
jelölniük a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 
(kopár, vízmosásos, futóhomokterület, vagy vágás, tisztás stb.) és 
kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát 
és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó 
vagy megbízottjának pontos czimét (lakóhely, utolsó posta) és végül 
azt, hogy a fentebb közölt feltételek közül melyik szerint kérik a 
a csemeték kiszolgáltatását. 

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy ezen hir
detmény alapján csakis erdősítésre alkalmas s a fent elősorolt fajú, 
egy-kétéves, kivételesen hároméves erdei facsemeték kerülnek ki
osztásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási 
czélokra nem alkalmasak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, kik 
a kért s kiutalványozott csemetéket annak idején ok nélkül vissza
utasítják, — a jövőre az állami csemetékben való részeltetés ked
vezményétől elesnek. 

Gyümölcsfák adományozását az ültetés helyéhez legközelebb 
fekvő állami gyümölcsfaiskola vezetőségétől kell kérni. 

Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges csemeték kiutalvá-
nyozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket az ille
tékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni. 

A csemeték szétküldése tavaszszal rendszerint márczius máso
dik felében, őszszel pedig október hó második felében veszi kezdetét. 

Budapest, 1911. évi november hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Dr. Bar tóky Józse f földmivelésügyi á l lamt i tkár k i tünte
tése . O Felsége a király dr. Bartóky József földmivelésügyi állam
titkárt különös érdemei elismeréséül a Ferencz-József-rend csilla
gos középkeresztjével tüntette ki. 

A ritka magas kitüntetés méltó egyént tett részesévé. Már 
külső közszolgálata alkalmával mint Békés vármegye főjegyzője az 



alföldi munkások, cselédek, kisgazdák bajainak legalaposabb isme
rője, kiváló érzéket tanúsított ezen nagyfontosságú társadalmi 
kérdések megoldásánál. Tudása, elért sikerei, széles látóköre, munka
bírása mihamar a földmivelésügyi központi igazgatás magasabb 
adminisztrálására képesítették. S manapság alig van ága a föld
mivelésügyi igazgatásnak, hol ne éreznők jótékony befolyását: 
a szabadabb szellemet, az adminisztrácziót lenyűgöző bürokratiz
mus kiküszöbölése iránt megindított harczot, az intézkedésekben 
a közvetlenséget s mindenekfelett a közjó iránti érzék nevelését, 
fejlesztését. 

Az erdőtlen Alföld lévén ottho erdő"-t csak későn 
ismerte meg, de alighogy módjában állott annak közgazdasági 
fontosságát mérlegelni, igaz barátja lett az erdőnek s vele a közjó 
érdekében vállvetve együttműködő magyar erdészeti tisztikarnak. 

A földmivelésügyi minisztérium erdészeti tisztviselői teljes 
számban folyó hó 21-én vonultak fel a kitüntetett államtitkár 
üdvözlésére, idecsatlakozván az erdészeti számvevőség képviselői is. 

Horváth Sándor miniszteri tanácsos közvetlen hangon, terje
delmes beszéddel üdvözölte az ünnepeltet; különösen kiemelte, 
sőt közvetlen érvekkel be is bizonyította a magyar erdészeti tiszti
kar ragaszkodásának őszinte voltát azon főnökkel szemben, kiben 
már jó ideje felismerte önzetlen barátját, a magyar erdészet ügyei
nek lelkes, jóindulatú jóakaróját. 

Keresetlen, de szívhez szóló szavakkal mondott köszönetet 
dr. Bartóky József államtitkár az üdvözlő szavakért. Biztosította a 
megjelenteket, hogy a magyar erdőgazdaság ügyei, valamint a 
magyar erdőtisztikar érdekei ezideig is szivéhez voltak nőve, de 
az együttes öröm érzésének iménti őszinte megnyilatkozása még 
inkább szorosabbra fűzi ezt a kapcsot. 

Az 1911. évi őszi erdészeti á l lamvizsgálat . Az 1911. évi 
október hó 30-án és az erre következő napokon megtartott őszi 
erdészeti államvizsgálatokra 27 jelentkező nyert engedélyt, akik 
közül egy jelölt a vizsgákról elmaradt, egy pedig közvetlenül az 
Írásbeli vizsga előtt visszalépett, minélfogva a vizsgákon 25 jelölt 
vett részt. 

Az államvizsgáló bizottság tagjai: Horváth Sándor min. taná
csos, elnök, Tomcsányi Qyula ny. min. tanácsos, Bund Károly, az 



Orsz, Erd. Egyesület titkára és Jankó Sándor főiskolai r. tanár, 
egyúttal bizottsági jegyző voltak. 

