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Üdvözlet.
Azon viszonyból folyólag, mely

városunkat, mint elsõ sorban bánya-
várost az Alma Mater testvér ágának
a révén az orsz. erdészeti egyesület-
hez oly szorosan fûzi, melegen üd-
vözlöm e szellemi és anyagi erõ ki-
fejtésében oly gazdag multtal bíró
egyesületnek falaink között megje-
lent érdemes tagjait s annak jeléül,
hogy csekély anyagi erõnkhöz ké-
pest mi is igyekeztünk az erdõmûve-
lés terén oly rohanó gyorsasággal
haladó korral lépést tartani, bemuta-
tom városi erdõgazdaságunk leírását
Kedves Vendégeinknek…

Mi igaz tisztelettel, szeretettel üd-
vözöljük az új bányászati akadémia
felavató ünnepe alkalmából a bányá-
szati s erdészeti kongresszus napján
egybegyûlt Kedves Vendégeinket.

Éljenek!
Selmeczbányán, 1900. június 30-án.

Szitnyai József
kir. tanácsos, polgármester.

I. RÉSZ.
Általános és történelmi áttekintés.
Selmecz-Bélabánya szab. kir. és tör-
vényhatósági joggal felruházott város
kizárólagos tulajdonát képezõ erdõk
egy részben Hont-megyében, Selmecz-
és Bélabánya most egyesített városok
határában és egy részben Bars várme-
gyének Vihnye-Peszerény községe ha-
tárában terülnek el.

A jelenleg a város kizárólagos tulaj-
donát képezõ erdõbirtok a város által
önállóan 1885. év óta kezeltetik, addig
azt mint a bányászat czéljaira fenntartott
– úgynevezett – rezervált erdõt a kincs-
tár kezelte saját közege által, az adót is
fizette és annak fejében hogy a kincstá-
ri bányamûveket épület- és mûfával,
valamint bányamunkásait ezen erdõk-
bõl vett tûzifával látta el, köteles volt
még a városnak és polgárainak is beiga-
zolt szükségesség esetén mindennemû
fát kiszolgáltatni.

A város erdészete e szerint tulajdon-
képen csak legújabb keletû, ellenben
annál érdekesebb és régibb ezen erdõk
múltja, melyeknek eredete és története
a távol múlt ködében vész el és vonat-
kozó biztos adataink szintén évszáza-
dokra nyúlnak vissza.

Egyet-mást azonban sikerült kibön-
gésznem Tagányinak „Magyar Erdésze-
ti Oklevéltár”-ából s közlöm a Selmecz
városi erdõket érintõ egyes dolgokat.

Valamint minden erdõ az országban,
úgy természetesen ez is olyan senki jó-
szága lehetett a honfoglalás után, a fa so-
káig nem részesült semmi becsben és a
figyelem elõször is a vadászatra és halá-
szatra terjedt ki. Fát mindenki ott és úgy
vágott, a hogy akart és a korlátozások el-
sõ sorban a vadászatra terjedtek ki.

Én részemrõl azt hiszem, hogy az er-
dõk kihasználásának szabályozására és
korlátozására elsõ sorban és fõleg a bá-
nyászat keletkezése és ûzése adta meg
az impulzust.

Addig is azonban nemcsak itt, hanem
általában másutt is elhasználták és irtották
az erdõket tûzelõ- és építõ-fa nyerése és
fõleg vár-erõdítési czélokra, valamint me-
zõgazdasági mûvelésre alkalmas talaj nye-
rése czéljából minden korlátozás nélkül.

Az 1565. évi bánya-erdõrendtartás
meghagyja és utasításúl adja az alkal-
mazott erdészeknek, hogy a tuskót le-
hetõleg alacsonyan vágják, magfák ha-
gyását rendeli el, de azon figyelmezte-
téssel, hogy úgy és oly fák hagyassanak
meg, a melyeket az uralkodó és veszé-
lyes szél nem bánt. Tehát már gondos-
kodtak az erdõ felújításáról és védekez-
tek a széldöntések és törések ellen.

Szabályozták a makkoltatást és legel-
tetést is, ez azonban itt, a bánya város
körül aligha volt nagy kiterjedésû.

II. Ulászló király 1496-ban rendeli el,
hogy a selmeczbányaiak a bányászat
czéljaira fát a szomszédos erdõbirtoko-
sok erdeiben is akadálytalanúl vághat-
nak és ezt kiterjeszti 1500-ban mind a
hat bányavárosra. Ebbõl az következ-
tethetõ, hogy közvetlen közelben a fa
fogytán volt.

