: Ek. 

Befizetések K 
Apatini erdőhiv. hd. .. _._ .__ 29.05 
Alcsili v. urb. hd 24.55 
Albini Gyula npt.... .__ — 1.— 
Alsóstepanó község hd. ._ 7.59 

Bund Károly t. ny. a.._. ... ... 46"66 
Barkapi András Eő. 6.—, pk. 

—.55 . . .-— 6.55 
Bányász Ernő Sz. 1.50, pk. 

—.50_- ... 2 .— 
Bustyaházai erdőhiv. hd.___ 6.85 
Beszterczei erdőig, hd. .. ... 24.25 
Bácsszentiváni közbirt. hd. ... 10.15 
Brannich Gyula td ... 5 . — 
Beszterczebányai erdőig, hd. 15.55 
Brassó város hd. 11.75 

Flazánk házi faipara (Gaul Károly) = 
Értekezések az erdőrendezés köréből -
Hirdetési dij az E . L .*.. = 
Hirdetési dij az „Erdő"-ben = 
Időközi kamatok (takarékpénztári) : 
Kedvezményes lapdij — - -
Készpénz alapítvány . . . . . . : 

Külföldi fanemek tenyésztése = 
Lakbér ... ,_ = 
Lapdij (Erd. Lapok) „ - = 
Legelő erdők (Földes J . ) = 
Legelő-erdők berendezése = 
Magyar Erdészeti Oklevéltár • 
Népszerű növénytan _ — -
Ő Felsége fénynyomatu arczképe— = 
Perköltség . . . .- - — : 

Postaköltség • 
Rendkívüli bevétel - : 

Szálaló Erdők Berendezése : 

Számtan e dőőri szakiskolák részére : 
Tagsági dij.. . . . — : 

Tangens táblázatok . = 
Gr. Tisza Lajos-alapítvány 
Titkári nyugdíjalap : 

Tölgy és Tenyésztése — — ... — = 
Vadászati ismeretek kézikönye— — • 
Wagner Károly alapítvány = 

H. F . 
Ée. 
hd. 
Ehd. 
ik. 
kid. 
k. a. 
Kft. 
lb. 
ld. 
F L . 
M. L. 

: EOT. 
N. Nvt. 
ŐFa. 
Prk. 
pk. 
rb. 
Szeb. 

: SZ. 
td. 
Tt. 
TLa. 
t. ny. a. 
Töt. 
Vik. 
WKa. 

Befizetések K 
Áttétel 307.50 

Földmiv. min. hd.-. . . . . . . ... 6.— 
Fückert Gusztáv hd. . . . ... ... 42.— 
Földes Tamás td. . . . . . . . . . ... 16.— 
Füzy Zoltán att. ... .. 15.— 
Feketehalom község, h d — ... 14.15 

Gáti v. urb. hd. 44.30 
Giller Ede td 16,— 
Gyótölgyesi erdőgond. Ert. 

5.90, pk. —.55 . . . . 6.45 

Huttya Pál td 4 0 . -
Hoó- Ernő ak.._. . . . . . . ... 8.— 
Hámon József td. .__ ... 16.— 
HénnelBélatd. 16.—, pk. —.35 16.35 

Cserny Győző áb.__ .. . . . . ... 100.— Ihnátyuk Méter hd. 18.95 

Dobsina város erdh. hd 16.55 
Átvitel 307.50 

Jós Elek ak. 1 6 . -
Átvitel 582.70 



Befizetések K 
Áttétel 582.70 

Köhler Béla td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Kubicza István td - - _ 16.— 
Kimpián Gusztáv td ... ... 32 .— 
Kántor Benedek ld. 4 . — 
Karajkó Mihály npt. 1.—, 

pk. —.45 1.45 
Kiricsi János Eld. — ... 1' — 
Kovács Aladár ak 5 .— 
Körösmezői v. urb. hd. . . . . . . 22.73 
Kriska Samu td. . . . . . . 16 .— 
Karabélyos László npt. 1.—, pk. 

—.45 1.45 
Királyhalmi szakiskola Eő. — 72.— 

Libohorszky József t. ny. a.— 3.34 
László Miksa lb _. ... — 57.— 
Lugosi erdőig. WKa 2.90 
Lür Rezső hd.... ... . . . . . . 1.— 
Lugosi erdőig, hd. ._. ... — 48.35 
Lazi körjegyző hd. ... — — 14.95 
Lonkai Antal att. 46 .— 
Liptóuj váriszakiskola Eő. 155.50, 

Sz. 38.81._ 194.31 
Lugosi erdőig. WKa — 8.90 
Lippai erdőrend. Ert. 2.50, ld. 

48.—, pk. —.78 51.-4,8 

Mihu Döme Eö. 6.—, pk. —.12 
Marczali főszolg. hd. ... 
Mihályfy Ernő npt. 2. — , pk. 
—.12 

6.12 
31.55 

2.12 

Nagytarajosi közbirt. hd 58.15 
Nagy Vincze td. 16.— 

Neuhöfer Sohn hd. 
Nagyváradi kápt. hd. 

Befizetések K 
Áttétel 1312.65 

10 
15 

Özv. Onódy Ferenczné td. 32 

Persián Iván lb. ... — ._. 50 
Pászthy Ferencz id _ .. . 10 
Pátria Eö. — — — 12 
Plech József td. 16—, pk. —-35 16 
Hg. Palffy Miklós urad. hd..... 10 
Pláner Karoly hd.._. . . . ... — 8 

Szigetvári I. Sz. 4-80, pk. — -12 
Sáros vm. gazd. egyes. att. ... 
Sándor Jenő ld. . . . — 
Szlanicza község hd. . . . . . . — 
Salamon József Eld. . . . — 
Siainer Gyula hd — 
Stromszky László td. 19-80, 

pk. —-20... 
Spanyol Géza hd — ._ — 

Tomcsala István Ttny. ... — 
Tölg Vilmos att. — 
Özv. Trauer Gusztavné ak. . . . 
Tölg Vilmos ak. . . . 
Temesvári erdoh. Ert. 17-70, 

pk. — 0 2 . _ — 
Thuránszky Béla td. 
Tomasovszky Imre td. 
Toisóvári erdőhiv. hd. . . . . . . 
U. a. hd. 