Október hó 30-án az Írásbeli vizsgálat tartatott meg a követ
kező kérdésekkel: 

I. 

Hegyvidéki erdeinkben sok helyen azt tapasztaljuk, hogy a 
koros vegyes erdőt elegyetlen luczfenyőfiatalosok váltják fel. írja 
le vizsgálattevő, hogy milyen módon lehetne vegyes fiatalosokat 
fölnevelni tiszta luczfenyvesek helyett 

a) ha az elegyítendő fafajok a kihasználandó faállományokban 
még előfordulnak, 

b) ha már tiszta luczfenyvesekben folyik a használat? 

II. 

Öt vevő egymással társulva megvásárolt egy 200 kat. holdas, 
egytagban fekvő sarjerdőt, mely kelettől nyugat felé haladóan 
50 kat. hold, holdanként 300 K, 80 kat. hold, holdanként 400 K 
és 70 kat. hold, holdanként 475 K értékű részekből áll; a holdan
kénti értékeket a talaj és a rajta lévő faállomány együttes értéke 
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teszi ki. Az erdőbirtokot délről egy egyenes dülőut határolja és 
a különböző értékű részek közötti határok a dülőutra merőlegesek. 

A vevők a vételárat 1 : 2 : 4 : 3 : 5 arányban viselték és a vétel 
megtörténte után az egész birtokot egymás között 5 részre ugy 
kívánják felosztani, hogy mindenik vevőnek a vételárban való 
részesedés, tehát a fenti arány szerinti értékű terület és faállomány 
jusson és hogy a fölosztás ugyancsak kelettől nyugat felé haladva, 
az arányszámok fenti sorrendjében (1, 2, 4, 3, 5) a dülőutra merő
leges lehasító vonalakkal történjék. 

Állapítsa meg vizsgáttevő, akit a vevők a fölosztással meg
bíznak, az uj területrészek nagyságát és azt, hogy ezek egyik vagy 
másikából mennyi esik két szomszédos, különböző értékű területre. 

III. 

Készítsen vizsgáttevő a mellékelt vázlaton és részletes erdő-
leirásban ismertetett erdőbirtokról a 100 éves vágásforduló alapul
vételével térszakozási tervezetet, figyelembe véve, hogy a birtokos 
súlyt helyez arra, hogy az erdő fatermésében erős ingadozások 

ne következzenek be és erdejéből fenyőépülelfaszükségletét állan
dóan fedezhesse. Készítse el továbbá ezen erdő részletes haszná
lati és felújítási terveit a legközelebbi 10 évre, a használatok és 
.felújítások javasolt módjainak rövid jellegzésével. 
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1. 100-0 III. Luczfenyő l'O 35 l'O 

2. 70-0 III. Erdei fenyő l'O 65 l'O 

3. 100-0 III. 
Luczfenyő 0'4 

jegenyefenyő 0'4 
Bükk 0 2 

15 1-0 

4. 60-0 III. Bükk l'O 110 0-8 

5. 35-0 III. Luczfenyő l'O 5 0-6 

6. 20-0 III. Bükk l'O 110 0-8 

7. 40-0 III. Bükk l'O 110 0-6 

Az eredetileg 0 8 sűrűségű fa
állományból a fatömeg 25%-a 
előkészítő vágás utján kitermel

tetett 

8. 50-0 III. Bükk 10 110 0 '4 
Mint 7. alatt, de a vetővágás 
állapotában, felujulás már majd

nem teljes 

9. 80-0 III. Bükk 0-6 
Jegenyefenyő 0'4 5 - 1 0 0-7 Foltonként hiányos 

10. 65-0 III. 
Jegenyefenyő 0'6 

Luczfenyő 0'2 
Bükk 0'2 

90 0 ' 9 

620-o! 

Az Írásbeli vizsga után megtartott szóbeli vizsgákon oklevelet 
nyertek: Molcsányi Oábor (kitüntetéssel), Mudrovich Ferencz, 
Papp Jenő, Szy Dénes, Buday Aladár, Maróthy Emil, Traum János, 
Oösswein Lajos, Tótth László, Petz József, Berzenkovits Antal, 
Horváth Dezső, Német Pál, Valics János Bevelaqua István, Takács 
Zsigmond, Slijepöevic Illés, Brateljevic Mihály, Karulják András, 



Borbély Sámuel, Martina József és Sperllng Viktor, az utóbbi 
három még régi erdészeti, a többi vizsgáttevő pedig erdőmérnöki 
oklevelet. Három vizsgáttevő pedig félévre visszavettetett. J. S. 