I. Ferdinánd király 1555-ben kelt
rendeletével a bányaerdõben tiltja a
kecske legeltetést. Úgyanõ 1558-ban
nyílt parancsban a bányák körüli összes
erdõkben eltiltván a kecskék legelteté-
sét, az erdõfelügyeletet saját embereire
bízza. Ez is egy fényes példája az erdõ-
védelem utáni törekvésnek és az akko-
ri tapasztalat még mai napig is tanítónk.

Az erdészetnek fejlõdését és az er-
dõk fontosságának felismerését ismét
fényesen igazolja I. Ferdinándnak 1561-
ben kiadott rendelete, a melyben a fa
elszámolására egy külön tisztviselõt
rendel és ettõl megköveteli, hogy ért-
sen a fa- és széntermeléshez, tiszagát-
hoz, csúsztatókhoz és értse az úsztatást
és széntermelést.

Különösen Mária Terézia királynõnk
volt az, a ki az erdõk, de fõleg a bánya-
városi erdõk óvását és fenntartását szí-
vén viselte.

Selmecz-Bélabánya szabad királyi 
város erdészete

(részletek a kiadványból)
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A város és a bányászat tehát szabadon
használta nemcsak a közeli és neki királyi
adomány útján már IV. Béla király idejé-
ben adományozott erdõk termékeit, de a
szomszédos, tisztán királyi erdõket, sõt a
szomszédos magán erdõbirtokosok er-
deinek termékeit is, és pedig korlátlanul
és minden rendszer nélkül, sõt az addig
csak magánosok kezében lévõ bányászat
és a városi polgárok az erdõ irtását túlság-
ig vitték és a fával még kereskedni is
kezdtek, a mi 1550-1570. év körül azt
eredményezte, hogy már a kincstár is bá-
nyászkodni kezdett és az erdõket saját al-
kalmazott embereire bízta kezelés és felü-
gyelet szempontjából, a mi így is maradt
egészen 1885. év végéig.

Ezen czélból 1763. év körül történt az
elsõ felmérése is az erdõknek, valószínû-
leg a jezsuiták által, a mely felmérésrõl
egyes térkép-töredékek birtokában van a
város, de a legérdekesebb az erdõknek
az 1763. évben történt bizottsági bejárása
és felbecslése, a mely bizottsági bejárás-
nak meglévõ jegyzõkönyve szerint az
összes a város közelében fekvõ és a bá-
nyászat czéljaira akkor már egyedül fenn-
tartott (reservált) erdõk tüzetesen bejárat-
tak és megbecsültettek és a mely bizott-
ság kimondotta azt is, hogy a bányászat
czélja és sikeres ûzése megköveteli nem-
csak ezen erdõk fájának szabad kihaszná-
lását, hanem a távolabb fekvõ kincstári
erdõkre is szükség van. Ilyeneknek
mondja a bizottság a Zsarnóczán túl fek-
võ kincstári erdõket, a hol fa van bõven
és ez felhasználható a Zsarnóczán beren-
dezendõ kohászatnál, a mi meg is történt.

Érdekes az eljáró bizottságnak jegy-
zõkönyvébõl azon tény is, hogy két er-
dõõrt azért, mert a fajogosult bánya-
munkásoknak fenyõfát és nem tölgyfát
adtak ki tüzelõfára – egyszerûen elbo-
csátották a szolgálatból. Ez a dolog a
mai napon talán megfordítva esnék
meg, mert hiába mégis csak tölgyfa a
tölgyfa. A dolognak természetes ma-
gyarázata azonban azon körülményben
rejlik, hogy ezen idõtájban kezdték a
város- s környékbeli erdõket fenyve-
sekké átalakítani, a mi nekik az akkor
alkalmazott teljvetés által sikerült is. Mai
legkorosabb jegenye-fenyveseink ezen
idõkbõl származnak.

II. RÉSZ.
Üzemtervi és üzemi kivonatok.

Az 1885. évvel átvett erdeit a város ma-
ga kezdte kezelni és elsõ sorban a hi-
ányzó és törvénykövetelte üzemtervek
elkészítését tûzte ki czéljáúl, mely
üzemtervek az 1890. évvel tényleg el is
készültek.

Mindezen erdõterületekhez hozzá-
számítandók még a város által idõköz-
ben vétel és csere útján megszerzett és
más mûvelési ághoz tartozó azon beer-
dõsített területek is, a melyek mai na-
pon mintegy 460 kat. holdat tesznek ki
és a melyeknek az üzemtervbe még fel
nem vett része a csatolt átnézeti térké-
pen külön színezéssel van kitüntetve.

