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võk kötelesek az egy árral bíró talpfákat
akár a vágásban, akár valamely tisztáson
külön-külön csoportosítva rakásoltatni.

28. Ha esetleg az üzemtervben 80
évesnél fiatalabb osztag íratnék elõ ki-
használásra, az ezen szerzõdésnek ela-
dási tárgyát nem képezi.

A vevõ köteles a bükk épület- és mû-
fát is Selmecz-Bélabánya szab. kir. vá-
rostól megvenni, a mily mennyiségben
az neki kijelöltetik, még pedig tövön az
erdõben tömköbméterenként fizetendõ
2 frt 10 krnyi árban.

29. Köteles a vevõ az erdõgazdasági
üzemtervben rendes gyérítésre elõírt
osztagokból legfeljebb 6 cm. vastagság-
ig gömbölyû állapotban maradó fa-
anyagokat készíteni.

30. A vágásokba vezetõ s netán szük-
ségeseknek mutatkozó utakat a város
által kijelölendõ helyeken és irányban a
vevõ saját költségén köteles készíttetni.

31. A vevõnek tilos a számára kijelölt
és ledöntött fából az erdõben más fara-
gott vagy hasított árút készíttetni, mint a
milyen ezen szerzõdésben kiköttetett;
tilos továbbá a fuvarosok marháinak az
erdõben való szabadon bocsáttatása és
legeltetése s végül tilos a fának döntése
és szállítása alkalmával az erdõben lévõ
csemeték rongálása és pusztítása, mert
a meg nem engedett faárúk a vételár le-
fizetésének kötelezettsége mellett az
eladó által visszatartatnak, a többi tilal-
mak megszegése esetén pedig a vevõ
kártérítési kötelezettségekkel tartozik.

32. A szerzõdési kötelezettségek
pontos betartásának biztosítékáúl a ve-
võ az eladó város pénztárába a szerzõ-
dés jóváhagyásáról nyert étesítéstõl szá-
mítandó 8 nap alatt 10.000 forintot, azaz
tízezer forintot köteles készpénzben
avagy óvadékképes értékpapírokban
kötbérûl letenni; az értékpapírok óva-
dékképessége felett a város az ez irány-
ban fennálló kormányhatósági rendele-
tek figyelembe vételével minden kifo-
gás kizárásával határoz.

33. Kötbér a vevõ fél szerzõdésszerû
kötelezettségei teljesítésének biztosítá-
sára szolgál, a fa árába be nem tudható
és a vevõnek csak a szerzõdés lejártával
és csak az esetben fog visszaadatni, ha
minden fizetési kötelezettségének (lásd
ezen szerzõdés 6-9., 13., 16. és 31.
pontja) eleget tett és ha nem szolgáltat
okot az alább következõ 34. pont sze-
rinti kötbér elvesztésére.

34. A vevõ által ezen szerzõdésben
elvállalt bármely kötelezettség teljesíté-
sének elmulasztása szerzõdés-szegés-
nek tekintetik, minek következtében a
felett 10.000 frt. Kötbért a vevõ elveszti

és az a város tulajdonába megy át. Ezen
felül a vevõ a városnak ezen szerzõdés-
bõl származható mindennemû követe-
léseiért minden ingó és ingatlan va-
gyonával felelõs marad.

A szerzõdés bármely pontjának a ve-
võ általi megszegése esetén az eladó
város a fával tetszése szerint szabadon
rendelkezhetik, azt újból akár ajánlat,
akár árverés útján, akár pedig szabad
kézbõl másnak eladhatja s nagyobb vé-
tel elérése esetén a többlet a várost ille-
ti, ellenben a kevesebb vételárnak a kü-
lönbözetéért és az eljárás költségeiért
ezen szerzõdést megszegõ vevõ megté-
rítési kötelezettséggel tartozik.

35. Ezen szerzõdés kiállításával járó
költségeket, bélyegeket és jogügyleti il-
letékeket a vevõ köteles viselni.

36. Ezen szerzõdésbõl keletkezõ
minden peres kérdésben aláveti magát
a vevõ a sommás szóbeli eljárásnak az
eladó város által szabadon választandó
kir. járásbíróság elõtt.