Vinkovczei főerdőhiv. hd. — 

4 
50 

8 
7 
2 

70 

20 
22 

4 
20 
12 
8 

17 
16 
3 

16 
41 

41 

Szeptemberi bevétel ... — 1843 
J anuár—augusztusi bevétel 73751 

Átvitel 1312.65 Összesen 75595 

Ú% c > ? ú£ 





Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1908. évi X X . füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t köz lés i díjért 
a lap i rányáva l n e m e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k k i a d a t n a k . 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen-
ktnt negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

i1. X I I . 10, 

Egyetemes bnsszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

I V o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . T K 
A r 6 5 í r t t ó l fe l fe lé . 

S 9 $ p & - a s i E t a l o h a t n ^ s s ^ H v o n a i s ó k h a l , mérő-
s z a l a g o k a t , r a f t t l a l é k a t , r a j z e & z f e o z o f c e t , tertf 
l e t m é r ó b e t (planimetei), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
esáuz. és kir. udvari látszerész- és műszergyaros 

Wien: raktár: 1., Kohlmarfet 8., 
gyár és iroda; V„ Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Á r v e r é s i h i rde tmény. Alsórákos község v. úrbéres közbirto
kossága 1908. év november hó 5-én d. e. 9 órakor Alsórákoson 
a községházánál írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja a Mátéfalva község határán fekvő és a 



földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 1907. évi 23416 I/a—2 sz. 
rendeletével kihasználásra engedélyezett 1644 k. hold erdő terü
letén levő bükkfatömeget a legtöbbet Ígérőnek. 

Az 1644 k. hold erdőterületen szakértői becslés alapján 
összesen mintegy 395588 tm* bükkfa találtatott. Az összes fatömeg-
ből 30665 tm* műfa, 364923 tm* tűzifa. 

A kikiáltási ár 380.000 koronában lett megállapítva, melyen 
alul a fatömeg eladatni nem fog. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az árverési feltételek Alsórákos község hivatalos helyiségé
ben a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 10%-a készpénzben 
vagy ovadékképes papírban bánatpénz gyanánt az árverést vezető 
elnök kezéhez teendők le. Az árverést megelőző nap, vagyis 
1908. november hó 4-én d. u. 6 óráig a megfelelő bánatpénzzel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyeknek a meg
ajánlott összegen kivül azon kijelentést is tartalmaznia kell, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Alsórákos, 1908. évi augusztus hó 16-án. 
(2. V. 4.) Huszár András, 

birtokossági elnök. 

SZLAVÓNIAI KOCSÁNYOS es 
KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKK0T 
ŐSZI és TAVASZI VETÉSRE 
kitünö minőségben, 90, illetve 70% csirázóképesség 
szavatolása mellett a legkisebb mennyiségben is 

UTÁNVÉT NÉLKÜL SZÁLLÍT 
Í VESSÉL GYÖRGY SZISZEKEN. (Horvátország.) 



Szlavóniai vetőmakkot, kocaányos tölgy
makkot, Querc. pedunculata, kocsánytalan tölgy-
makkot Querc. sessiliflora csiraképességükérf jótállással 
az ö*zi és tavaszi idényre a legjobb minőségben 
legelőnyösebben szálat Reich V i lmos Sz i szek . H o r v á t o r s z á g . 
(3. V I . 4.) 

Kiváló minőségű szlavóniai kocsányos és kocsánytalan makkot, 
csiraképességért jótállás, a legjobb kiszolgálás mellett ajánl, több 
mint 30 éve fennálló makk-kiviteli czég. 
(8. II. 2.) Planer Károly, 

Sziszek (Szlavónia). 

Erde i facsemete-e ladás 1908. évi őszi, illetőleg 1909. évi 
tavaszi szállításra. 

36000 db 5 éves átiskolázott luczfenyő csemete Picea excelsa, 
» jegenyefenyő „ Abies pectin., 

molyhostölgy csemete Quercus pubescens, 
kocsánytalan tölgycsemete Quercus sessiliflora, 

21000 
430000 
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255000 

1710000 
310000 
125000 
409000 
130000 

36000 
180000 
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40000 

129000 

5 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
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2 
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kocsányos tölgycsemete pedunculata, 

luczfenyő magoncz Picea excelsa, 
erdeifenyő „ Pinus silvestris, 

i) a n » 

ákácz csemete Robinia pseudoacacia, 
szilfa „ Ulmus campestris, 
hársfa „ Tilia grandifolia, 

a ,i Tilia parvifolia, 
kőris „ Fraxinus atnericana. 

A csemeték mind elsőrendű minőségűek. 

Junghans E. erdőgondnoksága Lunkassprie, u. p. Dobrest, 
Bihar megye. (4. III. 3.) 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 4073 1908. közig sz. — Fogaras vár
megye fogarasi járásba kebelezett, Marginén község tulajdonát 



képező erdő „Ocsa" nevű erdőrészben az „A" üzemosztály I. tagP 

1—5. számú osztagaiban 155 - 63 k. holdon lévő, 1897—1906. évekre 
eső vágások megtakarított fatömege, a közigazgatási erdészeti 
bizottság 2678—1905. számú engedélye alapján 1908. évi október 
hő 24-ik napján délelőtt 9 órakor Marginén község irodájában 
nyilvános árverésen el fog adatni. Az erdőrész törzsenkénti kiszám-
lálással 13600 db luczfenyő törzset 10518 m3 faanyaggal és 
34383 m3 bükk hasáb és 11344 m3 bükk dorongfára becsültetett 
be, amely egy tömegben fog eladatni. A 13600 db luczfenyőfa 
becsértéke 42072 K, a 34383 m3 bükkhasáb és 11344 m3 bükk-
dorongfa becsértéke 52673 K és igy a kikiáltási ár 94745 K, 
amelyen alul a faanyag eladatni nem fog. 

Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt 1 0 % bánat
pénzt készpénzben vagy hazai állampapírokban letenni. A 1 0 % 
bánatpénzzel ellátott és szabályszerűen kiállított zárt írásbeli aján
latok, amelyek az árverező bizottság elnökének kezéhez teendők le? 
csakis az árverés megkezdéséig, délelőtti 9 óráig fogadtatnak cl. 
Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek a fogarasi m. kir. járási 
erdőgondnokság és a fogarasi járás főszolgabirájának irodájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az erdő a fogarasi állomástól 23"80 km távolságra fekszik 
s jó úttal bir. 

Fogaras, 1908 évi szeptember hó 15-én. 
(9. II. 2.) Bisztray József járási főszolgabíró. 

M i n d e n f é l e vadászfegyver t 
a legolcsóbbtól a legkiválóbb kivi
telig, úgymint a világszerte hires és 
minden miiveit államban szabadalm. 

korona - fegyvert, 
ismé'Iő fegyvereket és pisztolyokat, 
revolvereket, flobert-puskákat és pisz
tolyokat, minden vadászati felszere

lést és patro iokat ajánl és szállít 

F Ü K E R T G U S Z T Á V 
f e r j y v e r g y á r a , 

W e i p e r t É r c z h e g y s é g , 
csász. és kir. udvari szállító 

Árjegyzék ingyen. 0. VII. 2.) 



2 évestől 7 évesig tölgyfacsemetéket kat. holdanként eladok. 
(Czim a kiadóhivatalban.) (10) 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 720/1908. sz.—Alulírott kir. közalapít
ványi erdőgondnokságnál megüresedett kir. közalap, erdőgyakor
noki állomásra évi 1000 korona segélydij, évi 100 korona lakbér 
avagy természetbeni lakás és 10 ürm* vegyes kemény hasábtüzifa, 
kiküldetéseknél a szabályszerű napidíjjal pályázat nyittatik. 

Ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy a selmeczbányai 
erdészeti főiskola sikeres végzését, továbbá ép és erős testa'katu-
kat, jó látó, halló és beszélő képességüket vármegyei főorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal felszerelt, sajátkezüleg irt 
és a nagyméltóságú vallás- és közoktatási minisztériumra czimzett 
kérvényeiket az 1908. évi október hó 28-ig ezen kir. közalapít
ványi erdőgondnoksághoz nyújtsák be. 

Znióváralja (Turócz vármegye), 1908 szeptember 28-án. 
(11) A kir. közalap, erdó'gondnokság. 

Ősz i és t avasz i i dény re kocsányos és kocsánytalan 

t ö l g y v e t ő m a k k o t 
ajánl leg ju tányosabb á ron Wimmer Ignátz, Nagyatád 
( S o m o g y megye) . (21. vi. 1.) 

Faeladási h i rdetés. 1384/908. sz .— A repedei és dubroviczai 
úrbéres közönségek eladják az 1907. évi 23897. sz. földmivelés
ügyi miniszteri rendelettel erdejüknek kihasználására engedélyezett 
17628 iirm* bükk- és 73 ürm* nyir tüzifa-tömeget Repedén 
(Bereg m.), a községházánál, folyó 1908. évi november hó 3-án 
d. e. 9 órakor megtartandó, Írásbeli ajánlatokkal egybekötött 
szóbeli nyilvános árverésen. 

Kikiáltási ár 41.367 K 60 fill. 
Az erdő a vasúti állomástól l*Va kilométerre. 



Bánatpénz 1 0 % . 
Ütóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek Repedén, az úrbéres elnök

nél megtudhatók. 
Repede, 1908 szeptember hó 26-án. 

(12) Úrbéri elnökség. 

I 
1 
1 
I 

Legjobb minőségű szlavón k o c s á n y o s és kocsányta lan 

T Ö L G Y M A K K O T , 
kitűnő csiraképességü j egenye fenyőmago t , vevőim által 
általánosan elismert jó minőségű l o m b - és g y ü m ö l c s 
magvaka t , valamint erdősitési czélokra több millió 
kitűnően fejlődött lomb- és tű levelű csemetéket , d ísz
fákat , so r fáka t , párosításhoz iskolázot t g y ü m ö i c s -
vadonczoka t ajánl ( 7 , l v . 4.) 

F A R A G Ó B É L A 
c s á s z . és k i r . u d v a r i szá l l í t ó 

Z A L A E G E R S Z E G E N . 

I 

I 
Faeladás i h i rde tmény . 445—908. sz. — A csikszentkirályi köz

birtokosság nevében alulírottak ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevü erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42"53 kat. hold területű, 
becslés szerint 7798 m3 gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 m* 
luczfenyőkérget, 908 m3 fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 505C0 
K, azaz ötvenezerötszáz korona kikiáltási árban 1908. évi deczem-
ber hó 14-én délelőtt 10 órakor a községházánál megtartandó, zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árveréstvezető elnök kezéhez még az árverés meg-



kezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10%-ának megfelelő összeggel vagy óvadék
képes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy aján
lattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak magát 
aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre vonat

kozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. évi szeptember hó 26-án. 
(13. II. 1.) A birtokossági elnök. 

Sziavon eredetű kocsányos és kocsánytalan vető tölgy makkot 
legmagasabb csiraképességü kitűnő minőségben ajánl Mikolasch 
Félix, Zágráb. (14. III. 1.) 