A vidéki erdészeti egyesületek köréből. Az A. T. D. L. 
vidéki erd. egyesület idei közgyűlésének jegyzőkönyvét az alábbiak
ban adjuk közre: 

felvétetett az „Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egye
sületnek" 1911. évi október hó 8-án Lúgoson tartott közgyűlése 
alkalmával. 

Tárgysorozat: 
1. Székely Mózes ügyv. alelnök üdvözli a megjelenteket, 

megállapítja a közgyűlés határozatképességét, sajnálattal közli, 
hogy báró Solymossy Lajos elnök komoly akadályok miatt a 
gyűlésen meg nem jelenhetvén, a gyűlést lendületes szavakkal 
megnyitja, hangsúlyozva az összetartás, a komoly munkára törek
vés és együttérzésből származó előnyöket, ugy erdőgazdasági, 
mint társadalmi téren. 

Bejelenti, hogy a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur kép
viseletében megjelent Cslpkay János, az Orsz. Erdészeti Egyesület 
képviseletében Székely Mózes, a Baranya-, Somogy- és Tolna
megyei Erdészeti és Vadászati Egyesület képviseletében Halász 
Géza, a Borsod, Oömör és Heves megyék erdészeti egyesülete kép
viseletében Fogassy Gyula, akiket a közgyűlés nevében üdvözöl. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére pedig felkéri Bereczky Gyula és 
Nagy Károly tagtárs urakat. 

Közgyűlés zajos éljenzés mellett tudomásul veszi a bejelen
tést, lelkesen ünnepli az elnököt s a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Bereczky Gyula és Nagy Károly urakat küldi ki. 

2. A titkári jelentés egész terjedelmében felolvastatott. Ebben 
kegyeletes szavakkal emlékszik meg néhai nagyméltóságu báró 
Bánffy Dezsőnek, az Orsz. Erd. Egyesület nagyérdemii elnökének 
elhunytáról s indítványozza: hogy az erdőgazdaság fejlesztése 
körül vasakarattal, soha nem lankadó buzgalommal, szivének, 
lelkének minden erejével és melegével kifejtett tevékenysége, soha 
el nem muló érdemei jegyzőkönyvileg megörökittessenek s egy
ben elhunyta felett mélyen érzett részvétének adjon a közgyűlés 
kifejezést. 



Továbbá jelenti, hogy az egyesület tagjai közül elhunyt Hollós 
m. kir. főerdőmérnök s kéri hogy elhunyta felett részvétünknek 
jegyzőkönyvileg kifejezést adjunk. 

A továbbiakban jelenti a titkár, hogy a selmeczbányai fő
iskolán fennálló segélyző-egyesület elnöksége a „Mensa Akadémia", 
a „Bánáti Kör" pedig a saját ezéljaira támogatást kér. Erre nézve 
a választmány nevében azon inditványnyal lép a közgyűlés elé, 
hogy a fentiek nemes ezéljaira és pedig: A „Mensa" javára 200 
(kettőszáz), a „Bánáti Kör" részére 25 koronát megszavazni mél
tóztassék. Egyesületünk tagjainak száma 3 alapitó és 108 rendes 
tag. Az egyesületünk vagyona 1910-ik év végén 213421 korona. 

Titkári jelentést a közgyűlés egész terjedelmében tudomásul 
veszi. A „Mensa akadémia" részére 200, a „Bánáti Kör" részére 
javaslatba hozott 25 koronát egyhangúlag megszavazza. 

3. A pénztári számadás felülvizsgálására ajánlja elnök Ajtay 
Sándor és Székely István tagtársak kiküldését, s a közgyűlést fel
függeszti. Elfogadtatik. 

A közgyűlés újbóli megnyitása után a számvizsgálók jelentik, 
hogy a pénztári számadást felülvizsgálták, s azt rendben találták. 

Közgyűlés a jelentést köszönettel tudomásul veszi, a pénz
tárnoknak köszönetet szavaz, s a felmentvényt a szokásos fen-
tartással megadja. 

4 . Elnök úgy a maga, mint tiszttársai nevében köszönetét 
fejezi ki a belehelyezett bizalomért, s ezt a maga és tiszttársai 
nevében a közgyűlés rendelkezésére bocsátja. A maga részéről 
kijelenti, hogy sokoldalú elfoglaltsága mellett az alelnökséget tovább 
nem vállalhatja, s ajánlja ügyvezető alelnökül Halász Géza tagtársat. 