Erdõfelügyelet. Felügyeleti szem-
pontból a selmeczi és a bélabányai er-
dõbirtok a beszterczebányai, a vihnyei
erdõbirtok ellenben a pozsonyi kir. er-
dõfelügyelõség hatásköre alá tartozik.

Erdõtenyésztés. Miután az egész erdõ-
birtok a 300–900 méter tengerszín feletti
magasságban fekszik, az üzemterv sze-
rint tervbe van véve kivált a mélyebb fek-
vésû déli oldalokon a tölgynek a tenyész-
tése a most fõfanemet alkotó jegenye fe-
nyõ mellett. Igazolttá teszi ezen törekvést
azon ténykörülmény is, hogy 1–2 évszá-
zad elõtt a tölgy képezte a fõfanemet, a
melynek maradványai mindenütt találha-
tók még ma is. Tervbe van véve az itt ki-
tûnõen növõ lúczfenyõnek is elegyes te-
nyésztése a jegenye fenyõvel.

Az eddigi erdõsítéseknél eleinte az
erdei fenyõ is fel lett karolva, ezt azon-
ban a hó már fiatal korában is annyira
tönkre teszi, hogy ültetése most már
csakis kivételes esetekben és helyen al-
kalmaztatik.

A vörös fenyõnek tenyésztését ismét
annak a kelleténél is gyorsabb és igen
buja növekedése teszi aggályossá és ma
már ez is csak a silány és köves talajon
használtatik felelegyítésre.

A csemeték több csemetekertben le-
hetõleg házilag neveltetnek, kivévén a
jegenye fenyõt, a mely eddig az erdõk
szélén elterülõ réteken és tisztásokon
keletkeztet önújulat…

Eladni azonban az esetleg fennmara-
dó feleslegbõl nem volt jogosítva sem a
város, sem a kezelõ erdõkincstár.

A fa évente és tövön az erdõben lesz
kiszolgáltatva a jelentkezõ fajogosultak-
nak.

Selmecz-Bélabányának azonban
más erdeje is van, mely Bars vármegyé-
nek Vihnye-Peszerény községe határá-
ban terül el és erre fajzás nem terjed ki.

Az 1884. évben a város és a városi er-
dõket kezelõ erdõkincstár között meg-
kötött egyezség az erdõknek átadására
és jövõben való kezelésére nézve a kor
és változó viszonyok által elõidézett kö-
vetelmény lett.

A rezervált erdõket és a városnak föl-
desúri birtoka után Vihnye-Peszerény-
ben kihasított erdõket is a kir. kincstár
kezelte. Az adó is a kincstár terhére esett
és ennek fejében joga volt a kincstárnak
ezen erdõk fatermésébõl a kincstári bá-
nyászatot fával ellátni. Ellenben köteles
volt a városnak és polgárainak épület- és
tûzifát ingyen kiszolgáltatni, valamint a
városi és a magántulajdont képezõ bá-
nya mûveknek is.

Adás-vevési szerzõdés. Mely egy-
részt Selmecz-Bélabánya szab. kir. vá-
ros közönsége mint eladó, másrészt
br. Popper Sándor mint vevõ képvi-
seletében ennek megbízottja Elszasz
Adolf és Schlesinger Henrik között
következõképpen köttetett meg:

1. Selmecz-Bélabánya szab. kir. vá-
ros közönsége eladja br. Popper Sán-
dornak és az utóbbi megveszi Selmecz-
Bélabánya szab. kir. város közönségé-
tõl az ennek tulajdonát képezõ és az
üzemtervek szerint 1900. év kezdetétõl
1909. év végéig kihasználás alá kerülõ
épület- és mûfát tövön az erdõben 20
cm. váglapon mért alsó átmérõtõl fölfe-
lé, mely fa a kihasználás alá kerülõ osz-
tagokban a városi erdõmester által a ve-
võnek törzsönként fog kijelöltetni.

2. A famennyiség tekintetében a város
semminemû szavatosságot nem vállal.

3. Az épület- és mûfa kijelölése az
üzemtervekben 1900-1909. évekre ki-
használásra meghatározott osztagokban,
az üzemtervekben elõírt fokozatos felú-
jításra való tekintettel, törzsönként esz-
közöltetik, a kijelölés mérve és módja el-
len a vevõ kifogást nem tehet és az ela-
dónak jogában áll akár az egyes osztago-
kat, akár az ezekben elõforduló egyes
fákat ki nem jelölni és azokat akár saját
czéljaira, akár más fajogosultak, akár a
bányák szükségletére felhasználni. Joga
van az eladónak, hogy a város területén
történõ köz- és magánépítkezések czél-
jaira a szükséges mennyiségû épület- és
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mûfát ezen osztagokból engedélyezhes-
se és kiadhassa, a mit a vevõ ellenvetés
nélkül tûrni köteles.

