
A magyar gazdasági egyesület által tartott enquéte-
tárgyaiások alapján kifejezett bizottsági vélemény*) 

1. Azon erdő vagy erdőtalaj, melyre nézve kiderül, hogy 
létele vagy állandóan termőképes állapotban való megtartása 
az állam birtokába való vétel nélkül veszélyeztetve van, az 
állam által megvásárlandó, s erre különös figyelem fordítandó 
az erdőtlenebb vidékeken és a kezelési költségek kevesbitése 
végett az államerdők szomszédságában lévő földteriileteknél. 

A vásárlandó erdők árának fedezéséül szolgáljon első 
sorban azon államerdőrészletek ára, melyek eladását a tör
vényhozás évről-évre megengedi, továbbá az erdőtörvény alap
ján az erdei alapból e czélra fordítható összeg. 

2. Hazánk nagy terjedelmű bükkerdei fatermésének és 
több vidéken lévő fakészletfölöslegének hasznosítása véget t 
szükséges mindazon iparvállalatok támogatása és lehető adó
mentessége , melyek a bükkfaanyag fogyasztását eszközük, 
nevezetesen pedig kívánatos e czélból az is, hogy az illető 
bükkerdök fatermékeinek ára mindazon esetben, midőn az a 
létesítendő iparvállalat segélye nélkül nem hasznosítható, a 
lehető legminimálisabb tételben olyképen szabassék meg, hogy 
az erdőbirtokos a fára részéről netalán fordítandó készpénz
költségeket ugyan kapja vissza, de ezen felől tőár értéke fejé
ben csak azon haszonban részesüljön, mely a létesítendő ipar
vállalat netaláni jövedelméből az az által felhasznált fa ér té
kére aránylag esik. 

Kívánatos, hogy a m. kir. államvasutak vonalain a bükk-
talpfákkal minél kiterjedtebb mértékben kísérletek tétessenek, 
s hogy a bükkfának utcza- és hidburkolatoknál való használ
hatósága is gondos kísérletek által vizsgáltassák meg, miután 
tudomásunk szerint azt ily czélra Amerikában is használják. 

*) Lásd .Erdészeti Lapok" 1880. évfolyam I., V. , VI . és VII. füzet, 64. 
321., -137. és 509. lap. 



3. A vasutakon a faanyagok szállítási díjtételei mérsé
keltessenek, s nevezetesen történjék ez a déli vasúton. 

Az idegen, nevezetesen a galieziai fa Magyarországban 
ne szállíttassák a refaktiák utján olcsóbb árért, mint az itthon 
termelt fa. 

A vasutak lehetőleg mind egyenlő szállítási díjtételeket 
alkalmazzanak. 

A tűzifa szállítási dija olcsóbbá tétessék, hogy a kőszén
nel a versenyt megállhassa. 

A városokban magán fogyasztásra árult kőszén tüzértéke 
koronkent felülvizsgáltassák, s az eladó köteles legyen táblát 
kifüggeszteni, melyről a vásárló az árult kőszén tüzértékéről 
tudomást szerezhet. 

A faszállító vasúti kocsik terhénél 7 — 1 0 ° / 0 túlsúly en
gedtessék, s ezen százalékon alul dijpótlék és bírság ne 
rovassák k i . 

A faanyagoknak Németországon való átszállítását illető
leg, a vámkezelésben és szállítási díjban könnyítések esz-
kőzlendők. 

Fakereskedésünk keleti és déli irányban való kifejtésere 
különös gond fordítandó. 

A külföldi ügynökségek (consulátusok) küldjenek a faárakról 
legalább évnegyedenként és mind akkor, midőn az árak változ
nak, rendes tudósításokat, s ezeket a földmivelési ministerium 
a hazai szakközlönyökben hozza mindig nyilvánosságra. 

4. A földmivelési ministeriumban szükséges az erdősta
tisztika szakszerű vezetése és ennek adatainak feldolgozása. 

Az egyetemeken erdészeti tanszékek állitandók fel, hogy 
azok, kik később akár mint birtokosok, akár mint ezek meg
hatalmazottjai, akár mint köztisztviselők hivatva lesznek erdé
szeti ügyek elintézésébe befolyni, az erdészet ismereteit meg
szerezhessék, 



Oly nagyobb terjedelmű erdők gazdasága, melyek maguk
ban véve egy önálló gazdasági testet képeznek, szakértő erdő
tisztek vezetése alatt minden más gazdasági ágtól külön
választva és külön számadásvitellel kezelendő, bogy az erdő 
valódi értéke és jövedelme mindig tudható és kimutatható 
legyen, s hogy az erdőgazdaság állapotáért felelős erdész 
közvetlen felelősségben is álljon. 

A z állani lehetőleg hasson oda, hogy a vastagabb méretű 
és illetve magasabb fordában nevelt faanyagok termeltessenek, 
s hogy súly fektettessék a helyi viszonyok szerint legmeg
felelőbb fanemre, különösen pedig a kocsános és fürtös tölgyre, 
a lúcz-, jegenye- és vörös fenyőre, s hogy bizottság kedvéért 
lehetőleg vegyes állabok neveltessenek. 

5. Az erdészeti kísérletek ügye szervezendő, s az erdő
akadémián egy külön erdészeti vegytanai" alkalmazandó. 

A havasi övek fatenyészete gondatlan kezelés vagy a 
pénzvágy következtében az ország igen számos vidékén vagy 
igen megrongálva, vagy részben elpusztulva lóvén, a tatenyé
szet ezen övébe eső erdők fentartására s különösen arra, 
hogy a tenyészet a havasi puszta terek elfoglalására fellelé 
terjesztessék ' k i , minden oly vidéken lévő erdőknél szorgos 
gond fordítandó. 

6. A futóhomok-terülctek befásitására tűzzön k i az állam 
évenként és együttvéve legalább 500 — 600 aranyra terjedő 
oly jutalmakat, melyek valamely terjedelmesebb terület sikerült 
befásitásának költségeit jó részben fedezik, s adassanak oda 
ezen jutalmak akkor, midőn a befásitás már annyira sikerült, 
hogy a homok azon területen futó nem lehet. 