V e r s e n y t á r g y a l á s i h i rde tmény. 4140 1908. sz. — A földmivelés
ügyi m. kir. miniszter ur folyó évi 37301 /X- l . számú magas 
rendelete folytán alulírott erdőhivatal a kir. kincstár tulajdonát 
képező Viskvárhegyi fürdőtelep eladása végett folyó évi október 
hó 22-én d. e. 10 órakor a bustyaházai m. kir. erdőhivatal hiva
talos helyiségében Írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával kapcsolatos 
nyilvános szóbeli versenytárgyalást hirdet. írásbeli ajánlatot tevők 
az árverési feltételeket szintén aláirni tartoznak. 

Kikiáltási ár 56228 (ötvenhatezerkettőszázhuszonnyolcz) K. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Az árverési és szerződési feltételek alulírott erdőhivatalnál 

bármikor megtudhatók s illetve Írásban díjmentesen megszerez
hetők. 

Elkésett, valamint utóajánlatok és táviratok figyelembe nem 
vétetnek. 

Bustyaháza, 1908. évi szeptember hó. 
(15) M. kir. erdőhivatal. 

T ö l g y f a e l a d á s i h i rdetmény. 69478 1908. I . /B. 1. sz. — A tót
sóvári m. kir. erdőhivatal hivatalos helyiségében 1908. évi novem-



ber hó 9-én d. e. 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 
utján eladás alá kerül a delnekakasfalvi m. kir. erdőgondnokság 
„A" üzemosztályába sorozott VI. vágássorozat, 27 tag, 1. 2. osztag-
beli, 92'51 holdas, 1909. évi vágásterületén egyenként kijelölt 
6666 - 7 köbméter tölgyhaszonfára és 3481 ürköbméter vegyes tűzi
fára becsült 10949 db álló törzs faanyaga: 

Kikiáltási ár: 109117 K (egyszázkilenczezerszáztizenhét korona) 

20 fillér. 
Bánatpénz: 5500 (ötezerötszáz) korona. 
Az árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi minisz

térium I. B. erdészeti főosztájában, a tótsóvári m. kir. erdőhiva
talnál és a delnekakasfalvi m. kir. erdőgondnokság irodájában a 
hivatalos órák alatt átvehetők, utóbbi helyeken a részletes becslési 
adatok is megtekinthetők. 
(16) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Tiszta kocsányos tölgymakkot, Quercus pedunculata, minden 
mennyiségben szállít Nóvák József Jama, u. p. Krainburg, Krain, 
85°/o csiraképesség, 100 kg-on felül 12 K métermázsánkint. 
Vagonrakomány ab Krainburg 1 K-val olcsóbb. Kívánatra 
próbaküldemény. (17—1) 

Faeladási hirdetmény. Alulírott egyházgondnokság közhírré 
teszi, hogy az almásmezői gör. kel. egyház tulajdonát képező s 
Almásmező község határában fekvő „Hoapek" erdőrészből enge
dély alapján 302 (háromszázkettő) db kocsánytalan tölgyfát 508 m3 

fatömeggel, 114 db bükkfát 57 m3 fatömeggel és 25 db nyírfát 
6 m3 fatömeggel a f. évi október hó 30-án d. e. 10 órakor 
Almásmező községházában az egyházgondnoksági elnök elnöklete 
alatt megtartandó és írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fogja adni. 

Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
napja d. e. 10 órájáig fogadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 K bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatokban 
az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell kifejezve 
lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy a versenyző 



az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magára nézve 
kötelezőnek elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti. Végül 
minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Kikiáltási ár 5890 K, azaz ötezernyolczszázkilenczven korona. 
Bánatpénz 590 K. 
A becslés, valamint az árverési és szerződési feltételek a törcs-

vári m. kir. jár. erdőgondnokság irodájában, valamint almásmezői 
gör. kel. lelkészi hivatal irodájában a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Almásmező, 1908. évi szeptember hó 7-én. 
(18) Egyházi gondnokság. 

Vadász te rü le t bérbeadása . 7257/VI. 1908. sz. — Besztercze-
bánya sz. kir. város erdőgazdasági tanácsa közhírré teszi, hogy a 
város tulajdonát képező Zólyom vármegye hermándi, olmányfalvi, 
óhegyi, récskei, kordéházi, pallósi és beszterczebányai határban 
fekvő 12679'33 kat. holdnyi vadászterületnek az 1909. év január 
hó 1-ső napjától számítandó 12 (tizenkettő) egymásután következő 
évre leendő bérbeadása érdekében Beszterczebánya sz. kir. város 
tanácstermében f. é. október hó 30-án, d. e. 10 órakor írásbeli 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog megtartatni. 

Az ajánlat csak írásbeli lehet. 
A zárt írásbeli ajánlat kellően lepecsételt borítékban Besztercze

bánya sz. kir. város polgármesterének nyújtandó be. 
Szóbeli, távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Kikiáltási ár 1000 K évi haszonbér, melynek 20°/o-a az árverésen 

résztvevők által bánatpénzképpen leteendő. 
Ezen árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal bíró 

egyén és aki törvény szerint szerződéskötésre jogosítva van; társu
latok ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágitások Beszterczebánya sz. kir. város erdő
hivatalánál szerezhetők. 
(19) Beszterczebánya sz. kir. város erdőgazdasági tanácsa. 

Á r v e r é s i h i r de tmény . 2510/1908. sz. — Körmöczbánya szab. 
kir. r. t. főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselőtestület 
1908. évi szeptember hó 28-án 247. szám alatt hozott köz-



gyűlési határozata alapján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb 
hatósági jóváhagyás fenntartásával nyilvános írásbeli versenytárgya
lás és kapcsolatos szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag 
jóváhagyott üzemterv alapján az alsóstubnyai erdőgondnokság 
úgynevezett sikerdei 24. tag 11. osztagában 1908. évi vágásterületen 
döntött és lekérgezett állapotban levő lucz- és jegenyefáját ugy, 
amint az döntve a vágásterületen találtatik, eladja. 