Nagy Károly tagtárs szólásra jelentkezik s indítványozza, hogy 
a közgyűlés szavazzon köszönetet a tisztikarnak buzgó fáradozá
sáért, melyet jegyzőkönyvileg megörökítsen s egyben ajánlja a 
tisztikar és választmány újbóli megválasztását. 

Az elnöklő Székely Mózes alelnökkel szemben pedig ama 
reményeinek ad kifejezést, hogy az, a közgyűlés óhajtása elöl kitérni 
nem fog. Az indítványokat a közgyűlés nagy lelkesedéssel teszi 
magáévá. 

Elnök a választást elrendeli, annak eszközlésére Nagy Károly, 
Erdészeti Lapok 92 



Bereczky Qyula és Hajdú Gyula tagtársakat kéri fel s a közgyűlést 
felfüggeszti. 

A közgyűlés megnyitása után a szavazatszedő küldöttség elő
terjeszti jelentését, mely szerint megválasztattak egyhangúlag: 

Elnökké: báró Solytnossy Lajos 
I. alelnökké: Székely Mózes 

II. alelnökké: Halász Géza 
Pénztárnokká: Bécsi Dezső 
Titkárrá: Fogassy Gyula 
Választmányi tagokká: Balázs Sándor, Bodnár Richárd, Bojtner 

Gyula, Csatba Pál, Csipkay János, Dömötör Tihamér, dr. Fábry 
Sándor, Földes János, Hammer Károly, Kendeffy Gábor, Kubányi 
Endre, Nagy Károly, Nemes Károly, Oszterlamm Ernő, Páll Miklós, 
Ritter Károly, Szenes József, Szentpály Kázmér, Tavi Gusztáv, 
Török Sándor. 

A közgyűlés a választás eredményét lelkesedéssel veszi tudo
másul. Mire Székely Mózes elnök a maga és tiszttársai nevében 
lendületes szavakkal köszöni meg a megnyilatkozott bizalmat s 
kijelenti, hogy a megnyilatkozott bizalom folytán a választást köszö
nettel elfogadják. 

5. Az 1912-ik évi költségvetést a választmány 700 K bevétel 
és 80 K 25 f kiadással terjeszti elő. Elfogadtatik. 

6. Több egyesületi tag indítványozza, hogy jövőben a köz
gyűlések lehetőleg kirándulásokkal egyesítve az erdőn és nem zárt 
falak között tartassanak. 

A kirándulások hasznos, az erdőgazdaságot érdeklő kérdések 
felölelésével s megvitatásával hozandók kapcsolatba s arra használ
tassanak, hogy abból egyes tagok tapasztalatokat merítsenek. 
Az indítványok egyhangúlag elfogadtatnak s elnök azokat hatá
rozatokká emeli. 

Halász Géza alelnök, rendes tag a jövő évi közgyűlés meg
tartását, illetőleg indítványozza, hogy erre egyelőre az „Állam-
vasuttársaság" birtokai jelöltessenek ki, s az Anninán vagy Ora-
viczán tartassák meg, ha erre nézve akadályok fel nem merülnek. 
Utóbbi esetben a közgyűlés helyének megállapítása a választmányra 
bízandó. Elfogadtatik. 



Elnök ugy véli, hogy a közgyűlés minden tagjának helyes
ésével találkozik, ha a rendezés körül kifejtett buzgó fáradozásáért 

Csipkay főerdőtanácsos ur rendes tagnak a közgyűlés nevében 
hálás köszönetét fejezi ki. 

Egyben köszönetét fejezi ki a Lúgoson lakó tagtársaknak a 
vendégek fogadása s kalauzolása körül kifejtett szeretetteljes tevé
kenységükért s ezzel a f. évi közgyűlést berekeszti. 

Közgyűlés ehhez egyhangúlag hozzájárul s az elnök lelkes 
éltetése mellett feloszlik. 

K, m. f. 
Székely Mózes s. k. Fogassy Gyula s. k. 

alelnök. titkár. 

Hitelesítésül: 
Bereczky Gyula s. k. Nagy Károly s. k. 