4. A kijelölés az üzemterv keretén
belõl a vevõ vagy megbízottjai jelenlé-
tében esetrõl-esetre eszközöltetik, de a
vevõ vagy megbízottjainak elmaradása
a kijelölést nem gátolja.

5. A kijelölés ellen vevõ semmiféle
kifogást sem tehet.

6. A kijelölés akként eszközlendõ,
hogy a kijelölendõ fának megfaragott
tövére a város jelzõbaltája (bélegye) re-
áüttetik s a vevõnek csak az így bélyeg-
zett törzseket szabad dönteni, nem bé-
lyegzett törzsnek döntése önhatalmú
döntésnek tekintetik és minden ily mó-
don döntött törzsért a vevõ a jelen szer-
zõdésben kikötött árnak háromszorosát
köteles a városnak megtéríteni.

7. A kijelölt fának épület- és mûfául
való alkalmasságát az eladó város erdé-
szeti szakközege saját belátása szerint
határozza meg; az ekként kijelölt épü-
let- és mûfát a vevõ ellenvetés nélkül és
az ezen szerzõdés értelmében kiszámí-
tandó árban megfizetni feltétlenül köte-
les. A kijelölt a jó és selejt szerinti meg-
különböztetésének helye nincs.

8. A vevõ köteles a kijelölt fát akként
dönteni, hogy a tuskó, hegy felöli olda-
lán mérve, az átmérõ egy harmadánál
magasabb ne legyen, mert vevõ a ma-
gasabban hagyott tuskónak köbtarta-
lom szerint kiszámítandó értékét, az
ezen szerzõdésben meghatározott alap-
ár kétszeresével köteles az eladó város-
nak megtéríteni.

9. Mihelyt a vevõ a kijelölt fát egy
vagy több osztagban 200 m3 mennyiség-
ben ledöntötte és legalyazta, ezt az ela-
dónak bejelenteni tartozik, mire az eladó
szakközege a vevõ vagy megbízottjai
közbenjárása mellett a fa köbözését fo-
ganatosítja; ha a vevõ vagy megbízottjai
a meghívás daczára a köbözéshez meg
nem jelennek, ez nélkülök foganatosítta-
tik s az ekként eszközölt köbözés ellen a
vevõ kifogást nem tehet.

10. A köbözés a közelítést megelõ-
zõleg eszközlendõ, kivéve, ha a döntés
oly helyeken történt, hol a legalyazás s
kérgezés a köbözés foganatosítása vé-
gett a közelítés elkerülhetetlenül szük-
séges. Ezen szükséget egyes törzseknél
a város erdészeti szakközege, nagyobb
mennyiség közelítésének szükségessé-
gét pedig a város által kiküldendõ
szakbizottság állapítja meg s a megálla-
pítás ellen a vevõ kifogást tenni nem
jogosult.

11. A kijelölt és ledöntött törzsek a
mennyiben épület- és mûfára alkalmasak

teljes hosszúságban a köbözendõk, a vé-
konyabb törzs végén 15 cm átmérõig.

A hosszúság meghatározásánál az
egész méterek és a páros számú deczimé-
tereket kiadó részek vétetnek számításba.

12. Ha a döntött törzsek le nem kér-
geztetnek, a köbözés alkalmával az át-
mérõnél: tûlevelûeknél 2 cm, lombfák-
nál 4 cm. leszámíttatik. Kérgezett tör-
zseknél leszámításnak helye nincs s a
nyáron döntött lúczfenyõ-törzsek a dön-
tés alkalmával azonnal lekérgezendõk.

13. A döntéshez a munkásokat a ve-
võ tetszése szerint fogadja föl és fizeti
is, ellenben a kijelölésnél és a köbözés-
nél szükséges munkásokat a város fo-
gadja fel, díjazásukat és bérüket is a vá-
ros határozza meg. Az érdembe hozott
munkabért pedig felerészben a vevõ és
felerészben az eladó város fizeti. A vá-
ros, mint eladó által, felfogadott mun-
kások és az azok bére ellen vevõ kifo-
gást tenni nem jogosult.

14. Az eladó a már foganatosított kö-
bözést ellenõrzés szempontjából bármi-
kor felülvizsgáltathatja.

15. Az eladásra ekként kijelölt, le-
döntött és felköbözött fa vételára vas-
tagsági különbség nélkül tömköbméte-
renként:

a) a fenyõfáért 3 frt., írva három fo-
rintban;

b) tölgyfáért 5 frt., írva öt forintban;
c) szil-, kõris- és juharért 3 frt 55 kr.,

írva három forint ötvenöt rajczárban ál-
lapíttatik meg.