A fa 2597-423 m3-re és 25.974 koronára van becsülve. 
Bánatpénz 2600 kor. 

A nyilvános szóbeli árverés 1908. évi október hó 26-án 
reggeli 10 órakor Körmöczbányán, a városház üléstermében fog 
megtartatni; az eladandó szálfára kiállított írásbeli lepecsételt és a 
fennjelzett értékű bánatpénzzel ellátott ajánlat pedig, melyben a 
felajánlott vételár számokban és betűkkel külön irandó ki és ki
emelendő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb a szóbeli 
árverés megkezdése előtt a polgármesteri hivatalhoz múlhatatlanul 
beküldendők. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál, 
nemkülönben a városi erdőhivatalnál és a stubnyai erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiálitott vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati uton, 
vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyek
hez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre alkal
mas értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétetnek, 
el nem fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Azon erdőrészlet határai, melyen az eladás tárgyát képező fa 
találtatik, városi szakközeg által szabályszerű határjárás mellett 
fognak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás Sikerdőben 1908. évi október 20-án 
reggeli 8 órakor veszi kezdetét. 

A fentjelzett fa ezen határjárást megelőzőleg is fog a város 
szakközege által a jelentkező érdeklődőknek megmutattatni, azon-



3. Monostorszegi Sziga I. sz. 37-19 holdas vágás 15590 K 
4. » a II. n 37-81 tt tt 13205 K 
5. III. a 32-91 tt tt 8083 K 
6. Bácsordasi Kamaristye 30-19 I! tt 15290 K 
7. Palonai lágy erdő II. a 23-63 11 11 5352 K 
8. III. a 22-82 1) if 4022 K 
9. n a a V. a 22-54 11 „ 4774 K 

10. a a n VI. a 21*87 tt It 6594 K 
11. Sajkáslaki Locskaada 29'03 n tt 3462 K 
12. Monostorszegi Langsziget I. a 11*71 1! 11 5997 K 
13. II. n 13-99 tf t) 3385 K 
14. Apatini Városrét 25*62 tt n 15142 K 
15. Apatini Hollósziget 27*50 )> tt 9720 K 
16. Szondi Bakula 39*25 tf tt 20223 K 
17. Szondi Mainsziget 46*64 11 tt 21906 K 

ban a vevő részéről a jogügylet megkötésénél és végrehajtásánál 
és bármely a jogügyletből felmerülő kérdésekben kizárólag azon 
határokra történhetik hivatkozás, melyek a folyó évi október hó 
20-án eszközlendő határjárás alkalmával az erről felveendő 
jegyzőkönyv tanúsága szerint a természetben megmutattattak. 

Körmöczbánya, 1908. évi szeptember hó 28-án. 
(20) A polgármester. 

Faeladási h i rde tmény. 3274/1908. sz. — Az apatini m. kir. erdő
hivatal hivatalos helyiségében 1908. évi október hó 27-én délelőtt 
9 1 / 2 órakor a bezdáni, apatini, doroszlói és palánkai m. kir. erdő
gondnokság kerületében levő, alább felsorolt vágásterületeken álló 
fatömeg készletek eladása iránt zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával 
kapcsolatos nyilvános szóbeli versenytárgyalás fog tartatni és pedig: 

A) Kemény és lágy erdők. 
Tuskóirtási kötelezettséggel. 

1. Bezdáni Réverdő 17"20 holdas vágás kikiáltási ára 6644 K 
2. Apatini Tiefgraben 34 '38 . „ „ „ 10981 K 

B) Lágy erdők. 
Tuskóirtási kötelezettség nélkül, a vágásterületeken álló tölgy- és 

szilfatörzsek visszahagyásával: 

kikiáltási ára 



A 4—6., a 8—11. és 12—13. tétel alatti vágásokra együttes 
ajánlatok is tehetők. Az árverési és szerződési feltételek az apatini 
m. kir. erdőhivatal és a bezdáni, apatini, doroszlói és palánkai 
m. kir. erdőgondnokságoknál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők, ahol az eladásra kerülő vágások becslési adataira is fel
világosítás nyerhető és ahol ajánlati űrlapok és borítékok díjmen
tesen megszerezhetők. 

Apatinban, 1908 szeptember hóban. 
M. kir. erdőhivatal. 

T e r m e l t t i u i fae ladás . 95022/1908. sz. — A beszterczebányai m. 
kir. erdőigazgatóság erdőbádonyi erdőgondnoksága vágásaiban 
termelten, a tőnél sarangolt 7381 ürm3 bükk, 987 ürm3 cser, 2944 ürm3 

tölgy és 256 ürm3 fenyő tűzifa, 11 csoportra megosztva, Besztercze-
bányán, folyó évi október hó 26-án, az erdőigazgatóság tanács
termében megtartandó nyilvános árverésen, zárt írásbeli ajánlatok 
utján el fog adatni. 

Az eladási csoportok szerinti megosztás, a faválasztékokra 
vonatkozó adatokkal, valamint az árverési feltételek s az ajánlati 
űrlapok és borítékok az erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Felvilágosítások a földmivelésügyi minisztérium I. B. erdé
szeti főosztályában is nyerhetők. 

Budapest, 1908. évi október hóban. 
(23) A m. kir, földmivelésügyi miniszter. 

Faeladás i h i rde tmény . 75/908. jegyzői sz. — Alulírott községi 
elöljáróság közhírré teszi, hogy a Simon község (Fogaras megye) 
tulajdonát képező és Felsőmoccs község határában fekvő „Pleasa" 
nevü erdejében 64'9 kat. holdon tövön található és törzsenként 
megbecsült, összesen 11100, azaz tizenegyezerszáz m3 luczfenyő 
épületi és czellulose faanyagot a folyó évi november hó 14-ik 
napján d. u. 2 órakor a községi irodában s a törcsvári főszolgabíró 
elnöklete alatt tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja adni. 