A drezdai „Heide". Aki Délmagyarországon látta a Nera s 
a Cserna völgyét, megértheti a geológusok magyarázatából, hogy 
azok vulkáneredetű repedési vagy hasadási vonalak, melyek egyik 
oldalán meredeken állva maradtak a mészkősziklafalak, mig a 
másik oldal bedőlt s lejtőt képez. Kevésbbé magas s impozáns, 
de épen ilyen meredek sziklafalakat látni a szász és cseh határon, 
az úgynevezett szász Sveiczban (die sáchsische Schweiz). Még más 
különbség is tűnik fel legott. A kőzet csak homokkő s nem vul
káni működés hozta létre, hanem omlás okozta a meredek falakat, 
amelyek aljának lejtőit épen ez az omladék képezi, épen ugy, 
mint Helgoland szigeténél is, amelyet a németek most czement-
fallal védnek meg a tenger támadásai ellenében. 

Rövid néhány évszázad múlva a szász Sveicz ezen sziklafalai 
is leomlanak, elmállnak s egy nagy homokhegységgé válnak, mint 
a drezdai Heide, melynek eredetét csakis igy lehet megmagyarázni. 
Egy hegység, melynek talaja olyan laza, csillámpalás futó homok, 
amelyet lábbal fel lehet rúgni, amelybe helyenként belesüpped 
a járó-kelő. 

Ez a Heide részben természetes, részben mesterséges uton 
erdei fenyővel van borítva, 80 éves vágásfordulóban kezelik s a 
szász király szarvas és őz vadászatának féltett területét képezi. 

Három erdőgondnokságból áll: 



A Dresdener Revier területe 
A Langebrücker » „ 
Az Ullersdorfer 

területe 2290 hektár 
1708 
2254 

Összesen 6252 hektár 

Mindháromban homokkő altalajon homoktalaj van, de azért 
nem egészen egyforma mégsem. A legrosszabbak a dresdeni s 
ullersdorfi gondnokságok azon déli részei, amelyek a Weisser 
Hirsch, továbbá a Neu- és Alt-Bühlon községek szomszédságában 
fekszenek, mert ott csak a Stech-s Mordgrund alig vizes árka 
húzódik végig. Ellenben a langebrücker gondnokság s a dresdeni 
és ullersdorfi gondnokságok ezzel szomszédos részei már sokkal 
jobbak, amennyiben több vizeret tartalmaznak, amelyeket nyilt 
árkocskák segélyével szét is terjesztenek. Ez a talajjóság azután 
nemcsak a fák növekedésében, hanem a talajt boritó növényzeten 
is azonnal meglátszik. A szárazabb homokot csakis a fekete áfonya
bokrok borítják, a nedvesebbet pedig fekete áfonyával vegyes páf
rány, néhol tiszta páfrány, semmi virág, semmi fűszál, egyetlenegy 
bokor sincsen a fák alatt, csak áfonya s a páfrány zöld szőnyege. 

A vizárkok tisztás partjain nyires s gyertyános bokrok s virá
gok is vannak, sőt egy kis gyepfejes is mutatkozik. Ellenben a 
tarvágás folytán kivész az áfonya és a páfrány s a fiatal ültetésben 
magas szálas fű terem, amely a fiatalos záródásakor ismét az 
áfonyának, illetőleg harasztnak engedi át a helyét. 

Erdőtenyésztési s erdőhasználati szempontból mindhárom 
gondnokság még a régi nyiladékrendszerrel van osztagokra osztva, 
a főnyiladékok északkeletről délnyugatra vannak irányítva s egy
mástól 800—800 méternyire, az ezekre merőleges melléknyiladékok 
pedig 400—400 méternyire íekszenek egymástól. 

A főnyiladékok és utak egyik oldalán nyirfasorszegély van, 
amelyek fehér kérge még este is tájékoztatólag világit. 

A Weisser Hirsch körüli aiig 4 hektár nagyságú Waldpark-
ban szállalnak csak, másutt mindenütt tarvágást alkalmaznak s 
utána 3—4 éves iskolázott luczfenyővel erdősitettek, csakhogy az 
elébb jelzett gyenge helyeken megjárták s fel is hagytak vele, 
mert kipusztult. Ellenben a jobb helyeken nagyon szép eredményt 
értek el luczfenyővel, ugy hogy most ott ezzel, a rosszabb helye-



ken pedig megint az erdei fenyővel erdősitenek, hektáronként 6 
férfi vagy 8 női napszámmal beérik. A férfi napszám 45, a nőké 
25—30 pfennig óránként, vagyis tiz órai napi munka mellett 4 M 
50 pf., illetőleg 2Va—3 Márka. Ezzel szemben a kőmivesnapszám 
csak 5 Márka, tehát nincsen meg az a nagy különbség a mester
embernapszám s a közönséges napszám között ugy mint nálunk, 
ahol előbbeni magasabb, utóbbi alacsonyabb mint Szászországban. 