37. Ezen szerzõdés a vevõt az aláírás
napjától kezdve az eladó várost azon-
ban csak kormányhatósági jóváhagyás
után kötelezi.

38. A jelen szerzõdéssel elvállalt összes
kötelezettségi terhek és jogok a vállalko-
zó elhalálozása esetén annak örököseire
átszállanak s a szerzõdés hatálya, annak
tartama alatt, a vállalkozó örököseivel
szemben is érvényben maradnak.

39. Jelen szerzõdés szab. kir. Sel-
mecz- és Bélabánya város õrizete alatt
álló egy eredeti példányban állíttatik
szabadságában állván a vállalkozónak
errõl bármikor másolatokat venni.

40. Minek hiteléül a szerzõdõ felek
ezen szerzõdés felolvasás és tolmácsolás
után s miután annak tartalma akaratukkal
megegyezõnek jelentették ki, két tanú sa-
játkezûleg aláírták, azon kikötéssel, hogy
a vevõ a kitörések, esetleg a szú által
megtámadott törzsek kihasználására is
köteles s hogy a város ezen szerzõdés tar-
talma alatt a 3. pontban meghatározott
esetek kivételével épület- és mûfát más-
nak, mint a vevõ félnek el nem adhat.

Kelt……………………
Elõttünk, mint tanúk elõtt.

Az üzemterv többi részletes adatait itt
közölni felesleges lenne, mert ezek csakis
helyi érdekkel és fontossággal bírnak.

Erdészeti személyzet. A városi erdõk
kezelése egy törvényes minõsítéssel bíró
erdõtisztre van bízva, a kinek segítségére
van az esetrõl-esetre alkalmazott erdõ-
gyakornok. A védelemmel pedig meg
van bízva egy I-sõ osztályú, három II-od
osztályú, három III-ad osztályú és négy
IV-ed osztályú erdõõr, három erdõsu-
hancz és két kisegítõ ideiglenes erdõ-
csõsz. A két utóbb nevezett kivételével
szakvizsgával bír valamennyi. Irányadó
elvül szolgál az erdészeti szabályrendelet,
melynek átdolgozása éppen most folyik.

Az üzemterv 1890. évben készûlt el
és hagyatott felsõbb helyen jóvá, míg a
10 évi erdõüzemi átvizsgálás most ké-
szült el és terjesztetett be.

Selmeczbányán, 1900. évi május ha-
vában.

Krausz Géza
városi erdõmester

A Mecseki Erdészeti Zrt. 17 millió forin-
tot nyert a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium által 2008 õszén
kiírásra került ’az erdõk közjóléti védel-
mét és bõvítését szolgáló feladatok ellá-
tásának csekély összegû támogatásáról’
szóló pályázatán. 

Ebbõl 9 534 000 forintért az Árpádte-
tõi Erdészet területén alakítanak ki egy
speciális erdei tanösvényt a mozgáskor-
látozottak számára; melynek munkálatai
már folynak, a tanösvény hivatalos át-
adására várhatóan májusban kerül sor.

Az 1362,5 m hosszú, 120 cm szélessé-
gû, szilárd burkolatú (pallóborítás), tehát
akadálymentes tanösvény létrehozásával
– mely érinti a már meglévõ Mókus tanös-
vényt – a közjóléti létesítmények száma
növekszik, illetve a természet és az erdõk

világa elérhetõ közelségbe kerül a fogya-
tékkal élõk számára.

A tanösvényt a látáscsökkentek is
biztonsággal használhatják; ezt szolgál-
ják az elhelyezett korlátok és szegély-
kövek, illetve a Braille-írásos feliratok a
tájékoztatásban segítenek.

Az elnyert támogatási összeg másik
felét – közel 7,5 millió forintot – szálaló
erdõgazdálkodás folytatására (a folya-
matos erdõborítottság biztosítására),
gyalogos túraútvonal-jelzések és tájé-
koztató táblák kihelyezésére, felújításá-
ra; valamint az Európai Erdõk Hete prog-
ramjának megszervezésére költötték.

További információ kérhetõ Hohn
Miklóstól a 30/216-9064-es telefonszá-
mon.

(Ferling)

Akadálymentes tanösvény