Kikiáltási ár, melyen alul a faanyag nem fog eladatni, 66600, 
azaz hatvanhatezerhatszáz korona. 

Bánatpénz 6660 azaz hatezerhatszázhatvan korona. 



Szabályszerűen kiállító tt zárt írásbeli ajánlatok az árverés 
napja d. e. 10 órájáig fogadtatnak el s a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 K-ás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok
ban az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell 
kifejezve lenni s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy 
versenyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magára 
nézve kötelezőnek elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatá
rozott bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Az árverési és szerződési feltételek a törcsvári m. kir. erdő
gondnokságnál és felsőtörcsvári körjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. A fatömegbecslési adatok ugyancsak a 
törcsvári m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órak alatt betekint
hetek. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás alá kerülő erdő
rész a törcsvári állami közúttól 11 km távolságra, az ótoháni 
vasúti állomástól pedig 23 km távolságra fekszik. Megjegyeztetik 
továbbá, hogy az eladandó erdőrésztől a törcsvári állami közutig 
egy — fuvarozásra teljesen alkalmas — községi közút áll rendel
kezésre. 

Simon, 1908 október hó 5-én. 
(24) A községi elöljáróság. 

Tö lgy fae ladás i h i rde tmény. Vizakna város tanácsa eladja a 
város Nagyerdő" nevü erdejében a vízaknai vasúti állomástól 
mintegy 9 kilométernyire 30 kat. hold területen szétszórtan fekvő 
612 szál mult téli döntésű, legalyazott, kérgében mérve 976 / n 3 r e 
becsült tölgy haszonfáját folyó évi november hó 12-én délelőtt 
10 órakor a városháza tanácstermében tartandó szó- és zárt Írás
beli árverésen. 

Kikiáltási ár 19520 korona, melyen alóli és utóajánlatok nem 
fogadtatnak el. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10°/o-át készpénz, vagy óvadékképes értékpapírok
ban az árverező bizottság kezéhez letenni. 



írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt adand>j03q 
az árverező bizottság kezeihez. 

Ezen ajánlatok csak ugy érvényesek, ha egykoronás bélyeg
gel el vannak látva; 

ha az igért összeg számokkal és betűkkel is tisztán ki van írva; 
ha tartalmazza azon nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 

és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti; 
ha az ajánlattevő neve és lakhelye tisztán és olvashatóan ki 

van irva és végül, ha kívül az ajánlat tárgya kellőképpen meg 
van jelölve. 

Árverezés tárgyát képező törzsek 3—12 méter hosszúságúak, 
nagyobb részük azonban6 méternél hosszabb, vastagságra nézve van: 

Részletes árverési és szerződési feltételek a városi tanácsnál 
a hivatalos órák alatt tekinthetők meg. 

Vízakna, 1908. évi október hó 7-én. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 6794/1908. alisp. sz. — Besztercze szab. 
kir. városnál betöltendő városi erdőmesteri állásra ezennel pályá
zatot hirdetek és felhívom mindazokat, kik ezen állásra pályázni 
óhajtanak, miszerint az 1883. évi I. t.-czikkben, illetve az 1886. évi 
XXII . t.-czikkben irt minősítésüket, életkorukat, erkölcsi magavise
letüket, eddigi szolgálatukat, katonai viszonyukat, nyelvismeretüket 
stb. igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérésüket folyó évi 
október hó 31-ig alulirthoz annál is inkább adják be, mivel ezen 
határidőn tul beérkező kérvényeket tekintetbe nem fogom venni. 
A városi erdőmesteri állással 3000 korona évi fizetés, 600 korona 
lakbér és fajárandóság és a nyugdíjba is beszámítandó s a törzs
fizetés 10%-át kitevő ötödéves pótlék van összekötve. 

A német nyelv Írásban és szóban való tökéletes ismerete 
követeltelik. 

Besztercze, 1908 október hó 1-én. 
(26) Láni Godofréd, 

47 darab 30—40 cm 
41—50 cm 
51—60 cm 
61—70 cm 

176 „ 
257 „ 
132 „ 

(25) A városi tanács 

alispán. 



Á r v e r é s i h i r de tmény . Hunyad vármegye Petrozsény város 
határában fekvő, alulírott tulajdonát képező, „Bretanu cu Bou" 
nevü, 269 - 203 katasztrális hold kiterjedésű erdőnek mintegy 
7200 m3 fenyőfa- és 30520 m3-rt becsült bükkfakészlete zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilt szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár együttesen 80000 K. 
A kikiáltási ár 10%-a az árverés napján bánatpénzül alul

írottnál lefizetendő. 
Az árverés folyó évi november hó 7-én délután 3 órakor 

fog Beszterczén (Besztercze-Naszód vármegye), Kórház-u. 12. sz. a. 
megtartatni. 

Az árverési és szerződési feltételek kívánatra megküldetnek. 
Helyi megbízott Tinka Péter, lakása Petrilla községben (Pet

rozsény mellett). 
Besztercze, 1908. évi október hó 11-én. 

(27) Simán Béla. 

Faeladás i h i rde tmény . Az Arad vármegyében fekvő Talács 
községbeli volt urb. közös birtokosok tulajdonában levő erdőbir
toknak a természetben kellően ki- és megjelölt részén található^ 
15514 m-re becsült bükkfakészlet a m. kir. földmivelésügyi minisz
ter ur 68231/1908. számú engedélye folytán az 1908. évi október 
hó 28-án délelőtt 10 órakor Pleskucza községháza tanácstermében 
tartandó, írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával egybekötött nyilvá
nos árverésen eladatni fog. 

Kikiáltási ára 12348, azaz tizenkétezerháromszáznegyvennyolcz 
koronában hivatalosan megállapított becsár. Bánatpénz 1235 K. 