16. Vevõ köteles a vételárt a köbözés
alapján kiszámított összegben értesítés
után 8 nap alatt és a fa kiszállítása elõtt
a városi pénztárnál befizetni. Ha azon-
ban a köbözött fát elõbb kívánná szállí-
tani, mint vele a köbözés eredménye
közöltetett, köteles a kiszállítani szán-
dékolt fának hozzávetõleges árát elõ-
legképpen a városi pénztárba befizetni;
az ekként fizetett elõleg az átvett fa árá-
ba betudatik. A vevõ fizetéseket jogér-
vényesen csak a városi pénztárnál telje-
síthet. Késedelmes fizetés esetén a lejá-
rat napjától 5% kamatot is kell fizetnie.

17. A vevõ csak a vételár befizetése
után nyer fatulajdoni jogot a megvett fá-
ra, ettõl az idõponttól kezdve, valamint
fizetési késedelme esetén az elõzõ
pontban kitett 8 napi határidõn túl, ela-
dó minden felelõsség avagy szavatos-
ság alól felszabadul, úgy, hogy a fa-
anyagban eshetõ minden kárt vagy
veszteséget egyedül tartozik viselni.

18. A termelt faanyag legkésõbb a jelö-
lést követõ év ápril hava végéig az erdõ-
bõl okvetlenül kiszállítandó, ha azonban
erdõtenyésztési és erdõvédelmi szem-

pontok a kiszállítást feltétlenül nem köve-
telik, a vevõ indokolt kérelmére az eladó
város tanácsa halasztást engedélyezhet.

Az 1909. évben kijelölt fa kiszállítási
végsõ határideje 1910. ápril hava végé-
ig terjed s erre nézve halasztásnak helye
nincs. Az itt kijelölt vagy engedélyezett
határidõn túl az erdõben még visszama-
radó fával a város szabadon rendelkez-
het s a vevõ azért semmi néven neve-
zendõ kárpótlást nem igényelhet.

19. Ezen szerzõdés 1. pontjában
részletezett épület- és mûfán kívül köte-
lezi magát a vevõ czég a kihasználásra
kerülõ osztagokban azon törzseket is
megvenni, melyeknek váglapja a 20
cm-t el nem éri, a mennyiben a váglap
legalább 5 méter hossznál a kéreggel
együtt mérve legalább 10 cm, alsó és 5
cm, felsõ átmérõvel bír.

20. A 20 cm váglapon alóli és felüli
törzsek elkülönítésénél a váglap mindig
a kéreggel együtt mérendõ.

21. Ha a mérés kérgezés után törté-
nik, a kéregre egy cmter az átmérõhöz
hozzászámítandó.

22. Ezen fának jelölése, átadása, illet-
ve átvétele osztagonként történik és az
átvétel elõtt a vevõ a termelt árút köze-
líteni köteles.

23. A 19. pontban megjelölt méretû
minden darab fenyõszálért vevõ 18 krt,
azaz tizennyolcz krt tartozik vételárul fi-
zetni.

24. Ezenkívül köteles és jogosítva
van a vevõ az épület- és mûfára nem al-
kalmas tölgy törzsrészekbõl és csúcsok-
ból vasúti talpfákat és kerítés-oszlopo-
kat készíteni a következõ méretekben:

a) 2·20-2·40 méter hosszú, 20-24 cm.
alsó szélességû, 14-15 cm. magas és 14-
15 cm. felsõ szélességû;

b) 2·45-2·50 méter hosszú, 23-25 cm.
alsó szélességû, 14-15 cm. magas és 15
cm. felsõ szélességû és

c) 2·70 méter hosszú, 26 cm. alsó
szélességû, 16 cm. magas és 16 cm. fel-
sõ szélességû vasúti talpfákat.

Az a) pont alatt megjelölt méretû
talpfák ára darabonként 30 krban, a b)
pont alattiaké 50 krban és a c) pont alat-
tiaké 55 krban állapíttatik meg.

25. Köteles vevõ még a 24. pontban
felsorolt fából 3 méter hosszú és 10-18
cm, négyzetfaragású kerítés-oszlopokat
is termelni úgy, hogy az oszlop alsó vé-
ge 1 méter hosszban faragatlan állapot-
ban maradjon.

26. A vevõ köteles a 25. pontban
részletezett egy drb. oszlopért a város-
nak 20 krt. fizetni.

27. A vasúti talpfák és kerítés oszlopok
termelése osztagonként történik s a ve-
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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