Hektáronként 100—120 tömörköbméter haszonfa és 100—150 
ürköbméter tűzifa terem. Néhol tövön, néhol ledöntve s feldol
gozva, de mindég a helyszínén az erdőben adják el s természe
tesen a kereslet mindég messze felülmúlja a kinálatot. 

A dorongfa 7'50 és 8'50 márka, a hasábfa 8'5 és 10 -0 márka 
ürköbméterenként aszerint, amint puha vagy keményfa. A haszonfa 
árát, kivált a szálfákét s a szórványosan előforduló bükk, nyir és 
kiválóan a tölgyét nem is lehet rögzíteni, olyan magas s annyira 
változik. Ötven—kettőszáz márka között ingadozik az eredmény. 

A főhasználattal értékben vetekszik a homokeladás, mert köb
méterenként 1 márkát kapnak érte annélkül, hogy valamilyen 
kiadásuk lenne vele, a vevő vájja és viszi építkezési czélokra az 
összes, a hegyen fekvő községekbe, mert az Elbe folyóból fel
hordani nagyon drága lenne, meg nem is olyan jó annak homokja. 
Nem engednek lyukakat vágni, hanem dombokat szelnek le. 

A fiatalosak szénáját is jól adják el. 1 q (métermázsa) széna 
ára az erdőben egész fuvarokban 4 M 50 f. egy szekérre pedig 
40 <7-át is felraknak, amikor 180 márka ára széna van rajta. Ki
csinyben a széna ára ^-ként 6 márka. 

Ezen adatokat részben Schwede weisserkirschbeli főerdésznek, 
részben pedig embereinek köszönöm. 

Erdei vasútnál alkalmazott munkások biztosítása és az 
1907. évi XIX. t.-cz. A kötelező munkásbiztositásról szóló 1907. 
évi X I X . t.-cz. rendelkezéseinek magyarázatához a kir. Kúria érdekes 
adalékkal járult 1911 április 10-én G. 42. sz. a. hozott határoza
tával, melynek fő elvi kijelentése a következő: 

Az erdőből kitermelt fa elszállítására szolgáló lóvasutnál alkal
mazott munkások betegség és baleset elleni biztosítási kötelezettség 
alá esnek. Az 1907: X I X . t.-cz. megalkotásánál a törvényhozás 
szándéka az volt, hogy a betegség és balesetbiztosító kötelezett-



séget az alkalmazottaknak mennél nagyobb körére terjeszsze ki 
avégből, hogy egyfelől mennél többen részesüljenek a törvény 
nyújtotta előnyökben betegség idejében és baleset következésekor, 
másfelől pedig a balesetért való szavatosság kérdése mennél 
egységesebb és mennél megnyugtatóbb megoldásra jusson. 

A kir. Kúria ítéletére alperesnek felülvizsgálati panasza adott 
alkalmat. 

Az alperes azt panaszolja felülvizsgálati kérelmében, hogy a 
felebbezési biróság megsértette az 1907: X I X . t.-cz. 1. §-ának, 8. és 
3. §-ának 15. pontját, midőn kimondotta, hogy a felperesnek ama 
munkásai, akik a felperes erdejében az ott termett fa elszállítására 
létesített lóvasutnál alkalmazvák, nem esnek az idézett törvény
helyekben megszabott biztosító kötelezettség alá. 

A legfőbb biróság ezt a panaszt alaposnak találta és döntését 
a következőkkel indokolja: 

Az alperesnek ez a panasza alapos. 
Az 1907 : X I X . t.-cz. 1. §-ának 8. pontja és 3. §-ának 15. 

pontja ugyanis a betegség esetére való biztosító kötelezettség, 
illetve a balesetbiztosító kötelezettség alá sorozza, tekintet nélkül 
a hajtóerőre, a vasuti üzemeknél alkalmazottakat is, ha azoknak 
fizetése vagy bére az idézett törvény 1. és 3: §-ában megszabott 
összeget meg nem haladja. 

Az 1 9 0 7 : X I X . t.-cz.-nek megokolásából és országgyűlési tár
gyalásából, de magának a törvény megalkotta intézménynek termé
szetes czéljából is kiderül, hogy a törvényhozás szándéka az volt, 
hogy a biztosító kötelezettséget minél nagyobb körre terjeszsze ki, 
hogy egyfelől mennél többen részesüljenek a törvény nyújtotta 
előnyökben, másfelől pedig a balesetért való szavatosság kérdése 
mennél egységesebb és mennél megnyugtatóbb megoldásra jusson. 
Éppen ezért a törvényhozó szándékának s az intézmény czéljának 
az 1907. évi X I X . t.-cz. olyan magyarázata felelhet csak meg, 
amely a törvény alól való kivételek eseteit a legszigorúbban 
értelmezik. 