A kellő bánatpénzzel (készpénzben vagy óvadékképes névér
tékben számított magyar értékpapír) ellátott, kellően kiállított, 
borítékban elhelyezett és leragasztott zárt ajánlatok a szóbeli 
árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverelő bizottság elnöké
nél, postán megküldhetők a pleskuczai körjegyzőhöz, u. p. 
Acsucza. 

Utó- vagy kellően fel nem szerelt, az árverési és szerződési 
feltételektől eltérő ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a talácsi volt urb. 
elnöknél, az aradi m. kir. állami erdőhivatalnál, a borossebesi 



m. kir. jár. erdőgondnokságnál és a pleskuczai körjegyzői irodá
ban tekinthetők meg, az utóbbi által kívánatra megküldetnek. 

Talács, 1908 október 10-én. (28) Úrbéri elnök. 

T ö l g y - , j e g e n y e f e n y ő - , hárs - , cse r - és bükkhaszon fa és tüz i fa -
eladás, terü le t sze r i n t a tövön . 94654. I/B. 1. sz. — Az orsovai 
m. kir erdőhivatal irodájában folyó évi november hó 24-én dél
előtt 10 órakor, zárt írásbeli ajánlatok alkalmazása mellett nyilvá
nos versenytárgyalás utján eladásra kerül: 

1. A berzászkai erdőgondnokság „A" gazdasági osztálya 
V. vágássorozata 1228 -7 holdas 1909—1916. évi vágásai tölgy-, 
bükk-, cser- és hársfanemű állománya. Kikiáltási ár holdanként 
370 K 74 fillér. Bánatpénz 25000 K. 

2. A herkulesfürdői erdőgondnokság „C" gazdasági osztálya 
1128-1 holdas 1909 —1915. évi vágási tölgy-, jegenyefenyő-, hárs-, 
cser- és bükkfanemü állománya. Kikiáltási ár holdankint 239 K 
10 fillér. Bánatpénz 15000 K. 

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti I /B. főosztályától (Budapest, V., Zoltán-
utcza 16. III.), továbbá az orsovai m. kir. erdőhivataltól és a 
fennebb megnevezett erdőgondnokságoktól folyó évi október 31-étől 
kezdve megszerezhetők. 

Budapest, 1908. évi október hóban. 
(29) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladás i h i rde tmény . 2420/908. sz. — Nagydisznód község
nek „Grosser Schusselseifen" nevü és Nagydisznód vasúti állo
másától 4 kilométernyire fekvő erdejéből 1743 drb 40 cm mell
magasságban mért átlagos átmérővel biró és kéreg nélkül 1384-4 m3 

műfára és 811 "2 m3 tűzifára becsült tölgyfa 1908. évi október hó 
31-én d. e. 10 órakor Nagydisznód községházánál nyilvános szó
beli és zárt írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 33010 K 80 f, minek 10%-a a bánatpénz. Az 
árverési feltételek Nagydisznód község irodájában és a nagy-
disznódi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem vétetnek tekintetbe. 
Nagydisznód, 1908 október 9-én. 

(30) A községi elöljáróság. 



Pá lyáza t i k i í rás a cs. kir. szab. kassá—oderbergi vasútnál az 
1909. évben szükséges anyagszerekre. 

Pályázat. 

Az 1909. évben szükséges és alább csoportonként felsorolt 
különféle műhely- és pályafenntartási fákra, továbbá különféle, alább 
megnevezett anyagok szállítására ezennel pályázatot hirdetünk. 

/. Műhelyfák. 

Tölgy munkafa és szurkosfenyő pallódeszka. 

//. Pályafenntartási fák. 

Ácsolt építési fa szurkos fenyőből és pallódeszka. 

///. Különféle anyagok. 

VIII. csoport kötélgyártó-áruk, 
XV. . „ kefekötő seprő-áruk, 
XVI. olaj- és zsirnemüek, 
X X I . » mozdony- és kocsialkatrészek vasból és aczélból, 
XXII . vas- és aczélczikkek. 

Az egyes czikkből szükséges mennyiség az ország valamennyi 
kereskedelmi és iparkamarájánál letett kimutatásunkból, valamint 
az ajánlati űrlapból vehető ki. 

Az ajánlati űrlapon kitett mennyiségek azonban a megrendelő 
vasút által a szükséghez képest 25%-kal felemelhetők, vagy ugyan
annyival leszállíthatok. 

A megrendelés a szükséghez képest esetről-esetre fog eszkö
zöltetni. 

Ezen anyagokra vonatkozó ajánlatok 1 koronás bélyeggel 
ellátva, lepecsételve és a borítékon ezen felirattal: „Ajánlat 
59744/908. számhoz" legkésőbb folyó évi november hó 15-én 
déli 12 óráig titkárságunknál (Budapest, V., Rudolf-rakpart 6. sz.) 
bérmentve benyújtandók. 

Az ajánlat a különféle anyagokra vagy egy egész csoport 
szállítására, vagy pedig a csoport egyes anyagaira, esetleg további 
kétévi szükségletre is tehető. 



A benyújtott ajánlatban az egységár számokban és szóban, 
egyenként (ms kilogrammonkint és darabonként), csomagolással, 
bérmentesen állomásaink bármelyikére, vagy a magyar kir. állam
vasutak valamely állomására értve és a legrövidebb szállítási 
határidő teendő ki. 

Az ajánlattevőnek azon nyilatkozatot is kell tenni, hogy 
ajánlatával 1908. évi deczember 31-ig lekötve marad. 

Az esetre, ha a kikötött szállítási határidő be nem tartatnék, 
az igazgatóságnak jogában álland az egész megrendelt mennyi
séget, vagy ha a szállító részmennyiséggel lenne még hátralék
ban, a hátralékos részmennyiséget a szállító költségére és veszé
lyére más czégnél megrendelni. 

Az ajánlattal egyidejűleg budapesti főpénztárunknál bánat
pénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 5 % 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban, melyek azonban 
10°/o-al a napi ár keleten alul számitandók, legkésőbb folyó évi 
november hó 15-ig leteendő. 