Midőn tehát a törvényczikk idézett helyein a vasuti üzemek
nél alkalmazottakat is a hajóerőre való tekintet nékül biztosításra 
kötelezetteknek mondja ki, anélkül, hogy valamely kivételt állapi
tana meg, akkor a vasuti üzem fogalmát a legáltalánosabb és leg-



tágabb műszaki értelemben kell felfogni, tekintet nélkül a véle 
összefüggő válalkozásnak gazdasági jellegére, czéljára és terjedel
mére, mert a vasúti üzem sajátos jellege és veszélyessége ettől 
természetszerűen egészen független. 

Ebben az ügyben is tehát elsősorban azt kellett vizsgálni, 
vájjon a szóban forgó lóvonatu vasúti szállítás jellege és veszélyes
sége megokolja-e az 1907. évi X I X . t.-cz. rendelkezéseinek alkal
mazását vagy sem? Mivel pedig a felebbezési bíróság tényként 
azt állapította meg, hogy a felperes az erdejéből kitermelt fát 
egy alig hozzáférhető, meredek magaslatról szállítja az erre a 
czélra készült lóvonatu vasút segélyével; mivel az itt alkalmazott 
munkások tevékenysége magamagában túlmegy az őstermeléssel 
kapcsolatos munka körén és szállító, illetve fuvarozó munkásság 
jellegét ölti magára; mivel különben is az 1907: X I X . t.-cz. 
1. §-ának 11. pontja és 3. §-ának 18. pontja a fuvarozásnál és 
szállításnál alkalmazottakat is mindkét biztosításra kötelezi: téves 
jogi fölfogásból indult ki a felebbezési bíróság, midőn azzal a 
megokolással állapította meg azt, hogy a felperes munkásai nem 
esnek biztosító kötelezettség alá, mert a felperes mint őstermelő, 
nem ipari vagy kereskedelmi vállalkozásszerűen termeli ki a saját 
ingatlanán termelt fát és szállítja azt a szóban forgó munkások 
segélyével az ott létesített lóvasuton, mivel a fönn kifejtettek szerint 
a biztosító kötelezettséget ebben az esetben nem a termelés jellege 
és terjedelme, sem a termelő élethivatása és vállalkozása, hanem 
maga a vasúti üzem, mint a szállításnak sajátos, de fokozott 
veszélyességü mcdja és eszköze állapítja meg. Ebből a szem
pontból pedig teljesen közömbös az is, hogy e vasúti üzemet 
hány kocsival és hány alkalmazott igénybevételével bonyolítja le 
a felperes, annál is inkább, mert az 1907: X I X . t.-cz. a biztosító 
kötelezettséget csakis a 3. § 3. pontjában emiitett ipari műhelyeket 
illetően teszi függővé az alkalmazottak számától, mig a többi 
esetben az alkalmazottak száma a biztosító kötelezettség szem
pontjából egyáltalán nem jő figyelembe. Az pedig, vájjon az 
alkalmazás állandó, ideiglenes, kisegítő vagy átmeneti: a törvény 
1. §-ának utolsóelőtti bekezdése és 3. §-ának első bekezdése 
értelmében, szintén nem tesz különbséget. 

Ezekhez képest a felebbezési bíróság ítéletét megváltoztatni 



és a felperest keresetével, amely az illetékes közigazgatási ható
ságnak a szóban> forgó alkalmazottak biztosító kötelezettségét 
kimondó határozatával szemben, e kötelezettség alól felmentő birói 
határozat meghozatalát czélozta, elutasítani kellett. Sz. F. 

Személyi hirek. Ő Felsége a király Marosi Ferencz m. kir. 
főerdőtanácsosnak a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság vezetőjé
nek, valamint törvényes utódainak az erdészeti közszolgálat terén 
szerzett érdemei elismeréséül a magyar nemességet „rézbányai" 
előnévvel díjmentesen adományozta. 

Dr. Walek Károly, a selmeczbányai bányászati és erdészeti 
főiskola rendkívüli tanára, ugyanezen főiskola másodosztályú 
rendes tanárává neveztetett ki. 

A közalapok erdőtiszti állásai. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a király elhatározása folytán elrendelte, hogy a fenható-
sága alá tartozó kir. közalapok erdészeténél rendszeresített erdő
tiszti-állások megjelölése ezentúl a VlII-ik fizetési osztályban 
„erdőmester" helyett „főerdőmérnök", a IX-ik fizetési osztályban 
„főerdész" helyett „erdőmérnök", a X-ik fizetési osztályban 
„erdész" helyett „segéderdőmérnök", a IX-ik fizetési osztályban 
„erdészjelölt" helyett „erdőmérnökjelölt," végül „erdőgyakornok" 
helyett „erdőmérnökgyakornok" elnevezés használtassák. 

Az Erdészeti zsebnaptár 1912. évi X X X I . évfolyama meg
jelent. Kapható az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest 
V., Alkotmány-u. 6 sz.). Ára az egyesület tagjainak 2 K, másoknak 
3 K Vidékre 2 K 45 fillér, illetőleg 3 K 45 fillér előzetes 
beküldése ellenében bérmentve szállíttatik. Az utánvételes szállitás 
nagyobb portóköltséggel jár. 

Elszámolás a „Mensa Aeademiea" czéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai „Segélyző-Egylet" elnöksége hálás és őszinte 
köszönetének kifejezése mellett ujabban a következő adományokat 
nyugtázza: 

Selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 350 K. 
Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egyesület 200 K. 
Az „O. B. és K. E." selmeczbányavidéki osztálya 125 K. 
(U. i. az osztály adománya gyanánt 100 K és Farbaky Qyula emlékezetére 

koszorú-megváltás czimen 25 K) 
Magánmérnökök Országos Szövetsége 100 K-
Haberfelner Béla 20 K. 



Kikzer Mihály 2-50 K 
Zólyombrezói m. kir. vasgyári fogyasztási szövetkezet 30 K. 
Spannbauer Rezső, Schenek Gyula, Scliandl Emil dr. és a zólyombrezói 

m. kir. vasgyári olvasó- és társaskör 20—20 K. 
M'losevics Milos 15 K. 
Kunszt János 12 K. 
Gólián Pál, Marék Károly, Hrencsik Márton, Latinak Gyula és Griell Imredr. 

10—10 K. 
Krcsméry Vladimír, Hagen Alfréd és Törék László 6—6 K. 
Tannenbeig Géza, Gnnda Rezső, Pfaíf Gusztáv, Hüke Kálmán, Pour 

Richárd, Marék László, Gombossy Gyula, Maróthy Gyula, Köimendy Dezső, 
Braxatorisz Oszkár, Dérer Béla, Wünsch Ottó, Kerpely Lajos, Bartsch Dezső, 
Draskovich József, Baliga Gus táv, Bartkó Vilmos, Endrizzi Kelemen, Petric~kó 
Jenő, Herrmann Sándor, Sas Ferencz, Fehr Géza és Wagner Károly 5—5 K. 

Kárpáli Jenő dr., Füstös István, Bosznay Dezső, Kovácsy Sándor és Lányi 
Ödön 3 - 3 K. 

Andrejka József, Vlkolinszky Ernő, Jellmann Gyula, Misztrik Ferencz, Kreutz 
Sándor, Schmidt Artúr, Szent-Istványi Tibor, Jorcsik Károly, Berka Sándor, 
Palencsár Endre, Grineusz József, Filcsák János, Grobon István és Pocsubany 
Samu 2 - 2 K. 

Zeleuka Emil, Iliring Ede, Raschka Gyuláné, Kardos Ede, Longauer János, 
Lipka János, Sziinann Ferencz, Chudik István, Schlosser József, Haluska János, 
Boros András, Zahoránszky Ferencz, Zsolczay Lajos, Vaczulik Kálmán, Konok 
György, Bohál Vincze, Kúrián Sándor, Elsner Sámuel, Banyák Alajos, Petrovics 
Emil, Pobozsny Jenő, Natter Ede, Brandeis Rezső, Kfiz Antal, Ambróz József, 
Ocsenás Antal, Lelkó Máfyás, Sesztina János, Tilesch Gusztáv, Érnek János, 
Kirschner András, Kemény István és Pobozsny Vazul 1 —1 K. 

A mai napig befolyt adományok összege: 940L87 K. 
Selmeczbánya, 1911. évi november hó 20-án. Az elnökség. 

Halálozás. Nemes Béla m. kir. erdőmérnök, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, f. évi november hó 13-án 
Máramarosszigeten elhunyt. 

Béke hamvaira! 