A bánatpénz nem csatolandó az ajánlathoz, hanem külön 
küldendő be. 

Olyan pályázók, kik jelenleg velünk szerződési viszonyban 
állanak és óvadékuk van, bánatpénzt újból letenni nem tartoznak. 

Elkésve beérkezett ajánlatok, vagy pedig olyanok, melyek 
bánatpénz nélkül küldetnek be, vagy ahol a beszállítási állomás 
nincsen megnevezve, tekintetbe nem vétetnek. 

A benyújtott ajánlatok nyilvános felbontása ugyanez évi 
november hó 18-án d. e. 11 órakor a kassá—oderbergi vasút 
tanácstermében (Rudolf-rakpart 6. sz., I. em.) fog megtörténni, 
mely alkalommal az ajánlattevők jelen lehetnek. 

A kassá—oderbergi vasút igazgatósága határozottan fenntartja 
magának azt a jogot, hogy az ajánlók között, minden tekintet 
nélkül az ajánlott árra és feltételekre, szabadon választhasson s 
az egyes czikkek szállítását esetleg több szállító között is meg
oszthassa. 

Minden ajánlattevőtől végül megkívántatik, hogy a szállítandó 
anyagok eredetét, gyártási vagy termelési helyét hiteles okmá
nyokkal igazolja. Minden egyes olajminta vegyi vizsgálatainak 
költségeire 10 koronát főpénztárunknál letétbe helyez. A szállítók 



tartoznak a szállitmánynyal együtt egy részletezett sulyjegyzéket 
és a számlát egy példányban azon szertárnak megküldeni, ahová 
a szállítmány czimezve van. 

Megjegyezzük még, hogy azon ajánlkozók, kik jelenleg is 
szállítanak, mintát nem tartoznak küldeni, kivéve, ha a szállítandó 
anyag alakra vagy minőségre megváltozott. 

Ha a szállítandó műhely- és pályafenntartási fa átvétele nem 
a kassá—oderbergi vasút állomásán történik, akkor az átvevő köze
gek napidijait és fuvarköltségeit szállító a kassá—oderbergi vasút
nak megtéríteni tartozik. 

Kijelentjük továbbá, hogy á szállítandó talpfák szabványai, 
valamint a pályaferintartási és műhelyfák méreteiből, melyek a 
kimutatásban részletezve kitüntetve vannak, eltérés meg nem 
engedtetik. 

A műhelyfák, nemkülönben pályafenntartási fák egész mennyi
sége 1909. évi június hó l-ig lesz beszállítandó és csakis azok 
az ajánlkozók vétetnek figyelembe, kik kötelezik magukat, hogy 
a szállítást a fenti kitett határidőben teljesitik. Minták vissza nem 
küldetnek. 

Mindegyik szállító tartozik az érdembe hozott számadásnak 
összegéből egytized százalékkal, vagyis minden 100, azaz egyszáz 
korona után 10 fillérrel a kassá—oderbergi vasút segélyző intéze
téhez hozzájárulni, mely összeg a kifizetés alkalmával számadásá
ból levonatik. 

Az általános, valamint különleges szállítási feltételek és az 
ajánlati űrlapok anyagbeszerzési osztályunknál (Budapest, V., 
Rudolf-rakpart ö. szám) példányonként és csoportonként 80 f-ért 
megszerezhetők. 

Budapest, 1908. évi október hó 10. 
(31) Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

c 3 * c 3 * J * 



Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi X X . fűzetének 

tar ta lma: 

Oldal 

Nagy Károly: A bányatörvényjavaslat 1903. évi tervezetéről (befej, közi.) 1005 

Az alsóbbrendű vasutakról szóló törvénytervezet tárgyalásáról ._ — ... 1021 

Földes János: A gyapjas pille (Ocneria dispar) 1908. évi károsításai ._. 1026 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. Felhívás a jótékony alapokból kiosztandó 
segélyek ügyében ... — — _ — — 1032 

FAKERESKEDELEM. Dongák helytelen vámkezelése . ... 1033 
Métermérték a fakereskedelemben . ... ... - 1033 
Bukovinai faárak.. ... — — 1034 
Versenytárgyalási eredmények közzétételének mellőzése ... . . . • „ . 1035 
Eredménytelen faárverés — ... ... 1035 

KÜLÖNFÉLÉK. Az „Erdő" cz. lap kiadóhivatala. — Az állami erdő
tisztek ügye. — Az erdőőri személyzet egyenruhájáról. — Az 1906. 
évi vadászati statisztikáról. — Halálozás... 1036 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK az erdészeti szolgálat köréből ._ 1041 

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET pénztáránál teljesített befize
tések (1908 szept. hó) - - - — - 1042 

HIRDETÉSEK — - - I—XIX 

ú$ ó£ ó& 



ERDÉSZETI ÉPÍTÉST AN. Irta: Sobó Jenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut- vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3 kötet 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884. (I—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 20 fill., nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fii!., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1898. 'XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K 40 fill. 
Az 19110. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.)-évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. év; egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANOENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f. postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J. , Szécst Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K, kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K, másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f, mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antaí. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

tagoknak 8 K- Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt művek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül, 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők : 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K- III. füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha as egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek : 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Oyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 
„AZ ERDO" kiadóhivatalában. 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére.' Előfizetési ára egész évre 
4 K- Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek, 
A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐM1VELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDÓAKADEMIA TÖRTENETE ES ISMER-
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K (erdőgyakornokoknak 3 K, akadémiai 
hallgatóknak 2 K). Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánáj. Budapest, Várzi-utcza. Ára 4 K. 

Az ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMERESTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta : Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TARA I -

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállitotta Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott.) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K és ERDEI ROVATOS NAPLÓ-
Ára 1 K 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMÉSI TÁBLÁK- 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő, 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. Farkas Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 


